
SZÉPIÍRÁS

HORKAY HÖRCHER
FERENC

Született 1964-ben. Esz
metörténész, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen
esztétikát ésáDamtant oktal

A szerző katolizálása

Bevezetés a Waugh
összeállításhoz
Az alább következőnéhány írás Evelyn Waughról, a neves 20. szá
zadi angol íróról szól. A magyarországi Waugh-recepció meglehe
tősen hiányos (nem annyira a fordítás, mint inkább az értelmezés
tekintetében), s ezért Waugh neve sokak számára ismeretlen ma
radhatott. ÖSszeállításunk nyilván nem törekedhetett a teljes élet
mű bemutatására. Ehelyett két fontos momentumot emel ki a szer
ző életéből, és azt illusztrálja. Az egyik katolizálása, a másik pedig
az Utolsó látogatás cím ű könyve. Mindkét téma kapcsán felidézzük
a szerző sajátkezű vonatkozó naplóbejegyzéseit, majd az egyik eset
ben a Waught befogadó katolikus pap kései visszaemlékezéseit kö 
zöljük, a másik esetben pedig azt az Ottlik levelet, melyet Waugh
nak írt az Utolsó látogatás magyar fordítója.

Evelyn Waugh élete legfontosabb eseményének tekintette, hogy
1930 szeptemberében felvette a római katolikus vallást. Mint min
den jeles személyiség esetében, aki "megtér", a kortársakat is fog
lalkoztatta és az utókort is érdekli az a kérdés, hogy mi volt a
közvetlen kiváltó oka e meghatározó döntésnek. A kissé rosszin
dulatú társasági feltételezés szerint Waugh házassága csődjéért kí
ván ta magát kárpótolni ily módon. Életrajzírója e vélekedést nem
találta túl valószínűnek. Egy másik magyarázat szerint Waught a
múlt művészete iránti rajongása vezethette a katolikus egyház
felé. Könnyen elképzelhető, hogy a hagyományaihoz hűségesen
ragaszkodó katolikus egyház szimbolikus művészete megsz ólítot
ta a műv észt, Waughról ugyanis közismert volt, hogy rajongott
az egyházi ünnepségekért. önéletrajzi írásában (A Little Learning)
mégis tagadja, hogy a látványosságok és a vallás esztétikuma ra
gadták volna magukkal.

Életrajzírója feltételezése szerint Waugh alapvetőert racionálisan
közelítette meg a hit kérdését, mindenfajta érzelmi azonosulás
nélkül. Ezért a megtérést előidéző okok köz ölt is inkább a racio
nális indítékok tűnnek valószínűbbnek.Tudjuk, hogy Waugh szo
ros kapcsolatban állt Gwen és Olivia Greene-nel, akik hívő és val
lásgyakorló katolikusok voltak, bár Gwen maga is csak pár évvel
korábban tért meg. Az ő megtérésének oka, hogy házasságával
rokoni kapcsolatba került Friedrich von Hügellel, ak i a 20. század
egyik legbefolyásosabb katolikus teológusa volt, s akinek az egy
házhoz fűződő kapcsolatát Lord Actonéhoz hasonl ítja Waugh
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Gwenék és Waugh
kapcsolata

életrajzírója: mindketten modernistának számítottak, és az egy
házzal kapcsolatban igen súlyos fenntartásaikat fogalmaz ták meg.
Provokatív, mások szerint szókimondó, őszinte, gyakran vitatkozó
vallásossága népszerűvé tette a teológust a laikus hívek körében.
Hügel ugyanakkor mindig hűséges tagja maradt a katolikus egy
háznak.

A Waught megkeresztelő pap, Martin D' Arcy atya így emlék
szik Gwenék és Waugh kapcsolatára: "Gwen Plunket Greene és
lánya hozzásegítették ugyan a végső lépés megtételéhez. de nem
ők hozták meg helyette a döntést (oo.) Evelyn soha nem plagizált,
és bizony túl öntörvényű volt ahhoz, hogy mások tanácsát meg
fogadja. Senki sem befolyásolhatta őt döntően, mint ahogy senki
sem lehetett volna regényeinek társszerzője sem." Ezt a véleke
dést, fűzi hozzá az életrajzíró, kissé árnyalja Evelyn levele, melyet
egy barátjához írt Gwen halálakor: Ö ráncigált be az egyházba.

D' Arcy atyának Waugh életrajzírójához írott levele mindeneset
re a következőképp folytatódik:

"Nagyon erős meggyőződésekkelrendelkező és tiszta szellemű

ember volt. Nagyon nem szentimentálisan győzte meg magát 
csak a katolikus hit igazságára vonatkozó intellektuális szerivedé
lyének engedett. Úgy gondolta, hogy az egyházban kell megmen
tenie lelkét. Így az oktatás során vagy kötetlen beszélgetésben
mindig azt kérte, hogy hadd tudja meg pontosan a katolikus hit
jelentését és tartalmát. Meg-megállított, ellenérvekkel hozakodott
elő, aztán ahogy kielégítő választ kapott, kért, hogy menjünk to
vább. Ily módon egyike volt azoknak, akikkel a legjobban lehetett
a hitről beszélgetni, mindazok közül, akiket ismertem. (oo.) Alap
vető vágya az volt, hogy megtudja. mit nyilatkozott ki Isten, s
nem az, ő maga mit érez. Talán egy kicsit túlságosan is a szó sze
rinti értelmezés elkötelezettje volt a végső dolgokat illetően, és az
Evangélium üzenetével kapcsolatban.

Elhatározása őszinteségét mutatja, hogy akkoriban úgy tudta:
katolikusként nem áll majd módjában újból megnősülni, és gyer
mekeket nemzeni. Az egyházba való belépéséért tehát jelentős ál
dozatot hozott."

A kortársi visszaemlékezések persze pontatlanok, nyilván még
a lelkivezető pap sem ismeri a pontos okokat e döntő változás
mélyén. De talán épp ez teszi olyan izgalmassá a személyiséget
és határozott döntését. Az utókor számára nem kis nehézséget je
lent megérteni, hogy fér össze a félig-meddig alkoholista, "léha"
életmód azzal a mély és nem csak intellektuális elkötelezettséggel,
melyet az egyház iránt mindig is tanúsított. És még inkább érde
kes a történet, ha arra a kérdésre keressük a választ, miként tu
dott fontossá válni egy huszadik századi, alapvetően frivol és
szatirikus hangú angol író számára is a hit.

A napló azon része, mely az Utolsó Látogatás írásakor született,
több szempontból is érdekes. Egyrészt a helyzet regényírásra való
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tökéletes alkalmatlanságáról tanúskodik. Waugh ugyanis tarta
lékos tisztként szolgál, amikor három hónapos eltávozásra kér en
gedélyt, regényírás céljára. Elképzelhető, hogy milyen koncentrált
munkára lehetett szükség, hogy a háborús körülmények kellős

közepén, mikor ráadásul lánya is születik, képes legyen erre a
munkára összpontosítani az erejét.

Még ennél is izgalmasabbak azok a megjegyzések, melyek al
kotói módszertanára utalnak - a szerkesztés, az újraírás, a stílus
gyakorlati kérdéseire. Waugh feljegyzései ugyanis nem szűköl

ködnek az ilyen műhelytitkok feltárásában, s ezek bizonyos szem
pontból többet árulnak el a szerző világáról, mint maga a kész
mű, melyből a személyes elemek, s a készülés esetlegességei már
természetesen nehezebben olvashatók ki.

Waugh és Ottlik Waugh nem múló jelentőségéreaz én figyelmemet John Lukacs
hívta föl, aki könyveiben a két világháború kőzti Európa kultúrá
jának számos fontos alakját idézi föl. Köztük előszeretettel utal a
katolikus értelmiségre is, mely abban a korszakban meghatározó
jelentőséggel bírt. Amikor Lukacs hatására kézbe vettem Waugh
egyik legfontosabb művét, az Utolsó látogatást, akkor a szerző fon
tosságának felismerését tovább erősítette a tény, hogy a művet

magyarra Ottlik Géza fordította. Aztán értesültem a kiadás ka
landjairól, s arról a tényről, hogy nem ez az egyetlen Waugh mű,

amelynek lefordítására Ottlik vállalkozott. Ráadásul a két író kap
csolatára nemrégiben Tandori Dezső is ráirányította a figyelmet
(Alföld, 2000. szeptember).

Az Ottlik-hagyaték, melyet eddig meglehetősen kevesen kutat
tak, s melyet a Széchényi Könyvtár tapasztalt könyvtárosa, Sza
bad Györgyné nagyon lelkiismeretesen dolgoz fel, valószínűleg

még számos értékes meglepetést tartogat. Engem egy Ottlik-levél
lel ajándékozott meg, melyet az összeállítás utolsó elemeként köz
lünk. E levél csupán piszkozat, s jelenleg még nem tudjuk, Ottlik
elküldte-e azt az írónak, s Waugh válaszolt-e rá. Mégis nagy je
lentősége van, mert az érett Ottlik írása, ami azt mutatja, számára
a Waugh-fordítás valószínűleg nemcsak kirótt penzum volt, ha
nem azon túl valami más is. Hogy mi, azt egy gondos tanulmány
keretei között lehetne körüljárni, mindenesetre szerintem jelzésér
téke van annak a feleségétől származó levélrészletnek, melyet
monográfiájában Kelecsényi László idéz: "Furcsa, hogy te, a hitet
len, olyan meggyőzően tolmácsolod a hívő írót."

Utolsó megjegyzés Végezetül. Ez az összeállítás egy nagy írót kíván bemutatni, de
nem szépirodalmi alkotásán, alkotásain keresztül. Részben rá vo
natkozó, részben általa írt dokumentumok alapján. De ez a né
hány írás meggyőződésem szerint igazi olvasmányélményt ad.
Egy íróról szóló írások, egy írásokat alkotó ember írásainak körül
írása ez. Másrészt azonban egy érdekes, értékes, de persze nem
hibátlan ernber bemutatása, fölelevenítése azzal az elevenséggel,
amelyet írás révén egyáltalán el lehet érni.
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