
FRAHc;OIS MAURIAC :

BŰN ÉS IRODALOM
1938 december 21-én, a párizsi Saint-Roche templom szószé
kéről félelmetes szavak hangzottak el:

"Isten mentsen meg attól, - kiáltott fel Mans püspöke
hogy a lángész szabad szárnyalását akarjam megtörni ! De
egyes művészek, az ihlet szabadságának ürügye alatt össze
akarják egyeztetni a leírások és festmények merészségét a val
lásos élet követelményeivel." És a püspök apostoli hévvel ál
lapítja meg: "Ezek az emberek büszkén vallásosnak nevezik
magukat, de megzavarják és megrontják a többieket."

Sietek megnyugtatni egyeseket, akik nagybuzgón eljuttat
ták hozzám a püspöki beszéd szövegét, s közlök velük egy
hírt, ami majd megörvendezteti felebaráti szeretetüket: a
Saint-Roche-i megrovás nem jelentéktelen személyemnek szólt.
Ezt a legjobb forrásból tudom: alkalmam volt néhányszor ta
lálkozni Mans püspökével s vigasztalásomra szolgált, amikor
ő maga jelentette ki, hogy műveim nemcsak élvezetet, de épü
lést is jelentenek számára.

De nem tagadom: a másnak szánt nyíl mégis megsebzett.
Akad-e katolikus író - regényíró vagy színpadi szerző 
akinek nem kellett ezt a nyilat gyakran kihúznia önön testé
ből? A Mans-i püspök akaratán kívül egy rosszul behegedt,
gyógyíthatatlan sebet szakított föl. A bűn szükségszerűen ele
me az írónak, és a szív szenvedélyei az a kenyér és bor, me
lyet minden nap gyönyörködve élvez. Marítain azt tanácsolta,
ábrázoljuk minden cinkosság, rokonszenv nélkül ezeket a
szenvedélyeket; de ezt csak a filozófus és a moralista tudja
megtenni, nem pedig az elképzelt történeteket elmesélő író,
aki minden művészetét arra összpontosítja, hogy úgy ábrázol
jon egy bűnös örömökkel - s szentséggel telt világot, hogy
az olvasó lássa, tapintsa, ízlelje azt. Ez az a szikla, amibe meg
kapaszkodunk, amit utolsó leheletünkig átkarolunk: csak leg
alább a Kegyelem művünkben maradjon; azt szeretnők, ha
az olvasó mindenütt érezné ezt a végtelen hálót, a szeretet
földalatti áramlását.

De még így is, regényeink és színdarabjaink undort vagy
szánalmat keltettek volna a legtöbb szentben, akit tisztelünk.
Ha néhány [ámbor kortárs több elnézést mutat, ennek - attól
tartok - egyéni rokonszenv az oka. Jól tudjuk, hogy több szer
zetes, szentéletű pap, vagy lélek elnézéssel van irántunk. Nem
a szeretet vak (éppen ellenkezőleg: a szeretet a legjózanabb
szenvedély), hanem az a barátság, melyet az írók élveznek, és
amely - erősen hiszem - elég nagy szellemi horderejű ah
hoz, hogy bátorságot öntsön szívükbe; mert ezek a vonzalmak
a síron túl is követik az írot, még akkor is, ha érdemtelenek rájuk.
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A katolikus regényírónak még más oka is van arra, hogy.
reménykedjék: talán túlnagy fontosságot tulajdonít ezeknek
a képzeleti műveknek, melyeket az Egyház mindig több meg
vetéssel mint félelemmel kezelt? Én mégis úgy érzem, hogy
a kegyelem néha felhasználja ezt a zavaros anyagot, ezeket a
gyönge mérgeket. Ez nem alaptalan hiedelem, számos példá
val tudnám valószínűsítení, ha ezek a példák nem érintenék .
egyesek legbensőbb érzéseit. Egy beteg és Istenhez nagyon
közelálló ember, aki számos lelket segít tudásával és szenve
désével. bevallotta egy regényírónak, hogy művéből ismerte;
meg a bűnt annyira, amennyire szüksége volt ahhoz, hogy kö
zel kerüljön némely bűnöshöz, hogyelszállhasson nyomorult
életük titkáig. A bűnök és szenvedélyek elméleti tudománya.
- például az, amit a papi szemináriumokban tanítanak - el
borzasztotta volna és semmiben sem segítette volna elő azt,
hogy közelebb jusson a lelkekhez. A regényíró nem tárta fel
előtte az emberi szennyet, és mégis átvezette a megkinzott és
megszállott teremtmény poklán. Később kiáItásukról vagy te-,
kintetükről felismerte azokat az életben, akiket egy kitalált
történet folyamán látott vergődni. Igy húzott hasznot ez a hősi

és szent lélek egy regényíró szomorú tapasztalatábóI.
Erre egy teológus azt fogja válaszolni, hogy a rossz azért

még nem menthető, nem jogos, ha a kegyelem valami nagyobb
jó érdekében használja fel. A keresztény csak azért tanulmá
nyozza, figyeli szenvedélyeit, hogy legyőzze azokat; csak ad
dig foglalkozik velük, amíg erre a győzelem érdekében szük
ség van. Azzal áltatjuk magunkat, nem okozhat kárt az, ha a
bűnt hűen és elrettentően ábrázoljuk. Pedig nem valószínű,

hogy akadt valaha is ember, aki azért nem lett valamilyen
szenvedély rabja, mert egy könyvben megismerkedett vele a
maga szégyenletes valóságában, minden szomorú következmé-.
nyeivel együtt. Ha igaz az, - és ez az igazság csaknem be
vallhatatlan, olyan keserű - hogy sohasem követünk el va
lami rosszat, anélkül, hogy előbb-utóbb ne akarnók azt még-.
egyszer elkövetni, még akkor is, ha már az első esetben ir
tózva tettük, akkor bizonyos bűnök rajza - bármennyire kér
lelhetetlen is ez a rajz - képzeletben cinkossá tesz bennün
ket, és félő, hogy kézzelfoghatóbb kísérletre ösztönöz, mert
a kép is - épp úgy, mint a cselekedet - megszokást hoz létre.

*
Egyetlen egy regény, egyetlen egy dráma, áll a keresztény

rendelkezésére: a sajátja; egyetlen egy történet, küzdelem,
mely közte és a Teremtő között játszódik Ie, s amelynek al
ján mínden irodalmi kivetítésben csak gyönyörködés és ön-:
tetszelgés található. De azért arra kérem kedves ellenfeleimet,
ne siessenek felhasználni ezeket a fegyvereket, melyeket én
adok a kezükbe. Engem nem annyira az botránkoztat meg
Bethléem abbé egyébként kitűnő kiadványában, a Revue des
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Lectures-ben, amit elítél, hanem inkább az, amit ez a kiad
vány ajánl. Csak helyeselni tudnék, ha a janzenistákkal, Bos
suet-val, sőt még Fénelon-nal együtt bátran elvetné az egész
képzeleten alapuló irodalmat, ha ugyanakkor nem védené a
legrosszabb fajtájú műveket, - éppen azokat, melyekre nincs
mentség. Mert bármennyire veszélyes is legyen az ember hű áb
rázolása, egy érdeme van: éppen ez a hűség, A Kegyelem mín
dig ezen keresztül tör utat, ha birtokába akar venni egy nyug
talan, de igazmondó művet, hogy azt céljai szolgálatába állít
sa. Regényeim közül éppen azok mutattak utat egyes embe
reknek, amelyek a legtöbb szóbeszédre adtak alkalmat. Ezzel
szemben, a valóság meghamisítása, az ember hazug ábrázo
lása teljesen rossz cselekedet és csak az együgyűség ördögének
kedvez, aki néha az összes többi ördög előtt nyitja meg egy
tudatlan és ábrándozó lány rosszul bezárt ajtaját.

Ha nagyon igyekszem erényes lenni, talán helyesnek ta
lálom, hogy a Revue des Lectares abba a kategóriába sorozza
a Démon eímű darabomat, melynek elején ez az általános fi
gyelmeztetés áll: "Résen álló felnőtteknek, akik valamilyen
okból (például családi egyetértés okából) kénytelenek bizo
nyos körülmények között színházba menni ..." Ezzel szemben
őszintén megbotránkozom azon, hogy Bethléem abbé szemlé
je azt a regényt ajánlja fiatal nőolvasóknak, melyet így ösz
szegez: "Monique de la Vauvize szárnyaló szerelem után vá
gyakozik, mely úgy csap le rá, mint valami zsákmányra. De
az a titkolt. szerelem, melyet szívében unokabátyja iránt táplál,
nem is lehet más csak szárnyaló, hiszen unokabátyja repülő

tiszt. A szimbólum és a valóság egyideig akadályokba ütközik,
mert Monique részvétből menyasszonya lesz egy másik férfi
nak. Szerencsére a repülőtiszt, aki legyőzte az Oceánt is, mín
dennél erősebb. Rácsap a zsákmányra. A másik férfi, aki meg
akarta őt ölni s vele együtt önmagát is, úgy, hogy megrongál
ja a repülőgépet, csak elősegítette az eredményt: Monique ál
ma beteljesedik ... Ha a szülők nem féltik lányaikat a szerel
mi regényektől, nyugodtan kezükbe adhatják ezt az időnkint

kissé szenvedélyes idillt."
Van egy fajta trágárság, mely ostobaság és hazugság keve

rékéből áll: ez a trágárság még rosszabb, mint a másik, mert
kizárólag fiatal lányok ellen tör. Milyen szomorú, hogy éppen
az Igazság birtoklója ajánlja lányainknak ezeket a silány táp
lálékokat és lealacsonyító gyatraságokat !

Nem tudnánk magvas abb táplálékokat készíteni ennek az
ifjúságnak? Nincs érdekesebb dolog az erénynél : a legnagyobb
kaland mindig a szentségi élet lesz. De a hagiografiától hosszú
az út a regényig. Ha érzékünk van hozzá, megírhatjuk egy
szent életét; de nem tudjuk elképzelni egy szent regényét,
nem tudunk szentet teremteni: a Kegyelmet nem lehet kita
lálni. Bernanos volt az egyetlen, aki önmagáből tudta kíprésel
ni keresztrefeszített papjait, anélkül, hogy a hagíograíiához
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fordult volna. De éppen azért, mert Bernanos regényíró, ke
resztjük lába mélyen elmerül a sárban. Nem tudom, milyen
véleménye volt a Revue des Lectures-nek a Sátán árnyéká
ban hőseiről és arról a nyugtalanító faunáról, mely az Impos
ture-ben nyüzsög, de kétségtelen, hogya szentség egyetlen re
gényírója legalább olyan mélyen jár a világ szennyében, mint
bárki is közülünk.

Néha elgondolkodtam azon, milyen regényt lehetne írní
egy fiatal emberről, aki szent akar lenni. Duhamel megkísé
relte ezt felejthetetlen regényében, a Journal de Salavin-ben;
de Salavin az Egyházon kívül jár a szentség útján. Olyan lel
ket képzelek el, akinek az lenne becsvágya, hogya nagy misz
tikusok tapasztalata által szentesített módszerek szerint kö
vesse Krisztust. Azt hiszem, mihelyt a regényíró túljutna a lát
szatokon és mélyen behatoina hősének lelkébe, ahelyett, hogy
sikerülne elkerülnie a megromlott természet ábrázolását, az
emberi nyomorúság alig ismert területét érintené. Ez a regény
azoknak a szenvedélyeknek a története lenne, melyek álarc
ban jelennek meg, azért, hogya saját tökéletességére büszke
hős ne ismerje fel őket. Csak a paráznaságot győzné le, mert
azt minden álarcban fel lehet ismerni. De a többi főbűn, ar
cát, s főleg a gőgét sohasem ismerné fel, mert előnyös arcot
tudnának felvenni, és hévvel s buzgalommal versengenének
mindaddig, amíg áldozatuk nem tekintené magát Istennek. Az
igazi szent talán olyan ember, aki mindig arra törekszik, hogy
leálcázza önmagában s minden pillanatban ellenőrizze ezeket
az elfátyolozott szenvedélyeket. Ez a magyarázata annak az
alázatosságnak, melyelképeszt bennünket; az alázat mélységei
ben tanyáznak, pedig már csaknem az ég lakói. De ők látják
azt, amit mi nem látunk, tudják, hogy egész életükben soha
sem szünt ek meg leálcázni az erény álarcába bujt bűnt.

•
Igy, még ha a szentséget választják is regényük tárgyául,

a képzeleti alkotások szerzői mindig rabjai maradnak a meg
romlott természet szövevényes utainak: sohasem jutnak ki
ebből a labirintusból, sohasem menekülnek el a Bűnbeesés

birodalmából, mely számukra kijelöltetett.
Ezt a lényegénél fogva fonák helyzetet érzi Bossuet is,

amikor tagadja, hogya színházat meg lehet tisztítani szenve
délyeitől vagy legalább is ártalmatlanná lehet tenni és amikor
az Egyházatyákkal együtt azt követeli, hogy a keresztények
zárják ki teljesen életükből a színházat. Emlékszünk azokra
a szörnyű szavak ra, amelyekkel Moliére ellen fordul és örök
kétségbeesésre ítéli őt: "Az utókor talán majd megtudja. mí
lyen volt a vége ennek a színész-költőnek, akit akkor ért a
betegség utolsó ütése, mely nehány óra múlva halálát okozta,
amikor a Képzelt beteg címszerepét játszotta s így a színház
mökálból egyenesen Annak az ítélőszéke elé került, aki azt
mondja: jaj nektek, akik nevettek, mert majd sírni fogtok."
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Mégsem volt civilizáció, mely meglett volna mesék és szín
darabok nélkül, s itt érintjük egyik szempontját annak az ösz
szeütközésnek, mely minden keresztény életet megkínoz a ví
lágban. Abból a tényből, hogy kitalált történetek és színpadi
játékok mindig voltak, arra kell következtetni, hogy az embe
rek szükségét érezték ezeknek. De ez azt jelentené, hogy a
kereszténység a lélek túl magas hőfokát követeli meg, végle
tes feszültségi állapotot az egyszerű és természetes élettel
szemben. Ezt az állapotot meg lehetett valósítani a Krisztus
második eljövetelét váró első nemzedékek idejében, de vajjon
fenn lehetett-e tartani elernyedés nélkül a századok folyamán?

Bárhogyan is álljon a dolog, a katolikus színházegyesüle
tek, a misék, melyeket azért a Moliére-ért mondanak, akit
Bossuet szívet fagyaszt ó ékesszólással kárhoztatott, tanubi
zonyságai egy kiegyezésre törekvő vágynak, s hogy megint
Bossuet-t idézzük: "Azoknak a könnyeknek, melyeket heve
sen felébresztett szenvedélyeink képe csal ki belőlünk, mind
annak a káprázatnak, melyet Szent Agoston nyomorúságos
őrületnek nevez ..."

Egy sokkal alacsonyabb síkon a Revue des Leciures
ugyanennek az ellentmondásnak a jele: szerkesztői ítélnek,
anélkül, hogy ítélnének; elvetik az általános indokokat je
lentő emberi vágy teljes hangszerelését, de befogadják annak
legselejtesebb termékeit. Műveinket ugyanazzal az átokkal
sujtják, mint valamikor az Egyházatyák, de kiveszik alóla azo
kat a könyveket, melyeknek ízetlensége megnyugtatja őket,

mert naivul azt hiszik, hogyaviaszfigurák és nem nélküli
bábok nem tudják megzavarni a női olvasókat, akiknek pedig
húsból van a szívük.

Az Evangélium hozzáidomítása a világhoz: az Egyház drá
mája, mindannyiunk drámája, dráma, melyet az egyházi fér
fiaknál, hála a tisztaság, szegénység és engedelmesség hármas
fogadalmának, a papi hivatás megold, de csak látszólag old
meg. Assziszi Szent Ferenc azt hihette halálos ágyán, hogy
Róma elítéli a szegénységet. Fiai közül azokat, akik szigorúan
betartották a szabályokat, kellemetlenségek érték, mert nem
akartak semmit birtokolni.

Mentsen meg bennünket az isteni könyörületesség, annak
ellenére, hogy egyetértésben vagyunk Mammonnal; simítsa el
életünk ellentmondásait: az Egyház legrégibb fohászát a "Jöjj
el Jézus Urunk"-at, melyet azok a keresztények imádkoztak,
akik ezt az eljövetelt aznap estére várták, mi is remegő ajak
kal mormoljuk, annyi sok század után, mi, ünnepelt írók, aki
ket még az Egyházban is körülrajonganak olyan művekért,

melyeknek az Egyház szemében ha nem is gyalázatosaknak,
de legaláhb gyanusnak kellene lenniök és amelyeknek a lé
nyegük mégsem lehet más mint a megromlott természet, mert
hiszen abból fakadnak, és még a legtisztább alkotások is min
dig ebből a romlásból születnek I Just Béla fordítása.
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