
RÓNAY GYÖRGY:

NAPLÓ KÖNYVEKRÓl

Lucien. Maulvault ~rancia író, - s "fiatal", mert Isten tudja miért
a mi fogalmaink szerint az író akkor kezd nem fiatal lenni, ha nála
idősebbek többé-kevésbé mind kihaltak. Szóval Lucierr Maulvault-ra
nálunk azt mondanák: "a kiváló fiatal iró". Negyven körül járhat.
Eddig öt könyve jelent meg, őtregény, Az első az "El Requete"
magyarul is olvasható: a Képes Krőnika közölte, folytatásokban. A
spanyol polgárháborúról szól, akárcsak második n.űve, a "Glaieul
Noir" is. Ugylátseik. Maulvault~nak érzéke van az időszerű témákhoz.
De nemj riporter. Színvonalas, érdekes, jó író; a kor drámájában az
egyén drámája érdekli. Ú j könyve is ilyen egyéni dráma a francia
összeomlás nagy kollektív tragédiájában"

Pierre Hédelih, a tudós és föltaláló felesége, Christine. a zongora
művésznö, egyiptomi hangversenyéről jövet Raguzában, a dalmát
tavaszban véletlenül találkozik férje régi barátjával, Henri Ferney
vel. Az asszony hajója este indul tovább: egyetlen délutánjuk van,
hogy megnézzék együtt a várost. Egyetlen szorongatőan szép délután.

Maulvault remekel ennek a délutánnak az elbeszélésében, fény
árny, halk hangsúlyok, hangulatok játékában, annak érzékeltetésében,
ahogya két régi .ismerös sétája egyszerre "más" lesz: mélyebb, álom
sserűbb, a rnesszi idegen és "idegenfórgalmi" 'város díszletei között. Mi
történik YSemmi, Beszélgetnek. Benéznek a póstára, Henri levelet kap
varsói ibarátjától. A levél: fenyegetés, - árnyék, melytől tragikus .
hangulatot nyer a szines raguzai idill. A háború napok kérdése, 
írja a jóbarát.

A "szeptemberi válságok", a harmincas évek Európájának légköre
ez: a művelt, szép, kicsit sznob, félig filologus, félig diplomata Európa
utolsó pillanata, - az utazások, a .sal.zburgi hangversenyek, a szabad
téri előadások, a görög nosztalgiák, balkáni egzótikumok, Frobenius,
Madariaga, Spengler, a műneheni találkozó, 'a kedves, esernyős Cham
berlain-anekdóták Európája, - a szépség és kultúra narkotikumával
elaltatott halálfélelem; -amikor még nem akartunk hinni abban,
ami egy-egy éjszakán, Mt álom közt, fölrettent idegeinkbe csapott.
Ezeknek az éveknek volt nagy sikere Eouiler Wright könyve, a "Prága
nincs többé". Ezekben az években volt a legnépszerűbb Giraudoux, a
"Harc az angyallal" , Giraudoux-ja, - nem pedig a politikus, a
"Pleins Pouvoirs" írója, az aggódó, aggasztó tünetek világgá kiáltója.
Soha nem ízleltük annyi megértéssel PaulltlQ'f"and stílusát, mint ezek
ben a2J években: mintha magunk is látnók a "Fleche d 'Orient" repülő

gépéről ezt a néprajzi Balkánt, a román kaviárhalászokat, a Duna lusta
deltáját. Montherwnt évente megírta a maga "inteimét" : Montherlant-t

*Lucien Maulvaul,t: Nausicaa (René Julliard, Bequana, Paris).
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is ekkor fedeztük föL Tőle tanultuk meg, hogy a sport is költészet; ~

kedves, csámpás futballista-kölyök, az igyekvő kiskutyára emlékeztető

Jacques Peyrony volt a barátunk, a "Les Olympiquesv-ből. A szep
temberi válságok idején a remek Montherlant-i anekdótát olvasgattuk
a két szamuráiról : párbajozni mennek a mezőre, de megered az eső, s

• ők egymásmellett, közös esernyő alatt várják a zápor elálltát. Mindenki
azt hitte, meg lehet menteni a békét. Vagy legalábbis mindenki úgy
tett, mintha hinné. Láttunk képeslapokat : Daladier kezét hálás német
anyák szorongatják a műneheni utcán. Egy-egy percre olyan volt a
világ, mint egy szép, nemes, okos színház. Az államférfiak szerették
a teatrális gesztusokat. A két szamurái kardja veszedelmesen villogott.
Az ég is dörgött már. S mi föléjük képzeltük az angol mániszterelnők

megváltó esernyőjét.

Azon az estén, amikor Christine és Henri Raguzában sétál, a bel
grádi lapok még nem adtak hírt semmiféle katasztrófáróL A hajó azon
ban, a feszült diplomácia helyzet miatt, félórával korábban elindul.
Christine Raguzában reked.

Korfu szigetéről repülőjárat visz Franciaországba. Ott van az
"Air France" légikikötője... - Igen, ezekben az években valami fur
csa mitosza támadt a repülőgépeknek is. Talán azért, mert semmikép
pen sem akartunk arra gondolni, hogy ezek a gépek egy szép napon
bombákat is dobhatnak majd, házsorokat, városokat pusztíthatnak eL
Sehol sem élt olyan meggyőzően ez a mitológia, mint a franciáknál.
Mermoz, Kessel, Saint-Exupér1.j, Guillaumet. " Fleury szép, megkapó
könyvben örökítette meg a francia pilóták délamerikai vállalkozásait;
Merm07J óceánrepülése eposszá magasztosult. A "Revue de Paris" -ban
pedáns, kultúrált cikkek tartották napirenden az "aviation" kérdését,
s tárták a világ elé valódi bölcseséggel, milyen siralmasan gyönge a
francia légierő. Pierre Weiss generális a sportrepülésről írt könyvet.
Georges Le Fevre a repülőgép éteri palotájáról, a kapcsolótáblák bűvös

mechanizmusáról. Saint-Exupéry a kertészt ünnepelte, a kertészt a
pilótában is: a felhőbeli kertek napszámosát. Gondolt rá vajjon, hogy
néhány esztendő mulva majd mint "pilote de guerre", Arras fölött a
halál aratását szemlőlhetiYA "Terre des Hommes" az utolsó békeévek
legnagyobb francia sikerei közé tartozott. S példája nyomán a szuny
nyadó Mozartot kerestük a föl-fö1tünedező hontalanok szenvedéstől

árkos arcán ...
A hajó eltávozik, s Christine-ben mintha egy húr pattanna el: a

józanság húrja. EiZ a végzet előtti drága eufória. .Azálom napjai követ
keznek. Korfu, a sziklás görög sziget, egy homéroszi pásztor, kecske
nyájjal, egy délután a tengerparton, fürdöruhában a napon, a lágy
homokban: ott, ahol Nausikaa rálelt Odysseusra, Mert ez is hozzá
tartozik az utolsó békeévek hangulatához : ez a napfürdőzés, a Buga
rakkalátvert testnek ez a kábulata, ez a mély ernyedtség.

Másnap Christine és Henri hazarepül Franciaországba.
Kitör a háború. A "furcsa" há:ború, a "dröle de guerre". Henri

egy alpesi fedezékben él katonáival, az olasz-francia határon. Pierre
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Hédelin a hadügyminisztériumban dolgozik. Christine déli fürdőhelye

ken jár. Három ember: látszólag nem történt velük semmi. Csak
éppen háború van. "Furcsa" háború. És valami fínom repedés futott
végig az életükön. Pierre sejti, hogya felesége mást szerét. Henri az
alpesi csúcsok havas tisztaságában vívódik Korfu emlékével. Aztán
egy csikorgó téli napon találkozik az asszonnyal. S egy lázas, boldog,
bódult hetet töltenek együtt, Henri szabadságát, - mámor és szere
lem napjait.

Pierre ekkor már Afrikában van: Henri segítségével kivívta,
hogy Casablancába helyezzék, - nem bírta tovább a fúra háború
idegölő bürokratizmusát. Egy pillanatra elkapja a tett heve: kísérle
tei sikerülnek, a munka elaltatja szenvedését. Hiába: visszahívják.
Betegen érkezik meg az üres párisi lakásba. Felesége most éli szerelme
legszebb óráit Henri-val._Másnaponként fölhívja otthonát: így tudja
meg, hogy Pierre hazatért s beteg. Henri szó nélkül csomagol, indul
nak vissza: az asszony az urához, a katona bajtársaihoz.

Henri azután csapatával Norvégiába kerül. Megint nem történik
velük semmi; csak egy szorongató alkonyat ad hírt nekik valami néma
veszélyről. Egyetlen puskalövést sem tesznek: hajóra rakják öket, s
viszik vissza Franciaországba, az összeomlás kellős kőzepébe, Pierre
hivatala, a minisztérium is csomagol: közelednek a németek. Az utolsó
estén végre tisztázódik közte és Cristine kö·zött a helyzet, - fínom,
komoly, szép, erős jelenet: pár szó, semmi több. Az asszony Saint-Jean
de-Luz-be menekül. A férfi a minisztérium iratait vivő teherautókkal
tart. (Ezt a hangulatot is ismerjük. René Benjamin írta le egy köny
vében, a "Printemps Tragique" -ban hogyan döcögtek az országúton,
özönlő francia, belga, hollandi menekültek közt, a minisztériumok
otromba, iralokkal 2;8ÚÍOlt, hátborzongatóan értelmetlen teherautói, s
hogyan égett napokig a Tours-i levéltár, papírpernyét okádva a kör
nyékre, míg a magasban stukák keringtek.) Pierre tehát a teher
autókkal megy. Légitámadás éri ~ket. Megsebesül.

Henri a teljes zürzavarban hányódik: visszavonulás - vissza- ,
vonulás. " Tragédia, hősök és tragédia nélkül: a legtragikusabb tra
gédia. Bayonne a végső állomás. A csőd. Sereg, mely harc nélkül
vesztett háborút ... Henri találkozik Christine impresszáriójával, 
az éppen a portugál konzulátus előtt szorong a szakadó esőben: Por
tugáliába akar nienekülni. Megtudja tőle, mennyire kétségbeejti
Christine-t, hogy hónapok óta nem kap hírt felöle.

De ebben az ősszeomlásban összeomlott a szerelern is. S amikor az
asszony az Anglia felé hajóra szálló lengyel katonák közt rátalál
Henri-ra, könyörgésének már nincs annyi ereje, hogy megtörje ezt a
konok, kétségbeesett, sivár elszántságot. S ekkora férjére gondol: a
szerelem gyönge, de a barát, Pierre talán még segíthetne. De hol van
Pierre!... .

A hajók ott hányódnak, indulásra készen, a viharos öbölben.
Henri még egyszer emlékezetébe vési a francia partot, a Pirenneusok
messzi kékjét. Egy csónak kőzeledik, két halász egy nevet kiált. Az ő
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nevét. Egy üzenetet, neki. Ez az üzenet: Pierre-t hajnalban sebesül
ten Christine villájába szállították, s most beszélni akar vele. Késő'

Henri nem törődik vele, hogy szuronyok szegik útját. S jellenw.öen a
tragédia nélküli tragédiára, egy komikus, szánnivaló lendülettel a ten
gerbe veti magát. Csáklyával húzzák ki a halászok. Csupa víz. Chris
tine a parton várja. S a csalódott férfi elindul a megcsalt barát felé.
Á:Jj egyetlen 'biztonság, az egyetlen szilárd érzés felé.

"Une tragédie francaise" - mondja a regény alcíme. Igen: egy
francia tragédia. De Maulvault ebben az "égy" tragédiában, mint
tükörben, megmutatta "a" tragédiát.

•
C. F. Landry nevét egy regényből ismertük meg: "Baragne" volt

a címe, - 1941-ben jelent meg, Ramue-r« emlékeztetett, s Ramus
művei közt is leginkább a "Derborance" hangulatára. Kétségtelen:
Ramuz remek iskola. Benne nincs öncélú pátoss, anondatözönőkben

hömpölygő misztikum, s nincs benne soha gi,CC8 sem. Kemény, magvas.
kevés eszközzel dolgozó, mindig a valóság talaján álló tiszta, nagy
művész. Nem hiába tartja számon a mai francia tudat a nagy útmu
tatók sorában.

A "Baragne" nem volt rossz regény; nem volt meggyőző sem. C.
F. La1!dry legújabb munkája meggyőző.·Ezzel a mondattal kezdődik:
,,386 júliusában ÁgostQll harmincegy éves volt". És Possídíusnak,
Szent Ágoston halála tanujának ezzel a mondatával végeödik: "Nem
készített végrendeletet, mert oly szegény voltí, hogy nem volt mit örök
ségül hagynia", Hogyan lett Ág'ostonból, a tanárból, a retorika és
dialektika kedvelőjéből, a szenvedélyes vitatkozóból, a késörómai világ
e tipikus intellektüeljébőlÁgoston, a szent: erröl szól ez a gyönyörfi
kiállítású, kétszázhatvan lapos könyv. Egy megtérés története tehát.
A megtérés-történetek fogásai és kellékei nélkül. Ezt az Ágostont nem
égi jelek taszigálják az igaz útra: elj belső szükségességböl talál rá az
igazságra. Harmincegy éves és ráeszmél, hogy eddigi életének nincs
semmi értelme. Elindul és megkeresi az útját. Az utat, amely a töp
rengések sivatagján át Istenhez vezeti.

Izgalmas és nagyon emberi könyv. Lélekelemzés? - igen. De a
valóság elemzése. Idézetekkel ibizonyít. Idézeteket értelmez, mindíg
valóságosan. Mély kultúra van benne, a legritkább kultúra: nem a
könyveké és a módszereké, hanem az é1mén.yé és a léleké. Közel hozza
hozzánk a hősét; melyikünk nem érezte még azt a "fáradtságot" ,ame
lyet Land1'Y fedez föl a harmincegy esztendős Ágoatonban Y

A szentek életrajza igen sokszor kelt kételyt a kritikus olvasóban:
B buzgó író mindenáran a szentség jeleit keresi hősében már akkor•

.mikor még nem volt szent, s csodákat mosgősít, hogy ne kelljen
szembenézni a valósággal. De Landry nem hiszi, hogy Isten mind
untalan csodát tesz a kedvünkért, s mint aggodalmaskodó rokon,
figyelmeztet a veszedelmekre. Nem, - harcunkat nekünk magunk-

* C. F. Landry: Saint Augustin, proie de Dieu (Mermod, Lausanne).
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nak kell megharoolnunk: így a szebb, a méltóbb, az igazabb. Ágoston
nak: nem égi hang mondja, hogy "vedd és olvasd" : egy gyerek düny
nyögi valami együgyü dal végsorát. S amikor "veszi és olvassa" a
szentírást : csoda-e, hogy éppen ezt olvassa: ne éljetek tobzódásban ...
Hiszen ő nem tobzódott! S ha. azt olvassa, amit a házasságról mond
Szent Pál: megházasodik? Aligha. Agoston intelemnek veszi a
véletlent. A kegyelem nem véletlen'eken múlik. Agoston elindult a
maga útján, s nem azért érkezett meg céljához, mert véletlenül rányi
tott egy helyzetéhez illő sorra; ellenkezőleg: - ezt a sort azért értel
mezi úgy, ahogyan értelmezi, rnert már úton van. C. F. Landry azt
mutatja meg, hogy a szentek emberekből lesznek. S azt a pillanatot
ragadja meg, amikor az ember kilép önmagáből és vándorolni kezd
abban az "éjszakában", amelynek a végén a szentség virradata várja.
"Isten zsákmánya". Isten zsákmányul ejtette. Amikor ezt a könyvet
olvassuk, megsejtjük, miért voltak az apostolok éppen halászok.

-
A "Cahiens du Rhone" fehér sorozatában jelent meg Jean Ga1lvin

fordításában, bevezetőjével és jegyzeteivel "egy orosz 'zarándok" val
lomása.- Berdjajev egy megjegyzése hívta, föl Jean Ganvin figyeimét
a müre, melyet először 1865 táján adtak ki Kazánban. majd 1884-ben,
végül 1930-ban. A zarándok nevét nem ismerjük; az 1884-i kiadás
előszava szerint a kéziratot egy Athosz-hegyi szerzetes őrizte s nála
másolta le a kazáni Szent Mihály Arkangyalról elnevezett cseremisz
monostor apátja.

A zarándok 1856 és 1861 köwtt járja az orosz utakat. Egyetlen
kincse a biblia, meg egy aszkétikua mű, a Philocalia: az imára és ön
megtagadásra vonatkozó patrisztikus szövegek gyüjteménye. Vándor
lásai közben derék vendéglátókkal, rablókkal, hívőkkel, hitetlenekkel
egyaránt találkozik: alakja körül ott látjuk az egész egykorú orosz
életet. A képet nem művész formálja: közvetlen melegséggel vetíti
elénk egy egyszerű, tökéletességre törekvő lélek. Ne felejtsük el:
Oroszországban ekkor még áll a jobbágyság. " A zarándok nem csak
az orosz psziché megértéséhez ad kulcsot a kezünkbe. Egyűgyü elbe
szélése után Gogolyt, Dosztojevezkit is jobban értjük. "Isten kegyel
méből ember vagyok és keresztény, tetteimre nézve nagy bÜHÖS, álla
potomra nézve hontalan zarándok, a lehető legsilányabb körülmények
között, 'ide-oda vándorolvas - kezdi a névtelen. Egy vasárnap éppen
ekkor lép a templomba, arnkor a pópa a thesszalonikaiakhoz intézett
levelet olvassa. Megüti fülét ~ a mondat: "Imádkozzatok szüntelenül" .
S ő elindul, megtudni, mit jelent ez, és hogyan kell ssüntelenül imád
kozni. Aszkétikus gyakorlatokba kezd, - mintha a keleti remeteség
fénykorában járnánk. Európában ekkor ér delelőjére a naturalizmus.
Ez a zarándok időtlenül messzi világhan vándorol , világa majdnem
egyidejü a katakombákkal. Nem csodálkoznánk rajta, ha hollók táplál
nák és szelíd oroszlán ásná meg a sírját.

* Bécita d'un pélérin russe It son pere spirituel (La Baeonniére, Neuchata1).
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