
A lélek és a formák megírásának idején - a tízes években - Lukács így fo
galmazott: "Amikor a lélek még önmagában semmilyen mélységet nem ismer,
mely szakadékba csalná vagy úttalan magasságokba űzné, amikor a világot irá
nyító és a sors ismeretlen és igaztalan adományait oszto istenség értetlenül, de
ismerten és közelien áll szemben az emberekkel, mint az apa kisgyermekével, ak
kor minden tett csupán egy jól illő öltözéke a léleknek. Lét és sors, kaland és
beteljesedés, élet és lényeg akkor azonos fogalmak, rnívelhogy a kérdés... a kö
vetkező: hogyan válhat az élet Iényegívé?"

1926-ban, 41 éves korában Lukács eltemette ifjúkorát és nézeteinek egy részét.
De a Történelem és osztálytudat vonzereje és hatása csak növekedett. Megjelenése
után négy évvel az elidegenedésről és főként az eldologiasodásról szóló filozófiai
analízisének visszhangja támadt fel Martin Heidegger híres művében, a Sein und
Zeitben. Sartre egzisztencíalízmusát és Marleau-Ponty munkásságát érzékenyen
befolyásolta az elidegenedés folyamatának leírásában. Az a tendencia, hogy a
szubjektivitás szerepét túlnövessze, arra késztette Lukácsot, hogy Hegel nyomán
azonosítsa az elidegenedést az ,objektiválódás' minden folyamatával. Igy próbálta
kiemelni a történelem árjából az emberi személviség magvát. és ennek elpusztít
hatatlanságát bizonyítani.

RÓNAY GYORGY

MAURIAC
Hangja, ez a "sebzett hang", örökre néma már. De ha egy lemez barázdáiból,

mintegy a síron túlról visszavarázsoljuk: mint életében annyiszor, most is a gyer
mekkorról beszél, műve bölcsőjéről, forrásáról, őstalajáról, meg a gyermekről aki
volt: erről az enfant malheureux-ről, enfant chétif-ről, erről az apátlan legkisebb
fiúról az erős özvegy mellett, aki úgy éli özvegységét. mínt valami szerzetességet,
s uki körül, míg bordeaux-i lakásuk folyosóján föl-alá járkálva a rózsafüzért 0101'

molta, nyilván úgy csetlett-botlott a kis Franccis is, .,szoknyájába kapaszkodva.
melyet brokátnak képzelt", ahogyan majd később egy regénybeli alteregója, az
1921-ben megjelent Le Mal Fabienja kísérgetí janzenistán szlgorú édesanyját a
maga újraídézett, szorongásos gyerekkorában.

"Egy regényírónak született ember gyermek- és ifjúkorában épp elég anyag
van egy óriási mű táplálékául" - mondja a Dieu et Mammon-ban; s ha valakire,
hát őrá áll a megállapítása, noha művére más jelző inkább illik, mint az "óriási",
s ha ő maga - úgy látjuk - nem annyira "igazi", balzaci, tolsztoji, vagy akár
martin-du-gard-i értelemben való regényírónak. hanem csak egy sajátos regény
fajta írójának született is.

A gyökerek, melyek művét táplálják, míndenesetre ide nyúlnak: ezekbe a gye
rek- és ifjúkori emlékekbe és élrnényekbe ; ebbe a világba, ebbe a társadalomba,
ebbe a légkörbe, és - tegyük hozzá - ebbe a morálba, Igaz, Mauriac regényeiben
tolvillan majd Párizs is, de - mint már Edmond Jaloux megjegyezte - inkább
csak fölszíni világával, jobban mondva ennek a fölszíni világnak a kliséivel, azok
nak a "divatos bároknak" a megvilágításában, amelyeket Bordeaux-ból Párizsba
kerülve, mint az Ecole des Chartes átmeneti növendéke látogatott - köztük is
leginkább a Palace des Champs-Elysées-t, ahol - írja majd - a "díványok süppe
dősek voltak, s a bárban olyan fölcicomázott kokottok ittak, amilyeneket ma már
nem látni, mélyen kivágva, ringó mellel, s azzal az üzleties pillantással, amelytől,

erényességem szerencséjére, megfagyott a vérem". Élvvágyó fiatal nők, mohó, za
varos, tigrisétvágyú fiatalemberek, dzsigolók, bárok vendégei, éjszakák élveteg ra
gadozóí es unott pillangói : - ez az a "mondén" Mauriac, akit a legkevésbé érzünk
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meggyőzőnek, mert a legkevésbé mozog a saját talaján; ezek azok a garcons d'ap~

res-querre, az európai dzsessz-korszak párducerkölcsű hősei, akik "semmi mást
nem hajszolnak, csak a pillanatnyi kielégülést", mint "a szerelem sivatagjában"
szomjazó Raymond Courreges, aki büszke rá, hogy egy ideig ő is "a háború utáni
fiúk" közé tartozott, vagy mínt a Tűzfolyam ártatlanságra vadászó Daniel Tra
sis-a - - de milyen gyanús ma már ez az isteni kegyelem környékezte félvilági
ság, s milyen szánalmas csikaszokká koptak ezek a sátáninak szánt fiatal farkasok,
müyen vedlett kulisszának hat ma már ez az egész rnauriaci ,.dzsessz-korszak". a
megpörkölődés minden kockázata nélkül, s a kegyelem eleve nyitva felejtett kis
kapujával a háttérben, az ígazihoz, egy Fritzgerald hitelességéhez képest! "Az iro
dalomban - írja Mauriac a Le jeune homme-ban - minden korban találkozunk
síkerre éhes fiatalemberekkel; a legtöbben sosem várták meg életük végét, aho
gyan Pascal kívánta, hogyelőmenetelükön dolgozzanak. De a legújabbak. úgy
látszik, türelmetlenebbek; az ambícióval kezdik, s ezt nem választják külön a sze
relemtől. Igaz, nagyobb szükségük van zsebpénzre, mint nekünk volt az ő koruk
ban: meg kell keresniük a minden esti koktéljüket l" - Persze nem biztos, hogy
ezek a pillanatnyilag legújabbak valóban türelmetlenebbek a régieknél ; még ke
vésbé biztos, hogy ambíció és szerelem összekeverése az ő találmányuk; ami pedig
a zsebpénzt illeti - hogy ezúttal magunktól se tagadjuk meg azt az élességét, azt
a dweté-t, aminek (tanú rá a Journal, tanú rá a Bloc-notes) épp a moralista és
zsurnaliszta Mauriac volt az egyik legedzettebb gyakorlója korunkban- ami pe
dig a zsebpénzt, s egyáltalán a pénzt illeti: könnyű a pénzszerzés esetleg gyanús
módjai fölött pálcát törnie annak, akinek sosem voltak pénzgondjai. s aki fede
zékül míndíg maga mögött tudhatta a "családi birtokot".

Mauriac maga mögött tudhatta, maga mögött tudta, s éppen ez az ő igazi vi
lága; a bárban legföljebb vendég, aki talán maga is szeretne, ha merne, farkas
lenni néha a félvilág dzsungeljában ; de sokkal bonyolultabb gátlások dolgoznak
benne, semhogy belekóstolna a farkaséletbe; csak nézi, bizonyos romantikával,
mínt egy betévedt idegen, aki végül is elhiteti magával, hogya szegény, és a szó
legvalóságosabb értelmében éhes bárlányok ruháján az ócska flitter igazi gyémánt.
Ezért érezzük ma már ezt a világát többé-kevésbé meghervadtnak, ezeket a fé
nyeit álfényeknek, és ezeket az alakjait mesterkélteknek. Sehol nem ütközik ki
ugy, mínt effajta regényeiben. egyrészt a kegyelem romantikája, másrészt a vissza
élés az atmoszférával: az tudniillik, hogy az író, kétségkívül nagy mesterségtudás
sal ugyan, a jellemábrázolás réseit a légkör sűrítésével tölti ki. De bármennyire
sűrítí : ez a gipsz előbb-utóbb kipotyog,és menthetetlenül előtűnnek az orvosol
hatatlan rések. Amiken persze nem segít végül a kegyelem deus ex machmája
sem. Gondoljunk a Tűzfolyamra, melynek megoldása - kivált a nem beavatottak
szemében (de a regényt mégsem csak beavatottak használatára írjuk) - már-már
a misztifikáció határát súrolja; vagy gondoljunk Az éjszaka végére, rnelyet Sartre
szedett ízekre annak idején, elejétől végéig igazságtalan, és ugyanakkor, sajnos,
majdnem elejétől végéig találó kritikájában.

De mindezzel még lesz alkalmunk foglalkozni; egyelőre térjünk vissza oda,
ahonnét kiindultunk: a forráshoz, a gyermekkorhoz És színteréhez. Oda. ahol az
író igazán, és vitathatatlanul otthon van: Bordeaux-ba, ahová a fiatalon előzvegyült

anya öt gyermekével behúzódott, s ahol a gyermek és ifjú Mauriac élt, a nagy
anyai ház harmadik emeletén. Ez a város súgja neki a Commencements d'une vie
önvallomásának lapjain: "Minél különbözőbb lesz majd életed attól, amit én nyúj
tottam neked, annál élesebben domborodom ki benned; és ne reméld, hogy ez
vagy az az alak, aki ma foglalkoztat, beléphet művedbe anélkül, hogy átmenne
rajtam: előbb magamhoz kell vonnom, magamba kell olvasztanom; az én légkö
romben kell életet kapnia: az egyetlenben, ahol nyomorúságos alkotásod életre
születik."

Mert minden, ami nem ebben az anyaméhben alakul, többé-kevésbé csonka
lesz. "Bordeaux (és ezzel a névvel művem egész anyagát jelölöm) - írja ugyan
ott - végül is magába nyeli, amit a mindennapi valóság nyújt nekem; minden,
a jelen szuggesztiójának köszönhető mű elvetél, ha nem ébreszt megfelelést az én
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benső Bordeaux-mban. A mindennapí ihletek csak akkor érnek valamit, ha eről

tetés nélkül áttevődnek az én elrnúlt :napjaírnba." S ugyancsak ott: "Bordeaux tör
ténete testem és lelkem története." Amikor mint regényíró, alászáll önmagába tá
jakat és alakokat 'keresni, "nem a Champs-Elysées-t vagy abulvárokat találom
ott - mondja - és nem is Szajna-parti barátaimat és barátnőimet, hanem a csa
ládi birtokot, az egyforma szőlőket, az egyhangú lande-ot, a sivár külvárosokat,
amint a kollégiumi omnibusz párás ablakán át fölrémlenek ; alakjaim sem azokhoz
a szépasszonyokhoz hasonlóknak születnek, akiknél történetesen vacsorázom, és
nem is azokhoz a férfiakhoz, akiknek a szavait hallgatom, hanem falusi nagyszü
leimhez, pusztai unokatestvéreimhez, ehhez az egész vidéki faunához, melyet' egy
kor, mint gyöngécske gyermek, olyan figyelmesen kémleltem." Bordeaux, mintegy
előrelátóan a jövőre, "eltöltött - vallja - groteszk és kedves arcokkal, tájakkal,
benyomásokkal, élményekkel, egyszóval míndennel, amire szükségünk van ahhoz,
hogy írjunk." Végül - utolsó ídézetül a Commencements d'une vie-ből: - "Nekem
köszönheted - mondja neki városa -, hogy mosolyogsz, ha megkérdik: megvan-e
már az új regénytémája ? Mert csak egyetlen térnád van: a kettőnk, jómagam és
tenmagad vegyüléke, és ez kimeríthetetlen; könyveid úgy szakadnak ki ebből, mínt
a napok egy cslllagködből."

Ha valóban forr (és nemcsak mímelí a forrást, mint némely fáradtabb írásá
ban), itt forr a szenvedély pokla: a kapzsiságé. bírvágyé, önzésé, sokféle családi
zsarnokságé, a nagy szőlősgazdák anyagias kegyetlensége, a kárhozatnak ez a si
vár, jeges tüze egy rídeg világban, ahol egy-egy család annyit számít, ahány hek
tár szőlője, ahány szál fenyője van, s ahol ugyanegy, kétarcú bálvány - rang és
vagyon - védelmében keveredik a fenyőkből csapolt gyanta meg a templomban
elfüstölt tömjén illata. Itt él Thérese Desqueyroux : Argelouse-a azonos azzal az
isten háta mögöttí Jouanhaut-val, amely Mauriac anyai ágon való őseinek már rég
maiorra kopott háza és birtoka volt; itt, Malagarban, Mauriac kastélyában, az ő

íróasztalán, az ő dolgozószobajában írja naplóját és élete számadását a Vipera
fészek hőse (rnert ez az a vidéki ház, attéve regényei "józan varázslatába", ahol
- mínt a Journal egyik jegyzete mondja - "annyi hőse szeret, szenved és hal
meg magányosan"); és errefelé van - utolsó példának - az atriste maison
iangonaise is, amelyben korán elhalt apjának anyja élt, s amely a Génitrix (ma
gyar címmel Anyaistennő) színhelye : a 1,aste demeure mal [ermée, melyet meg
megremegtetnek a Bordeaux-Cette-i vonal elrobogó gyorsvcnatai, úgy, ahogyan a
szerencsétlen Mathilde hallja haldoklásában, s ahogyan másnap a nvomorult Fer
nand is, a zsarnok anya áldozata, a maga epigon zsarnokságának áldozata fölött
virrasztva, s egy hideg arc érintésére először érezve meg gyümölcstelenül elszá
radó életében, mít jelent szenvedni másért, a másik hiánya miatt.

Bordeaux, ez a tág és jelképes Bordeaux, Bordeaux és vidéke, Landes, Giron
de, a Garonne tája, és maga a város, merev kasztjaival és mohó gazdagságával: ez
adja Mauriac színtereit, alakjait, légkörét: ez adja témáit, regényeinek drámai
alapképleteit is. Legszebb művei: csupa "bordeaux"-i történet és tragédia. Igy
1922-ben A könyörületes csók (Le baiser au ~épreux): a szánalmas .Jean Péloueyrc
és a gyönyörű Noémi házassága, mert ,.egy Péloueyre fiút nem kosáraz ki az
ember", ez az undorban és megaláztatásban vergődés a megszépítő halálig, amely
végül csak a rabság meghosszabbítása az özvegy számára, hiszen a számító após
végrendelete eleve bezárta előtte a szabadság minden ajtaját: - Mauriac első

valódi sikere 1922-ben; - vagy a következő évben a másik siker, a Génitrix, mely
nek lényegét így foglalja össze a Le 1'omancier et ses personnages-ban: "Ahogyan
növekszik, a zsarnok-gyermek lassankint maga is rabszolga-anya rabszolgája lesz;
nem bír meglenni többé áldozata nélkül; gyötri, de ki van szolgáltatva neki. Ez
mindennapi dráma Franciaországban, különösen az ország déli részén: ezt mond
tam el a Génitrix-ben." Ilyen "mindennapi dráma" a Désert de l'amour-é is, me
Iyet Charles du Bos remekműnek tartott: nemcsak apa és fiú elidegenedésének
története, nemcsak a Le [eune homme-ban leírt, jellegzetesen XVII. századi csen
gésű maximának az illusztrációja, hogy "ce sont les passions des peres qui les sé
parent de leurs enfa.nts", vagyis az apákat a szenvedélyeik választják el fiaiktól;
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hanem maga a város is, a nyomasztó polgári légkör, amelyben az emberek mintegy
önmaguk mélyére temetve élnek és a maguk csődjéért azzal kárpótolják magukat,
hogy más, látványosabb és viharosabb csődoknyomorult hősein és hősnőírt botránkoz
nak; - ilyen "mindennapi dráma" pereg előttünk a Viperafészekben is, melyet ugyan
csak Du Bos "a katolikus regény nagy teljesítményének" nevezett: elidegenedő

házastársak, szívek rettentő üressége, a gyűlölet szivós tehetsége, kuporgató önzés
és az örökséget leső gyermekek gátlástalan gonoszsága; - - ilyen "mindennapl
dráma" T'hérese Desqueyroux-é is: mintha ez a föld, ez a táj, ez a légkör termé
szetes kiválasztással tenyésztené ki a valóságos és virtuális méregkeverőket. akik
végső soron nem is tudják, miért ölnek, és tettükben éppen ez a Iegiszonyúbb és
a legtragikusabb. s egyben a .Jegbordeaux-íbb".

Bordeaux-i különben a mű - .4 méregkeverő fogantatása IS. Ezt olvassuk
róla a Le rOJnancier et ses personnages-ban: "A regény forrásai közt volt kétség
kívül tizennyolc éves koromból egy látomásom egy tárgyalóteremről meg egy so
vány méregkeverőnőről, csendőrök között. Emlékszem a tanúvallomásokra, föl is
használtam a hamis recept történetet, melynek révén a vádlott a márget szerezte.
De itt meg is áll közvetlen kölcsönzésern a valóságtól. Avval, amit a valóság nyújt,
egészen más és bonyolultabb alakot szerkesztek, A vádlott motívumai valójában
sokkal egyszerűbbek voltak: mást szeretett, nem a férjét. Semmi közössége nincs
már az én Therése-emrnel, akinek éppen az a drámája, hogy maga sem tudja, rni
vitte a bűnös tettre."

S ehhez mindjárt idézhetjük azt is, amit Edmond Jaloux írt tanulmányában
- Mauriac romancier - erről a regényről : "Vannak természetek, akiket megszé
dit a bűn, akik képtelenek ellenállni neki. Ez 'I'hérese Desqueyroux magyarázata.
Ennek ellenére van ebben a némileg teológiai fölfogásban valami nem tudom mi
féle gratuit elem, ami engem feszélyez. Lévén szó lélekt.ani regényről. meggyő

ződésem, hogy jobban szeretném, ha Mauriac még egy fél lapot irt volna, és ezen
megmagyarázta volna, hogyan jut el hősnője az első lépéstől a másodikig.'

Gratuit elem: - jegyezzük meg a szót. Mert legvégül mégiscsak ez a centrális
kérdés: a kegyelem, amit - akár negatíve, mint hiányt, akár pozitíve, mint mű

ködő tényezőt - Mauriac valóságnak vall, és mint hivő, másnak nem is vallhat,
s ami ugyanakkor mégsem inkarnálódik nála eléggé a valóságba, a természetbe,
hanem megmarad többé-kevésbé valóban "gratuít elemnek", vagy rosszabb esetben,
egyszerűen az actíon gratuite szarepét tölti be. S ha valahol, hát itt rejlik Mauriac,
és egyáltalán az úgynevezett katolíkus regényíró problémájának lényege: az, amit
1933-ban megjelent Mauriac et le pTObléme du, romancier catholique-jában, ha a
rá általában jellemző bőbeszédűséggel, folytonos lelki hőmérésekkel, és bizonyos
precizitással is, Charles du Bos boncolgatott.

Jelentős kritikus műve persze nemcsak arra vet világot, akiről szól, hanem,
bár önkéntelenül, legalább olyan mértékben arra is, aki írta Igy van ez a jelen
esetben is. Nem lenne nehéz kikeresni Du Bos Naplójábó] azokat a részleteket, ahol
leplezetlenül kifejezésre juttatja idegenkedésót a tomizmustól, amely - rnondja 
mindig az etre kategóriáiban gondolkodik. a létet, a meglévőt. szemléli, szemben
a létesülővel. a deveni'r-rel, ami a műalkotás par excellence kategóriája, legalábbis
a Henri Bremond-i esztétiko-rnísztrka, vagy misztiko-esztétíka szellemében, mely
hez a húszas évek Du Bosja a maga Goethéből vett, bár a goethei igazságnak is
csak egyik felét jelentő "alles ist Gefühl"-jével oly veszedelmesen közel állt. Most
azonban már 1933-ban vagyunk, a fejlődésnek azon a fokán, amikor Du Bos már
tudja, hogy a Gefühl lápjain és szakadékai közt mindenképpen szükségünk van a
goethei dialektikus egység másik elemére is, az értelemre.

. Minderre koronatanúnak magát Mauríacot idézi; és ezzel az idézettel ismét
Bordeaux-ban vagyunk, annál a másik örökségnél. amely voltaképpen nem egyéb,
mint - mondhatnánk - az elsőnek, a "társadalminak" a spirituális arca. "Bo
csánatot kérek a marianitáktól, akik neveltek - olvassuk Mauriac Dieu et Mam
mon-jában -, de tanúsítom, hogy 1905 táján a vallásos nevelés jóformán a sem
mivel volt egyenlő; két óra hetenkint, aminek sem a tanárok. sem a diákok nem
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tulajdonítottak különösebb jelentőséget... Ezzel szemben tanáraink kitűnőerr ér
tettek hozzá, hogy a nap minden .percét átjáró égi atmoszférával árasszanak el
rninket ; nem katolíkus értelmeket formáltak, hanem katolíkus érzékenységeket" :
pas des intelligences catholiques, mais des sensibilités catholiques. Pedig - jegyzi
meg erre Charles Du Bos - "a katolicizmus számára talán nincs is alapvetőbb,

sürgősebb, bonyolultabb és kényesebb föladat, mint katolikus elmék formálása ...
A mi értelmünket - folytatja -' sosem formálták katolikus módon; a vallás,
akárcsak a filozófia terén, magunknak kellett formálnunk és tanítanunk magun
kat, mégpedig életünk közepén... és sokan. nagyon sokan vagyunk katolikusok,
akik anélkül halunk meg, hogy igazában pótolni tudtuk volna annak a nevelte
tésnek és oktatásnak a hiányosságait, amelyet minden hatékonyság nélkül kaptunk."

A gyermek, a kamasz Mauriac, ez az enfant chétii, ez a rendkívül érzékeny
és sebzékeny ifjú az efféle alkatok természetes szomjúságával és készséggel tá
rult ki a liturgia minden "bűvöletének"; és pszichológusok a megmondhatói, milyen
kárpótlásokat és illúziókat jelenthetnek ezek a bűvöletek egy-egy olyan félénk és
sóvár ifjúnak, amilyen Mauriac lehetett, ráadásul egy olyan polgári atmoszférában,
amelynek rnorálja egyenlő a szexualitás elfojtásával, s amelyben a bűn fogalma
veszedelmesen azonosul a test fogalmával; - s azt is nagyon jól tudják, mílyen
könnyen játszik egymásba ezekben a bűvöletekben a mámoros áhítat és a szo
rengő érzékiség. A fiatal író ezzel a hanggal jelentkezett az irodalmi világban: első

verseskötetéből ez a nem éppen friss illat árad, a kissé hervatag oltári virágoké.
rnelybe bele-belevegyül a "romlás virágainak" nem is annyira az illata, mínt in
kább illatának ábrándia. A Dieu et Mammon-ban olvassuk: "A vallási érzelmes
ség könnyű gyönyörüségei diktálták a Les mains jointes verseit. Úgy léptem be az
irodalomba, mint sekrestyék kerubja, kisded orgonámon játszva. Ezért figyelt föl
Barres erre a színtelen énekre: mint elképesztő varázsló, észrevett benne valami
kába érzékiséget", une note [olle de volupté.

Ma már - folytatja múltját kommentálva az író, és ez a ma a húszas évek
végét jelenti: akkor, 1929-ben jelent meg a Dieu et Mammon - ma már a kato
licizmus minden érzelmes eleme iránt bizalmatlan vagyok. Gyanakvással tölt el,
ha bármilyen fölséges vallási megíndultságra hivatkoznak. Teljes szívemből kívá
nom a ,vallás vigaszát', de tudom, milyen áron kell megnyernünk. Ismerem ezt a
békét a szenvedésben, és azt is, hogy a múlt mocskok mennyi keserűséggel hatják
át a jelen kegyelmét."

Ki ne hallana ki ebből az utolsó mondatból egy másik [olle note-ot: a jan
zenizmusét? Itt van az, amire Du Bos célzott: a szolíd doktrina hiánya. Mondjuk
- ismét azzal a kíméletlenséggel, amire maga Mauriac adott példát -, hogy
művében, világában és szemléletében egy jellegzetes - és jellegzetesen polgári 
kamaszkori trauma állandósult, a test föloldatlan bűntudata. amit észrevétlenül
katolikus létélménye középpontjába csúsztatott és oly módon abszolutizált egyál
talán a keresztény életélménnyé. hogy penetráns [anzentzmusától még közvetlen
barátai is megriadtak? Ez volt az az - André Billy ösztönzésére a Nouvelle Ret'ue
Franc;aise számára Bossuet - kommentárul írt - Souffrances du chrétien, amelyből

aztán, enyhítve (bár ez nem sokat változtat a Tényegén) Soufframces du pécheur
lett, már nem általánosságban a keresztény, hanem leszűkítetten a bűnös szenve
dése; dehát nem eleve búnös-e Mauriac világában minden, ami testi, ami érzéki
vágy, vonzalom, tett, kapcsolat? Hiába olvassuk a Soutirances ellensúlyául írt
Bonheur du chrétien-ben a test szép himnuszát: "Emberi test, Lélek temploma,
ki föltámadsz az utolsó napon. Testi katedrális, melyben az Úr Teste nyugszik; és
ha szentségi jelenléte el is enyészett, a húsból való szív, ez az élő vigasz, őrzi le
nyomatát: létezik egy fizikai állapota is a Kegyelemnek" - hiába olvassuk:
Mauriacnál ez a kegyelmi állapot legföljebb csak "az éjszaka végén" következik
el, amikor már megszűnt a testben az élet.

Senkit nem olvasott annyit fiatalságában, mint Pascalt, és senki olyan életre
szólóan nem hatott rá. Tőle tanulta meg, hogy "a keresztények Istene mindent
követel"; tőle azt a janzenista tévtant, amit ő viszont "félelmetesen evidensnek"
talált: hogy Isten "nem adja meg a magáét a testnek, s természet és kegyelem két
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ellenséges világ". Érthető, ha majd arra a teilhard-i optimizmusra, amely nem
más, mint a Teremtés dicsérete, első válasza az ingerült elutasítás lesz; mindaddig,
amíg - 1961-ben az egyházban végbement fordulat hatása alatt, mely alapjaiban
rázta meg egész janzenista teológiáját, s egy kissé már az öregkori irások szép re
zignációjának hangnemében is - ki nem fejezte kételyét a maga "lappangó [anze
nízmusának manicheizmusában", s revízió alá nem vette addigi hitét a Gondvi
selésben; mert - írja - "abban nem elég úgy hinni, míntha csak külön-külön az
egyes lelkek benső életében tevékenykednék; meg kell tanulnunk, hogy meglás
suk és tiszteljük az anyag evolúciójában és az élet fejlődésében is".

De addig, és még sokáig, "negatív tételű katolikus regényeiben", ahogy Eck
hardt Sándor oly találóan nevezte őket, a Gondviselés majdnem mindig csak mínt
egy a fonákjára fordultan működik: a bűnben. Az ő hősei a vizet - az élet vi
zét - nem azzal ismerik meg, hogy - akármilyen kis kortyot is '- de isznak
belőle, hanem a szomjúságukon át. Persze az is igaz, és "bordeaux-i viszonylat
ban" sokszorosan igaz: ebből a pohárból annyi álszent szív, annyi hipokrita száj
ivott és iszik, annyiféle gyanús szándék és érdek fertőzetével. hogy a "formájából
kivetkőztetett Arcot" néha inkább lehet megsejteni egy gyűlölettől üregesre mart
szív szomjú poklában, mínt a meggyalázott Ital zavaros tükrében.

Hogy a bűnös, akit tűzesre éget a szenvedély, közelebb lehet Istenhez, mínt a
se hideg, se meleg közömbösök? Hogy átélni valamit, ha negatíve is: Istent a
hiánya szornjúságában, a lázadás lángjában, vagy a tagadás indulatában, több és
élőbb kapcsolat, mint sehogy sem élni át, mínt beérni üres formákkal, társadalmi
álarcokkal és azzal a bien-pensant konforrnizmussal, amely ellen Mauriac olyan
élesen foglalt állást? Ez nyilvánvaló; és aligha kell szót vesztegetni rá, mit jelen
tett Mauriac éppen ezzel a konformista, szértában gyártott és az ártalmatlanság
sokszoros írnprimáturával ellátott, de irodalomnak alig nevezhető keresztény "iroda
lommaI" szemben. Vitathatatlanul igaza van a Dieu et Mammon soraínak: "A ke
reszténység nem tűri a középszerű szíveket... Egy középszerű keresztény nem tart
ja meg a kereszténységből. csak a negatívumot: megtiltja magának azt, ami tilos,
mindíg visszavonulóban van, míndig az elutasítás álláspontján; vagy pedig bűnös,

aki elrejtőzik, meg akarja téveszteni a világot, s hozzászokik az álarchoz. Boldog,
aki egy ugrással átlendül a szakadékon és a túloidaion teljes szentségben szökken
talpra: a közbülső állapot nem ér semmit." És igaza van: a kereszténység valóban
nem tűrt "a középszerű szíveket" - amennyiben csak ezekről van szó: az úgyne
vezett "polgári kereszténységről", a lagymatag, formalista és hipokrita vallásosság
ról. De vajon valóban csak erről van szó? Nemcsak kimondva, megfogalmazva,
hanem hallgatólagosan, egy regényvilág univerzumában is csak erről, és csak
ezekről?

Mert mintha ebben a mauriaci világban túl sok volna a kivételes sors, lélek,
elem, mozzanat. Ez a világ talán a kelleténél élesebben forog a szeritség-bűnösség

dialektikáján; a világítás talán nagyon is szűkre van mérve, akár egy színpadon
- és nem véletlenül mondom, hogy "akár egy színpadon' (mert legtöbb regénye
úgy hat, mint sebes előadás egy benső színpadon, a saját lelke színpadán, a maga
gyújtotta benső lámpák világításában); a végletes alakok és helyzetek mellett rnint
ha a kelleténél kevesebb figyelmet szentelne annak a bizonyos másik .Jcözép
szemek", annak az óriási többségnek, amelyben nincs, legalábbis látszatra, semmi
kivételes, semmi rendkívüli; amely jó a maga szerény, szürke médján és rossz a
maga jelentéktelen, szűrke bűneivel; amelynek nincsenek démoni szenvedélyei, de
kegyelmi elragadtatásai sem - pedig ez a "szentek seregének" dandárja. Ismeri
egyáltalán a bűn pokoli vöröse és a kegyelem fehér izzása kőzt ezt az alázatos
halványszürkét? Azokat, akiket nem gyötör a tourment il. la fois sexuel et méta
physiqiLe, amit Edmond Jaloux oly jellemzőnek tart a' rnauriac-í világ alakjaira;
akiket mindenesetre nem ilyen látványosan gyötör, vagy akik nem csinálnak ilyen
nagy ügyet ebből a gyötrelemből. nem érnek rá ilyen nagy ügyet csinálni belőle,

mert más dolguk is van a világon, mínt szaladni a szenvedélyük után?
A Le romancier et ses personnages-ben kitér arra a szemrehányásra is, hogy

nem beszél a népről. De, mondja, mínek veszödnék olyan környezet leírásával,
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amit nem ismer? "Valójában nagyon kevéssé fontos - idézem -, hogy egy herceg
nőt, egy polgárnőt vagy egy vásári árusnőt viszünk-e színre ; a lényeg az, hogy
megragadjuk benne az emberi igazságot ... A megragadandó emberi, ez a földalatti
réteg egy nagyvilági életből éppúgy tölsztnre emelkedik, mínt egy szűkösködőből.

Mindegyikünk ott ás mélyre, ahol születctt s ahol élt." És ez az utolsó monclat
szép is, igaz is; pontosabban van benne sol, igazság. Az egész azonban hamis;
mert bizony döntően fontos, hogy ki az és honnét való az, akit "színre viszünk"
.(és megint szinre, ezúttal arra él színpadra, ami a mauriac-i regény); nincs vérité
humaine absztraktan. a racine-i dráma gyönyörű preparátumában akkor, ha re
gényt írok: a föld alatti réteghez csak a föld rétegein át jutha lunk hozzá: s egy
hercegnő máskent szeret vagy gyűlöl, mint egy polgár-nő vagy egy kofa. nem -rnintha
más minőségú ember volna az egyik és más a másik hanem mert egyik is, másik
is, más földbe van ültetve, más szociálls környezetben él. Eszemben sincs számon
kérni Mauriacon a "népi anyagot" ; csupán azt vélem kihallaní világos és becsü
letes vallomasaból, hogyegyszerűen nem ismer valamit: egy egész emberi vilá
got, a rendkivüli, vagy rendkívülivé avatódó mellett és alatt - vagy nem egyszer
fölött '?-- azt a bölcsőtől koporsóig szurkét, amely azért nem kevésbé talaja a
kegyelemnek és nem kevésbé hordozója Isten szándékainak.

Talán ezért is nem találni meg núla (és ezért nem látja meg, vagy ha mégis,
azért nem meltányolja) a kegyelemnek azt a csöndes, egyszerű, föltűnés nélküli
Iolydogálását, mendegélését, cheminement-ját, ami igazában a ..rendes" és általá
nos, végig a megváltott névtelen milliókon ; a terrnészettolötti szerény és türel
mes működését a természetesben. köznapiban, egyszerűben. atlagosban, életünk
egészen közönséges gesztusaiban és eseményeiben. Azokban a parányi. fáradhatat
lan gesztusokban, amelyekkel ezek a szürkék és névtelenek - éppen megfordítva,
mint a pascali lecke mondja - napról napra maroknvi kis földdel a természet és
kegyelem közt i szakadékot próbálják betölteni; készíteni magukban - mint a Ke
resztelő mondja - az Úr útjait, dombok lehordásaval. gödrök feltöltésével ; nem a
nagy ugrás mesterrnutatványával, hanem ezzel az alázatos kubikosmunkával ...

A T'Üz.folyamban említi Mauriac, ott. ahol Gtsele a bukásán gondolkodik, cette
passion chrétienne de l'examen de conscience. De a lelkiismeretvizsgálatnak ez
a szenvedélye egyáltalán nem hitelesen keresztény: ez inkább Janzenista és ma
nicheus szenvedély. A hiteles kereszténység, éppen ellenkezőleg, nagyon jól tudja,
mennyí veszedelem rejlik ebben a szerivedélyben. ebben a burkolt mazochizrnusban,
a sebek folytonos fölvakarásában a frissen csorduló vér látványának gyönyöréért.
s abban, hogy valaki - mint Yves Frontenac, ez a Mauriac-alteregó, oly egybe
hangzólag a Souiirance du chrétien szavaival - csak a szenvedésben képes ér
zékelni a szerétetet. Ki tudja itt majd megállapítani a határt a mások szeretete és
a sajat szenvedésünk élvezese közt? Ki tudja, meddig lelkiismeretvizsgálat a lel
kiismeretvizsgálat, s mikor kezdődik avisszaidézés bűnbánatba álcázott bűne,

szenvedésbe csomagolt kéje? Mi a szenvedés orvossága? Tudatosítani a szenvedést,
gyönyörködni tudatos szenvedésünkben: íme Yvcs Frontenac receptje, az ifjú
Mauriac receptje: aimel' a se reaarder «ouiirir, ahogy a Commencements d'une
l'Íe bevezetése mondja, Jellegzetesen barres-i recept, és ez a janzenista melletti
másik, a janzenistával olyan jól megférő örökség: Sentir le plu.s possibLe en s'ana
lysant le plus passible - a lehető legtöbbet érezni a lehető legtöbb önelemzés út
ján. "Ezt tettem,' amióta csak az eszemet tudom" - vallja Mauriac; a maga mód
ján ezt teszi Gisele is. Az igazi keresztény "szenvedély" azonban nem ez, hanem
a Szalézi Szent Ferenc tanácsolta passer autre: ha elestünk, fölállni és tovább
menni. Lehet. sőt biztos, hogy megint elesünk. De legalább egy lépessel tovább.
"Ahányszor kellett, ahányszor kell, fbikapaszkodik a lejtőn a következő pontig,
ahonnét újra lezuhan, mintha semmi más dolga sem volna a világon - mondja
Thérese Desqueyroux Az éjszaka végében -, kitépni magát a mélységből és vissza
csúszní a mélységbe újra, s újra összeszedni magát, ki tudja hányszor; éveken át
nem tudatosult benne, hogy ez sorsának ritmusa." Oe a sors keresztény ritmusa
nem ez; igaza van Sartre-nak; az ember nem svábbogár, újra meg újra nekiru
gaszkodva egy meredek falnak, s újra meg újra visszaesve, menthetetlenül ugyan-
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oda, ahonnét indult. Nem falra kapaszkodunk; legföljebb kifelé egy kráterből a
perem világossága felé. Lehet, hogy vísszacsúszunk, de törekvésünk annyí vhomo
kot perget alánk, hogy míndíg valamicskével magasabbra.

Persze, mindjárt más a dolog, ha az író a kellő pillanatban közbeavatkozik és
visszalök. Vagyis fölmerül a sartre-i vád: a szabadság kérdése. Tudom, illetlenség
egy író metaforikus megfogalmazásaival visszaélni; de végül is minden rnetaforí
kus fogalmazás a fogalmazóját jellemzi. Idézni fogom a ILe romanc-ier et ses per
sonnages-ból a Viperafészekre vonatkozó szakaszt: önkéntelen, áruló vallomás ez
arról a közbeavatkozásról. amellyel Mauriac hőseit, hősei sorsát, hősei szabadságát
kezeli. A regényíró számára, mondja, csodálatos gyönyörűség harcolni "rossz" hő

seivel. Ezek az alakok keményen ellenállnak, védekeznek; de a regényíró végül is
kényszeritheti őket, hogy fölfedezzék a lelküket: megmentheti, anélkül hogy el
pusztítaná őket. Ezt próbálta megvalósítani a Viperafészekben.

Nyomorúságuk mélypontján, folytatja, szép rávenni ezeket az alakokat arra,
hogy kissé fölemeljék a fejüket. Szép kézenfogni őket, kicsikarni belőlük a magá
nyos ember jaját - mesterkéltség, épületes célok nélkül, csak mert a legrosszabb
teremtményben is ott lappang az eredeti láng, "A Viperafészek - s itt szó szerint
idézem - látszólag családi dráma, alapjában azonban egy főlemelkedés tör
ténete. Igyekeztem egy sáros sors útját fölemelni és a tiszta fölszínre hozni. A re
gény akkor ér véget, amikor visszaadtam hősömnek, a sötétség fiának, jogát a
fényre, szeretetre, egyszóval Istenre."

Kényszeríteni, kicsikarni, főlemelni, jölszínre hozni, visszaadni. A fogalmazás
legvégül mégiscsak egy viszonyt tükröz: azt, amiben Mauriac a hőseivel áll. Kény
szerít, kicsikar, fölemel, főlszínre hoz, visszaad. Beleavatkozik nemcsak a jellem
fejlődésébe, hanem a kegyelem munkájába és - elveszi a kegyelem szabadságát -,
Isten néma szándékait az író kimondott szándékaival helyettesíti.

Sartre ezt a kimondást is fölrója neki, és sajnos, joggal. Jó esetekben a stílus
bűvöletében észre sem vesszük; fáradt esetekben lehetetlen észre nem venni. Azt,
hogyan sétál a tudatok közt, egyikből a másikba, a hőséből a sajátjába, mínt Sartre
mondja; azt - fogalmazhat juk meg egyszerűbben -, hogyan adja a saját gondola
tát, ítéletét, sors-fölfogását hőse szájába, hogyan sugallja agyába, hogyan beszél
voltaképpen ő a hős helyett, a saját tudatából. tudva olyasmit, amit a hős nem
tudhat; együtt olvassuk - sokszor gyanútlanul, néha kissé megütközve - a szö
véget és az instrukclót.

Ez egyrészt abból következik, hogy ezek a regények lényegükben nem regények,
jobban mondva olyan regények, amelyek igazában drámák. klasszikus, racine-i
tragédiák, színpadí preparátumok, melyekről minden epikai nehezéket eleve le
metszett egy finom és éles írói szándék kése; különleges, sajátos (alighanem sajáto
tos francia) típusa ez a regénynek, annak a - mint mondani szeretik - lélektaninak,
amelynek Mauriac kétségkívül a legnagyobb mestere. Következik másrészt egy
sajátos regényírói magatartásból, "nekiülésből", abból a másik "színpadszerűségból",

amelyre már céloztam : hogy Mauriac ezeket a drámált mintegy a maga benső

színpadán játszatja le; így a "történet" objektív igényei sajátos módon kevered
nek, és előbb-utóbb alá is rendelődnek, e belső színpad lírai (és rosszabb esetekben
doktrinális) igényeinek. A regény nem annyira "történik", mint inkább "rendez
ve van".

Végül következik talán - burkoltan, áttételesen - Mauriac szabadság-fogai
mából, illetve szabadság-élményéből.de úgy is mondhatnám, hogy szabadság-teoló
giájából, és annak szükségszerű, a cselekmény és jellem forrnálásátg, struktúrájáíg
lehatoló mechanizmusából. Hogy míről van szó, azt ismét egy idézettel próbálom
érzékeltetni, a Dieu et Mammon-ból. "Keresztünk foglyaként születtünk. Semmi
le nem tép e bitóról, de a magamfajta keresztények sajátsága, hogy azt hiszik,
leszállhatnak róla; s valóban le is szállnak; és ennyiben szabadok; visszautasít
hatják, eltávolodhatnak tőle, elfeledkezhetnek a titokzatos szálakról, melyek hoz
zá kötik őket, de annyira kinyúlnak, hogy ha az ember hátranéz, már nem is látja
a szörnyű jelet az égen. Megy, megy, míg egy akadály meg nem állítja, míg vala
mi meg nem sebzi a szívét; akkor megbotlik, leroskad. És bármilyen messze kalan-
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dozott is, a kötelek újra visszavezetik, meglepő erővel; s íme Ujra ott van, irgal
masan odavetve a fára. S ő ösztönszerűen kitárja karját és odanyújtja gyerekko
ratól átszúrt kezét-lábát."

Gyönyörű szöveg, varázslatos szöveg. De le kell ráznunk a varázsát. Ki szü
letik stigmatizáltan ? Ki az a szent, aki nem útközben kapja meg a látható vagy
láthatatlan sebhelyet? Gyönyörű szöveg, mondom; és a mauriaci sorsok jellegzetes
terve. A sorsokat azonban inkább követni, mintsem tervezni kell a regényben. A
dráma az eleve elrendelés műfaja, de a regény hősei nem születhetnek eleve fo
golynak, még a keresztjük foglyának sem. Hadd idézzem Babitsot, egy strófáját,
mely kétszeresen is érvényes itt. Az elbocsátott vad igazán szabad: örv van ugyan
rajta, "jelül", de póráza nincsen. Istenhez ne rugalmas kötelek vezessenek vissza,
hanem valóban, mínt Babits mondja, a szabadság. És a regényhősnek se legyenek
kötelek a lábán, melyeket egy adott pillanatban a regényíró - Isten helyett 
meghúz. "Nem hiszek az elrendelésben" - hirdeti Babits, ahogy "rossz gégéjéből

telik", (s milyen hasonló ennek a két, rokon mód "rossz gégének" a hangja, ez a
fuldokló artikulálás, ez a pécről percre vívott kínos küzdelem a kimondott szóért,
ez a hosszan vonagló, légszomjas staccatókkal meg-megszakított dikció) - - nem.
mondja Babits:

Nem hiszek az Elretulelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,

mint cl bolond bogáncs a szélben

vagy vad bozót között a vad.

,.Vezessen Hozzád a szabadság!"
így kél'em olykor, aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.

Hadd idézzem még egyszer a Dieu et Mammon-t. "Ha a regényírónak van
létjoga a világon - mondja - az elsősorban ez: megmutatni a legnemesebb és
legmagasabbrendű lényekben azt, ami Istennek ellenáll, amiben rossz rejlik, ami
elkendőzi magát; és megvilágítani a mi szemünkben bukottnak tűnő lényekben a
tisztaság titkos forrásait." De a regényírónak nem csak ez, és nem ez az elsődleges

létjoga; és az sem biztos, hogy a regény egyetlen tárgya - ahogy a klasszikus
esztétíkák mondták - "az emberi szív", vagy - amint Nelly Cormeau írja kissé
túlpiperézett Art de Fran~ois Mauriac-jában - a "szociális én" mögőtt és rovására
a "magánvaló lényeg" (hiszen egy regényhős a "magánvaló lényeget" nem is
hordhatja másutt, mínt a "szociális énjében") ; végül még kevésbé biztos, hogy
egy regény igazi hősének, ahogy a Le Mal végén olvassuk, a kegyelemnek kell
lennie, legalábbis úgy, ahogyan Mauriac sejtteti: "Miféle művész merné elkép
zelni - kérdezi - e misztikus főhős útjait és fortélyait? Ez szolgaságunk és nyo
morűságunk: hogy hazugság nélkül nem tudjuk festeni, csak a szenvedélyeket."
De a regényben nem valamilyen misztikus főhős útjait, s ráadásul fortélyait kell
elképzelni, hanem emberek útjait és sorsát kell ábrázolni, a saját belső törvényeik
szerint: a folyamatot, a saját sodrával; s a kegyelmet ebben a folyamatban, ezek
ben a sorsokban kell érzékelni, fortélyok nélkül, beleinkarnálódva a természetbe.
Es nem csak a szenvedélyek trapézugrásaiban és ámokfutásaíban; mert azért mást
is tudunk hazugság nélkül festeni, nemcsak a szenvedélyeket. Tolsztoj se hazudott,
Martin Du Gard se hazudott; és ha a kegyelemről van szó, fortélyok nélkül, ka
landok nélkül, romantika nélkül: nem hazudott Dosztojevszkij sem; és nem ha
zudott Undset sem.

Mindezzel azonban nem azt akartam mondani, hogy Mauriac nem nagy író.
Talán volt egy idő és helyzet, amikor nem is lehetett másként az, ami: nagy ka
tolikus Író. Talán először valóban föl kellett fedezni a kegyelem realizmusát. Aki
megjelenésükkel majdnem egyidőben olvasta annak idején a regényeit, solvashatta
magyarul is, mert majdnem egyidejűleg, alig pár év különbséggel, magyarul is
megjelentek, az sosem fogja elfelejteni varázsukat, mely egyszerre volt a fojtogató
szépség és a megragadó újdonság varázsa. Irt néhány hervadatlan remekművet,

és ennyi bőven elég a Jtalhatatlanságra.
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De aki ezeket a fiatalkori emlékeit kéri számon egy-egy mai újraolvasásban.
nemegyszer csalódik. Más korban, más problémák kőzt élünk, nem a kegyelem
rcmantikájában, hanem egy aggiornamento és egy egyetemes szót-értés nagyon
is reális föladatai közt. A kegyelmi gépezet mechanizmusa néha csikorog; a stílus
máig megvesztegetően, de már-már egy kicsit túlfényezetten szép karosszériájából
ki-kilógnak a rozsdás rugók. A sietség, a mauriací regények időhiánya néha zavaró;
még inkább zavarnak közbeszólásaí, közbeszúrt értelmezései, indokolatlan jelenléte
a mások sorsában, folytonos kommentárjai - legalább egy jelző, egy mellékmon
datnyi sóhajtás erejéig, lírizmusának kéretlen zenekísérete a sorsok fölött. De 
hogy csak néhányat említsek - a Génitrix, a pap kissé talán erőszakolt szerepe
ellenére a Baiser au lépreux (A könyörületes csók), bárfényei ellenére a Désert de
l'amour (A szerelem sivataga), helyenkinti ösztövérsége és önmagyarázgatásal el
lenére a Noeud de Vipere (Vipemfészek), és soroljam még? - a Thérese Des
queyroux (természetesen az első, és nem a folytatás, a Fin de la l1uit, ahol már
erősen ('rezni, hogy Isten szándékait Mauriac szándékai helyettesítik), a Piuiri
sienne, a Frontenac, vagy a kései korból a Sagouin (A kis idétlen) ma is meg
győz, mára sem fakult meg; és - ismétlem -: ennyi bőven elég a halhatat
lanságra,

Mégis, ha Mauriacot akarok olvasni, azt, akit a legnagyobbnak. Iegmélyebbnek,
legközelebbinek érzek, nem ezekért nyúlok: nem azokért, amelyekben nemzedékem
fiatalságának talán legvarázsosabb olvasmányélményei nyugszanak. Néha talán
félek is; ahogy gyönyörű préselt virághoz fél nyúlni az ember, mert hátha lehull
nak elszáradt szirmai: - egy régi nagy élményről hátha kiderül, hogy nem volt,
csak lenyűgöző stílusélmény. Nem, nem ezekért nyúlok, hanem a Mémoir3 ínté
riewrs és a Nouveaux mémoirs intérieurs két kötetéért; ezt a csodálatos, rekedtes,
fanyaron melankolikus, viUódzóan keserű hangot, ezt a felejthetetlen murmure-t
akarom hallani, ezt a voix blessée-t, mely nemcsak a betegségtől, hanem egy
hosszú élet töviseitől is sebzett - - ezt az érdes és meghatott, telt és nosztal
gikus, fáradt és mégis bízó alkonyati éneket, az emlékezésnek ezt az elmúlhatat
lan, tücskök szavába vesző bel cantóját, a legszebbet, Iegigazabbat, amit Mauriac
valaha irt - ezt az élete minden zamatát egybepárló. műve minden nagy témáját
egy-egy variációban még egyszer eljátsző nocturne en septembre-t.

SZEPTEMBERI NOCTURNE*
Írta FRANCOJS MAURIAC

A szobaajtók sorra becsukódtak, Meglököm a nehéz bejárati ajtószárnyat.
Ellenáll a kezem nyomásának. A sarokvasnak ez a csikorgása ébresztett föl
egykor, mikor anyám hajnalban ajtót nyitott, hogy beengedje az éjszaka hű

sét és estig rabul tartsa a sötét ház falai kőzt.

Teszek néhány lépést, megállok. Figyelek. Már nem vibrálnak a szeptem
beri mezők. Mintha tücskök el hallanék a szőlőben, de talán csak a fülem
cseng, talán csak a hajdani nyarak zsongnak emlékezetemben. Fölöttem fe
léig fogyott hold. Akármi.lyen kevés van belőle, ahhoz elég, hogy félwe meg
fojtsa a csillagokat. Uralkodó és kihívó, De én már érzéketlen vanvok a bű

bá iai iránt. Túl sok elfelejtett rossz költemény fölött lebeg. Költők {'.S zené
szek veszedelmes tanácsadója, henye képek és ízetlen elérzékenyülések anyja;
a hold ellensége a homálynak és a csillagzatoknak.

• Részlet u Mémoires Intérteurs-oöt.
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