
kat egyaránt. Külön fejezetbe került két irodalmi
részlet, egyik Bogdán László erdélyi költő Csáth
szenvedelmes életét megidéző versciklusából, a
másik Sárosi István A húszmilliomodik év drámá-
jából. A könyv függelékében a bőséges forrás-
jegyzék és idegen szavak magyarázata mellett
életrajz és Csáth Géza rajzaiból összeállított kép-
jegyzék is megtalálható.

Kelecsényi művében nem akar ítélkezni, azt
az olvasóra bízza. „Csáthra nézünk, ő hallgat, nem
néz vissza sehogy — de élete és a műve üzen. Értjük-
e?” (Noran Libro Kiadó, Budapest, 2009)

ZARÁND KINGA

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 Greené. 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,
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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-
gyünk.” Mint Simone Weil, ő is valamiképpen
kívül maradt, a „küszöbön áll” a fenyvesekkel
teli jellegzetes, Bordeaux-t idéző tájban, „mint fi-
atal fenyőfa az éjszakában”, „mint egy gúzsba
kötött bárány”. (Ford. Fázsy Anikó; Új Ember Kia -
dó, Budapest, 2009)

TURAI LAURA

KÉT ÚJABB KIADVÁNY
MAGYARORSZÁG PIARISTA
MÚLTJÁBÓL

A 2007-ben útjára bocsátott piarista rendtörténe -
ti sorozat első két kiadványát követően (ismerte -
tésüket lásd a 2008. évi Vigilia 80. illetve 240. lap-
jain) két újabb fontos forrásmű megjelenéséről
számolhatunk be. Bár az egyik a rend egykori
kolozsvári papnevelő (értsd: hittudományi és ta-
nárképző) intézetének történetére vonatkozó ira-
tok közreadásával (egyház)történelmünk „béke-
beli” korszakába, lényegében tehát a sokak által
máig hatóan idealizált dualizmus eseményeibe
ad betekintést, míg a másik kiadvány a piaris-
táknak azt a II. világháború, illetve az azt követő
kommunista hatalomátvétel idején felvál lalt te-
vékenységét világítja meg, mikor a mun kás- és
bá nyászgyerekek számára Tatabányán iskolát
nyitottak, helyénvalónak érezzük az együttes be-
mutatást, hiszen azok a legnagyobb magyar ta-
ní tó rend társadalmi viszonyoktól lényegében
független áldásos tevékenységének jobb megis-
meréséhez nyújtanak támpontot.

A rendalapítóról Kalazantinumnak elnevezett
két papnevelő intézet egyike 1894–1916 között
Kolozsvárott működött, majd a rend nagy Duna-
parti épületének elkészülte után beolvadt az
addig vele párhuzamosan működő budapesti in-
tézetbe. A kolozsvári működésről az intézet veze-
tői (Russel Károly, Fekete Endre és Hám Antal) a
fontosabb eseményeket napi pontossággal rögzítő

naplót (historia domus) vezettek, folyamatosan rög-
zítve nemcsak a rendházhoz tartozó szerzetesek
(azaz az elöljárók és a növendékek) névsorát
(familia domus), de minden, a vizsgákkal, a tanul-
mányi előmenetellel, a fegyelmi ügyekkel kap-
csolatos tényt és adatot, beleértve az áthelyezése-
ket (az úgynevezett mutációkat). S persze minden
fontosat a város társadalmi, kulturális és oktatási
életével kapcsolatban, így e kiadvány — nem utol-
sósorban a mellékszereplőket is szerepeltető
névmutatónak köszönhetően — valódi kultúr- és
művelődéstörténeti kincsesbánya. Csak néhány
példa: az intézet építéstörténetére vonatkozó be-
jegyzések alapján nyomon követhető a város
„infrastrukturális fejlődésének”, így a vízellátás-
csatornázás teljes folyamata, amikor a rend a mil-
lennium évében végül is felmondta az emésztet ki-
hordási vállalat szolgáltatásait, hiszen az épületet
bekötötték a hálózatba. Ugyanígy megtudhatjuk,
hogy mikor volt a városban súlyos influenzajár-
vány, vasutas sztrájk, komoly károkat okozó zi-
vatar, de azt is, hogy 1909-ben itt is volt gyűjtés
a messinai földrengés áldozatainak, vagy hogy a
villanyvilágítást csak 1910-ben vezették be. Pon-
tosan nyomon követhető az intézmény és a város
valamennyi (akár még szoboravatással is járó) ün-
nepsége, természetesen a megjelent előkelőségek
felsorolásával. A rend vendége volt például maga
Ferenc József, több miniszter, a közéleti vezetők és
a püspökök egész sora (a papképzést és a katoli-
kus oktatásügyet különösen szívén viselő Majláth
Gusztáv Károly több alkalommal), no meg a társ-
intézménynek tekintett egyetem (ahol a papnö-
vendékek is tanultak) professzorai. A kegyes
atyák asztalánál gyakori vendég volt az egykori
libapásztorból először kredenciális piarista di-
ákká, majd a rektori székig emelkedő román író,
Grigore Moldovan is, aki vallomása szerint „a pi-
aristák melegének” köszönhetően vált részesévé
a magyar művelődési életnek, olyannyira, hogy
ebben a közegben építette fel értelmiségi karrier-
jét. De a könyv többi adata is arra mutat, hogy a
Kalazantinum az 1776-ban alapított piarista gim-
náziummal együtt a város művelődésében s kul-
turális-tudományos életében jelentős szerepet ját-
szott. A felsőfokú tanulmányok komoly szellemi
munkát követeltek meg a növendékektől (magas
színvonalon működött például az önképzőkör, s
volt zenekar is), ugyanakkor a papi hivatásra való
felkészítés — különösen a kezdeti években — ko-
rántsem volt tökéletes, mint ahogy arra Majláth
püspök látogatásait követő (komolyabb lelki ve-
zetést sürgető) intézkedései, vagy gróf Apponyi
Albert vallás- és közoktatási miniszter intelmei
utalnak („a növendékek száma után tudakozó-
dott, s a kilépésekről beszélgettünk, amelyet azzal
a kijelentéssel fejezett be, hogy jobb, ha most tá-
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