
FRAN~OIS MAURIAC:

GONDOLATOK A HÁBORÚ
ELŐESTÉJÉN

A magány ... elfordulunk tőle néhány napra, rábízzuk magun
kat a munka okozta örömre, nem tiltakozunk, ha az a két vagy
három ember, akinek segítségével távoltartottuk magunktól,
eltávolodik; és hirtelen, abban a pillanatban, amikor elfára
dunk a munkában, a magány leveti álarcát, itt van, életünk,
napunk, esténk központjába ágyazva, némán, szörnyű tanácsai
val, életunalmával együtt.

Uralkodik felettünk, kihívóan viselkedik, velünk, akiknek
látszólag mindent megadott az élet. De sok örömünk, boldog
ságunk közül egyik sem tudja legyőzni saját fegyvereivel. A
magány jól tudja, hogyan ejtheti foglyul a gúzsbakötött ma
gányosnak született embereket; igen: magányosnak született
embereket, amint mások születésüktől fogva vakok vagy púpo
sak. Tudja, hogy dicsőségük delelőjén is ő lesz életük ura.

Ezek az emberek Istenbe kapaszkodtak, hogy legyőzzenek

téged, magány, ősi ellenség, magánál a forrásnál, saját szívük
ben; de Isten csak akkor erős bennünk, ha önmagáért szerét
jük. Még a legboldogabb pillanatban sem jelentett többet a
magányos számára, akire gondolok, a Másiknál, annál, aki ott
van, aki nem megy el: "Maradj velünk, mert már alkonyo
dik ..."

De éppen ez az Isten sohasem marad ott, vagy legalább
is olyan néma, mintha távol lenne. És amint a sötét istállóból
kitörő bika a nyitott ajtókon át csak az arénába tud jutni, a
magányosnak vigyáznia kell, nehogy az "élvezetek" szakadé
kaiba taszítódjék.

Vannak, akik azt hiszik, hogy a kábítószerek, a kicsapon
gás, a bűn, mindaz, ami megbecstelenít, a vallás erejéhez ha
sonló: ugyanaz a kétségbeesés különbözö ösvényeket keres.

A jó szó körül kristályosodik az a vágyódás, mely ben
nünk van: nem egyedül lenni. Saját szenvedésünket tulajdo
nítjuk Istennek, hogy egyazon szeretetben olvadjon össze a
kettő: szenvedésünk és Isten.

Az emberek megfeszítették Istent, hogy megtiltsanak ön
maguknak minden kérdést, minden szemrehányást: egy ke
resztrefeszített Istentől nem lehet semmit számonkérni.

Ha a kereszt az igazság, az igazság őrült. Elfogadom, teljes
szívemmel, teljes eszemmel; de mennyire nem érdekel a teo-
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lógia évszázados munkája, mely a józan ész látszatát akarja
adni ennek az őrületnek! Nem a lehetetlen hat zavarólag hi
temre, hanem a lehetetlen logikája.

Egy férfi ül velem szemben; sejtem, mi tör felfelé ebben
a pillanatban a mélységekből: a döntő vallomás, sorsának tit
ka közeled-ik a már nyiini készülő ajakhoz, lángra lobbantja
tekintetét. Már csak egy szö, szempillantás, sóhaj választ el
tőle. A legcsekélyebb jelre, a legkisebb nyomásra a geny ki
törne. Érzem, milyen forró ez az égető, megnyilt, már kiszol
gáltatott szív, ez a katlan. Kissé magához tér, ajkát lezárja;
és kétségbeesése körül a láncok megfeszülnek, a zárak le
csukódnak.

Azt mondja nekem, hogy a legtragikusabb körülmények,
a közeledő háború, az ima és a tisztaság légköre, ahová a há
ború előszele taszít bennünket, nincsenek hatással a test drá
májára. A test sorsa külön játszód-ik le, egy másik síkon. Szá
mára nincs se háború, se Isten. A mi feladatunk nemet mon
dani neki, kitépni belőle gondolatunkat; de a test lázadoz,
makacskodik a szünet nélkül kijavított, megerősített barikád
mögött. A tisztaság a türelem munkája.

Várjuk az Angliának adandó német választ s kétóránkint
megkérdezzük a rádiótól : mit hoz a jövő. Az idő vigasztalan,
a fákat viharos szél rázza, az egész föld riadtan figyel és hall
gat. A percek lassan kopnak. Claudelt és Bernanost is ugyan
az a rettegés tartja foglyul, most ők is börtönüle ajtaját kém
lelik.

Megadatott a számomra az a boldogság, hogy a könyv
könnyebbé teszi az életemet. Montaigne most jobban segítsé
gemre van, mint Pascal. Ha nem tör ki a háború, cikket írok
arról, hogy mit olvastam ezekben a hetekben. Váratlan egye
zések Bossuet és Pascal, Montaigne és Gide Naplója között;
ezeket a titkokat az ilyen ellentétes olvasmányoknak köszön
hetem.

Kétségbeesünk, de azért a kíváncsiságnak egy faja is
megmarad és a belőle következő katasztrófa-várás. Az ember
unalma olyan nagyfokú, hogy a szerencsétlenség szenvedélyé
vé válik: a tragédiák, a legsötétebb regények csak pótlékok.
Most nincs szükségünk mesékre.

Halálos párbaj lesz a Maginot-Szigfrid: két vonal háb?- .
rúja. Verdun igazi város volt, püspöki székhely. Most pedig
két műszaki rajz párbajának leszünk a nézői.

Érzelmi ömlengésekkel fizetem ki a megfeszített Istent,
aki azt követeli, hogy testünk az ő testére legyen szegezve.
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A kereszt már nem botránkoztat meg' senkit, mert a leg
több ember szemében elvesztette minden értelmét. Csupán
néhány "Istennek felajánlott" lény hallott, értette meg, foga
dott el mindent. De mennyien vergődnek, tördelik kezüket,
kiáltoznak. .. X-re gondolok... Ami engem illet, félek, hogy
csak valami hangos táncot jártam a keresztfa körül, s időn

kint egy-egy fohász szakadt ki belőlem, mely talán káromlás
hoz hasonlított.

Az őszinte alkotást nem szabad szigorúbban elítélni, mint
ha valaki kiált egyet. Mert minden kitalált dráma visszfénye
egy megtörtént. ki nem található drámának.

"A hódítók ti vagytok, ti, akik saját szenvedélyeitek ellen
viseltek háborút és ennek a világnak hatalmas vágy-hadserege
ellen." (Shakespeare.)

Gyönyörű nyárvégi nap, a legkedveltebb látóhatár előtt,

szeretteink között, s mégis a szerencsétlenség mélyén tudni
magunkat, vagy inkább érezni, hogy lassan, megállás nélkül
elmerülünk, lehúz az elkövetkezendő, a már jelenlévő esemé
nyek örvénye.

Retz ezt mondja Richelieu bíbornokról : "Elég vallásos volt
a világ számára." Én túl vallásos vagyok a világ számára és
túl világias a vallás számára.

Madame de Longueville megtérésével kapcsolatban Retz
nek a következő szörnyű szava van, melynek mérge azonnal
felszívódik ereímbe.. "A Kegyelem felépítette azt, amit a vi
lág nem tudott visszaadni neki." Szeretném, Istenem, ha nem
tartoznék Neked semmivel az emberi síkon. Bárcsak ne len
nék szemedben az a szegény, akit a gazda visszautasít, mert
már adtak neki.

Milyen hitetlen merészség, hogy X-nek írok. Igazságta
lan levelemben felfedem előtte, hogy tudtán kívül felhasznál
ja Krisztust s így húzza magához az embereket, hogy kötelezi
Istent: közvetítsen a teremtmények között és közte. X - írom
a levélben - kutyához hasonlít, aki saját számlájára vadá
szik és aki túlságosan hosszú ideig tartja fogai közt a foglyot.

A világ sorsa forog. Repedések tűnnek fel, elárulják a
belső munkát, Európa felbomlását. De az ember hiába öreg
szik, nem hajítja el azt a terhet, melyet nem oszt meg senki
vel, amelyet világrajöttétől kezdve hurcol. Napjában többször
is ledobja az árok szélére, rádől, csukott szemmel, összeszo
rított ajakkal. Minden lény megrögzített, mozdulatlan.

Semmiségünk ment meg bennünket. Attól félsz, hogy mű

ved megmérgezi a szíveket. De műved semmi: kibújsz az igaz
ságszolgáltatás alól, mert észre sem vesznek.
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