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GRAHAM GREENE

"Graham Greene korunk kevés, egészen kevés nagy költője kö
zött van" - írta róla Elisabeth Bowen a londoni Tatler-ben. És ezt
a megállapítást világnézeti különbség nélkül mindenki aláírja, aki
ennek a különös, sokszor elképesztő írónak varázslatos művészeté

vel megismerkedett. A világnézeti különbséget azért kell hangsú
lyozni, mert Greene katolikus. Nemcsak vallására nézve az, hanem
egész művészete katolikus ihletésű még azokban az írásaiban is 
és ezek vannak többségben -, amelyek nem vallási témát dolgoznak
fel. Liberális kritikusai szívesen biggyesztik oda neve mellé a "har
cos katolikus" jelzőt, amiből lehetetlenség ki nem érezni egy kis
szemrehányást. Mintha azt mondanák: kár érte, ilyen jó iró létére.
Greene művészetének katolikus voltát az Osservatore Romano
nagynevű kritikusa, Marcello Camilucci sem vonja kétségbe és fenn
tartásait, kifogásait a katolicizmusnak Greene-nel közös talaj áról
emeli, úgy, ahogy nem katolíkus Íróval szemben nem tenné meg.
Ugyanekkor a katolikus írországban az egyházi hatóságok indexre
tették Greene műveit és kezdeményezésükre még azok terjesztését
is megtiltották az állami szervek. (Tíz évvel ezelőtt legalább is ez
volt a helyzet.) Amiből világosan kitűnik, hogy az író megítélésé
ben - túl az irodalmi kvalitások elismerésén - korántsem alakult
ki egységes nézet.

Valójában minden írása - harminc év óta felennek meg, sza
bályos időközökben - szenvedélyes vitákat vált ki. Az egyetlen,
amiben kritikusai megegyeznek, hogy korunk írói között nincs még
egy, aki az emberi léleknek olyan mélységeíbe tudna lehatolni és az
ott tapasztaltakat olyan kíméletlenséggel tudná elénk tárni, mint
Graham Greene. Nehéz, egyszerre lebilincselő és fárasztó olvasmá
nyok ezek a regények, amelyek nemcsak fantáziánkat ragadják meg,
de felforgat ják egész bensőnket és létérzésünk legérzékenyebb ideg
gócai körül tapogatóznak. De ugyanakkor, amikor mondanivalójuk
ról teológusok és filozófusok vitatkoznak, ezek a könyvek a világ
minden nyelvén százezres, milliós példányban fogynak el és ked
velt darabjai a filléres tarka-regény sorozatoknak. Újabb különös, de
egyben megnyugtató ellentmondás. Megnyugtató, mert eleven cáfo
lata annak a hiedelemnek, hogy bármifajta művészet annál maga
sabb rendű, minél kevesebben értik meg. Greene-t mindenki meg
érti, legfeljebb a megértés és az azzal együtt járó műélvezet mély
ségében és intenzitásának hőfokában lesznek különbségek, aszerint,
hogy ki az olvasó. .

Senki Greene-nél jobban nem érzi kora emberének talajtalan
ságát, kiúttalanságát, azt a vigasztalan állandó lelki válságot, amely
elől, hogy elfelejtse, ez az ember többek között a detektívregényhez
is menekül. Am legyen - mondja Greene -, ha izgalom kell, ő

szolgálhat vele. Annál is inkább, mert hiszen a detektív- és kaland-
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regények izgalmassága úgyis elsősorban a tömörség és ügyes szer
kesztés következménye. Már pedig a mesteri szerkesztésnek és tő

mörítésnek aligha volt nagyobb művésze, mint éppen ő. Csakhogy
az ő "detektivregényei" nem olyan leegyeszerűsített képletei a jó
és rossz harcának, mint a többi hasonló jellegű írások, köztük a
legirodalmibb igényűek is. Nála nem a minden erénnyel felcicomá
zott emberi kiválóság harcol és győz a minden hájjal megkent,
megszemélyesített gonoszsággal szemben. A jónak és rossznak örök

- harca nála minden egyes szereplő lelkében külön-külön zajlik le,
legtöbbször kozmikus méretűvé nőve a bűnre való hajlam és a ke
gyelem, az eleve rendeltség és isteni gondviselés, kárhozat és üd
vözülés, vagyis végső fokon a Sátán és Isten örök feszültségében.
És a transicendenciának ez a nyugtalanító felbukkanása, még a leg
kevésbé sem vallásos tárgyú regényei leghétköznapibb jelenetei kö
zepett is, teszi a Greene írásait az átlagolvasó számára is mélyen
elgondolkoztatóvá.

Ha Graham Greene eddigi írói munkásságát valamiképpen rend
szerbe akarnók foglalni, úgy - eltekintve az iskolás műfaji felosz
tástól - készen kínálkozna a saját felosztása. Ö ugyanis a szerinte
nyilván irodalmi súlyt jelentő "regény" megjelölést csak olyan mű

veinek címe alá írja oda, amelyeket ezzel a nagyobb igénnyel írt. A
többit "entertainment"-nek, szórakoztatásnak nevezi, jelezve, hogy
ezeknél nagyobb súlyt vetett a szórakoztatási célra. Az olvasó azon
ban nem mindig tud ebben a kérdésben egyetérteni az íróval és in
kább hajlik a téma szerinti felosztásra. Ebből a szempontból ugyan
is éles választó vonalat lehet húzni a hívő, a transzcendens valósá
gokkal már reális kapcsolatba került emberek sorsát elbeszélő re
gények, és az olyan művek között, amelyeknek szereplői a termé
szetfelettivel szemben általában közömbösek, vagy csak nagyon ho
mályos elképzeléseik vannak róla. Olyan emberek tehát, amilyennek
a Greene-t körülvevő társadalom zömét kell gondolnia; és a köny
nyebb fajsúlyú írásokkal talán éppen ezeket akarja hozzáédesíteni
a nehezebb mondanivalójúakhoz. Ez a magyarázata annak, hogy
egész sor regényének látszólag semmi köze nincs a katolicizmushoz,
és ezért nem értik sokan, akik témájukban is katolikus műveit nem
ismerik. miért katolikus író Graham Greene. Persze észre lehetne
venni, hogy látásmódja, vagyis az, ahogy a dolgokat, embereket,
eseményeket nézi, ezekben is alapvetőerr katolikus. Miután pedig
éppen ez az alapállás a leglényegesebb Greene-nél, művészetéhez

közeledve a leghelyesebb útnak talán az kínálkozik, ha az író em
beri alakja után azt próbáljuk szemügyre venni, hogyan látja mű

veinek egészében él társadalmat, amely körülveszi, hogyan látja az
embereket és azok viszonylatait ebben a társadalomban, hogyan
látja a szerelmet, ami jelentőségénekmegfelelő szerepet kap minden
írásában, és hogyan látja végül a hívő ember problémáit, helyzetét
abban a végtelenig kitágított élettérben, amely számára a természet
feletti valóságok realitásának hitéből adódik.

*
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Graham Greene 1904 okJtóber 2-áIn az angliai Berlohampstead-ben
született. Aipja a helybeLi Iskola és az azzal kapcsolatos konviktus ~z
gatója voLt. Ebben az iIllJtézetlben nevelkedett a fiatal Graham is. Később
az oxfordi egyetemre került. Irodalmi tanulmányokat folytatott és uj
BágíTónak készült. Irodalmi tanulmányaim és ríportjaíra hamarosan ful
figyeltek és 1926--ban, tehát 22 éves korában már a lendoni Times segéd
szerkesztője lett. 1929-i,g, első regényének megjelenéséig töltötte be ezt a
munkakört, Ettől kezdve már inkább csak az irodalomnak él, bár nem
lett egészen hűtlen az újságíráshoz sem. A harmincas évek közepetól
hosszú tanulmányutakat tett a világ legkülön'börobb részein. Első útja
az afrikai Libériába, az első szabad néger köztársaságba vezetett. Azután
Mexíkóban járt, majd a háború alatt ismét NyugartJafrikában. A háború
óta Malnyában és Vietnamban töltött hosszabb időt. Több regénye ját
szódik ezekben az exotikus környezetekben és tapasZl1Jalartiairólútimjwk
ban iS beszámolt. Greene 1926 februárjában tért át a katohikus hitre és
1927-ben vette feleségül a katolikus Vivien Dayrelle Browning-ot. Jegyez
zük meg ezt a két utóbbi évszámot, rnert - úgy lehet - fontos követ
keztetéseket vonhatunk majd le belőlük arra nézve, mi vihette a itatja)
kezdő írót életének e Iegsorsdöntőbb lépésére.

Graham Greene nem sokat és nem szívesen beszél ifjúkori
éveiről, de az a kevés, amit főleg két útirajzában, az afrikaiban és
a mexikóiban elmond róluk, arról tanúskodik, hogy gyötrelmes,
szenvedésekkel teli ifjúsága volt. Az apa a legridegebb puritanizmus
szellemében nevelte gyermekeit, amit a többi között az is mutat,
hogy a gyermek Graham-nek a konviktusban kellett laknia, noha
szüleinek lakása az intézetben volt. Ide azonban c'sak szombat és
vasárnap délutánonként léphetett be. Különben "a másik ország"
polgára volt. Egyetlen, folyosót lezáró ajtó választotta el a két or
szágot, mégis mennyország és pokol volt a kettő. "A kőlépcsők, a ko
rán ébresztő, repedt hangú csengők országában a félelem, a,gyúlö
let és bizonyos törvényenkívüliség vette körül az embert ... habozás
nélkül alkalmazták itt a legszörnyűbb kegyetlenségeket és az ember
először találkozott itt olyan felnőttekkel és serdülőkkel, akik szinte
a gonoszság esszenciáját hordozták magukban." Másutt arról pa
naszkodik, mennyit szenvedett a közös hálótermek, az egyedüllét
teljes lehetetlensége miatt. Az érzékeny lelkű, álmodozásra hajla
mos fiú számára kínszenvedést jelentettek ezek az intézeti évek.
és később regényeinek hőseivel kapcsolatban sokszor visszatér még
a nyomasztó élményekre, amelyek először ismertették meg a féle
lem és rettegés lelket nyomorító érzésével.

Első regénye 1929-ben, tehát 25 éves korában jelent meg "The
Man within" (Az ember belülről) címmel. Az első regény rendszerint
a fiatalkori élményektől való megszabadulás szokott lenni. Le kell
számolnia velük, ki kell írnia magából őket és túl kell jutnia raj
tuk annak, aki. később a regény legtárgyilagosabb műfajával akarja
azt a valóságot ábrázolní, amelyet most már nem csak átél, de tu
Illatosan és mintegy kívülről meg is fi~vel. Erdekes, hogy Greene, aki
Íróként is megmaradt annyira ujságírónak, hogy minden írása a
legmaibb mának a tQ.r'ténelmi eseményekkel is elválaszthatatlanul
összefüggő krónikája.r'ennek az egyetlen regényének cselekményét
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egy bár évszámmal meg nem határozott, de mindenképpen 150 évnél
régebbi multban játszatja. Ez a körülmény azonban csak még in
kább aláhúzza, hogy itt valami sajátosan alanyi megnyilatkozásról
van szó, amibe az író gyermekkori traumált szublimálta.

A regény hőse Andrews, húszéves fiatalember, akinek apja
egy alkoholcsempész banda rettegett vezére volt. A fiú azonban
nem a durva és erőszakos apára, hanem félénk és érzelmes any
jára ütött. Apja, míg élt, állandóan ütötte-verte, mondván, hogy
ettől majd megjön a bátorsága. De az apa halála sem hoz megvál
tást, még halála után is üldözi a megfélemlített gyermeket. A banda
alvezére ugyanis, aki a csempész hajót örökölte, különös becsület
érzéstől hajtva magához veszi az eddig kollégiumban nevelkedett
fiút. Persze hamarosan kiderül, hogy semmiben sem "méltó" apjá
hoz, mert törékeny testű, gyáva és a tengert sem birja. Állandó
gúny és megvetés lesz a sorsa. De nemcsak társai gúnyolják, hanem
folyton vitában áll saját kritikus énjével is. Olyannyira, hogy gyá
vaságának és alkalmatlanságának érzése szinte tudathasadásos rög
eszmévé válik benne. Végül is a gyávák fegyveréhez folyamodik és
névtelen levélben elárulja, feljelenti társait. Ettől kezdve azonban
még inkább rettegéssé válik élete, mert menekülnie kell a banda
bosszújától. (A névtelen levél alapján csak néhányukat sikerült le
tartóztatni.) Andrews menekülés közben vetődik be egy árván ne
velkedett, nagyon okos és tiszta fiatal lány, Elisabeth házába. C
lesz majd nemtője, aki kigyógyítja kisebbrendűségi érzéseiből és
feJvillantja számára a felsőbbrendű igazságok fényét is. Igaz, hogy
a lány életével fizet Andrews-hoz fűződő barátságáért és szerelméért,
de elpusztulása a végső katharzist hozza meg a fiatalember számára.

"A legnagyobb meglepetésére a boldogság és béke leülönös érzése
lepte meg: apja rnost már halott volt és saját éníe mégis megmaradt.
Egy én, amely nem ismert többé sem gyönyört, sem Istenkáromlást. sem
gyávaságot, csak békét és kívánesi várakozást a sötéttel szemben, amely
egyre inkább sűrűsödött körülötte. ,Mint mindig, most is igazad volt'
suttogta, ha még nem is abban a szilárd hitben, de abban a remény
ben, hogy él egy lény az éjszakában, aki meghallgatja."

A rettegésnek, iszonyatnak és önmarcangolásnak, majd a meg
békélésnek és megtisztulásnak mesteri rajza ez a regény. Huszon
négy éves korában irta; 1926-ban katolizált és egy évre rá nősült

meg. Viszont 1935-ben jelent meg "England Made Me" című regé
nye ezzel a feleségének szóló ajánlással: "Vivien-nek, emlékezésül a
szerelem tíz évére 1925-1~35". Aligha járunk hát messze az igazság
tól, ha feltételezzük, hogy a "döntő élmények" és "személyes okok"
mögött (ezeket szekták a Greene-életrajzok konverziójának magya
rázatául felhozni) meglátjuk Vivien Dayrel1e Browningnak. Greene
.,Elisabeth"-jének alakját is, aki mellett ez 9Z érzékenylelkű és ren
geteg kétségtől gyötört fiatalember megtalálta nemcsak az önmagá
hoz és művészetéhez, de az Istenhez vezető utat is. Teovűk itt mind
járt hozzá, hogy ez az út - az Istenhez vezető - még ma is tart.
Nem mintha hite nem lenne szilárd. "Katolikus vagyok - vallja
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egy helyen - és hitem a katolikus dogmákban intellektuális, ha nem
is emocionális." De éppen ezért, mert nem, vagy csak kevéssé emo
cionális ez a hit, mindig ujra meg kell küzdenie igazságaiért. És ez
a szüntelen küzdelem az igazságért és a vele párosuló állandó szel
lemi nyugtalanság teszi művészetét olyan lebilincselővé és elgori
dolkoztatóvá.

*
Greene mai emberekről ír, mai embereknek. Azoknak, akikkel

együtt, egy társadalomban él, akiknek sorsát, gondjait minden ideg
szálában érzi és akikben tudatosítani akarja tévedéseiket és mindazt
él sok, gyötrő igazságtalanságot, amit elszenvednek vagy elszenved
tetnek.

Társadalma, amelyben regényeinek alakjai élnek és cseleked
nek, kapitalista társadalom. Mégpedig nem csak gazdasági struktu
rájában, hanem világnézetében is az. Legalábbis ami azokat illeti,
akik ennek a társadalomnak napfényes, vagvannak látszó, oldalán
élnek. Tudatosan vagy tudat alatt annak az életfilozófiának hordozói,
amelynek gyükerei a felvilágosodásig és a nagy Francia Forradalom
eszmevilágáig nyúlnak vissza, és amelyre erősen rányomta bélyegét
Darwin fejlődéselmélete is. A kapitalizmus kialakulásának idején
azon a hamis optimizmuson alapult ez a világnézet, hogy az ember
születésénél fogva ártatlan és jó, és csak a körülmények, megkötött
ségek rontják el. Meg kell tehát szüntetni azokat és mindenki szá
mára lehetővé tenni, hogy szabadon kifejleszthesse képességeit. Ez
egyben a fejlődés és haladás biztosítéka is lesz, hiszen Darwin meg
állapította, hogy a természet világában a létért folyó harc az alap
törvény, az erősebb legyőzi a gyengébbet és így biztosítja fajtájának
fennmaradását. Nem kell tehát egyebet tenni, mint átvinni ezt az
egyszerű törvényt az emberi társadalomra, megteremteni a "sza
bad verseny" feltételeit, és azután megindulhat a harc, győzzön az
erős és hulljon el a gyenge. így vált uralkodóvá az emberi társada
lomban a dzsungel törvénye, amely természetesen nem ismer el
semmiféle abszolut érvényű erkölcsi előírást, lévén egyetlen mér
téke az egyén anyagi érdeke.

Az emberiség történetének aligha volt ennél súlyosabb eltéve
lyedése. Nem csak hívő szempontból, tehát nem csak azért, mert
ellentétben van Isten parancsaival, Istennek az emberről való gon
dolatával, hanem a tisztán evilági humánum szemnontiából is. Az
emberi társadalomra átvitt, szabad érvényesülésért folyó harc ugyan
is nem a legnemesebb emberi tulajdonságok hordozóinak kedvez,
hanem éppen fordítva, a legkíméletlenebbeknek, a legönzőbbeknek

és mindenekelőtt az üzleti tehetséggel biróknak, márpedig az üz
leti tehetség nyilván a legkevésbé rangos emberi kvalitások egyike.
Greene a "Stamboul Tnain" tragikus sorsú szocialista vezérének szá
jába adja ezzel kapcsolatos véleményét:

"A burzsoák míridíg ilyenek - mondta dr. Czinner -. A proletárnak
megvannak a maga erényed, a gentleman gyakran jó, igazságos és bá
tor. Valami hasznosért fizetik meg, mint közhívatalmokot, tanítót vagy
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orvost, vagy a pénzét apjától örökölte; talán nem érdemli meg, de senki
nek sem okozott fájdalmat azért, hogy megkapja. A burzsoá azonban 
ő olcsón vásárol és drágán ad el. A munkástól vásárol és a munkásnak
ad el. Haszontalain lény."

Nem véletlen, és nem is csak történelmi sorrend kérdése, hogy
a polgárság vált ennek az új kapitalista társadalomnak hordozój á
vá. Évszázados beidegződések, a pénz iránti érzék tették alkalmassá
erre. A hajlam a vagyonszerzésre mindig is megvolt benne. Most
csak ezzel a szabállval kellett kiegészíteni a régi magatartást: erköl
csös az, ami hasznos; és máris előttünk áll az az új társadalom,
amelyben minden érték visszájára fordul. Az erkölcs képmutatássá
és égbekiáltó igazságtalanságok fedezőjévé, az Isten képmására te
remtett ember pedig közönséges eszközzé, tárggyá degradálódik.

Greene minden idegszálával tiltakozik ez ellen a társadalom
ellen, de nem tartja magát társadalmi reformernek. Az ő feladata
a fényképezés és bemutatás. A kegyetlenül hü és szépítés nélküli
bemutatás. Nem hagyja magát elkápráztatni a modern civilizáció
bámulatos technikai eredményeitől, mert mit ér mindez a nagy
haladás, ha az ember nem lett boldogabb, ha csak nagyobb lett az
emberi nyomorúság. Nem is annyira a testi, mint inkább a lelki nyo
morúság, amely mindenütt jelen van, a nyomortanyákon éppen
úgy, mint a fényes palotákban, és azon az óriási területen is, amely
a kettő között terül el, a modern nagyváros végeláthatatlan külső

kerületeiben, ahol milliószám élnek az emberek eltompultan, elfá
sultan, szinte csak vegetatív életet. Pedig az ember többre, ma
gasabbra van hivatva, hiszen még elzüllöttségében vagy degradált
ságában is az Isten képét hordozza. És éppen ez az istenképű ember
az, aki felé Greene szenvedélyes érdeklődése irányul.

Azt szokták mondani, hogy szívesen válogatja ki az eltorzult
lelkű, elferdült jellemű embereket, akik valamiképpen az emberi
közösség perifériáira szorultak, és nem érdeklik őt a "rendes",
"szolid" emberek. Ez persze nem igaz, Legalább is így nem igaz.
Mert mindössze arról van szó, hogy Greene könyörtelenül röntgenez
és szenvtelen kegyetlenséggel tárja elénk azt, amit a röntgenkép
mutat. Tehát nemcsak a zabolátlanul kitörő szenvedélyeket, hanem
azt a sok hazugságot, önzést, kapzsiságot, irigységet és könyörtelen
séget is, amit általában a polgári jólneveltség vagy éppen a tudat
lanságból eredő ártatlanság takar.

Greene szerint a kornak és a társadalomnak is egyik legfőbb

bűne, hogy a személyíséggel bíró embert egyszerű eszközzé, tárgy
gyá degradálta, Van egy regénye, amelyet eredetileg film-storynak
írt. Mire film lett belőle, persze egészen át kellett dolgozni. Később

kiadta az eredeti kéziratot. A regény címe: "The Third Man" (A
harmadik ember). A háború utáni, négyhatalmi megszállás alatt élő

Bécsben játszódik. Ide érkezik Rollo Martin, egy másodrangú de
tektivregény-ír6, régi barátjának és kollégiumi társának, Harry Li
mes-nek hivására. A rendőrségen tudja meg, hogy barátját, mint egy
penicilin-hamisít6 banda fejét, üldözik. A fényképeket is megmu-
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tatják neki, amelyeket a banda ártatlan áldozatairól - csupa kis
gyerek - haláluk után a kórházban készítettek, Martin nem akarja
elhinni a vádat, de megígéri, hogy ha igaznak bizonyul, segít elfogni
barátját, és be is kapcsolódik a nyomozásba. Sikerül találkoznia
Harryval, aki szemrebbenés nélkül bevallja, mivel foglalkozik, sőt

megmondja: azért hivta őt Bécsbe, hogy bevegye az üzletbe. Martin
döbbenten kérdezi, látta-e a gyermekkórházban áldozatait? És itt
hangzik el Harry Limes jellemző válasza. Beszélgetésük a bécsi
óriáskerék, a híres "Riesenrad" egyik vagonjában zajlik le, amely
lassan emelkedik felfelé.

"Áldozatok? - kérdezte. - Csak semmi színház, kedves Rollo. Nézz
oda le - és az ablakon át az emberekre mutatott, akik az Ótr'iásikerék
lábánál mint a legyek mászkáltak ide-oda. - Vajon igazán a szivedre
vennéd, ha ezeknek a fekete pontoknak egyike megszűnne mozogní 
mondjuk örökre? Ha azt mondanám neked, öreg fiú, húszezer fonrtot ke
reshetnél mindenegyes fekete pontért ott lenn, amelyik megdöglik, vajon
egészen komolyan és habozás nélkül válaszolnád azt, hogy tartsam meg
a pénzemet? Vagy kiszámítanád, hány ilyen pontocskát tudnál nélkü
lözni? Amellett nem kellene jövedelmi adót fizetned, öreg fiú, Gondold
meg: semmi jövedelmi adó l"

Ez a Harry Limes nem született vagy alkati gonosztevő. Egysze
rűen csak élelmes ember, aki úgy keresi meg a pénzét, ahogy tud
ja. Később ki is fejti.

"Most ez a diva,t. Manapság senki sem törődik az emberéletek
kel. A kormányok sem, és ha ők nem törődnek, miért törődjünk
mi ?"

Nincs másra szükség, mint megfelelő távolságból néznünk az
embereket. Rögtön legyekké, hangyákká válnak.

Igy látja őket Sir Marcus is az "A Gun for Sale"-ben. ("Me
rénylet" címmel magyarul is megjelent, 1957. Magvető.) Hogyan
jellemzi őt Greene?

"Olyan ember volt, akinek nem voltak örömei. Sekély érzelmi
világán a gyűlölet uralkodott, főfoglalkozása vagyonának védelme
volt, a pénz volt élete mécsesének gyenge lángja, és egyáltalán, ez
volt az élete." Majd később: "Az öreg ember úgy ült ott, mint egy
fadarab: a kor kioltotta már képzelőerejét. Az általa elrendelt gyil
kosságok éppolyan távoli, valószínűtlen ügyek voltak a számára,
mint amelyekről az újságban olvasott." A regény maga is az egyik
ilyen Sir Marcus által elrendelt gyilkosságról szól. Egy idegen or
szág hadügyminiszterét tétette el láb alól abban a reményben,
hogy háborús konfliktus lesz belőle és ez neki félmilliót jövedel
mez majd.

És így látja őket az "ártatlanok" képviselője, a fiatal amerikai
Pyle is a "The Quiet American"-ben ("A csendes amerikai" címmel
magy. megj. 1957. Európa). Ö ugyan el van telve világmegváltó esz
mékkel és az "emberiség" iránti jóakarattal, de mikor az országút
menti őrtoronyból (a regény Vietnamban játszódik a háború alatt),
ahová az angol ujságíróval bemenekültek, a biztonság okából távoz-
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niuk kell, csak úgy mellesleg kérdezi meg: ne lője-e le az ott maradó
két fiatal vietnami katonát, mert hátha megbízhatatlanok.

A társadalom igazságtalanságára különféleképpen reagálnak az
emberek. Vannak, akik kitűnően kihasználják lehetőségeit, ezek a
nagy ragadozók. Vannak, akik a nagy ragadozók szolgálatába állnak
és megsütik mellettük a maguk kis pecsenyéjét. Vannak, akik nem
gondolkoznak sokat, csak egyszerűen szeretik a nyugalmat és bíz
tonságot, Ezeknek életbölcseségét Mather rendőrfelügyelő fejti ki a
"Merénylet"-ben. "Szeretem a rendet és azok oldalán akarok dol
gozni, akik fenntartják azt." Mather alapjában véve derék ember.
éppen úgy, mint a többi hozzá hasonlók. De az.ö számukra a csele
kedetek nem ebbe a két kategóriába sorolódnak, hogy jó és rossz,
hanem abba, hogy megengedett és tilos. A kétféle kategórizálás pe
dig már régen nem fedi egymást. Vannak, akik az igazságtalanságra
igazságtalansággal válaszolnak. A társadalom kitaszítottjai, a bű

nözők, a "Merénylet" Ravenje, a "Stamboul Train" Grünliche, akik
kel kapcsolatban olyan könnyen elfelejtjük, hogy értük, az ő meg
váltásukra is meghalt Krisztus, Van végül egy tipus, aki tudatosan
harcol az igazságtalan társadalom megváltoztatásáért és akit Greene
szívesen szerepeltet több regényében: a szocialista agitátor. Greene
nem ért egyet vele, már csak világnézeti okokból sem, de nem tit
kolja rokonszenvét iránta, mert nem kételkedik jóhiszeműségében.

A "Csendes amerikai" első személyében elbeszélő főhőse, a ci
nikus angol újságíró mondja vita közben:

" ... ki törődött a rizsföldön dolgozó paraszt egyéniségével... és ld
törődik vele ma? Az egyetlen, aki emberszámba veszi, a politikai biztos.
Leül a vityilójában és megkérdi a nevét és meghallgatja panaszait, na
ponta egy órát áldoz rá, hogy oktassa ... mindegy, hogy mire, de úgy
bánik vele, mínt emberrel, mint értékkel."

A "Hatalom és dicsőség" rendőrhadnagyát, aki a tartomány
utolsó papját halálra keresi, fiú k veszik körül az utcán.

"Pisztolytáskájára tett kézzel állt és a rábámuló nyugodt, barma sze
mekbe mélyedt: hisz ezekért a fiúkért küzd! Szeretné kitörülni gyermek
korukból mindazt, ami őt szerencsétlenné tette valaha: a szegénységet, a
babon át, a romlottságot. Csak a pőre Igazságra akarta megtanítaní őket:

arra, hogy üres a világegyetem, kihűlőfélben a földgolyó és míndnyájuk
nak joguk van úgy keresni a boldogságot, ahogy kedvük tartja, Kész
volt akár vérengzést is rendezni értük - először az egyházat irtja ki.
majd az idegeneket s végül a politikusokat, még saját főnökének sem
fog megkegyelmezrií ! Legszívesebben ujra kezdte volna velük az életet
egy sivatagban."

És ennek az embernek a pap, akit végülis sikerül elfognia, ki
végzése előtt, mikor a halálról beszélgetnek, azt mondja: "Maga jó
ember. Nincs mitől tartania". Hetekkel előbb már egyszer a had
nagy kezében volt, de az nem ismerte fel, ágrólszakadt, szeszesem
pész csavargónak nézte és mikor elengedte, a markába nyomott öt
pesót. Ne felejtsük el, Jézus azok számára igérte a mennyországot,
akik az éhezőknek enni, a szomjazóknak inni adnak. A "Stamboul
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Train" (magyar címe "Orientexpressz" lehetne) az Ostende-Isztam
bul-i nemzetközi expressz egy útját írja le, utasainak e párnapos
történetét. Az utasok között van dr. Czinner is, aki ötéves emigrá
ció után van útban hazafelé Belgrádba, ahol csak rá várnak, hogy
a készülő forradalom élére álljon. A felkelést azonban idő előtt ki
robbantották, és már elnyomták, mielőtt Czinner hazaérne. Bécsben
értesül erről; a legokosabb az lenne, ha visszafordulna. Számára
azonban már nincs értelme az életnek, és tovább megy, noha tudja,
hogy várják a határon. Abban reménykedik, hogy a tárgyaláson a
nemzetközi sajtó jelenlétében mondhatja el véleményét. De ez sem
sikerül, mert ügyét a szabadkai határállomás elhagyott várótermé
ben tárgyalják le, két véletlenül velesodródott útitársa jelenlétében,
akik egy kukkot sem értenek az egészből. Dr. Czinner mégis el
mondja védőbeszédét:

"Ön ezeket a kitüntetéseket hazája védelmében a háború alatt sze
rezte. Nekem nincsenek kitüntetéseim, mert túlságosan szeretem a hazá
mat. Nem akarok embereket megölni azért, mert szintén szeretik a ha
zájukat. Én nem új területekért harcolok, hanem egy új világért.' - Meg
akadt; itt nem volt hallgatóság, amely lelkesedést öntött volna bele, és
tudatára ébredt, mennyíre mesterkélten hangzottak szavai, amelyek sem
mit sem árultak el abból a nagy szeretetből és nagy gyűlöletből. ami
fűtötte őt. Szomorú és szép arcok vonultak el lelki szemei előtt, az alul
tápláltságtól soványan, időelőtt megöregedetten, a kétségbeesés rab
jaiként; emberek, akiket ismert, akiket kezelt és akiket nem tudott meg
menteni. Kaotikus világ volt, amely annyi nemességet hagyott kihaszná
latlanul, mialatt a pénzmágnásoknak és tiszteknek jól ment a sora. Azt
mondta: - ,Önöket arra rendeltek, hogy egy korhadt, igazságtalansággal
és zürzavarral teli világot támasszanak alá az olyan emberek számára,
mint Vuskovics, akik ellopják a szegények megtakarított pénzét, abból
tíz évig zabolátlan, jóllakott és ostoba életet élnek és a végén golyót rö
pítenek a fejükbe. És ennek ellenére azért fizetik önöket, hogy megvédjék
az egyetlen olyan rendszert, amely a hozzá hasonló embereket oltalmazza.
A kis tolvajokat felakasztják, a nagyok azonban palotákban élnek',"

Greene mélységes részvétet érez míndenkí iránt, aki olyan ci
vilizációban és olyan civilizáció miatt szenved, amely hűtlenné vált
azokhoz az alapokhoz, amelyekből kinőtt. Hitetlen, kiábrándult
szkeptikus világ veszi körül. Olyan világ, amely nemcsak kiűzetett

a paradicsomból, de kiűzte a maga köréből a paradicsom reménysé
gét is. Ez elé a világ elé, ennek talajtalanná vált emberei elé akar
tükröt tartani. . ..

Greene hősei, műveinek többségében, nem hívő emberek, vagy
legalábbis nem tulajdonítanak döntő fontosságot ennek a kérdés
nek. Ennek megfelelően magatartásukat az életben, az élet válsá
gos pillanataiban alkatuk, neveltségük, társadalmi környezetük ha
tározza meg. Ha kitölti életüket az, amivel foglalkoznak, pénzszer
zés, politika, művészet vagy éppen egy biztonságos otthon megte
remtése, akkor minden energiájukkal belevetik magukat és nem
gondolkoznak tovább. Ha nem tölti ki, akkor kiábrándulnak és léha
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vagy cinikus ember lesz belőlük. De bármelyik csoportba tartozza
nak is, a szenvedés és a halál úgy csap le rájuk, mint valami ret
tenetes, értelmetlen végzet, amellyel szemben, ha nem lehet kike
rülni, valami állati rémület keríti hatalmába és bénítja meg őket.

Egészen más a hívők helyzete, akiknek számára Isten, örökké
valóság, üdvösség és kárhozat megfogható realitások, és ezek vilá
gánál nézik és élik az életet, élvezik annak örömeit, viselik el szen
vedéseit. Jó és rossz, erény és bűn számukra világosan körvonalazott
fogalmak, és a halál nem az ember teljes és végleges megsemmisü
lése, hanem új élet kezdete. Mikor Greene róluk ír, akkor válik a
nem hívők számára a legnehezebben követhetővé. Sok róla írt kri
tika mutatja, hogy bizonyos elnézéssel kezelik a kísértés, bűn és
kegyelem világába tett kirándulásait, mint valami extravaganciát.
Annál érdekesebbé válik itt számunkra, katolikusok számára, akik
valóságosnak hisszük ezeket a dolgokat, és akik - mint Mauriac
írja a "Classiques du XXe siecle" sorozat Greene-kötetének elősza

vában - "ujra felfedezzük rajta keresztül a keresztény hitet". A
nagyobb nyomaték kedvéért ugyanott mégegyszer megismétli ezt a
mondatot, megállapítva Greene írásaíról, hogy azok, "sok katolikus
nak szolgálnak majd alkalmul, hogy ujra átgondolják hitüket."

Greene szermt a hívők helyzete ha lényegesen más is, azért
egyáltalán nem könnyű. Jellemző, hogy amíg nem-hívő hőseinek

túlvilági jövőjére vonatkozólag rendszerint van néhány vigasztaló,
reménytkeltő mondata, a hívők olyan ki úttalan konfliktusokba bo
nyolódnak, hogy emberi fogalmak szerint komolyan aggódnunk kell
lelkiüdvösségükért. Mintha példázni akarná a krísztusí mondást:
"Nagyobb az öröm a mennyek országában egyetlen megtérő bűnö

sön, mint kilencvenkilenc igazon".
Mi teszi a katolikus helyzetét olyan különösen nehézzé ? Min

denekelőtt az, hogy szabadsága még feltételesebb, mint a másoké.
Olyan törvények kötik, amelyek a nem-hívők számára ismeretlenek,
és bűnnek kell tartania olyan dolgokat js; amiket azok nem tarta
nak annak, esetleg meg sem értenék. ,,0 azonban nem katolikus.
Neki szereneséja van. Ö szabad" - mondja Louise vetélytársnőjéről,

férje kedveséről a "The Heart of the Matter"-ben.
A már idézett "The Power and the Glory" ("Hatalom és di

csőség" címmel magy. megj. 1947. Athenaeum) ennek a külőnleges

lelkiismereti kötöttségnek jellegzetes esetét mutatja be a mexikói
forradalom viharában hánykolóló és mindjobban elzüllő pap tör
ténetében. Becsvágyó, fényes karrierről ábrándozó pap volt még a
forradalom előtt s most rongyosan, piszkosan, pálinkával tartja a
lelket magában, faluról-falura vándorolva szelgáltatja ki a szentsé
geket, amelyekre önmagát már nem tartja méltónak. Hivatástudat
és a gőg különös keveréke vitte ebbe a helyzetbe, amelyből nem
tud már szabadulni, ha akar sem. A regény azzal kezdődik, hogy
mégis távozni akar, utolsóként a tartományból. Már csak a hajó in
dulására vár egy Ismerősénél. mikor egy parasztfiú jelentkezik ná
la, haldokló anyjához hívja, hat mérföldnyire onnét.
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" ; ; i Olyan lehetőség kínálkozott számára, amelyet nem volt szabad
elmulasztaní. Szomorúan mondta:

- Mindig így történik. Pontosan így.
- Nem futja ki az időből, ha nem akarja lekésni a hajót. (Ezt a

fogorvos mondja.)
- Már pedig le fogom késni. Az a sorsom, hogy lekéssem.
A bosszúságtól könnyen összerázkódott."

Hónapokkal később, mégegyszer adódik számára a menekülés
lehetősége, már túl is van a határon és ismét haldoklóhoz hívják
vissza, amikor azután sorsa beteljesedik. A katolikus alá kell, hogy
vesse magát Isten akaratának, úgy mintha a sajátja lenne. Itt jog
gal fel lehetne tenni a kérdést: hol marad akkor a szabadakarat.
Greene azonban - noha kétségkívül sokat vívódik ezzel a kérdés
sel - elég világosan megadja a választ, amikor a bűnnél élesen
érzékelteti, hogy egészen más azt tudatosan és akarattal magunkévá
tenni, és más azt - legalább is belsőleg - elutasítani, még akkor is,
ha gyengeségből esetleg el is követjük. Végső soron ez a "Hatalom
és dicsőség" névtelen papjának is a tragédiája. Úgy belekövesedett
már saját méltatlanságának tudatába, hogy el sem tudja képzelni.
hogy valaha is kieme1kedhet belőle. De hiányos képzettsége és a
kimerültség okozta eltompultság ellenére is tudatában van még hi
vatása nagyságának. Azt mondja:

" . .. nem sokat számít, hogy gyáva vagyok - és még sok egyéb.
Azért ugyanúgy az emberek szájába tehetem Istent és közölhetem velük
Isten bocsánatát. Még az sem jelentene sokat, ha az egyház mínden
papja olyan lenne, mínt én."

További nehézsége a katolikusnak, hogyan egyeztesse össze a
világban tapasztalható rengeteg szenvedést és igazságtalanságot Is
ten végtelen szeretetével. A "The Heart of the Matter"-ben, a re
gény főhőse, Scobie rendőrőrnagy jelen van egy csoport polgári be
teg átvételénél. Nyugatafrikában vagyunk a háború alatt. A bete
geket a szomszédos francia partokon halászták ki. Negyven napot
töltöttek egy mentőcsónakban, miután hajójukat tengeralattjáró
süllyesztette el. A partra hozottak között van egy hatéves kislány is.
A végét járja. Az átadó francia tiszt mondja el:

"A szüleí mind a ketten odavesztek. De nem tesz semmit. A gyerek
is meg fog halni.

Scobie utána nézett a betegszállítóknak, ahogy lassan felfelé mentek
a dombon, miközben csupasz lábuk gyengéden csattogott a földön. Arra
gondolt, hogy Pater BrOles minden leleményére szükség lenne ahhoz,
hogy erre magyarázátot lehessen találni. Nem arra, hogy a gyermek:
meghal - ezt nem kell magyarázni. Még a pogányok is tisztában voltak
azzal, hogy Isten szeretete korai halált jelenthet; de hogy a gyermeknek
negyven nappalt és negyven éjszakát a nyitott csónakban át kellett él
nie - ebben volt a kikutathatatlan rejtély: hogyan hozza ezt összhangba
az ember Isten szeretetével."

A "The Heart of the Matter" egyébként is Greene-nek az a
regénye, amelyben a katolikus magatartás legérzékenyebb pontja-
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ira tette a kezét. A regény címét szinte lehetetlen pontosan lefordí
tani: A dolgok veleje, a dolgok értelme, belső lényege, alapja ... A
regény - mint már említettük - az egyik nyugatafrikai angol gyar
maton játszódik. Főhőse, Scobie rendőrőrnagy, helyettes rendőrpa

rancsnok, tizenöt év óta él itt a trópuson. Annak idején felesége
kedvéért katolizált, és a hitet nem csak felületesen, hanem lényegé
ben is magáévá tette. Megfelelt egyszerű, jóindulatú, puritán ke
délyének. Egyetlen kislányuk otthon Angliában, apja távollétében
halt meg. Házasságuk elszürkült azóta. Scobie nem színes egyéniség,
de feleségét valami atyás gyengédséggel szereti, ez már alkatából
folyik. Végzetes tragédiája ott kezdődik, mikor a hajótörötteket át
veszi. Van közöttük egy fiatal asszony is, akit nászútján ért a sze
rencsétlenség, a férje odaveszett. Mikor a hordágyon áthozzák, esz
méletlenül is egy bélyegalbumot szorongat kezében, és ez a gyerekes
mozdulat váltja ki Scobie szárialmát. Felgyógyulása után is felkarol
ja a fiatalasszonyt, akivel szemben - úgy gondolja - valóban nem
érez mást, mint gondoskodó szeretetet. Csalókának bizonyuló hiede
lem. Egy trópusi estén, kint zuhog az eső, éppen ott van Helen-nél,
amikor az egyik tiszt becsípve bebocsátásért könyörög az asszony
barakkja előtt, de az kéri, hogy ne adjanak életjelt magukról.

"Ott állt szorosan Scobie-hoz símulva, keze a férfi csípőjén nyugo
dott. Míkor Bagster léptei elhaltak, felemelte száját és megcsókolták
egymást. Amit mindaketten biztonságnak tartottak, olyan ellenség álar
cának bizonyult, aki a barátság, bizalom és szánalom segítségével lát
munkához." .

Scobie életébe ezzel belépett a hazugság. Olyan felelősséget vál
lalt magára - mert ő ezt is elsősorban annak érzi - aminek kép
telen lesz eleget -tenni. Felesége éppen távol van, Délafrikában, de
a pletyka híre hazahozza. Ahelyett azonban, hogy megbeszélné fér
jével a dolgot, úgy tesz, mintha semmit sem tudna, -viszont erkölcsi
nyomást fejt ki rá, hogy együtt menjenek el áldozni. Scobie meg
próbál gyónni, de persze a legfontosabb, az erős fogadás hiányzik.
Úgy érzi, képtelen otthagyni Helent, aki egész elrontott életét rá
bízta, és akiért felelősséggel tartozik. De Louise-nak sem tudja meg
mondani az igazat, mert nem akar fájdalmat okozni neki. Inkább
vállalja a szentségtörő áldozást (ennek leírása egyik legdrámaibb
része a regénynek) az egyik oldalon, és a nem hívő Helen kegyetlen
szemrehányásait a másikon. Mert Helen nem kíméli. Egyik szenve
délyes vitájuk alkalmával hangzik el ez a párbeszéd:

..Minden reményt feladtam - mondotta Scobie.
- Mit akarsz ezzel mondani?
-Feladtam a [övőmet. A kárhozatba taszítottam magamat.
- Ne csinálj szinházat - kiáltotta az asszony. - Egyáltalán nem

is értem, mire gondolsz. Hiszen éppen az előbb meséltél nekem a jövőd

ről - hogy te leszel a rendőrparancsnok.

- En azonban az igazi jövőről beszélek - arról a jövőről, ami
örökké tart.

Az asszony erre ezt válaszolta:



~ Ha valamit gyűlölök benned, az a katolikus bigottságod. Azt hi
szem, ez abból ered, hogy valakinek olyan túlbuzgó felesége van. Az
egész csak csalás. Ha igazán hívő lennél, nem lennél rnost itt nálam.
~ Én azonban hiszek és mégis itt vagyok. - Zavartan folytatta: 

Nem tudom megmagyarázni, de így van. Mikor Pater Rank a legutóbb
a szentséggel a kezében az áldoztatórácshoz lépett ...

Helen nyersen és gúnyolódva szakította félbe:
- Ezt már mínd elmesélted nekem. Csak meg akarsz hatni. Való

jában épp oly kevéssé hiszel a pokolban, mint én.
A férfi megragadta a csuklójánál és dühösen szorította. Közben

kiabált:
- Igy nem szabadulsz tőlem. Én igazán hiszek; mondom neked. Hi

szem, hogy örökre kárhozott vagyok - hacsak valami csoda nem tör
ténik.Rendőrtisztvagyok. Tudom mit beszélek. Az, amit én tettem, rosz
szabb, mint a gyilkosság - az egy gyors tett, egy ütés, egy szúrás, egy
lövés és kész! Én azonban állandóan magammal vonszolom a romlá
somat. Itt hordom a szívemben. Nem szabadulok többé tőle."

Greene kegyetlen tárgyilagossággal vezet végig minket Scobie
egyre gyorsuló zuhanásán. Kétségbeesett igyekezetében, hogy fele
sége előtt eltitkolja, amit az úgy is tud már, Scobie hagyja, hogy
megzsarolják; ezzel hűtlen lesz rendőri tisztességéhez és végül bűn
részessé válik hüséges inasának meggyilkolásában is. Ez adja meg
az utolsó lökést régen érlelődő elhatározásaihoz, hogy öngyilkos
lesz, noha tudja, hogy ez a legsúlyosabb bűn, amit keresztény el
követhet. Elmélkedései során még az a képtelen gondolat is eszébe
jut, hogy végső soron Krisztus is öngyilkosságot követett el, hiszen
ember nem ölheti meg az Istent. Neki a maga elhatározásából kel
lett magát a keresztre szegeztetni. Végzetes tette előtt az utolsó
imája így hangzik:

"Istenem, egyedül én vagyok hibás, mert én kezdettől fogva tudtam,
mi forog kockán. Inkább Neked okoztam fájdalmat, mint Helennek
vagy a feleségemnek. mert látni nem; csak elképzelni tudom, hogyan
szenvedsz Te. De megvan a határa annak, amit elkövethetek Ellened 
vagy ellenük. Egyiket sem tudom kettőjük közül elhagyni, amíg élek;
de meg tudok halni és eltávolítani magamat életútjukból. Betegek rní
attam, és én meg tudom szerezni számukra a gyógyulást. És Te Uram,
Te is szenvedsz miattam. Nem tudlak továbbra is, hónapról-hónapra meg
bántani. Nem tudom elviselni a gondolatot, hogy Karácsonykor, a szüle
tésed napján odatérdeltek az oltár elé és testedet egy hazugság kedvéért
vegyem magamhoz. Nem vagyok rá képes. Számodra jobb lesz, ha egy
szersmindenkorra elveszítesz engem. Tudom, hogy mit teszek. Nem kö
nyörgök Irgalomért. Azon az úton vagyok, hogy magam adjam át maga
mat a kárhozatnak, bármit is jelentsen az. Vágyódtam a békére és soha
többé nem fogok már békét ismerni. Neked azonban meglesz a békéd,
ha eltávoledom Arcod elől. Akkor céltalan lesz felseperni a padlót, hogy
megtaláljanak engem, vagy a hegyek közt keresgélni utánam. Te, O Uram,
mindörökre elfelejthetsz engem."

Seobie öngyilkos lesz, de a regény nyitva hagyja - amint hogy
nyitva is kell hagynia -, a kérdést: elkárhozott-e valóban. Hiszen
mielőtt végleg elvesztette eszméletét, egy kétségbeesett kiáltás hagy
ta el ajkát: "Édes Istenem, szeret ..." de már nem tudta befejezni.
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Louise, aki minden buzgósága ellenére már eddig is meglehe
tősen gyengén vizsgázott katolikus lelkületből, a haláleset után
Pater Rank-kal beszélget és vigasztalást kér:

"Önnek életében igen sok vigasztalás jutott osztályrészül, Scobiené.
Most az ura az, aki vigasztalásra szorul.

- Ön is tud mindent róla, amit én tudok?
- Természetesen nem, Scobiené. Hiszen ön tizenöt évig élt vele há-

zasságban, nemde? A pap mindig csak a lényegtelen dolgokról tud.
- A lényegtelenekről ?
- Már úgy értem, a bűnökről - mondotta türelmetlenül. - Egyet-

len ember sem jön hozzánk azzal, hogy az erényeit gyónja meg.
" - Feltételezem, hogy tud Roltnéről (Helén asszonyneve). A legtöbb
ismerős tudott az ügyről. ...

- Szegény.
- Hogy-hogy szegény?
- Mélységes részvétet érzek minden boldog és tudatlan ember iránt,

aki közülünk valakivel gabalyodik bele egy ilyen helyzetbe.
- Henry rossz katolikus volt.
- Ez minden bizonnyal a légesztelenebb itélet, amit el lehet gon-

dolni - tiltakozott Pater Rank.
- f:s végül - ez a borzalmas cselekedet! Tudnia kellett, hogy ez

zel az örök kárhozatba rohant.
- Ö igen, azt túlságosan is jól tudta. Soha nem tartott sokat az ir

galomról - kivéve ha másokra vonatkozott.
- Nincs is értelme, hogy imádkozzunk érte ...
A pap itt összecsapta a naplót (Scobie naplója volt a kezében) és

mérgesen kiáltotta:
- Nagyon kérem önt, Scobiené, csak valahogy be ne képzelje magá

"nak, hogy ön - vagy akár én - valamit is tudunk Isten irgalmáról.
- Dehát az egyház azt tanitja ...
- Nagyon jól tudom mit tanít az egyház. Az egyház ismeri az ösz-

szes törvényeket. De nem tudja, mi játszódik le egyetlen egy embernek
is a szivében."

úgy tűnhetik, a kelleténél tovább időztünk ennél az egy re
génynél és a közölt részletek szokatlanul hosszúak. De szükség volt
rájuk, hogy az olvasó ízelítőt kapjon Greene jellemző és lélekelemző

módszeréből. Ű nem foglal állást sem hőse mellett, sem ellene. Csak
klinikai pontossággal leírja, mi megv végbe annak lelkében. És ez
a szenvtelen tárgyilagosság teszi minden alakját olyan hitelessé.

Scobie alakjával kapcsolatban felhozták ellene. hogy külőnleges

eset, ami már szinte a pszichopatológia körébe tartozik. Pedig egy
általában nem különleges, ha csak annyiban nem', hogy Scobie ha
lálosan komolyan vette nemcsak szenvedélyét - amit mellesleg a
szánalom és a helytelenül felfogott felelősségérzet is motivált - ha
nem hitének tanítását is a bűnről és kárhozatról. Komolyan vette
olyan mértékben, amilyen mértékben kevés katolikus szokta. Ezért
van igaza Mauriac-nak, hogy nem árt néha ujra átgondolni hitünket.
Más kérdés azután, hogy Scobie hitének és vallásos műveltségének

komoly hiányosságai voltak. Mintha soha nem hallott volna a szen
tek egyességéről és a gondviselésbe vetett bizalomról. Ez utóbbi volt

731



bukásának legfőbb okozója: a bizalom hiánya. Minden kétségbeesés
nek és minden kétségbeesett cselekedetnek ez a forrása.

Greene, ha a hit, a bűn és az erény, a kísértés és a kegyelem
kérdéseiről ír, könyörtelen biztonsággal talál bele azokba a nehéz
ségekbe, amelyek a kereszténység kezdete óta foglalkoztatják az
emberiséget, és amelyekkel a jelek szerint maga Greene is küzd
még. Hogyan egyeztethető össze Isten végtelen szeretetével az örök
kárhozat, az alkatunkban, öröklött hajlamainkban és tudatalatti ösz
tönvilágunkban jelentkező eleve elrendeltség a szabadakarattal, mi
a rossz tényleges szerepe és jelentősége a teremtésben? Tudjuk, és
Greene is tudja, hogy ezekben a kérdésfeltevésekben mindig van
€gy adag antropomorfizmus, vagyis az Isten dolgainak emberi szem":
mel nézése. Másrészt azonban nem egészen jogtalan ez az antropo-

. morfizmus, hiszen a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten képére
és hasonlóságára teremtettünk. .

Nagyon foglalkoztatja Greene-t a kegyelem működésének prob
lémája. Kedves gondolata, hogy a kegyelem azzal szemben, aki il
bűn állapotában van, gyakran épp olyan módszerekkel jelentkezik,
mint a kísértő. Eleinte esetleg nagyon szerény. Megelégszik egy röp
imával, egy rövid felsóhajtással. Csak az a fontos számára, hogy
megvesse a lábát a lélekben, abban a reményben, hogy lassan majd
a birtokába veszi. A kegyelem azonkívül olyan is lehet, mint a fer
tőzés. Egy óvatlan pillanatban megkapja valaki, és ha azután el is
felejtette, váratlanul kivirul benne. Több regényében visszatérő mo
tivum ez, de a leghatározottabban talán a "The End of the Affair"
ben jelentkezik, amely szintén nehezebb fajsúlyú írásai közé tarto
zik. A cím ét ennek is nehéz lefordítani, miután az "affér" szó, an
golban szerelmi viszonyt, kalandot is jelent. "A kaland vége" lehet
ne talán a magyar cím.

A "The End of the Affair" nemcsak kegyelmi regény, de Greene
egyetlen nagy szerelmi regénye is, amely egy emésztő tüzű kapcso
lat történetét mondja el. Greene bizonyos gyanakvással nézi a sze
relmet, mert úgy érzi, az üdvösségnek nem előizét. csak látszatát
adhatja, kárhozatunkat ezzel szemben legalább is előmozdíthatja,

rnint azt Scobie esetében láttuk. Ugyanakkor felismeri benne azt a
poláris feszültséget, amit Isten az egész teremtett világba belehelye
zett, és amelynek emberi viszonylatban a szerelem a legmagasabb
rendű formája. Felette már csak az Isten iránt lángoló szeretet van,
de lehet, hogy lényegében az is ugyanannak az érzésnek tökéletessé
válása. "Az emberek egész életükön át szeretik Istent, anélkül, hogy
valaha is látták volna, nemde? - mondja Sarah, a regény hősnője.

"Igen - hangzik a válasz -, de az másfajta szeretet, mint a míenk."
- "Te, néha azt hiszem, nincs is másfajta."

A szerelemben kettős vonzás jut mindig szerephez. A modern
mélylélektan kielemezte, milyen döntő szerepe van egész életünkben
és magatartásunkban a tudatalatti ösztönalkatnak. Azt is megállapi
tották, hogy mindig az azonos, vagy hasonló ösztönalkatok vonzód
nak egymáshoz. Ugyanakkor mindenkiben él egy eszménykép, fel-



ruházva számtalan, belőle hiányzó jó tulajdonsággal, és tudatosan
afelé vonzódik, akiben felfedezi ezt az eszményképet. Ennek a két
féle vonzásnak következménye, hogy a szenvedélyes szerelem bár
mikor át tud csapni a szenvedélyes gyűlöletbe, mikor a másikban
a saját - tudatosan vagy tudat alatt - gyűlölt hiányosságait fedezi
fel. Ez egyik tragikus vonása a szerelemnek. A másik, hogy mint
minden nagy emberi fellángolás, a teljesség és végtelenség igényé
vellép fel, ugyanakkor véges és korlátok közé szorított világunkban
eleve beteljesületlenségre van kárhoztatva.

Greene a tőle megszekott kíméletlenséggel és szókimondással
meséli el nekünk egy ilyen végletek között hányódó, "vérremenő"

szenvedély történetét. Első személyben írt regény ez is, mint a
"Csendes amerikai". Az elbeszélő iró, Maurice Bendrix új regényé
hez anyaget gyüjtve ismerkedett meg Sarah-val, egy középszerű,

nyárspolgár állami tisztviselő feleségével, aki a végzete lesz. Két
év alatt végigjárják a szenvedély minden gyönyörét és poklát. Nem
törődnek a fejük felett zajló világháborúval sem, nem veszik figye
lembe a légiriadókat. Ekkor már a Vl bombákkal bombáznak a né
metek. Eppen együtt vannak Bendrix lakásán. A férfi kimegy egy
pillanatra és éppen ezalatt csapódik le a ház mellett egy bomba.
Az asszony kétségbeesetten kirohan; csak a férfi élettelenül kinyúló
karját látja egy ledőlt ajtó mögül. Visszamegy a szobába, és amit
soha életében még nem tett, imádkozni kezd, ahhoz az Istenhez,
akire eddig még csak nem is gondolt. Imája egyszerű: Inkább le
mondok róla egész életemre, csak add, hogy éljen. Röviddel ezután
megjelenik falfehéren a férfi. Eszméletre tért és kikászolódott az
ajtó alól. De Sarah-t most már köti a fogadalom; elmegy, hogy
soha többé vissza ne térjen. Eleinte nem akarja elhinni, hogy a férfi
nem volt halott, később pedig mennél inkább szabadulni akar hir
telen kisarjadt hitétől, annál inkább belemélyed. Bendrix kétségbe
esett harcot indít a vetélytárs ellen, azt hiszi, egy másik férfi ked
véért hagyta őt el Sarah. Kétségbeesése dühhé és gyülöletté fokozó
dik, mikor megtudja. hogy a vetélytárs, akire féltékeny volt, nem
más, mint Isten. Soha sem hitt benne, de most mégis gyűlölni kezdi,
és ezzel akaratlanul is megtette az első lépést Feléje. Sarah meghal,
Istennel kibékülve, és Bendrix most már a halottal folytatja néma
vitáit, A temetés után tudja meg Sarah édesanyjától, hogy az annak
idején férje tudtán kívül katolikusnak kereszteltette. meg Sarah-t.
..Mindig az volt a vágyam - mondja -, hogy egyszer hatni fog, mint
az oltás." Bendrix, aki egyedül tudja, hogy Sarah már hitoktatásra
járt, dühösen mondja, hogy "nem hatott", de tagadása egyre bi
zonytalanabbá válik.

A "The End of the Affair"-rel kapcsolatban egyik katolikus
kritikus azt a kifogást emelte, hogy Greene túlságosan nagy szere
pet juttat benne a csodás elemeknek. Valóban, Sarah megtérését és
halálát sok olyan esemény kíséri, amelyeket nemcsak Bendrix, de
az olvasó is nehezen tart hihetőnek. De Greene sem itt, sem más
regényeiben nem igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy "csoda" tör-
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tént. Amit viszont határozottan állít, az az, hogy ha valóságnak fo
gadjuk el a világban a rossznak, akisértőnek tevékenységét, semmi
okunk rá, hogy kétségbevonjuk a kegyelem hasonló, mindennapos
beleavatkozását életünkbe.

Már sokkal gondolkodóbba ejtőbbek lehetnek a már említett
Marcello Camilucci észrevételei. A neves katolikus kritikus úgy lát
ja, a Greene-i hősök lélektani szélsőségessége és helyzetük kiutta
Iansága az emberi személyiségnek eleve manicheista felfogásából
születik. E hősök személyiségének szabadsárta már születésükben el
romlott volt, mert a természet nyomta rá bélyegét. Eredeti helyze
tük megrontott logikajából pedig már nem tudnak menekülni, ha
csak nem a halál által. Nem kétséges, hogy Greene legtöbbet ezzel
a problémával viaskodik. Nem rontotta-e el az eredeti bűn olyan
mértékben az emberi természetet, hogy a maga erejéből semmire,
vagy csak nagyon kevésre képes? Továbbá, mi öröme lehet Isten
nek egy olyan teremtett világban, amelyben minden ennyire visz
szájára, az Ű szándékai ellenére fordul? És mi lesz azzal a sok em
berrel, aki végigéli 'életét anélkül, hogy valaha is találkoznék vele?

Greene gondolkodásában felfedezhetjük a keresztény mult leg
több nagy filozófiai vívódását, az augusztinizmust épp úgy. mint a
pelagianizmust és a protestantizmus predesztináció-hitét is. De szün
telenül keresi a rosszal szemben azt a végső katolikus állásnontot.
ami megnyugtatja őt. Minden bizonnyal meg is találta maid, és
megszűnik Jákobként viaskodni az angyallal. Akkor azonban - úP.y
lehet - nem ír majd többé regényeket. úgy, ahogy író hőse rnondia
a halott kedveshez szólva: "Amíg téged szerettelek, nem volt ked
vem enni, nem vágytam másik asszony után. De ha Öt szeretném.
akkor az Ö jelenléte nélkül már többé semmiben sem lelnék örö
met. Még a munkámat is feladnám, megszűnnék Maurice Bendrix
lenni. Sarah, én félek."


