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Nem állítom magamról, hogy sokat tudnék, hiteles "ujjbegyérin
téssel" átfogóbb dolgokat éreznék ki a mai irodalmi érték- és (szel
lemi) piacmozgásból, ezt mégis megkockáztatom: nehezen tudok
olyan irodalmárt, Olvasót etc. elképzelni, aki lelkesedésével, mint
kivont sétapálcával vagy pennával, efféle rúdszerű tárgyakra bár
milyen lobogót is erősítve, hadba vonulna Franccis Mauriacért.
Mifelénk ma aligha. (Kivétel teszi, persze, a szabályt.) S ha elnéze
getem a birtokomban lévő tanulmánykötetek vélekedéseit, gondo
lok itt elsősorban a két így-úgy (a maga módján) alapvető, "klasz
szikus", félklasszikus Gyergyai Albert esszékötetre (az egyetemis
ta korunkban, 1960 körül áhítattal tisztelt Kortársak címűre, vala
mint a Védelem az esszé ügyében Mauriac-tanulmányára), a máso
dikban - értelemszerűen - későbbi születésű (1965), Egy regény
íróöregkora némi eltéréseket mutat a korábbi, 1926-os, a másik kö
tetben lelhető Mauriac-értékeléshez képest. Mivel nem az a dol
gom, hogy Gyergyaiból vagy az általam végképp csak amatőrként

ismert francia regényirodalomból itt vizsgázzam, hadd említsek
annyit csupán, hogy a negyvenéves írót még kora szerint, kora ko
rai vívmányaiért is ünneplő, egekbe menesztő esszé, bármily tár
gyilagos eleganciával említi is, hogya katolikusság nem gyóntató
széki regényvilágot jelent, valamint ahogy Gyergyai mondja, a
"stílus... sem pompázik gyújtogató eredetiséggel s az újítás szép
szomjának mindenen átütő hevével" ... hm, hagyjuk, annyit hadd
említsek tehát, hogy az 1965-ös dolgozat már a regényíró minden
elgondolható hibáját sorolja, a vele kapcsolatos bírálatok egész pá
vafarkát sátoroztatja (védőn ugyan, azért mondom így) ...

S ezekből idéznék. Gyergyai végig hangoztatja, 1965-ben is,
hogy ha az utókor 5-6 Mauriac-remekművetmegőrizni óhajt, s
ez valószínű, már érdemes behatóbban foglalkozni a szerzővel.

De hogy mind jobb, mind bal oldalról állandó támadások érik a
főleg újságírói bástyák mögé vonult nyolcvanévest, meg az sem
jött jól neki, anno, hogy az államfő barátja; Bordeaux-ban és kör
nyékén játszódó regényeit emez állandó kötöttségük miatt "regi
onális", még rosszabb, "provinciális" műveknek is minősítik,

ami nem (ma sem) érdem; valamint hogy kicsit porossá teszi
ezeket a munkákat épp az az állandó témakör, mely a nagypol
gárság, melynek Mauriac azért csak olyan "tékozló fiúja", köz
ben a maga tekintélyét, módosságát egyre igen eltökélten gyara-
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pító fia, de kicsit sértetten kirekesztődöttnek is érezheti magát; s
ami a katolicizmust illeti, a szalonok és nagyvilági "rendezmé
nyek" ünnepelt bölcse és hőse; apák és fiúk és nők randaságos,
fájó harcai ebben a közegben játszódnak; az engesztelhetetlenség
teszi azzá az életet, ami és amilyen stb. A még Pilinszky János
könyvtárából 1960 előtt megismert legendás Viperafészek, vagy
Pilinszky által kisebb Mauriac-életművet arany értékben "ki
tárázó" verscím hordozta A szerelem sivataga ... de majd egyebek
re is sort kerítünk. .. lehet, a konzervatívabb olvasónak újból ér
dekes kuriózum, de engem - nem gyergyais fogalmazásmód 
nem perzsel meg még csak egy véletlenül megérintett villanyre
zsó bekapcsolva felejtett lapjának tüzével sem, hanem az egészet
- nem úgy, mint Greene-t és Greent vagy éppen Waugh-t, vagy
késöbbről Bernanost -, igen, egy kicsit fáradottnak érzem.

Mivel teológiailag, ismétlem, képzetlen vagyok, s Olvasómnak
(keresve Öt emez írókhoz) nem ígértem mást, csak hogy regé
nyekről, a regények íróiról és a regényírásról (ennek egy metsze
téröl) számolok be erőm és a lehetőségek szerint, nem bocsát
kozhatom Gyergyai fejtegetéseinek részletesebb idézésébe: arról,
hogy mi volt Mauriac (nagy, Nobel-díjig ívelő, társadalmi tekin
télyt hozó, de még legendát is kanyarító, olykor már-már
simenoni) sikerének háttere s tucatnyi mellékkörülménye (a vé
gén már, fájóan, állami inkábbl), azt mégis megemlítem (az
1965-ös összefoglalóból), hogy Gyergyai szerint "származása,
vallása szárnyalva vitte a siker felé, hála a francia katolicizmus
egyrészt példás szervezettségének" (hm, ehhez nem értek, de
más példákat ismerni vélekl), "másrészt hogyha nem is teljes, de
aránylagos nagylelkűségének,amellyel minden kebelbeli tehetsé
get csírájában is felkarol, s teljes táborkarával istápol." (Mon
dom, hm. Ismerek néhány eltérő jellegű példát máshonnét.)

Gyergyai vélekedésére még visszatérek, s "közös nevezőnket"

is elolvasgattam már... most közbevetésül azonban: valamit még
a korábbiakról, mást - és mégsem egészen mást. Minden önis
métlésért elnézést kérek. Ez mintegy: élőbeszéd.

***
Emlegettem, idézgettem is (itt nem nagyon) Graham Greene esszé
kötetét, s bizony, Mauriac-ról is van kis szösszenete. Greene jól tu
dott franciául, s ha helyesen értem, Mauriac-kal nem is oly távoli
kapcsolata volt. Rajongva tisztelte a jeles franciát. Ha az esszé, ez
zel kapcsolatosan is a katolikusnak nevezhető irodalom esszémű

vészete lenne tárgyam, részletesebben ismertetném Greene Henry
James-szel (nálunk közepesen körberajongott, hanyatlóbb csillagú
regényírásával) összefüggő véleményeit; nagyon bizarr élménye
met idézte, még első londoni utamét (1988, mindegy), amit arról
mondott, hogy James-t lenyűgözte a katolikus dogma (?) sok téte-
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le, például hogy - szemben az anglikánokkal - a katolikusok
imádkoznak a halottakért. (Kérem, e botorkáló ügyeimet ne szer
kesszük ki dolgozatomból, vállalom a megmosolyognivalóság ódi
umátl) Mondom, halottaimért gyertyákat vittem (Mindenszentek
táján utaztam), s imádkozni akartam értük, ha másképp nem is,
szavak nélkül, s a gyertyák lángjába nézve. Ellenben a templomok
során át, ott, Londonban, nem égtek gyertyák. Se a bromptoni te
metóben. Végre elmagyarázta nekem valaki az egyik szent hely
irodáján, hogy ez Angliában nem szokás; nem anglikán szokás;
menjek a katolikus Westminster-katedrálisba (a Victoria Station
környékén van, sok edwardiánus épület közén, ugyancsak szép;
nem a híres-neves Abbey). Franccis Muriac című kis tanulmányá
val Greene (hangsúlyt) bevezeti a Regények és regényír6k ciklus
egyik részét. (Az összegyűjtött esszék kötetében.) Rövidre fogom
ezt is: itt vág oda olyan csúnyán Greene Virginia Wolfnak, itt hiá
nyolja (épp az alakok, a Wolf-alakok Greene által vélt kudarcossá
gának okát látva benne) Istent például egy olyan szerencsétlenül
paternalisztikus alak gondolkodásából, mint A világft6torony Mr.
Ramsayje... ha valaki, hát - megjegyzem! - Graham Greene az
tán titkon paternalisztikus volt! -, s így tovább. Azzal egyetértek,
hogy Isten jelenléte az alakok gondolkodásában (nem okvetlenül
az íróéban) egy dimenziónyi többletet ad (hat) a műveknek.

S itt engedtessék meg egy közbevetés. (Hagyván Greene-t és
Mauriacotl) Említettem már, célzásként, hogy (olvasmányaim
szerint) a "katolikus" (annak mondott) regényirodalom legalább
három fő cél vonala-sugara mellett rendeződhet, ezek mentén.
Vagy a legegyszerubb ily kenyérre vágyó lelkeknek nyújt teljes
bizonyosságot, táplálván, erősítvén hitüket. Vagy esetleg Istennel
(s önmagával, önmagát nem istenítve) "perlekedhet" a szerző,

hőseit-alakjait ilyen cselekvésekbe, gondolkodásokba sodorhatja,
kanyarinthatja, és ez már intellektuálisabb szint. Avagy pedig
szinte meg sem említi oly túl sokszor Istent (szerencsés, ha egé
szen ritkán mégis feltárja kártyáit), de - mint például Green
(Julien) - a kárhozottság, az üdv állapotait, íme, mutatja. S ha
amannak állandó, fenyegető jelenlétét, emennek inkább vágyott,
elérni remélt állapotát. .. (Más felosztások is vannak.)

Pilinszky A szerelem sivataga című versében például nem tesz
mást, körülbelül példát szolgáltat a harmadik változatra. De sok
költeményében (sok helyén) ad táplálékot az első és a második
kategória híveinek is. Hagyván ezt, s Mauriacra hamarosan vissza
térve, fájón említem meg, hogy pár estémet Shirley Hazzardnak
Graham Greene "személyes ismerősének, jó barátnéjának" köny
vével, e csodásan légies, pontos, remek tollal írt művel töltöttem,
és csak fájlalhatom, hogy itteni öt kísérletem terjedelmében nem
írhatok róla. Ha elfogultan is, de valódi emberalakot jelenít meg
Greene könyvbeli figurájával Hazzard, s azonnal érzem mun
kám megannyi aránytalanságát - igazságtalanságát; akkor sem
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tehetek másképp, csak azt vizsgálhattam, hogy rám egy "épp
ilyen olvasóra" hogyan hatnak ezek az életművek, melyeknek
egyikébe-másikába (Waugh, Greene) egykor úgy bele voltam bó
dulva. Lásd Pilinszky: Van Gogh imája; a "már nem" fogalma.

Vannak fogalmaim róla, saját életművének (ha van) kialakításakor
a műfordító mennyire nem (csak) a maga ura, megjegyzendőnek

tartom mégis: íme, Kosztolányi nagy rajongója (és fordítója, úgy
látom, propagálója) volt Mauriac művészetének; és még sok diva
tos dolognak (Mauriacot ezzel nem sorolom a hajdani "divatos
dolgok" közé, kivételes értéknek tartom őt ma is, bár nem sokat
tudok kezdeni vele; erős író, elhivatott mester, csak ... hagyjuk ezt
nyitva; vagy még ennyit: legalább nem adja könnyen magát,
ahogy számos, minálunk okvetlenül, újrafölfedezgetett, netán élet
műkiadásig terebélyesíteni akart hajdani prózamesterművész),fő
leg színi kritikusként hódolt; de ugyanez a - géniuszi! - Koszto
lányi tudtommal nem foglalkozott Greene korai remekműveivel

(Brightoni szikla; azután A számkivetett); hogy az értelmiségi-polgári
vidékeken legendás Hatalom és dicsőség (Sőtér István szép fordítá
sa; de angolból-e?) lett az első igazi Graham Greene-siker nálunk,
enyhén szólva is furcsa. Mauriac azonnal honosodott. A jó ég tud
ja, a "milliő"; a máig csitulni nem akaró, olykor szerencsétlen
apa-fiú konfliktus; szerencsére "a nők" kérdései több szempontból
is tisztázottabb ma már, ha jól, ha rosszabbul, mint volt Therese
Desqueyroux idején (Mauriac négy regényének meghurcolt, aztán
az élet hitványabb változataiba beletaláló. onnan üdvvel kiemelke
dő hősnője), és Martin du Gard lassú hömpölygését (szösszenetei
ben másutt erős, általam Mauriac szelleme elé helyezett gondolati
ságát, művész-voltát) a Viperafészek, A szerelem sivataga szerzője

nem érezhette magára szabottnak; ő lávaszerűbben (nem Green fe
kete fagyottságával, persze), mégis lángolóan dolgozik, dolgozza
meg anyagát, s nem nagyon dolgoztatja meg az Olvasót, hiszen ki
ne gyönyörködne szívesen afféle míves dolgokban, amilyenek
Mauriac helyzetábrázolásai, viszonyfeltárásai; bizony nem nagy
polgári fogorvosi várók hajdani világán ékeskedő indiai bronzkan
csók, kínai szupervázák ezek amauriaci regénytárgyak, hanem
idegtépázóak stb., mélyek. .. hozzáteszem, ilyennek hatottak nyil
ván egykor, de nem ma rám. Olvasóm tehát meglehet, nem is jár
olyan nagyon jól velem. Remekművek olvastán fanyalgok!

Természetes, hogy óriási "anyagok" ezek a Mauriac-témák, és
nem sorolhatóak a regionális, főleg nem a provinciális irodalom
körébe. Gyergyai is csak efféle "támadásokról" beszél. S ha el
képzelem, mai szemnek erotikus színésznőkkel, jóképűnek mon
dott férfiakkal, nem gúny, fiatalabb és öregebb "vágásúakkal"
megfilmesítenének pár Mauriac-témát, s nem csupán lelopnának,
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óriási siker lehetne mind. Habár. .. keserű tapasztalatom volt itt,
emlékszünk, az a filmélmény, ahol is jobb dolgok helyett reá ál
dozott időmet A szakítás azzal hálálta, Londonban, hogy a ne
kem fontos mondat nem volt benne.

Mauriacnál is vannak fontos, patetikus mondatok, mondások.
Nem állíthatom mégse, hogy annyira ezekre a gondolatiságokra
futnának ki regényeinek fő-fő kőzlendői (mik azok?), mint
Waugh-nál, komolyabb formában Greene-nél. De Julien Green
alig patetikus (a jó regényeiben), Mauriac szelleme szinte min
dig. Martin du Gard ráérősen hűvös, áttekintő; stratégiája nem
árulkodik önmagáról annyira, mint a Mauriacé. Mauriac maga,
bár gombostűre szúrva "adagolja" hőseit. Ne folytassuk képze
letben se e rémes bogár-képet; de gondoljuk meg, Mauriac nagy
sikereinek idején az érdemleges irodalom már túl volt Kafka mű

veinek megszületésén, már jött Joyce, jócskán dolgozott Woolf...
Eliot tárta fel a lélek - ha nyíltan nagyváros, ha magánjellegű

- nehezen megváltható világát; s akkor jött Mauriac ezekkel a
francia vidéki nagyvárosból lelkedzett apa-fiú, cédásodás,
bosszúszomj stb. ügyeivel! S ami engem idegesít (bocsánat a he
nye szóért), hogy minden úgy ki van mondva nála. Meg van fo
galmazva. És közben borzonganunk kéne! Hogy ilyen az élet ...
az üdv persze, főleg a fiatalabb nemzedék révén, sokszor meg
csillaníja mégis a maga fényét ... Hát nem, nekem alig. De néz
zük, mit mond a (kánonnak semmiképp sem tekinthető, csak
egy a több közűl) "közös nevező".

Többet-e, jobbat-e, mint a korai rajongását meg nem tagadó,
de véleményeinek fogatát igencsak visszafogó Gyergyai Albert
1965-ben?

***
Valamivel több helyet kap, mint Greene, Green és Waugh, egyen
ként értem ezt... kicsivel többet, mint Proust (ah, őt nem is említet
tük), kicsivel többet, mint André Gide, nem sorolom, csacskaság.
Proustban a briliáns stílisztát ünnepli Seymour-Smíth, s hogy csak
ennek köszönhető a hallatlan részletezés sikere, a rengeteg hor
dalék hömpölygetése. Hm. Martin du Gard még ennyi helyet se
kap, annyit se, mint dolgozataim első három szerzője. Tehát lIa
Macmillan" nem vádolható részrehajlással. Olvasómat kellően

felcsigáztam, nézzük a Mauriac-tételeket ekképp. Sz. 1885, élt
1970-ig. S hogy "ugyanazt a témát dolgozza fel", mint (az általunk
itt nem tárgyalt) Claudel: lIa létezés nyomorúságát és értelmetlen
ségét, ha nincs jelen Isten". Sartre (Illés Endre tanulmánya is idézi)
megvádolta, vitafélében, Mauriacot azzal, hogy (lásd gombostű)

eleve determinálja hőseit, eleve megadja mozgásterüket, hogy tud
niillik abban nem lenne jelen Isten. És így Sartre mintegy (nem lIa
Macmillan" szerint mindez épp) regényírónak se tartja Mauriacot,
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inkább freskófestőnek. Seymour-Smith több korszakot különböz
tet meg Mauriac regényirodaimában: a korai komor, puritán "jan
zenista" szellemű szakaszt, annak pesszimizmusát (teológiába
nem mehetek bele, bár most sokat tanulok! Pascalt említem a
janzenizmussal kapcsolatban legalább); s ezt tartja, kuszán, 5.-5.
Mauriac első erősebb korszakának. Ahol a szeretetnek már több je
lenlétet enged, kezdenek bajok jönni a meggyőzés dolgaiban. A
legkorábbi kűszőb-szakasz a gyilkos hajlandóságú anyauralom
feldolgozása (Anyaisten), Már a Viperafészek mutatja (egyetértek)
Mauriac elégedetlenségét saját rideg-világával; s nem vitás, hogya
(részemről mégis fárasztónak, túl-kibeszélősnek érzett) "Sivatag"
(A szerelem sivataga) a pályacsúcs. Már szintén a szeretet kifejtett
vágyával. (Ezek a dolgok vannak épp, szerintem, túlságosan is ki
mondva; ezzel túl "polgári" polcúak ezek a regények, ellenben a
valódi piaci sikerhez nem eléggé eseménydúsak.) Fösvény és sze
retetlen nagygazdagok; lázadó, de inkább az élet élvezetébe merü
lő ifjak, érzékeny nők. .. Ma ez kevés,

Leszögezvén, hogy már 1940 körül nagyot hanyatlott az író
ereje (mert az, a maga módján, volt, bizony), összefoglalóját kö
rülbelül azzal adja meg, hogy szerinte (Seymour-Smith szerint) a
kettősség összeszikráztatása a köriyvek fő sugárforrása: az Isten
iránti odaadó, alázatos szeretet (vágya), valamint a vergődés egy
olyan világban, melyet... nem ismétlem, Isten mintha elhagyott
volna stb. De ez az "elhagyta-e Isten a világot" oly kihívóan
meddő kérdés, mint ahogy Julien Green szexuális szélsőségeit

(ma már mi a szélsőség, irodalomban, magas szinten is?) azzal
mentik, hogy bagatell, csak "perverz" fantáziálások. De mik
nem azok, kérdezi kicsit cinikusan Ifa Macmillan"?

Mauriac alaptétele kérdéses tehát: valóban elhagyta-e csak
egy pillanatra is a világot Isten? Magam, ha (ismétlem: ha)
énemnek ezt a részét, így gondolkozó valómat Oehetőségemet)

használom, azt fellehetem: soha, egyetlen pillanatra sem. A
Mauriac-féle ronda és szerencsétlen emberek dolgába már Istent
lenne ma belekeverni kár. Jól megértem, hogy Greene ösztö'nösen
is vonzódott ehhez a Mauriachoz: akiből politikai közszereplő

lett. (Gyergyait ne akarom tovább idézni, őt abban látom egyol
dalúnak, hogy még Julien Greent sem méltatja - általam ismert
műveiben - sok szóra; Waugh meg Greene szintén nincs a pa
lettáján; hanem hát ő a francia irodalom modernizálódgató
esszémestere volt, két kötetét feltétlenül ajánlom.)

***
Illés Endrét nem a kicsit modoros szépséghite (olykori tevés-vevé
ses szépelgése) miatt kedvelem esszéiben mégis, hanem mert jó
szeme volt, Viperafészek melege című Mauriac-esszéjének címét ha ő

lelte, ha kölcsönbe vette, csak lelkesen üdvözölhetem. Ez számol
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be - részben - arról a vitáról, melyet Mauriac Sartre ellenében
folytatott. Illés egy Pascal-idézettel nyit: "Vannak igaz dolgok,
amiket vitatnak, s vannak hamisak, amiket vitatás nélkül elfoga
dunk. Pedig sem a vitatás nem a hamisság jele, sem a vitatás hiá
nya nem az igazságé." Ezt az esszé szerzője az említett vitára citál
ja reá.

Mármost. Mauriac (s itt lIa Macmillant" némi henyeségen kap
tam) e vitában igen hevesen leszögezni: nem, idézi Illés Endre,
körülbelül így, nem, nem vagyok katolikus író! regényeket írok
és katolikus vagyok. Így Mauriac. Nem harmóniát: konfliktust tár.
S ezzel a lendülettel, állítólag, tovább (Illés Endrét ismétlem): az
egyház azt várja, ne botránkoztasson (az író), de az írónak az
igazságot kell szolgálnia. Nagy kérdések: cinkosság és együttér
zés nélkül írni le a bűnt? A világ, így Mauriac Illésnél, "tele van
gyönyörökkel, elbukásokkal, s természetesen nem hiányzik belő

le a szentség, a tisztaság sem". (Aha. Korszakváltás után.) Sartre
is, most látom, azt érzékeli, hogya rögzített alakok (a maguk ki
fejtett vélekedéseivel etc.) "halálosan unalmasak". (Magam ezt
így azért nem mondtam.) Mauriac, más összefüggésben azt állít
ja, a regényíró nem Isten, h0!7y alakjainak egy világot adhasson,
cselekvési szabadsággal stb. Es így vitázgatnak tovább.

Sartre kegyetlen szavával nem akarom zárni dolgozatomat
mégsem. Mert ő kicsit szónokian ezt a kérdést teszi fel: "Hogy
ez a komoly és igyekvő író" (jóságos égl) "miért nem érte el cél
ját: a regényt?" S a válasz: "A kevélység bűnétől, azt hiszem."

Ám ehhez több Mauriacot kellene olvasnia Olvasómnak, hogy
helyettem feleljen a kérdésre. (Ismétlem: bocsánat, hogy nagyon
is kevélytelenül, annyit mentegetőzöm.)

***
Illés Endre Két oroszlán között című elég jól elérhető esszékötetét
ajánlom azoknak, akik például Claudel és Mauriac katolicizmusá
nak különbségeirőlszeretnének olvasni. Amaz, Claudelé, fénylő és
boldog katolicizmus volt. (Hogy ilyesmi is elhangozzék itt.) Mert
hamarosan újabb komor tájakra kell kirándulnunk, bár egy "feltét
len katolikus" író világába. Georges Bernanos az. Öt íróm közül
talán a nálunk legkevésbé ismert mester.

(Befejezés következik)
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