
JULIEN GREEN:

NAPLÓRÉSZLETEK

Ez l/l napló, melyet a lehető legszabályosabban ~zeretnék
vezetni azt hiszem segítségemre lesz abban, hogy tisztábban
lássak 'önmagamban. Egész életemet akarom megrögzíteni
ezeken a lapokon, tökéletes nyíltsággal és hüséggel... Mi
lesz a sorsa ennek a könyvnek? Nem tudom, de megelégedés
sel fogok arra gondolni, hogy létezik ...

Naplót vezetünk, mert valami érthetetlen vágyból meg a
karjuk állítani a multat ...

Az őszinteség épolyan adomány mint az erő vagy az okos
ság. A szándék nem elég ...

. . ."Gazdag. Hogy találod? Hát igen, megváltozott. Azelőtt

csinosabb volt. Mit akarsz, hízik, reggeltől estig csak ül és
könyveit írja, nem csoda, hogy így felfúvódik ..." Kiről van
szó? Rólam. Kávéházban ülök. Egy régi iskolatársam az imént
fogott velem kezet, megvág száz frankkal, azután visszaül
egy barátjához a terem másik végében. Azt hiszi, suttogva
beszél; valójában úgy kiabál, mint a berekedt ember. Végre,
- mondom magamban - végre egy őszinte vélemény. És
hallgatom az értékes szavakat.

Talán tizenötéves koromban voltam a legboldogabb. Úgy
éreztem magam, mintha nem is a földön élnék. Sohasem fo
gom elfelejteni azt a tavaszi napot C... atya szebájában.
Kikönyökölünk az ablakon. Előttünk a Champ de Mars, Gre
nelle és jobbra, nagyon messze, aranyos porfelhőben, Saint
Cloud dombjai. Madarak csicseregnek a langyos levegőben.

Alattunk egy terraszon egy öreg vak pap sétálgat fel-alá, ró
zsafüzérét morzsolgatva és C... atya a túlvilági életről be
szél nekem. Boldog vagyok, de ezt a boldogságot megmagya
rázni nem lehet. A föld ehhez hasonló örömöket nem nyujt.
A földi örömök talán ép ilyen erősek, de hiányzik belőlük

ez a különleges íz ...

Versailles-ban ... Reggel az erdőben, amikor azokat a nagy
fekete kontinensekhez hasonlító foltokat láttam a hóval bo-
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ritott földön, és a fínom, sápadtan erezett borostyánleveleket
néztem, szomorúság suhant át rajtam, arra gondolva, hogy
életem végéig ehhez hasonló szép dolgok kerülnek majd a
szemem elé, s nem lesz időm leírni őket.

Korunk uralkodó hangja, mely elhallgattat minden szere
tetet, minden ihletet, minden lelkiismeretet: az ágyú szörnyű

ugatása. (1931.)

A portugál primitív-festők kiállításán. Egy zavaros és, nyug
talan korban ez a férfias festészet visszahív minket a való
sághoz, Mert abban, amit politikának neveznek, nincs több
valóság mint egy lidércálomban, még akkor sem, ha lázongá
sokban és vérengzésekben jut kifejezésre. Az ágyú, ez az

.óriási állat talán majd megöl engem, de még így sem fog
meggyőzni létezéséről; ezzel szemben Bach néhány taktusa
szinte az eget tartja. Bármennyire is diadalmaskodik Euró
pában a nehéz anyag, ez a diadal csak szörnyű látszat lesz.
A való érinthetetlenül fölötte áll minden erőszaknak.

Volt részem nélkülözésben, tudom mi a szegénység; fáz
tam és éheztem. Talán nem is kaptam a sorstól értékesebb
ajándékot ennél a megpróbáltatásnál. A mai írók egyrésze
nem részesült ebben az ajándékban. Úgy kell nekik!

Tegnap este, féltizenkettő körül, szobámban olvastnm,
mely egészen hátul fekszik a lakásban. Egyedül voltam. Hir
telen hatalmas ökölcsapás reszketteti meg az aítömat, Kinyi
tottam ; nem volt mögötte senki. Nem sikerült észszerű és
megnyugtató magyarázatot találnom !

Az élet akkor a legszebb, ha eltávolodik attól, amit az em
berek életnek neveznek. Mit jelent az örökkévalóságban a
müncheni puccs, az angol cirkálékon kitört lázadás, a font
sterling zuhanása? Minden másutt van. Nincs igazabb való
ság, mint egy ág lengése, mögötte az ég.

Az tart vissza attól, hogy a vallásról beszéljek, hogy egy
nyugtalanul alvó fanatikus van bennem, akit nem akarok
felébreszteni ...

Egy riporter látogat meg és megkérdezi, milyen a maga
tartásom 'a politikával szemben. Szeretnék részletesen vála-
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szolni, de csak ezt mondom: "Gyülölöm a politikát Neki kö
szönhetem, hogy mindaz, amit szeretek. veszélyben van, a
politika az egyéni szabadságot fenyegeti, a boldogságót fe
nyegeti, a politika megzavarja munkámat, Teljes szívemmel
hiszek az irodalomban és a művészi alkotásban. Ez a hit tö
kéletesen kívülesik a politika érdekkörén." A mai világban
hol van hát a helyem? Fogalmam sincs róla.

újból elolvastam a Jézus életét. Nem tudom elviselni, hogy
Renan "bájos doktor"-nak nevezze Krisztust és ha valaki
"földművelési intézet kertjének" nevezi az Olajfák kertjét,
nagyon laposan határozza meg a világ legszentebb helyét.
Amikor becsuktam ezt a vaskos könyvet, felvetettem magam
ban a kérdést, vajjon hány vértanút tudott volna teremteni
Renan Krisztusa. Azt hiszem, nagyon keveset Hozzánk akar
ta hozni űt, ahelyett, hágy bennünket vitt volna el Hozzá.
Lekicsinyitette, miközben egy szeretetereméltó filozófust a
kart csinálni belőle és a mi méreteinkre szállította le, hogy
hozzáférhessünk. Blake szavára gondoltam:

A te Krisztus képed legnagyobb ellensége
Annak a képnek, melyet én látok Krisztusról...
A te Krisztusod szereti a világot, az enyém megveti;
A te Eged kapui Poklom kerítését alkotják.

Mult éjjel, hirtelen felriadtam és valami szörnyű rettegés
fogott el. Mitől féltem? Nem tudom, csak remegtem. Eszembe
jutott a latin himnusz két sora:

Procui recedant somnia
Et noctium phantasmata.

Aztán lassan lecsíllapodtam. Régebben a halálfélelem hir
telen tört rám és megdermesztett, de idővel eljutottam odáig,
hogya halált csak egy nagy sötét palotának látom, ahová ret
tegés nélkül kell behatolnunk.

Just Béla forditása.
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