
FRANÇOIS MAURIAC: A BÁRÁNY

A 2009-es ünnepi könyvhétre megjelent könyv
Mauriac utolsó előtti nagyregénye. Néhány fran-
 cia kiadásból kimaradt ugyan, de a mű előtt mot-
tóként egy Simone Weil-idézet áll: „L’Amour
infiniment tendre qui m’a fait le don du malheur.”
(Saját fordításomban: „A végtelenül gyengéd
sze retet, mely a szerencsétlenség adományával
ajándékozott meg.”) Nem véletlen a választás:
Xa vier, a regény főszereplője számos ponton
kapcsolódik Simone Weil alakjához. (Olyannyira,
hogy a mű egyik francia méltatója, Paul Crock,
egyenesen weil-i alaknak titulálja.) A szerző be-
vezetőjében nem említi ugyan a filozófusnőt,
előzményként, korrelátumként korábbi műve-
ire hivatkozik.

Viszontlátjuk a Farizeusból jól ismert, vakító
éleslátással megrajzolt és kíméletlenül leleplezett
Brigitte Piant, csakúgy, mint a később megtérő, ko-
rábbról szintén ismert gazembert, Jean de Mir belt
feleségével, Michele-lel. Ő az a férfi, aki útját áll-
ja a vonaton vele egy vagonban utazó, papi sze-
mináriumba készülő Xavier Dartigelongue-nak,
ennek a huszonkétéves fiúnak, akit mások bo-
londnak tartanak, mert nem képes ellenállni an-
nak a kísértésnek, amit ő csak „a többi ember kí-
sértésének nevez”. A feleségét elhagyni készü lő,
démoni sötétséggel elénk lépő Mirbel mintegy
megmételyezi és magához láncolja Xavier-t, aki
elmélkedésében éppen oda jut, hogy „nincs ár-
tatlan élvezet.” A kezdő jelenetsor a mű kulcsa is
egyben: a fiú Michele-t pillantja meg, akit elhagyni
készül férje, és aki emiatt végtelenül szenved.
Xavier-t ellenállhatatlan erővel vonzza ennek a
párnak a számára nyilvánvaló drámája. Meglát-
ja őket, mert valami földöntúli érdeklődés, amit
később „abszurd szeretetnek” nevez, vákuumként
szippantja be. Jean de Mirbel maga a démoni va-
lóság, minden szava istenkáromlás és mégis, va-
lamiféle reményt pillant meg benne — Xavier tud-
ja, hogy ő jelenti az utolsó szalmaszálat számára.
Ennek a cinikus, magából kivetkőzött, ellent-
mondást nem tűrő lénynek a kedvéért hagyja ott
a szemináriumot.

A történet egy Larjuzon nevű helységbe vezet
minket, ahol megérkezünk kulcsszereplőnkhöz,
a szerencsétlen kisfiúhoz, akit a házaspár foga-
dott örökbe — szeretet nélkül. Mellette Domi -
nique, Pian asszony titkárnője, aki iránt Xavier
mély, kölcsönös vonzalmat táplál. Az esemé-
nyek egyszerűnek tűnnek: Xavier védelmébe
veszi az árva kisfiút, aki — Mauriac „kis idétle-
néhez” hasonlóan — a víz körül kószál és az ebi-
halak növekedését tanulmányozza. Mauriac-tól
távol áll az álkeresztény idill: a tízéves kisfiút
már kinőttnek titulálja Krisztus karjaiból, s

Mauriac itt, hogy még kegyetlenebbül csattan-
jon, magával a Kísértővel mondatja ki: „Azt kép-
zelem, hogy azok a gyerekek, akiket Krisztus
magához hívott, nem voltak többek négy-öt
évesnél, nem gondolod?”

Mauriac a drámában a legerősebb (lásd: As -
modée, Les mal aimés) — de regényeiben is erőtel-
jes. Jean de Mirbel arcát így tárja elénk: „Szép volt,
de hosszú ideje volt forgalomban, mintha ez a fi-
atalember tűzön kelt volna át.” A szereplők né-
hány szavából pedig előttünk a lélek. A benső tűz,
a szerelem sivataga, amin a kitikkadt lelket vé-
gigvezeti, sűrű, mint a pokol tüze és olykor hideg,
akár Julien Green-é. Feldolgozható-e például a hi-
tetlen plébános esete, aki katekizmusra tanítja a
kisgyerekeket és közben így beszél: „Becsapott en-
gem, becsapott minket, évszázadokon át! — foly-
tatta reszkető hangon. — Mennyit imádkoztam,
mennyit könyörögtem! A maga korában kérdéseket
gyártunk, meg válaszokat, és azt hisszük, Isten be-
szél. Nem tudjuk, hogy nincs senki.” Feldolgoz-
ható-e a gyűlölet, amivel a fekete bárány lesújt az
őt abszurdan, túlcsorduló szeretettel ajándékozó
áldozati bárányra? Feldolgozható-e a történés, hogy
az, aki mintegy áldozati bárányként ajánlotta föl
magát, „jövetelével beteljesítette azok elveszejté-
sét, akiket pedig meg akart menteni”?

Mauriac egészen kivételes regényével állunk
szemben. Annyi benne a talány, hogy ha a magyar
fordítás néhány helyen előforduló bizonytalansá-
gait, az egy-két félrefordítást okolnánk is ezért,
igazságtalanok lennénk. Annál is inkább, mert a
fordítás valóban leleményes, találó, sok helyen, a
fülszöveg szóhasználatával élve: míves. A hím-
nem-nőnem magyar jelöletlensége okozta nehéz-
ségeket ugyan nem mindig sikerül zavartalanul
megoldani: olyan is előfordul, hogy öt soron belül
háromszor szerepel „a fiú” megnevezés.

A Simone Weil-mottó központi jelentősége a
mű végén válik nyilvánvalóvá. Az idézet maga
félmondat-részlet, egy hosszú, lelki atyjához írt
leveléből, ahol egy újfajta szentségről beszél,
mely nem nélkülözheti a zsenialitást. Itt szól a
keresztségről is, melynek szentségét nem vette
magához, noha Krisztus keresztjére gondolva
valahányszor „az irigység bűnébe esett”. 

A fejezetek közé eső (dőltbetűvel szedett) epi-
zódokból kiderül, hogy Xavier rejtélyes végzeté-
vel két ember békéjét hozza el a regényben, akik
szenvednek bár, de határtalan békével szívükben
— a mű egyik titokzatos talánya. De nem tudjuk
meg teljes pontossággal azt sem, hogy mitől oly
nehéz az a létra, melyet a kegyetlenül bezárt Ro -
land ablakához cipel: „Ment és minden lépésétől
szaporodtak a sebek. Gyakran megállt, hogy a
má sik vállára tegye a terhet.” Ki ez a Xavier, aki-
nek vágya: „Senkié se lenni, hogy mindenkié le-
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gyünk.” (— X-nek vagy Y-nak.) Mint Simone
Weil, ő is valamiképpen kívül maradt, a „küszö-
bön áll” a fenyvesekkel teli jellegzetes, Bordeaux-
t idéző tájban, „mint fiatal fenyőfa az éjszaká-
ban”, „mint egy gúzsba kötött bárány”. (Ford.
Fázsy Anikó; Új Ember Kia dó, Budapest, 2009)

TURAI LAURA

PÉTERI PÁL: A BIBLIA SZÉPSÉGE
Válogatott bibliai szövegek
magyarázata

„A Biblia a világ legszebb könyve, csak meg kell is-
merni.” A Biblia könyveinek kimeríthetetlen gaz-
dagságára, az isteni üzenet értelmezésének lezár-
hatatlanságára és a szentírási szövegek vallási,
kultúrtörténeti, irodalmi értékére egyaránt utal
Péteri Pál új könyvének kezdőmonda ta, mely a
bibliai exegézis — értelmezés, magyarázat — tu-
dományának keretein belül törekszik a Biblia
szépségének bemutatására. Noha a szerző a szö-
vegekhez teológiai szempontból közelít, és első-
sorban a kinyilatkoztatás által hordozott isteni
üzenet szépségének kíván tolmácsolója lenni,
rendkívüli fogékonysággal mutatja be a szöve-
gek nyelvi szépségét, rámutatva a Biblia irodalmi
értékére. „A 150 zsoltár minden bizonnyal a vi-
lágirodalom legnagyszerűbb alkotásai közé tar-
tozik. Az em ber vallásos érzéseit, az Isten iránti
feltétlen hódolatot, az őszinte bűnbánatot, az élet
bajaiban az Istenhez forduló bizalmat cso dálatos
költői képek ben fejezi ki.” Az értelmezésre kivá-
lasztott szövegek történelmi, kultúrtörténeti és
vallástörténeti hátterének figyelembevételén túl
a szövegmagyarázatok kiindulópontja tehát az
a felismerés, hogy a Biblia képes beszéd, vagyis az
egyes könyvek emberi szerzői költői képek, me-
taforák, szimbólumok és retorikai alakzatok se-
gítségével közvetítik a Szentlélek által sugalma-
zott igazságokat. A szerző ezért már a bevezető
tanulmányban felhívja a figyelmet arra, hogy
„minden szentírási könyvet saját műfajának tör-
vényei szerint olvassunk. Más egy történeti
könyv igazsága és ismét más egy tanító elbeszé-
lésé.” A régi korok eseményeinek leírásában
gyakran keverednek a történeti tények és az ősi
mítoszok elemei, ezért tévedés lenne például a
Teremtéstörténetet természettudományos szem-
pontból magyarázni. Az értelmező a legkülön-
bözőbb műfajú szövegeket válogatta össze a 24
ószövetségi és 32 újszövetségi szakaszt magya-
rázó könyvbe, hogy az interpretációk segítségé-
vel feltáruljon a „szöveg lelke”, és a kiválasztott
szentírási részek minél teljesebb képet adjanak
a Biblia szépségéről. Az ószövetségi történetek

kapcsán megelevenedik az Őstörténet, Ábrahám
áldozata és Mózes meghívása, valamint Dávid
és a választott nép könyörgése, mely a zsoltá-
rokban nyer költői formát. A prófétai jövendölé-
sek a Messiás születéséről (Emmanuel-énekek) és
haláláról (Ebed Jahve-énekek) az újszövetségi tör-
ténetekben teljesednek be, érdemes tehát ezeket
a szövegértelmezéseket a Gyermekség-evangé-
lium és a Szenvedéstörténet eseményeinek ma-
gyarázatával összeolvasni, melyek minden bi-
zonnyal a kötet legmegrázóbb szövegelemzései.
Jézus tanításának és példabeszédeinek értelme-
zése kapcsán a könyv írója dogmatikai, erkölcs-
tani kérdéseket is érint, Szent Pál levelei kapcsán
pedig az ősegyház életébe és a keresztény hit
alapigazságaiba nyújt betekintést. A kiválasztott
igeszakaszok szövegközeli olvasatát minden
esetben megelőzi a kontextus feltárása, az előz-
mények ismertetése, valamint az adott bibliai
könyv szerzőjének és a történet szereplőinek be-
mutatása. Az ó- és újszövetségi kereszthivatko-
zások szemléletesen mutatják be a bibliai szöve-
gek értelmezésének azon sajátosságát, mely a
nem szakrális szövegektől eltérő módón új érte-
lemvonatkozásokkal ruházza fel a szentírási
szövegeket, amennyiben az ószövetségi esemé-
nyekben és személyekben gyakran az előképet,
míg az evangélium történeteiben és Jézus sze-
mélyében a beteljesedést látja.

A szövegmagyarázatoknak külön érdeme,
hogy az értelmező gyakran visszanyúl az ere-
deti héber vagy görög nyelvű forráshoz, hiszen
a fordítások sokszor nem képesek visszaadni az
eredeti nyelv által hordozott jelentéstöbbletet.
A szómagya rázatok és névetimológiák szintén
közelebb viszik az olvasót az isteni üzenet telje-
sebb megértéséhez. Ahol szükséges, a szerző
több fordítást vet össze, utalva a bibliai szöve-
gek ősi nyelvének nyelvi-stilisztikai gazdagsá-
gára. A széleskörű biblikus háttérismeret és tu-
dományos tájékozottság ellenére a könyv írója
nem száraz tényeket közöl, hanem valódi szö-
vegértelmezéseket nyújt, melyben a tartalmi (teo -
lógiai, erkölcstani, dogmatikai tanítás) és nyelvi
(irodalmi, stilisztikai) elemzés mellett gyakran a
lélektaniság is fontos szerephez jut. A szereplők
tetteinek lélektani mozgatórugóit a szövegben
elhangzó párbeszédekből kiindulva különleges
érzékenységgel tárja fel például Az em mauszi ta-
nítványok vagy a Jézus Pilátus előtt című fe jezet.
A kötet gondolatébresztő elmélkedései te hát a
bibliai hermeneutika számos módszerével él ve
segítik az olvasót a szentírási szövegek szépsé-
gének felismerésében. (A szerző kiadása, Kapos -
vár, 2009)

ÉRFALVY LÍVIA
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