
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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Ami a csillagzatokat illeti, sosem ismertem magamra nyüzsgésükben. De
itt most egyik-másik megszelídül, kiválik a roppant nyájból, mintha ismerné
II hangomat, mintha a mező távolából futna felém, hogya tenyeremből egyék.
A házam támaszpontja kell, hogy még a nevükön tudjam nevezni őket 
legalábbis azokat, melyekot ifjúságomban imádtam. De csak néhányat: el
felejtettem például az órát és az égnek azt a helyét is, ahol a vadász Orion
kél föl. De az Aldebaran a helyén van, és az Arcturus is A Végát viszont
nem látom a holdtól.

Megyek tovább, készségesen és Iagyosan, egy darab díszletében, amit éle
temben már nem adnak elő többet. A holdat káromoltam, pedig amit eluta
sítok, az az éjszaka a maga minden rejtélyével. Eljött az idő, amikor le kell
mondani a homállyal való cinkosságról. Már nincs bennem semmi, amit e
végtelen vászonra vetíthetnék. Az ifjúság nemcsak tőlünk válik meg, hanem
a világtól is. Amíg az ember fiatal, tudtán kívül is varázsló. Amíg megvolt
hozzá a hatalmunk, mi bűvöltük meg az éjszakát. Ö csak azt adta vissza
nekünk, amit tőlünk kapott.

S ha tévedek? Az éjszakának, lehet, nincs szüksege ránk ahhoz, hogy
pihegjen és szenvedjen. Mikor fiatal voltam, ismertem a költőknek azokat a
vezérszavait. amelyek, alighogy kimondtuk őket, mágikusan ráhangolták a
szférákra szívünket. Ma este, ahogy emlékezetem rájuk talál, ismét ajkamra
veszem valamennyit. Próbálgatom, mint rozsdás kulcsokat, melyek már nem
forognak a zárban. A holdhoz rebegett leghíresebb romantikus fohászok is
nevetségesen hangzanak. Es elakadnak a számon, mielőtt befejezném őket"."

A csillagzatok roncsolt végtelensége nekem sosem adott hírt az örök Sze
retetről: számomra mindig határtalan üresség volt. A?; éjszakának sosern volt
más szíve, mint az enyém, sosem voltak más szenvedélyei, mint az enyéim.
Csak azoknak beszél Istenről az éj, akiknek a szíve már tele van Istennel.
De ezeknek már nincs szükségük erre a csillag-kerülőrc, hogyelérjenek ahhoz,
akit szeretnek. :t<:n az éjszakai égbolt előtt nem a Kassziopéjára szegezett
szemmel imádkozom, noha ez a csillagkép már az Ember Fiának jele az égen.
Én nem az eget nézem, hanem a síkságot, arrafelé, ahol egy szerény kis
falusi templom áll, Iehorgonyozva a ködben.

Visszamegyek a ház felé, melyet díszletté varázsolt ci. reflektorrá vált
hold. Jöhetne Júlia ... és - sajnos! - Werther is. Még csak vissza se nézek. S
HZ ajtó nyögve zárul rá az éjszakára, melyhez már nincs közörn: nem egyéb
számomra már, mint egy szétfoszlott varázslat.

(Fordítod./) RONAY GYÖRGY)

Nagyon szerettem XXIII. Jánost, akit személyesen ismertem. Meglepett az a
fOl"radalmi megújulás, amit kezdeményezett. Valójában éppen azt láttam megvaló
sulni az egyházban, amiért tizenöt éven át egykor magam is 1cüzaöttem. Tizennyolc
évig elítélt az egyház a S i Ilon-hoz (szociális irányú kereszténu folyóirat) való
tartozásom miatt, de azóta sem szűntem meg a magam szerény módján harcolni
azért, hogy megszabaditsam az egyházat evilági megalkuvásától, egy osztállyal, egy
politikával kötött szövetségétől. XXIII. Jánosban ifjúkorom e.qzméinek győzelmét

láttam.
Mauriac

Bizonyos, hogya hit válságban van. A hit válsága; azonban számomra csak
annyiban tűnik súlyosnak, amennyiben a papokat és a Il?:p.rzeteseket érinti, mert
ők a legfontosabb tanúságtevők. M a u r i a c
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