
HOGYAN LETTEM KATOLIKUS
írta GRAHAM GREENE Fordította RAAB GYÖRGY

Vivien" római katolikus volt, de számomra a vallás nem jelentett mélyebbet
az iskolai kápolnában énekelt érzelgős hímnuszoknál. Az egyetlen díj, amit az
iskolában nyertem, külön kitűzött pályadíj volt a legjobb "képzeletdús" dolgo
zatra, Ezt egy idős tanártól kaptam, aki az első világháborúban elesett fia em
lékére alapította, Akkor osztották ki először, és a tanár úr, mélyen vallásos em
ber lévén, szomorúan tüntette ki "képzeletdús" dolgozatomat, amely egy öreg,
szenilis JehovárÓl szólt, akit magára hagytak a kihalt mennyországban.

A Iánnyal, aki később a feleségem lett, úgy ismerkedtem meg, hogy egy
levélkét hagyott a Balliol-kollégium kapusának fülkéjében, tiltakozva pontatlan
szóhasználartom ellen. Egy fiimkritikámban ugyanis a katolikusok Szűz Mária
kultuszával kapcsolatban "imádatról" írtam "tisztelet" helyett. Érdeklődni kezd
tem az iránt, akit e képtelen teológia árnyalati különbségeí valóban érdekelnek,
és nemsokára személyesen is meaísmerkedtünk.

Azután az ds eszembe jutott a hosszú, üres reggeleken, hogy ha katolíkus
lányt vennék el feleségül, legalábbis meg kellene ismernem vallott hitének ter
mészetét -és korlátait. Legalábbis ennyit meg kellett tennem, mivel ő tudta, mi
ben hiszek: azaz, hogy nem hiszek semmi természetfelettiben. Különben is 
gondoltam - elütöm ezzel az időt.

Egy nap sétálni vittem Paddy kutyámat a kormos, neogótikus Katedrálíshoz.
Ez mindig valami komor varázzsal hatott rám, mert a felfoghatatlant és az el
képzelhetetlent testesítette meg. Fafülkéje is volt, én pedig bedobtam egy cédu
lát, és instrukciókat kértem. Aztán visszamentünk lazackonzervet uzsonnázni és
Paddy megint okádott. Egyáltalán nem akartam az Anyaszentegyházba befoga
dást nyerni. Hogy ez megtörténhessék. előbb meg kellett, hogy győződjem igaz
ságáról - és ez akkor még távoli lehetőség sem volt számomra.

Még lehetetlenebbnek tartottam akkor, amikor egy hét múlva visszamentem
a Katedrálisba és találkoztam Trollope atyával. Az ezután következő hetek so
rán nagyon megkedveltem Trollope-ot, de első látásra mindazt látni véltem ben
ne, amit az egyházról vallott személyes nézeteim értelmében gyúlöltem. Magas,
nagyon kövér ember volt, sima tokával, amelyet mintha sohasem kellett volna
borotválni - nagyon hasonlított azokra a :Iligurákra, amiket a Piccadílly ross
szabbik oldalán lévő képkereskedők boltjaiban lehet Látni a tizenkilencedik szá
zadi festményeken : szerzetesek és kardinálisok élvezik pénteki böjtjüket úgy, hogy ha
talmas rákokat szabdalnak szét és öblös serlegekben hajtják le a bort. Szegény
'I'rollope, a megjelenése valósággal önrágalrnazó volt. Hiszen nagyon is aszketi
kus életet élt és egyik legnagyobb megpróbáltatást az a tilalom jelentette neki,
amely - ebben az időben - a színíelőadások látogatására vonatkozott. 'I'rollope
atya ugyanís azelőtt színész volt a West Enden, nem csillag, csak egyike azoknak
a hasznos, megbízható színészeknek, akikre míndíg szükség van a másodrangú
szerepekben. Előbb katolikus hitre tért, majd valami belső kényszer arra késztet
te, hogy a papi hivatást válassza. Könyvespoleán a teológiai munkák között sok
darabot láttam - képzeletével így juthatott el legközelebb a színházi reflekto
rokhoz.

Jó néhány hét eltelt, míg elmondta nekem a történetét, és mintha figyel
meztető kéz nehezedne a válIamra. "Látod, milyen veszélyes, ha az ember túl
messzíre kerül?" - csengett ki történetéből fenyegetáen. "Vigyázz, nagyon vigyázz.
Maradj önnön mélységed határain belül. Kinn a tengeren veszélyesek az áram
latok, és elsodorha1mak, akármerre:' Trollope art;ya bizony jó messzíre elsodródott,
de a háborgó tenger még nem tudott végezni vele. Magas tisztet töltött be Not-

• Az tró későbbi felesége.
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tingham katolikus társadalmában: ő igazgatta a Katedrálist, s ez a hely külö
nösképp alkalmas volt rá, hogy előrejusson a rátermett embereket méltányló
hierarchiában. De Trollope atya mélységesen elégedetlen volt minden olyan pálya
futással, amit sikernek lehet tekinteni: még nem hozott elég áldozatot. Néhány
évvel később, amikor már elhagytam Nottinghamot, megírta, hogy belép egy
rendbe, abba, amely nekem míndegyík közül a legkevésbé vonzó: a Redemptoris
tákéba. Mi köze lehetett a színhází festék szagáért és az összecsapódó függönyök
suhogásáért rajongó volt színésznek ezekhez a barátokhoz, akiket a kötelesség
arra szólít, hogy minden prédikációban, mínden meditációkor a pokol valóságá
val foglalkozzanak? Talán egyedül az a vágy, hogy alábukjanak,

Néhány év múlva Trollope atya meghalt rákban.
Csak jóval később jöttem rá, hogy első benyomásom róla teljesen hamis

volt, és tulajdonképpen a felfoghatatlan jóság állott velem szemben. Hetente
egyszer-kétszer fölkerestem Trollope atyát útbaigazításért és legnagyobb megle
petésemre egyre inkább vártam ezeket az alkalmakat, és csalódást okozott, ha el
foglaltsága míatt olykor azokat el kellett halasztanunk. Néha különös helyeken
hangzottak el az instrukciók: például az evangéliumok kronológiájáról egy Eme
letes villamos tetején kezdtünk beszélgetni, míalatt az kidöcögött Nottingham
valamelyik külvárosába, ahol Trollope atyának dolga akadt, és Josephus Flavius
jelentőségével fejeztük be egy kolostor ájtatos, szurokfenyőkkel díszített fogadó
termében.

Már elejétől fogva becsaptam azzal, hogy nem mondtam meg neki, miért is
kérek útbaigazításokat, vagy hogy római katolikus lányt jegyeztem el. Kezdet
ben azt hittem, hogyha elárulnám az igazat, túlságosan is könnyű prédának tar
tana, később pedig attól kezdtem félni, hogy bizalmatlan lenne megtérésern őszin

tesége iránt, ha a sors netalán úgy hozná, hogy az egyház kötelékébe fogadta
tom. Ez a "ha" egyre kevésbé volt valószínűtlen néhány heti komoly vita után.
Gore püspök nagy művében a vallásos hitről azt írta. hogy az elsődleges ne
hézséget az isteni szeretetbe vetett hit jelentette számára; az én elsődleges ne
hézségem pedig magában az istenhitben rejlett. Az evangéliumok keletkezésének
időpontja, a történelmi bizonyítékok mínd egy emberi Krisztus létezése mellett
szólnak: mindezek felettébb érdekes témák, de senuni közük sem volt hitetlen
ségem magvához.

Én nem Knísztusban, hanem Istenben kételkedtem. Tudtam, ha egyszer
meggyőződörn egy legfelsőbb, mindenható és mindentudó erő létezésének bármi
lyen távoli valószínúségéről is, már semmijem lehetetlen. Én a dogmatikus ateiz
mus talajáról harcoltam, éspedig nagyon keményen. Mintha csak az életemért
harcolnék.

Barátnőm, Antonia White, sok esztendővel később elmondta nekem, hogy
amikor édesapja temetésén vett részt, miként próbálta egy öreg pap, aki gyerek
kora óta ismerte őt, visszavezetni az egyházhoz. Végre, bizonyára azért, hogy
örömet szerezzen az öreg papnak, Antonia azt mondta: - Hát akkor, Atyám,
idézze föl nekem az Isten létezését bizonyító érveket.

- Valamikor tudtam, de már elfelejtettem - vallotta meg hosszú habozás
után a pap.

Én is ilyen emlékezetzavarban szenvedek, csak arra emlékszem, hogy 1926 ja
nuáriában egyszerre megvilágosodott előttem, hogy bizonyosan létezik az, akit
Istennek hívrunk - noha ma már nem szeretem ezt a szót, antropomorf kép
zettársulásaival és inkább választom Teilhard de Chardin "Omega-pontját". S
hitem nem az olyan erőtlen, meddő filozófiai viták során támadt, mínt amilye
neket Látogatás Morinban című novellámban gúnyoltam ki.

Hiszen - mondhatnák - afféle fiatalember nem is lehet egyenrangú el
lenfele egy képzett papnak. Pedig, huszonkét éves koromban, éppen elvégezvén
az Oxfordi Egyetemet és némi jártasságra téve szert a szellemi gyakorlatokban,
sokkal inkább tudtam vitába bocsájtkozní valamely elvont kérdéssel kapcso
latosan, vagy disputálni ilyen vagy olyan történelmi tényről, mint ma. Lehet,
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oa bosszú élet segit ráéreznünk az emberi természetre, de az emlékeknek és asz
szocíációknak az a tömege, amit magunkkal cipelünk. mint valami túlzsúfolt
~kát utazáskor, ma már túl súlyos teher lenne az olyan vitákban, rnínt ami
lyenekben. akkor élvezetem telt. Ma már nem fárasztom magam az emlékezés
sel - egyszerűen elfogadok. A halál közeledtével egyre kevesebbet törődöm a
vallás igazságával. Már nem sokáig kell várnom a revelációra, vagy a sötét
ségre.

Noha csak 1926 február elején fogadtattam be az egyházba, néhány héttel
korábban kellett döntésre jutnom, mert januárban írtam anyámnak egy levelet,
amelyben - sok más dolog után - hányavetin megjegyeztem: "Gondolom, rá
jöttél már, hogy magamra üttetern a skarlát betűt,"> A könnyedség megjátszott
volt; a szellemi erőfeszítés élvezete pedig már véget ért. Bejártam véges-végig
a földet és a tenger várt rám, hacsak nem akartam visszafordulni. Nevettem,
hogy ne veszítsem el a bátorságom.

A feltételes megkeresztelést megelőző első gyónás, amely kiterjed az ember
megelőző életének teljességére, megalázá tortúra. Később már megkeményedve
hozzászokhatunk a gyónás formuláihoz és önmagunkkal szemben táplált kételyeink
hez: talán csak félig akarjuk megtartani tett ígéreteinket, míg állandó balsike
rünk, vagy magánéletünk körülményei végül is lehetetlenné tesznek bármiféle
ígéretet, és sokan közülünk elmaradnak a gyónásról és az áldozásról, hogy csat
lakozzanak az 'egyház idegenlégiójához és olyan városért harcoljanak, amelynek
többé már nem teljes jogú polgárai. De a megtért. az első gyónáskor egészen
hisz önnön ígéreteinek. Úgy vittern le őket én is magammal a Katedrális egyik
kihalt, kora délután már sötétedő zugába, mint súlyos köveket, és megkereszte
lésemnek csak egyetlen tanúja volt: az asszony, aki. a padokról törölgette a
port. Tamás nevét vettem fel - a Kétkedő után - s aztán visszamentern a
Nottingham Journal szerkesztőségébe a totóeredményekhez és sült krumplíból ál
ló vacsorárnhoz.

Nagyon tisztán emlékszem, hogy mílyen érzelmekkel -léptem ki a Katedra
lisból: nem volt bennem öröm, csak valamiféle ünnepélyes aggodalom. Az el
ső lépést kötendő házasságomért tettem meg, de a föld már megnyílt lábam alatt
és féltem, hogy merre ragad majd az ár. Még a házasságom is bizonytalannak
tűnt. És ha fölfedezem magamban a vágyat - mint ahogy 'I'rollope atya is haj
dan felfedezte magában - a papi hivatás után... - hiszen ez korántsem lehe
tetlen! Csak most, több mint negyven esztendő múltán tudok mcsolyogni e fé
lelmen és ugyanakkor némi szomorú nosztalgiával is gondolok vissza rá; hiszen
többet veszítettem, mint amennyit nyertem, amióta ez a félelem már visszavon
hatatlanul a múlté.

* Utalás Nathaniel Hawtilorne amerikai író (1804-1864) regényének eimére.

Életraj2Si töredék

Jézus jajt kiáltott a képmutatókra és nem bocsá.tott meg nekik.
Wolfgang Amadeus Mozart udvari muzsikus volt. "Muzsikus cseléd" - mondta
gazdája, a heroeqérsek.
És mert nem szolgálta őt, mint cseléd, az érsek kidobta;
az udvarmester meg akkorát rúgott belé, hogy legurrLlt a lépcsőn.

Az érseket akkor Hieronymus Colloredónak hívták (ma már kit érdekell)
Mozart kutyája sok csontot - néha még húst is - kapott az érseki konyhán.

_Az érsek nagy állatbarát volt.
KüZönösen kedvelte a kutyákat.

BALASSY LASZLÚ
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