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Martin D'Aroj jezsuita atya
Waugh megtérésének leg
fontosalX> tanúja, lelki ve
zetője és a katolikus egy
házba való befogadásának
közvetftője.

Waugh katolízálásáról
Báró Friedrich von Hügel egy bizonyos pap tehetségének egekig
magasztalását azzal a megjegyzéssel fejezte be, hogy " ... és semmi
esetre sem volt szent". Igazán nem gondolom, hogy bárki is szent
nek vélte volna Evelyn Waught, de igenis sokakra volt nagy hatás
sal kérlelhetetlen és szemmel láthatóan őszinte hite. Nem lehetett
mindig nyilvánvalóan látni, hogy ez a hit hogyan is egyeztethető

össze azzal, amit tudni vagy hallani lehetett erőszakos viselkedésé
ről és durva beszédéről.Úgy hiszem, párhuzam vonható Alexander
Pope vagy Dean Swift és őközötte. Pope apró kacska termete és
rossz egészsége csak részben magyarázhatja hevességét, Swift pe
dig hosszan a beszámíthatatlansághoz közel állt. Noha Evelyn éve
ken át küzdött az álmatlansággal, mindig tudatánál volt, egyetlen
eset kivételével, amiről a The Ordeal of Gilbert Pinfoldban (Gilbert
Pinfold próbatétele) számolt be. Az orvostudomány egy napon talán
megfelelő magyarázatot tud majd nyújtani érzelmi következetlen
ségeinkre és a kettős személyiség jelenségére. Mindaddig, úgy gon
dolom, csak Laura, a felesége világíthatja meg jelleme összetettsé
gét. Egy kívülálló számára időnként türelmetlennek tűnt még Lau
rával szemben is, és hatalmaskodónak a gyerekei fölött, akik azon
ban átláttak gyengeségein, megmosolyogták szeszélyeit és odaadó
an szerették. Mrs Frances Donaldson igen érzékeny munkájában,
az Evelyn Waugh, Portrait of a Country Neighbourban tett erről emlí
tést. Azt is megjegyezte, hogy Evelyn erőteljesen ellenszegült min
den olyan kísérletnek, ami valamiféle viselkedésmódot kény
szerített volna rá, lett légyen az erényes vagy bűnös. "Ha valami
olyasmivel vádolták. amit általában megvetendőnek szokás tekin
teni, (...) elemezte a megjegyzést, viselkedését ennek fényében ki
igazította, és mintha normális és csodálatraméltó dolog lenne, elsa
játította." Efféle megtévesztő szokásai miatt megítélésünk legfeljebb
csak találgatásokon alapulhat.

Ami viszont könnyebben megközelíthető és lényegesebb, hogy
mérlegre tegyük a vallás fontosságát és befolyását az életében. A
családi örökség csekély, és nem túl jelentős szerepet játszott a val
lás iránti érdeklődésének kialakulásában. önéletrajzában, az A
Little Learningben (Egy kis tanulás) ezt írja: "apám családjának
nagyrésze istenfélő volt, néhányuk szélsőségesen az. Engem a
teológiai és az egyházi dolgok érdekelnek." Azt is elmeséli, hogy
az egyik nagyapja egyszerre volt rosszmájú és nagylelkű. Miután
mind a rosszmájúság mind a nagylelkűség benne is megvolt, ezt
a két tulajdonságot úgy látszik, örökölte. Öseí hitéről azonban a
következőket írja naplójába az iskolában 1921 júniusában: "Az el
múlt néhány hétben megszűntem kereszténynek lenni. Azt vet-
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tem észre - legalábbis az utóbbi kettőben-, hogy ateista lettem
minden tekintetben, kivéve abban, hogy legyen elég bátorságom
ahhoz, hogy ezt bevalljam magamnak." Mindezt a lancingi isko
lában írta, egy olyan iskolában, amely anglikán tradícióval rendel
kezik. .Ateízmusa" meglepő módon részben Arnold Lunn Loose
Ends című vallásellenes könyvének köszönhető, aki időközben ka
tolikussá vált, méghozzá igencsak vitatkozóvá. 6 is és későbbi

éveiben Evelyn is a rációra és az érvelésre alapozta vallásos felfo
gását, bár mindkettő a maga sajátos médján. Még közvetettebben
volt felforgató hatású J. R. Roxburgh személyisége, aki igazgató
lett Lancingben, amikor Evelyn az utolsó éveit töltötte ott. Rox
burgh nagyon csodálatra méltó volt, hiszen "rendelkezett azzal a
fajta magabiztossággal, amire a serdülők különösen fogékonyak".
A vallás feltételezéseit nyitott kérdésekbe fordította. A problémák,
amiket a halál utáni személyes túlélés lehetőségeiről vetett fel,
könnyen válhattak volna Evelyn hitének kegyelemdöfésévé - a
túlélés minden reménye nélkül, amit az értelem vitt el, azt az ér
telemnek is kell visszahoznia -, és később ez be is következett.

Egy időre a szkepticizmus győzedelmeskedett és biztos ura
lomra tett szert Oxfordban, ahol a kétkedő tamáskodás divatos
volt akkoriban. Oxfordban töltött napjait az Et in Arcadia Ego (Ár
kádiában éltem én is) cím alatt foglalja össze. Ahhoz, hogy a Hert
ford Collegenál nyert ösztöndíjat élvezhesse, az anglikán egyház
tagjának kellett lennie. Ezen kikötés ellenére "soha nem jelent
meg a kápolnában". Véleményét a papságról és hasonlókról egy
széljegyzet reprezentálja, amely jellemző gúnyolódó szellemi
ségére. Egyetemista korában Oxfordban "bőséggel lehetett biciklit
és papi embert látni, és ez utóbbiak - valamint a vásárra hajtott
marhák - jelentették az egyedüli veszélyt a közlekedésben".
Hogy e gúnyolódó szemében milyen alacsonyra is tudott a vallás
süllyedni, elárulja a ViZe Bodies (Rosszcsontok) listája "Rotschild S.
J. atyáról, Mrs Melrose Aperől és angyalai csapatáról, Könyörüle
tességről, Állhatatosságról, Tisztaságról és Kreatív Igyekezetről"

(mellesleg nem volt olyan pap Oxfordban ekkoriban, aki csak egy
kicsit is hasonlított volna Rotschild atyához).

Azt, hogy mi történt, mielőtt elment a Farm Streetre, hogy a
katolikus egyház befogadja, egyszerű megállapítani, de a kérdés,
hogy miért tette ezt, zavarba hozza sok kritikusát és néhány ba
rátját, Még az is felmerült, hogy vallásos hite pózolás volt. Semmi
sincs távolabb az igazságtól, mint ez a feltevés. Közeli barátai,
Gwen Plunket Greene és lánya hozzásegítették ugyan a végső lé
pés megtételéhez, de nem ők hozták meg helyette a döntést.
Gwen Plunket Greene unokahúga volt Friedrich von Hügelnek,
és címzettie sok általa írt levélnek, amelyet később kiadtak. Az A
LittZe Learningben Evelyn a hozzájuk fűződő barátságát a követke
zőképp foglalja össze: "Egy egész családdal estem szerelembe, és
(... ) ezt az érzést annak egyetlen erre alkalmas tagjára öntöttem,

291



egy tizennyolc éves lányra. (... ) Kapcsolatunk kevesebb, mint egy év
alatt intim barátsággá alakult." Mindketten katolizáltak, de Gwen
inkább hajlott a miszticizmusra, míg Evelyn egyáltalán nem, Olivia
hite pedig egészen speciális volt és utánozhatatlan. Evelyn soha nem
plagizált, és bizony túl öntörvényű volt ahhoz, hogy mások tanácsát
megfogadja. Senki sem befolyásolhatta őt döntően, mint ahogy senki
sem lehetett volna regényeinek társszerzője sem. Gwen és Olivia
mintegy görög kórusként funkcionáltak mellette, amely egyetértését
nyilvánítja ki, és visszhangozza a ens de eour-jét.

Egyetemi évei alatt nem fordult semmilyen vallásos hit felé
ténylegesen. A legjobb szándékkal árkádiainak volt nevezhető, a
legrosszabbal pedig hosszúra nyúlt időpocsékolásnak. A barátai
általában inkább féktelenek voltak, mintsem vallásosak, bár néhá
nyuk, úgy mint Harald Adon és Douglas Woodruf katolikus volt,
és Christopher Hollis, Lord Wicklow és Lord Longford megindult
már a katolikus egyház felé vezető úton. Arra azonban nincs bi
zonyíték, hogy segítették volna vallásos hitét újjáépíteni. Hitetlen
ségét viszont talán mélyítették Oxfordban az olyan intelligens
szkeptikusok, mint amilyen Roxburgh volt Lancingben, és olvas
mányai is, pontosan úgy, ahogy Winston ChurchilIt tette agnosz
tikussá fiatal korában Winwood Reade, Gibbon és Lecky - mint
ahogy azt megjegyzi a My Early Life-ban. Churchill azzal folytatja,
hogy az általa megélt tapasztalat arra volt jó, hogy ellensúlyozza
ezen írók prapagandáját, hogy Pascallal mondva belássa "le coeur
a ses raisons que la raison ne connait pas". Evelyn sosem szeret
te, ha a szív mellékvágányra vezette az értelmet, vagy helyettesí
tőjéül szolgált. A szív vágya viszont, a legbelsőbb én jajszava,
szövetkezhet az értelemmel, és ráveheti a Szent Grál kutatására
(ennek tükrében tudatos vagy öntudatlan előjelnek kell tekinte
nünk, hogy Evelyn Waugh első könyve a pre-raffaelita Rosettiről

szól). Speciális összetétel ez, a beteg éné, amelyik unatkozik és
ürességben él, és egy kemény agyé, amely megvédi őt attól, hogy
népszerű bálványokat fogadjon be.

A lépések, amelyek a katolikus hit felvételéhez vezették őt, regé
nyei témáiból láthatók. Az ártatlan ember alakja - vagy inkább fé
lig ártatlan, merthogy nála nincsenek pozitív értékek - farkasok elé
vetettként tűnik fel a Decline and Fall (jámbor pálya) Paul Penny
featherében, a Vile Bodies (Rosszesontok) Adam Fenwick-Synesében, A
Handfui of Dust (Egy marék por) Tony Lastjában. A hősök önelégült
tudatlansága, a sátáni taposómalomról, amelyben élnek, ahhoz a ré
mítő sorshoz vezet, amit el kell szenvedniük. Ezt jelzi Popper Green
végső kiáltása: "Hol a gázálarcom? Meg fognak ölni! Megőrülök, ha
nem találom meg a gázálarcom!" (Put Out More Flags) (Tegyetek ki
több zászlót). Mindezek a szóernberek, akár ártatlanok, akár bűnösek,

elítéltek, büntetésük pedig az, hogy már ebben az életben a po
kolnak megfelelő szenvedéseket kell átélniük. A The Loved Oneban
(A megboldogult) pedig észreveszi a szakadékot aközött, ahogy Fo-
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rest Lawn suttogó tisztásain szóbelileg viszonyulnak a halálhoz, és a
kereszténység halált övező méltósága között,

Ez Evelyn Waugh ítélete a világról, amelyben élt: Sáska Évek
nek hívta azokat az éveket, amelyekben nem látott semmi pozití
vat vagy termékenyt. Számára ennek altematívája egy olyan hiva
tás volt, amelyben megtalálja élete értelmét és hajtóerejét, és
amely biztosít számára egy olyan ideált, amely kielégítheti elmé
jét, szívét. Egy ilyen elképzelést és tizenkilenc századon át folyó
megvalósulását találta meg a katolikus krédóban. Amikor felkér
ték, hogy egy könyv, a The Road to Damascus (A Damaszkuszba ve
zető út) számára indokolja meg, hogy miért is lett vallásos, és mi
ért éppen katolikus, ő rövid, de átfogó választ nyújtott. Elmondta,
hogy kisfiúként hogyan ijesztette meg szüleit azzal, hogy kijelen
tette, pap szeretne lenni. "A vágy részben családi örökség, rész
ben esztétikai alapú volt." Angliában az anglikán egyházat felci
comázták a régi katolikus hit miseruhájával, és dicsőségessé vált
"annak középkori katedrálisaitól és templomaitól, az uralkodót
övező gazdag ceremóniáktól, Canterbury és York történelmi címei
től, a vidéki egyházközségek társadalmi szervezettségétőlOxford és
Cambridge tradicionális kultúrájától, az angol próza aranykorában
megalkotott liturgiátóL.". Felnőtt életének első tíz éve megmutatta
számára, hogy az élet Angliában vagy bárhol máshol értelmetlen és
elviselhetetlen Isten nélkül. Ahogy erre a konklúzióra jutott, szük
ségszerűen a katolikus egyházhoz fordult. Anglia kilencszáz évig
katolikus volt, "a katolikus szerkezet még mindig ott pihen épp
csak eltakartan, az angol élet minden mozzanata - történelem,
helyrajz, törvény, régészet - alatt, és ha bárhova idegenbe utazunk,
lelepleződik az eretnekség és hitszakadás lokális és átmeneti karak
tere, és az egyház univerzális, örök karaktere. Ha a keresztény kinyi
latkoztatás igaz, akkor az egyház az a közösség, amit Krisztus alapí
tott, és minden más testület csak annyira jó, amennyire megmentett
valamit a görög egyházszakadás és a reformáció bukásának marad
ványaiból." Ugyanilyen jellegű kritika és méltánylás jelenik meg a
The Holy Placesben (Szent helyek), Palesztinába való látogatása után.

Az új vallás körül minden alkalmas volt értelmezésre, finom í
tásra vagy szűrésre szorult, kivéve azt az ésszerűtlen állítást,
hogy Isten emberré vált és meghalt a kereszten, hogy nem valami
mítosz vagy allegória; hanem Valódi Isten, valódi megtestesülés,
egy bizonyos földrajzi helyen valóban halálra kínoz ták, egyfajta
tárgyilagos, világos történelmi tényként. Ez volt a botránykő

Karthágóban. Alexandriában, Efezusban, Athénban, és a ország
minden jelentős tehetsége azon dolgozott, hogy ezt redukálják, el
rejtsék vagy megsemmisítsék.

A katolikus hitre tértek nagy mértékben eltérő válaszokat ad
nak arra, hogy miért társultak. Simon Péter Krisztushoz intézett
beszéde János evangéliumában an 6,68) lefedi a legtöbb - ha
ugyan nem az összes - lehetőséget: "Uram, kihez mehetnénk?
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Örök életnek beszéde van tenálad." Kevesen tudtak olyan tárgyi
lagosak lenni ez ügyben, mint Evelyn Waugh. Ö a következőkép

pen fogalmazott: "Biztos intellektuális meggyőződéssel, de kevés
érzelemmel bocsáttattam be az egyház kapuin." Minden megtért
nek figyelnie kell, amíg az egyház tanítását elmagyarázzák neki
- először is, hogy biztos legyen benne, hogy a hit lényegét tény
leg ismeri, másodszor, hogy a későbbi félreértésektől megmene
küljön, mivel könnyen megtörténhet, hogy puszta - idővel hal
ványuló - vonzódások vagy benyomások elrejtik a még nem
tisztázott doktrínákkal való esetleges egyet nem értést. Evelyn
Waughval egyidőben egy másik író is eljött hozzám, és ő úgy bí
rálta el azt, amit hallott, hogy az mennyire felel meg az ő tapasz
talatának. Ilyen szempont érvényesítésével nem volt meglepő.

hogy nem tartott ki. Evelyn ezzel szemben soha nem beszélt ta
pasztalatról vagy érzésekről. Megtanulta és megértette, amit isteni
kinyilatkoztatásnak hitt, és ez tette a vele való eszmecserét érde
kes beszélgetéssé, amely elsősorban érveken alapult. Én magam
sohasem találkoztam még olyan megtérttel, aki ilyen erősen az
igazságra alapozta volna hitét. Különös öröm volt, hogy egy ilyen
elmével kapcsolatba kerülhettem. Egyébként nem is volt olyan
pusztán tényeken alapuló a megtérése, mégha ő maga "kevés ér
zelem"-ről ír is, hiszen, mint később kiderült, megviIágosodáson
és sugalmazáson alapult. Kemény, tiszta gondolkodása és a kegye
lem segítsége megadta neki a keresett kérdésekre a választ, és ennek
hatása látható is a megtérése után keletkezett írásaiban.

Ezekben a bűnhődés továbbra is illik a bűnhöz, vagy inkább a
fél-ártatlanokhoz, akiknek kíméletlen sorsa egy "hitehagyott vi
lágban" beteljesül. Mostanra azonban feltűnt egy másik világ a
látóhatáron, és a legrosszabb orvosolhatóvá válik, bár igen furcsa
módokon. Sebastian a Brideshead Revisitedben (Utolsó látogatás)
gyöngeakaratú alkoholistaként közel áll ahhoz, hogy elkárhozzon,
amikor egy furcsa haladékot kap az egyik legszegényebb hivatal
ban. Julia Flyte megpróbál dacolni hitével, de egy idézet G. K.
Chesterton Brown atyától, megmutatja, hogy nincs elveszve: "Meg
fogtam őt egy láthatatlan horoggal és egy láthatatlan lasszóval,
amely olyan hosszú, hogy elcsatangolhat vele akár a világ végére,
mégis egyetlen rántással vissza tudom hozni" (ford. Ottlik Géza).
Ugyanilyen megjegyzésre lelhetünk, amikor Charles Ryder immáron
megtértként a múltjára visszatekintve így szól: "Valami kiviláglott a
kegyetlen kis emberi színjátékból, amelynek szereplője voltam,
valami, amire egyikőnk sem gondolt akkor. .." (ford. Ottlik Géza)
És itt a Gondviselés egy nagyon személyes felfogása jelenik meg. Ez
még teljesebben a Helenáoes: fejeződik ki, amelyhez majd vissza is
kell térnem. Utolsó munkájában, a II. világháborúról szóló trilógiájá
ban, Guy Crouchback, a hős, egy régi vágású katolikus, szomorúan
jár-kel egy mű lapjain, megfosztva mindazon ideáltól, ami számára
a hitéhez tartozott. Mindről kiderült, hogy illúzió: minden zászló,
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amelyet lengetett, a hagyomány, az ország, az arisztokrácia, ma
gának a szeretetnek a szeretete végül mind a sárba hulltak. A hite
megmarad, de a szíve nem dobban vele.

Megtérése után Waugh nemcsak a remény visszatérését, még
örömet is remélhetett. Megtalálta a békét és a boldogságot a csa
ládi életében, a közeli barátaival való kapcsolataiban, akik főleg

katolikusok, vagy hasonló gondolkodásúak voltak. A Saint Ed
mund Campion élete, ha úgy vesszük, engesztelő áldozat volt,
ami megrajzolta a kontrasztot "az emberi tettetés mélységes sötét
sége" és a mártír angol belső boldogsága között, Babilon és a
Mennyei Városba vezető felvonóhíd között, Az útikönyv végére,
amely a Labels (Címkék) cimet kapta, és amely 1930 előtt született,
a következőket írja: "Mivel fortuna a legkevésbé szeszélyes isten
ség, a dolgokat olyan igazságosan, és olyan kérlelhetetlen rend
szer szerint rendezi, hogy senki sem lehet boldog nagyon soká
ig." Az Edmund Campion Erzsébet királynő haldoklásával kezdő
dik! Ült a földön (... ) álmatlanul és csöndben megfeledkezve az
érkező és távozó tanácsadóiról és látogatóiról. Korábban azt
mondta Lady Scropenak, hogy "egy undok látomása volt saját
testéről: csontra soványodott és félelmetes volt a tűz fényében".
Élete végére szent Campion a kínoktól, amelyeket ki kellett állnia,
képtelen felemelni a kezét, hogy jelezze ártatlanságát, így végül
győzedelmesen a bitófán végzi. 1952-ben, a The Holy Placesben a
4.30-as mise látogatásáról ír a sírnál Jeruzsálemben, majd így foly
tatja: "Az ember elérkezett vallása középpontjába, Az egész ott
van, az emberi hibák és az emberfeletti sikerek és az ember telje
sen átéli talán életében először, hogy a kereszténység első gyöke
rei nem Rómában, Canterburyben, Genovában vagy Maynooth
ban találhatók, hanem itt, Levantében. ahol minden kibogozhatat
lanul összekeveredett és semmi sem asszimilálódott. (... ) De min
dig remélni kell az egységet, és egészen addig, amíg a Szent Sír
Egyháza egységes épület marad, akármennyire tagolt is, e remény
emlékművekéntáll."

Amikor az ember (... ) vallása középpontjáról így ír, akkor
Evelyn feltárja saját elméje kereső természetét, azt, hogy mit jelent
számára a katolikus hit, és hogy mit szeretne, ha élete hátralevő

részében tudatában jelen lenne: .Accedit ad cor alturn" (63. zsol
tár) ~ amely hibásan, de szerencsésen így fordíttatott le: "Az em
ber szíve mélyére ér, és az Isten örvendezni fog." Keresését pro
vokatív gondolkodása vezérelte, és örökkön éber szeme, amelyet
a világ, amelyben élt, soha nem tudott teljesen rabul ejteni. Akár
csak Swift, csalhatatlanul felismerte a rosszat, és elméje kutatta az
igazat, ami jelentést adhatna az életnek. Néhányan, mint ahogy
azt már említettem, kételkedtek ebben, és fenntartották, hogy hite
vagy pózolás volt - merthogy állandóan Evelyn különlegességét
hangsúlyozta -, vagy arra lehetett jó, hogy zavarba ejtsen vagy
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bosszantson. E feltételezés képtelenségét azonban írásai, akárcsak
viselkedése, bizonyítják.

Egy egyszerű példa talán elég is a bizonyításhoz. Amikor el
döntötte, hogy katolikus lesz, természetesnek vette, hogy ezzel el
vész minden esélye arra, hogy újra megházasodjon, hiszen a ka
tolikus egyház nem fogadja el a válást. 6 pedig elvált az első
feleségétől, de még szeretett volna feleséget és családot. Így hát
komoly áldozat volt részéről, hogy a katolizálást választotta. Csak
a szerenesén múlott, hogy rájött, hogy az egyház szemében az el
ső házassága érvénytelen lehet; a szerenesén múlott, mondom,
merthogy egy barátja, jog és kánonok tudója, meghallotta első há
zasságának körülményeit, és határozottan azt tanácsolta neki,
hogy terjessze esetét egyházi törvényszék elé. Ezt ő meg is fogad
ta, és az eset láthatólag egyszerű volt olyannyira, hogy a tanács
gyorsan az első házassága érvénytelensége mellett döntött. Az
iratokat aztán Rómába kellett küldeni, hogy megérkezzen a hiva
talos megerősítés. A papi személy, aki a bírói tanács elnöke volt,
azt mondta nekünk, hogy a kérdéses papírokat elküldték Rómá
ba, és hogy hamarosan várható a visszaérkezésük. Az idő azon
ban múlt, és nem történt semmi. Nos, erről a papról lehetett tud
ni, hogy nem végez el dolgokat, miközben úgy képzeli, hogy el
végezte őket, és megrökönyödésemre, ahogy múltak a hetek és a
hónapok, a tanács elnökhelyettese rájött, hogy a papírokat soha
nem is küldték el. A pap azonban fenntartotta az állítását, misze
rint elküldte őket, mi pedig meglehetősen kellemetlen helyzetbe
kerültünk, mert végzetes lehetett volna akárcsak célozni is arra,
hogy hazudik. Evelyn pedig olyannyira biztosra vette az érvény
telenséget, hogy már az új esküvőjére készült, én meg termé
szetesen azon aggodalmaskodtam, hogy hogyan lesz mindez ha
tással újdonsült hitére. Észrevette félelmemet, és írt nekem egy le
velet - ami minden bizonnyal elveszett -, hogy ne aggódjak a
hite miatt: semmiféle, az egyházi körökben tapasztalható ügyet
lenkedés és kópéság nem gyengíthetné azt. Szerencsére ekkor az
egyházmegye új vezetőt kapott. Lecserélődtek az egyházbíróság
tagjai, a papírokat elküldték Rómába, és hamar meg is érkezett az
érvénytelenségről szóló döntés megerősítése.

1930. szeptember 29-én fogadta őt be a római katolikus egyház
a Farm Streeten. Immár házasodhatott; eljegyezte Laura Herbertet
(a somerseti Pixton Parkból), Aubrey és Mary Herbert lányát, és
családi körben és barátai között sokkal kevésbé tűnt zsörtölődő

nek és mogorvának, mint előtte. Mindennek ellenére továbbra is
szerzett magának ellenségeket és kiszámíthatatlan volt az embe
rekkel való találkozásai alkalmával.

Azt gondolom, senki nem hiheti, hogy egy másik ember jelle
mét kiismerheti, így én is csak hitével kapcsolatos vonásaival fog
lalkozom. Bár önéletírásában egy egész fejezetet szentel őseinek,

érződik, hogy kevéssé hisz abban, hogy magyarázatot nyújthatna-
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nak személyiségére. Mindenki a saját sorsát szenvedi el. "Quisque
suos patitur manes." Ó ennek kifejezésére a pókerben kiosztott la
pok képét használja, ahol is a kézben tartott kártyák értéke az
"összetevők kapcsolatának kombinációjától függ, nem a számok
összegétől". Mindenki, aki találkozott vele vagy ismerte őt, han
gulatokat is megtapasztalhatott - a jókedvből a jeges depresszió
ba vezető gyors átmenetet. És ez a depresszió majdnem hogy fi
zikailag volt érzékelhető. Aztán előfordulhatott néhány hangula
tában, hogy nemcsak ingerlékeny, de kegyetlen is volt - "nemo
me impune lacessit" - s agresszív és gúnyos is. Ezen különféle
hangulatok mögött egy lázadó szellemiség húzódott meg, abban
az értelemben, hogy minden, amit tapasztalt, lett légyen az élő

vagy tárgy, lázította őt: ebből fakadt swifti szatirikus hajlama,
képzelőereje eljátszadozott a világgal és teremtményeível. és fan
tasztikusan bolonddá, szörnyűvé, hátborzongatóvá tette őket. Az
öröm és a remény kizárólagos forrása hite volt. Az álmatlanság
élete alkonyán csak növelte levertségét. Egyik legszembetűnőbb

vonása éppen ezzel az álmatlansággal vagy taedíum vítae-vel je
lent meg: az unottság, ami majdnem állandóan jelen volt. Frances
Donaldson mondja, hogy "egy héten két délutánt moziban töltött,
Dursleyban, azt hiszem, függetlenül attól, hogy mit adtak" 
mindezt azért, hogy megszabaduljon az unalomtól és önmagától.

Ahhoz, hogy megtudjuk. mit is gondolt magáról, a The Ordeal
of Gílbert Pínfold alapján jutunk a legközelebb. Mr. Pinfold egy
félig humoros önportré: egy férfi, aki "a világot sub specie aeter
nitatis tekintette, és olyan laposnak találta, mint egy térképet ki
véve, amikor bosszús volt. És amikor bosszús volt egy pimasz
idegen, egy hibás mondatszerkezet vagy egy üveg rossz bor mi
att, az agya, mint egy felvevő kamera dühödten közelített rá a za
varó objektumra, hogy közelképet vehessen fel fenyegető lenesél
vel". Mr. Pinfold egy szúrós őrmesterhez hasonlítja magát: szemei
"dühödten dülledtek ki, ami félig mókás volt, és hitetlenkedést
fejeztek ki, ami félig-meddig tettetett volt". Mindenki, aki ismerte
Evelyn Waugh t, felismerheti e leírás hitélességét. Akárcsak a kö
vetkező jellemzését: "A szerep, amelyet kiosztott magának, a szó
rakozott professzor és a szigorú ezredes elegye volt, és ő buzgón
fel is lépett ebben Lychpoleban a gyerekei előtt és Londonban a
cimborái előtt, míg a szerep egész személyisége uralkodó jegyévé
nem vált. (... ) A világ előtt olyan hivalkodónak mutatkozott, amit
csak az indiszkréció mérsékelt és viselkedése csillogó, kemény és
avítt volt, mint egy pajzs." A "hivalkodás" az egyetlen jelző,

amely nem illik rá, és nem méltányos. Mr. Pinfold számára "a jó
tékonyság apró szikrája, ami vallásosságából származott, csak ar
ra volt jó, hogy mérsékelje undorát, és unalommal pótolja ki azt."

A portré ott hibázik, hogy elrejti az író jobb tulajdonságait, és
hite súlyát. Ezen kívül úgy tűnhet, mintha nem érzékelte volna,
milyen rossz kedélyűnek vagy komornak érzékelhették viselkedé-
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sét azok, akik találkoztak vele. Az ALittle leamingben elismeri
mizantrópiáját és kétségbeesését. Az élet üresen folyt tovább, és
ez az üresség volt az, amit akár barátai megsértése árán is kom
penzált. De a vallásos hit által az elméje megnyugodott, tisztánlá
tóbb lett, és ő maga új/ tiszta szeretettel fordult a család és a ba
rátok felé. Az élethez való ezen új hozzáállását megtámogatta kü
lönböző szerepek felvételével: megjelent szórakozott professzor
ként, szigorú ezredesként vagy viktoriánus vidéki nemesként
(még hallócsövet is hordott), és szerepét különös előszeretettel ját
szotta el akkor, amikor a többieknek nehézséget okozott, hogy
különbséget tegyenek humor és valóság, karikatúra és utálat, sza
tíra és rosszindulat között. Nem kedvelte például a Hertford Col
lage dékánját (az utálat kölcsönös volt), ennek megfelelően első

regényeiben a legrosszabb szereplők rendszeresen a dékánról let
tek elnevezve. Vajon mindez rosszindulat volt vagy komédiába
burkolt ellenszenv?

Néhány, beszélgetésben vagy levélben tett rágalmazó megjegy
zése ugyanezt a kérdést veti fel: én a magam részéről szeretem
azt gondolni, hogy ezek inkább humorosak, mint teljesen komo
lyak voltak, akárcsak meredek és kemény beszólásai. Emlékszem,
amikor egy este azt mondta Sir Edwin Lutyensnek, aki előszere

tettel tett úgy, mintha bóbiskolna, amikor a társalgás fonala a val
lást érintette: "Ned, jobban tennéd, ha sürgősen katolizálnál vagy
különben amint meghalsz, rögtön a gyehenna tüzére jutsz." Lu
tyenst ez a megjegyzés részben mulattatta, részben bosszantotta.
Máskor meg hallgatósága a vallásos ügyekben tanúsított merevsé
ge és a figyelmetlenségből adódó sértései miatt jöhetett zavarba.
Meglehet/ valódi misszionárius buzgóság volt benne, és úgy be
szélt és cselekedett, hogy elméjében "az üdvözülés egyetlen bár
kájának" doktrínája lebegett. Amikor barátja, a hitehagyott katoli
kus Hubert Duggan haldoklott, óriási erőfeszítésekkel biztosította,
hogy halála előtt legyen mellette pap. Az ilyen esetek arra enged
nek következtetni, hogy néhány kellemetlen megjegyzését inkább
tanmesének szánta, mint humornak vagy arculcsapásnak.

A siker nem változtatott személyiségén: minél többet kapott,
annál többet adott az arra érdemes ügyekben és olyan esetek cél
jaira/ amelyekben segíthetett. A manchesteri egyetem katolikus
lelkészségének éves juttatást biztosított, és az oxfordi Campion
Hallt rengeteg ajándékkal látta el, mint például regényei legalább
egy Penguin kiadásának jogdíjával. Csak véletlenül lehetett halla
ni arról a rengeteg támogatásról, amit a szűkölködőknek, illetve
az általa keresztényinek ítélt ügyeknek nyújtott. Bár azt lehetett
gondolni, hogy nem bocsát megJ megbocsátott annak a személy
nek/ aki őt a legjobban megsértette, és kitartó barátnak bizonyult
a provokáció ellenére. Igaz boldogságra talált régi barátai között,
Planket Greenék, Asquithék és Mgr Ronaid Knox társaságában.
Kedvességére példaként álljon itt egy eset, amelyről kevesen tud-
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nak, és amelyről Frances Donaldson tudósított bennünket. Ami
kor Mgr Knoxot rákkal operálták, de hiába, barátai azt remélték,
hogy jót tesz neki, ha egy időre Torquayba utazik. Ök maguk
nem tudták elkísémi, így Evelyn vitte el, és vele maradt egy ho
telban, és gondját viselte néhány hétig, egy ideig teljesen egyedül
felvállalva a feladatot. Mindenki tudott különleges kurázsijáról,
de kevesen tudták, hogy mennyire önzetlen tud lenni.

Az egyik rosszindulatú vád ellene sokak szemében sznobsága
volt. Keveset törődött az ilyesfajta kritikákkal, olyannyira, hogy
csak tettette a dolgot, hogy másokat így bosszantson. A sznobság
egyike azon pejoratív címkéknek, amelyeket könnyen osztoga
tunk, és igen sok jelentésük lehet. Evelyn kétségtelenül szerette a
hagyományos viselkedésű és irányultságú emberek társaságát,
különösen azokét, akiknek az övéhez hasonló volt az ízlése, a
megjelenése. A More Memoirs of an Aesthete-ben Harold Adon vi
szont azt írja, hogy inkább az oxfordi barátainak társaságát ked
velte, kiknek gyarlóságai továbbra is szórakoztatták. A privát
szférája szent és sérthetetlen volt, és ő maga nem is vette a fárad
ságot, hogy népszerűséget vívjon ki idegenek között - lehettek
azok akárkik. Bár felesége családjának hosszú és tekintélyes múlt
ja volt, ő az udvarlást feledve igen udvariatlanul tudott viselked
ni velük. Randolph Churchillhez intézett megjegyzései és levelei
is távol álltak a hízelgéstől. Az igazság az - mint ahogy azt egy
kritikusa mondta -, hogy erős nosztalgiát érzett az elmúlt idők

életstílusa iránt, egy arisztokratikus ideál iránt, amelyet nem a
származás, hanem a vallás igazolt. Ennek az volt az oka, hogy a
történelemnek élő, sőt romantikus jelentést tulajdonított, ami jól
kirajzolódik az Edmund Campionban és a The Holy Placesben is.

Az egyik ok, ami miatt szíve a katolikus egyházhoz húzott, éppen
annak örökre ősi és örökkön megújuló karaktere. Tetszéssel hivatko
zott Campion szavaira, amelyeket megpróbáltatásai végén mond a
Westminster Hallban: "Azzal, hogy elítéIsz bennünket, elítéled az
összes ősödet, az összes egykor élt papot, püspököt és királyt, min
denkit. aki valaha is Anglia dicsőségét öregbítette, a szentek szigetét és
Péter egyházának legelkötelezettebb gyermekét." Az ilyesfajta gondo
latok hite aranypalástjaként szolgáltak, és nagy csalódására azt kellett
észlelnie, hogy az évek múlásával ezek az eszmények kivesznek.

A The Holy Placesben a haza iránti fiatalkori szerétetét az első

bimbózó diákszerelemnek nevezte. 1952-ben azt írta, hogy "egy va
lami biztosan örökre elveszett - a hazafiúi öntudat". Az öntudat az
arisztokrácia és a hagyományok terén is eltűnt a Brideshead reoisited
alapgondolata szerint, és a háborús trilógiában egy melankolikus
emlékművet állít Halberdieréknek, és mindazoknak, akiket fiatal korá
ban becsült. A trilógia utolsó darabjának címe önmagáért beszél: Un
conditional Surrender (Feltétel nélküli megadás). A zarándok hite ma
radt, de még az is elhomályosodott egy időre halála előtt a II. Vati-
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káni zsinat után a liturgiába bevezetett újdonságok és ízléstelen
közönségességek miatt (már ahogy ő azt megítélte).

Szerencsére tiszta gondolkodási képessége nem gyengült bal
sejtelmei és melankóliája miatt, és megvolt benne a szilárd hit,
hogy bízhat is benne. Ez nagyjából azon alapult, amit ő az isteni
gondviselés fontos elemének hitt, és a vallásos filozófiája kulcsává
vált. Hite természetét a Helena című regényben szemléltette. A The
Holy Places bevezetőjében mondja, hogy harminckét évesen "egy
könyvsorozatot kezdett tervezni »nagy és ismeretlen angolokról«,
akik Szent Helyekkel voltak kapcsolatban, és ezek közül minde
nekelőtt Helena volt az, aki felcsigázta képzeletemet, és ez az ál
lapot mintegy tizenöt éven keresztül tartott". A Helena című re
gény lett az eredmény. Bár talán kevésbé sikeres munkája, mégis
a kedvence volt, mert kifejezte mélyen érzett vallásos hitét az
egyes ember iránti isteni gondviselésben. Helenának semmiféle
különös fájdalma nincsen, amiről tudnánk - mondja -, sem fi
zikai, sem lelki, sem mentális. Normális életet élt attól eltekintve,
hogy olyan korban élt, amikor a megfutamodás és brutális bünte
tés között kellett választani: "Története arról árulkodik, hogy elfo
gadta Isten akaratát, aki először Császámővé tette, majd később

kitaszította, így kedves idős hölgyként élhetett tovább. Mondhat
ná azt, amit a másik, kevésbé okos királynő: a »végzetem a kez
detem«. Ha ezt mondta volna, akkor az utolsó, győzelmi útja
nem vált volna híressé." Isten céljai szerint is kellett még valamit
tennie - valami előre nem láthatót -, megtalálni a Keresztet. A
kereszténység válsághelyzetekor, amikor fia, Constantinus még
nem volt megkeresztelve, és Nagy Sándor-i álmokat kergetett, ak
kor Isten a már visszavonult, egyedülálló, eltökélt idős nőt küld
te, hogy fordítsa a világ szemét a Fadeszkákra, amin a Megváltás
függött. Történetét olvasva annak legendás elemei ellenére Evelyn
úgy érezte, hogy ha csak halványan is, de belátást kapott abba,
ahogyan Isten az emberi lelkekkel foglalatoskodik. Isten "mást és
mást akar mindegyikünktől, bonyolultat vagy egyszerűt, nyilvá
nosat vagy teljesen magántermészetűt, de valamit, amit csak mi
teljesíthetünk, és amire csak bennünket teremtett."

Azok számára, akik ismerték ezen erős meggyőződését, hirtelen
halálának módja majdnemhogy előreláthatónak tűnt: megpecsételte
munkáját és vallásos reménységét. 1966 áprilisában, húsvét előesté

jén egy pap látogatta meg őt és feleségét, Laurát otthonukban, Combe
Floreyban. Mivel jól ismerték a kis útszéli katolikus kápolnát a kö
zelben, ahol misét lehetett tartani, megkérték, maradjon ott éjszakára
és celebráljon húsvéti misét ebben a káponában. Ó beleegyezett és
így húsvét reggelén az egész család ment a misére. Miután hazaér
tek, Evelyn elhagyta a szobát és összeesett. Az élete beteljesedett,
akárcsak Szent Helenáé.

Blaskó Ágnes fordítása
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