
Thurzó Gábor

A LÁTHATATLAN LASSZÓ
Evelyn Waugh arcképe.

"Megfogtam őt egy láthatatlan horoggal és
egy láthatatlan lasszóval, amely olyan hosszú,
hogyelcsatangolhat vele akár a világ végére
is, mégis egyetlen kis rántással vissza tudom
hozni." (Chesterton.)

1928-ban egy ismeretlen fiatal író regénye jelenik meg Angliában. Az író
neve: Evelyn Waugh, a könyv címe: .Declino and Iall", A könyv nem kelt
különösebb .íeltünést. az író- fiatalember, a huszas évek közepén - nem
sokban különbözik az akkoriban jelentkező vagy pályájuk derekára érkező

íróktól: irónikus és cinikus, hányavetin mond kritikát az angol iskoláról és
a nagyvilági társaságról, nem riad vissza nyakatekert ötletektől. burleszk
viccektől. Annyi azonban bizonyos, hogy jól ismeri az anyagát. Ismeri az angol
főiskolák szellemét, a sport-őrületét, a nagyvilági társaságot, s a véleményét
bátran, kicsit pökhendien tudja kimondani. Annyit hallottak addig róla, hogy
Oxfordban végzett, az apja neves esztéta volt, egy évig tanárkodott valahol,
aztán hátat fordított a komoly életnek, s mint regényhőse, Paul Pennyfeather,
bevetette magát a mondén élet dzsungelébe. Maga írja később, hogy 1928-tól
1937-ig nem volt állandó lakása és foglalkozása, szüntelenül utazott, Angliá
ban és a külföldön. Bejárta az angol vidéki kastélyokat, Afrikát és Amerika
őserdőlt, igyekezett mindenütt ott lenni, ahol valami érdekes történt. Ekkori
ban, úgy érezte ő is mint annyian, hogy Európa még ráér, egyszer arra is sor
kerül, - előbb meg kell tudnia, mi van Brazília őserdeiben. Abesszinia síva
tagjain, mi történik távol attól a civílizációtól, amelyet európainak nevez
nek és amely a két háború között már túlérett, széthullóban volt. Európa, a
"fehér világ" - tudta jól -, süllyedő hajó, amelyen eszeveszetten folyik egy
értelmet vesztett haláltánc a hatalomért, pénzért, szerelemért. Mihez hasonlít
ez a fehér világ, egész kultúránk? A szép Margot Best-Chetwyndhez, a "Hanyat
lás és bukás" - ("Decline and f'all") - hösnőjéhez, aki nagyvilági életéhez,
néger szeretőihez, fia neveltetéséhez leánykereskedéssel keresi a pénzt. Mert
ennek a világnak semmi más értelme nincs már, mint a hús gyönyörűsége, a
lelkét vesztett test csillogása, a hullafoltok émelyítőn édes-bűzös szagával.
Waugh első regényeiben - és öt útikönyvében - nem is akart mást: rögzíteni,
cinikusan és irónikusan, ezt a széthulló világot, és bemutatni a romlatlan,
civilizációtól távoli tájakat. És míg beszámolt csavargó életének látványai
ról, megírta a két háború közti Európa véres, irgalmatlan bohózatát.

* * *
Minden korai könyvére ezt a szót lehet mondani: regénybohózat. Csupa

helyzet-komikum, csupa vicc, csupa gúny, - csörög a bohóesipka. s a bohóc,
aki nevettet, tudja, hogy maga is rettenetesen nevetséges. Nem tud szabadulni
ettől a világtól, kicsit maga is élvezi a rothadást, kicsit azonosul a bomlás
sal. Néha felvillan ugyan benne valami keserűség, néha élesebb a gúny, kegyet
lenebb a szatíra. Halálraítéltek fölött nevet? Maga is halálraítélt. A "Hanyat
lás és bukás" hőse Pennyfeather, az ifjú teológus, akit egy részeg éjszakán
társai pucérra vetkőztetve fuitatnak az egyetemi városban s akit ezért, mert
"illetlen volt a magaviselete", kizárnak az egyetemről. Mit csinál az ifjú pap
jelölt? Elmegy tanárnak egy bolond öregember magániskolájába, valahová
Wales-be. Nem mártírja az eseményeknek, elfogadja őket, elfoglalja helyét az
iskola bolond tanárai között. Amíg látja kollégáinak kegyetlen nevetségessé-
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gét, maga is olyanná lesz, rnint ők, - .mínt a falábú Grimes, a bűnöző, aki
mindig pácba kerül, mint Prendergast, a volt pap, aki meghasonlott Istennel,
mert nem tudta megérteni, hogy miért teremtette a világot? Pennyfeather, az
ifjú kolléga, nem gondolkozik a világ értelmén, tehát elfogadja olyannak, ami
lyen: céltalánnak. értelmétől kifosztottnak. Engedi, hogy sodorják az esemé
nyek, mindent természetesnek talál, semmitől nem kap undort. Vőlegénye

lesz Margot Best-Chetwyndnek, simán beleilleszkedik a londoni felső tizezer
üres, léha életébe, gondolkodás nélkül elmegy a börtönbe, amikor menyasszonya
helyett leánykereskedésért elítélik, a börtönben boldogan él, mert nem kell
semmit se csinálnia és szinte megsértődik, amikor Margot kiszabadítja. Bohó
zat ez, irgalmatlan bohózat, s Waugh élvezi a saját nevetését. "Furcsa" köny
veket ir ezután is, "extravaganzákat", zsufolt, logikátlan meséjű, nevettető

történeteket. De a nevetés - amely már a "Hanyatlás és bukás" utolsó olda
lain szorongássá csuklik - már nem olyan derítő, könnyű, mint első könyve
olvastán. Második regénye, az "Ocska emberek" - ("Vile bodíes") - minden
bohózatisága, minden elszánt nevettetése mellett egyre szorongatóbb, egyre
kegyetlenebb. Itt is a londoni nagyvilági élet középpontjában vagyunk, házi
estélyek, végtelen ivások. lófuttatások, autóversenyek légkörében, a szereplők

itt is a legváratlanabbul bolondos dolgokat követik el, lelkiismeretük és valami
elképzelésük feladataikról nekik sincs. Margot Best--Chetwynd, - aki ebben
a regényben, s a többiben is, már új férje, Lord Metroland nevét viseli, 
légköre ez, a már-már jelképivé, a "Nagy Paráznává" bomló szépasszonyé.
Egymás hegyén-hátán, a később oly jellegzetessé váló staccato-stílusban, tolon
ganak, ugrálnak, tülekednek ezek a figurák, mind a testiség "nagy parázna
ság"-ának megszállottjai. mint Agatha Runcible, a peer Ieánja, axí éjjel-nappal
tökrészeg, mint Adam Fenwick-Symes és Vanburgh, a pletyka-rovatok írói,
mint az öreg, bolondos Blount ezredes, mint Mrs. Melrose-Ape, aki "evangeli
zációs" körúton jár a. szalónokban, s valamennyien a többiek: gazdagok, kitar
tottak, paráznák, ostobák, - lordok, ladyk és politikusok. S körülöttük a lon
doni szinterek: szalónok, zugszállodák, kastélyok, versenypályák, luxushajók,
repülőgépek és léghajók. ahol színes "party"-kat rendez a nagyvilági társaság.
Állandó alkoholmámorbancsörtet mindenki, a mozaik-történetet az alkohol
gőze lepi el. De itt már, mint Belsazár palotájának falán a rejtélyes írás - meg
jelennek a figyelmeztetők. Ha groteszk is, de érteni valamit a hangjukból. Fel
merül előttünk Father Rotschild, a jezsuita, aki egy hatalmas párbeszédben
rámutat az ifjúság romlottságára és arra, hogy egy addig-volt világ eltűnőben

van, elmossa a háború, megjelennek Mrs. Melrose-Ape angyalkái, akik az evan
gelizációs körúton kegyes dalokat énekelnek, és ilyen neveket viselnek: Tiszta
ság, Hit, Szemérem. Igazságosság, Alkotó Törekvés, s akik éhesen csetlenek
botlanak a nagyvilágban; látjuk Agatha Runcible őrületét és halálát, az őrü

letet, amelyet a mohóság, a komolytalanság, az üresség lobbantott fel. Nem
beszél még ebben a művében sem egyenesen Waugh, csak példázza a mondani
valót, - a Tisztaság a regény végén, mint katona-ringyó jelenik meg. Ime,
ezzé váltak az eszmények, melyekről nem vettetek tudomást, - körülbelül ezzel
a gesztussal végződik a regény, mielőtt mindent elborítana a háború förtelme.

Halálraítéltek, -- ezek Evelyn Waugh kora műveinek alakjai. Egy beteg,
gazdag civilizáció, amely nem tud már semmit a magasabb eszményekről. az
élet mélyebb jelentéséről. "Ocska emberek" ők, - vagy fordítsuk a "vile
bodies"-t így is még: "ócska testek", - semmi más. Alig van közöttük valaki,
aki ráeszmélne ócskaságára. És aki meg is lát valamit életének hiábavalóságá
ból, - mint Peimyfeather, Adam Fenwick-Symes, - az se gondolkodik tovább,
megelégszik a rezignációval. Az "Egy sötét tévedés"-ben, - ("Black mischief"]
- Waugh továbbmegy a londoni társaságí életnél, azt vizsgálja, mit ér az
európai civilizáció, ha kivesszük európai talajából és átültetjük az ősi, rom.
latlan emberi természetbe. A londoni nagy társaság egyik tagját, a léha és
problémátlan Basil Sealt, elküldi az afrikai Azaniába,. ahol Seth, az új császár,
be akarja vezetni a civilizáció vívmányait. Seal lelkiismeretlenül Seth mellé
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áll, és egy örmény csirkefogóval, Jukumiánnal, "kezébe veszi" Azania civili
zálását. Mit tud meghonositani a félvad négerek között? A technika vívmá
nyait, azt a külsőséget, amivé a kultúra Európában vált. Seth mindent helye
sel, mindent helybenhagy, - körülötte tombol a korrupció, az ostobaság, ami
kor pedig nagy népünnepélyt készül rendezni a születésszabályozás tiszteletére,
kitör a forradalom és elsöpri trónjáról. Seal egyedül marad és egy emberevő

törzs díszlakomáján kis mélabúval fogyasztja el a fehér szerelmese, Prudence
húsából készült pecsenyét. Ez a jelenet már példázat: a romlatlan természet
felfalja azt a világot, amely a maga romlottságával akarja megváltani. Szoron
gás, - így határoztuk meg azt az érzést, amely Waugh bohózatainak olva
sásakor elfogott. Ez a szorongás először az "Egy sötét tévedés"-ben válik
félelmetessé. Az a nyegleség, tiszteletlenség, amely Waugh stílusának, szem
léletének olyan szembeszökő ismertetőjele mindig, itt lesz egy morális
írracionalitás kifejezésének eszközévé. Az egymásradobált epizódok, hánya
vetin közbeszúrt dialógusok, az elbeszélés rohanó, nyughatatlan tempója
már egy értelem felé tart, - az értelemre még nem derül fény, de a rom
lás és bomlás bemutatásában már egyre több nyugtalanság van. Míg Waugh
szemlélete kezdetben azonos volt Pennyfeatherével vagy Adam Fenwick
Symes-ével, most már szembeszáll Basil Seal-lel, elítéli, valamiképen "gusz
tustalannak" tartja és a regényből tanulságként Seth alakja emelkedik ki:
az emberé, aki magába akarja fogadni az európai kultúrát, de csak egy kar
rikatúrát kap róla, s ez a karrikatúra föléje magasodva elpusztítja őt. S akár
csak eddig: torz alakok, fél-emberek itt is, -a hülye nagykövet Sir Samson
Courteney, a léha francia követ M. Ballon, az üres, sóvár és sóvárgó Prudence
és az európai kultúra vámszedőt, Seal, Jukumián, a nesztoriánus érsek.

Az első teljes ember az "Egy marék por"-ban,- ("A handfui of dust"]
~ jelenik meg. Anthony Last tisztalelkü, egyszerü birtokos, aki megszabta éle
tének határait: a hettoni birtok, a hettoni kastély, a felesége, Brenda és a kis
fia, John Andrew, - ezeknek él Anthony Last. Mi az élete? Szép bensőséges

ség, nyugalom, - a férj, az apa, a gazda öröme. Ebbe a tiszta légkörbe csöp
pen be egy üres londoni fiatalember, a nagy társaságnak afféle függeléke,
Beaver. Beaver tökéletesen más, mint Anthony, - ő jelképezi a "civilizációt",
a szalónok kultúráját, azt a lihegő, rohanó, rothadó életet, melynek színterein
az "ócska testek" járnak. Brenda egyszer Londonba megy, összetalálkozik
Beaverrel. a szeretője lesz, belészeret, - távolról sem Beaverbe, hanem a csil
Iogásba, a mohóságba, a szüntelen estélyekbe. pletykákba. Egy napon, amikor
a kis John Andrew váratlanul meghal, közlí Anthonyval, hogy otthagyja, fele
ségül megy Beaverhez. Anthony előtt összeszükül a világ, egyszerre elveszti
értelmét, - menekül. Nincs semmi pozitivum, amibe menekülhetne, - a het
toni kastély elmerült, a gyarmati katona-papból vidéki tiszteletessé vedlett
öreg Tendril prédikációi semmit sem mondanak. Hol találhatja meg az Értel
met? Braziliába megy egy kutatóval, végigjárja a romlatlan vadont. indiánok
között él, a régi élet egyre messzebbre tünik, s végül egy őrült hollandinál
köt ki, aki a maga módján épúgy felfalja, mint Prudence-t a kannibálok: rab
szolgaként maga mellett tartja, úgyhogy soha többé nem menekülhet. Itt már
teljesen nyiltan szól Waugh: Európa falja fel az európait. Anthony Lastot az
őserdő mélyén az őrült Van Todd, Brendát a "nagyvilágí élet", a jelképes Nagy
Parázna, Lady Metroland légköre. A szorongás, amely a vad, bohózati fordu
latokra. képtelen viccekre már a "Hanyatlás és bukásv-ban is elfogott, egyre
erősebben érződött az "Ócska emberek"-ben, majd az "Egy sötét tévedés"
ben, itt már elemivé válík. Ez a szorongás mérhetetien keserűséget, félelmet
ébreszt, kötélként fojtogat, mint egy gyötrelmes álom, amelyből nem lehet fel
ébredni. A kör, - Waugh pályájának első szakasza - bezárult: a gúnyolódás
ból, a tréfából, a cinizmusból, a tiszteletlenségből átvezetett a szorongás egyre
mélyülő aknáín a kapuig, amelynek fel kell tárulnia. amely mögött ott van
minden szorongás, rettegés magyarázata, az elkerült, félreismert Értelern.

* * *
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A fordulat Evelyn Waugh életében és életművében 1934-ben, az "Egy
marék por" megjelenésének évében történt. Ö is, akárcsak Chesterton jelképes
hajósa, aki merőben új világot akart felfedezni és felfedezte a régit: a keresz
ténységet, - megtért az Egyházhoz. Ez a megtérés époly pátosztalan, mint
egész magatartása. Ennek a léleknek, - milyen nyilvánvaló ez, korai művei

nek olvastán! - nem kellett elmélyülnie, nem kellett elragadtatnia. Velejéig
intellektuális típus, --- cinizmussal kutató- ésszel felmérő, írónikus, és akárcsak
Chesterton, ő is így kiálthatott fel: "Hiszek, mert meg lehet érteni". A meg
térés nem történt váratlanul: lassan, egyre biztosabban haladt az oxfordi Cam
pion Hall jezsuitái felé, akiknek - mínt az "Edmund Campion" előszavában

írja - hitét köszönheti. Gyökerében már addig is katolikus volt,- ez volt
a nyugtalansága, így valahogyan, sejtett és egyre jobban megvilágosodó dog
mák fejé közeledve, kereste a lét magyarázatát. Ez volt meg már valamiképen
korai hősében, a szegény Prendergastban, akit nem elégített ki az anglikán
egyház és otthagyta, mert nem talált mást helyette; ez volt meg a hit karríka
túrájában, Mrs. Melrose-Apeban, az "evangelista" úrinőben. ez volt meg a
boldogtalan Sethben, aki nyugatról az "igazit" akarta átültetni Azaniába; ez
volt meg Anthony Lastban, aki Brazília felé menet a hajón megismerkedett
egy katolikus francia lánnyal, akinek egyszerű, fellebbezhetetlen hitét olyan
különösnek és olyan vonzónak találta. Az Egyház nagyon természetessé lett a
számára, egyetlen lehetőséggé, - benne megvolt a keresett Értelem, És hité
nek áldozott is, a maga eszközeivel köszönve meg a térítő-magyarázó jezsuiták
nak katolikusságát: megírta hálából Edmund Campionnak, a nagy angol erzsé
bet-kori szentnek az életét, - de ki más ez a Campion, ha nem tökéletes
testvére addigi kiábránduló hőseinek: Pennyfeathernek, Adam Fenwick-Symes
nek, Sethnek, Anthony Lastnak? Campion is az ő világukban élt, az Erzsébet
kor nagyvilági Angliájában, Oxfordban, nagyvárosokban, ő is a "kiválasztott"
arisztokrácia tagja volt, aki azonban kezdettől fogva tudta, mít ér a világ, amely
körülveszi, és figyelmeztetésül nem tehetett mást, minthogy életét adta hitéért,
-- az Értelemért. És ez a hagiografia nemcsak egyszerű életrajz, hanem kiál
tás a világhoz, amely ugyanúgy elvesztette az értelmet, mint az újkor eretnek
Angliája. "Az üldözött, meggyötört, meggyilkolt pap a kortársunk, s Campion
szava olyan tisztán szól felénk a századokon át, mintha itt járna velünk most
is karonfogva" - írja róla. És ő, a tiszteletlen, nyegle, botránkoztató így szól,
alázattal, az Erzsébet-kor katakomba-katolicizmusának hőseiről: "mi örökösei
vagyunk küzdelmeiknek, és boldogok, hogy teljes bőségét bírjuk mindannak,
amiért ők, hogy elnyerhessék azt, meghaltak". Tisztában van azzal, hogy az
eddigi úton nem járhat már tovább, - s megtérése az író, a művész lelki-
vizsgálata is egyben. .

A megtérés után nem talál vissza régi hangjához, régi témái közé, más
érdekli már, - más, amit még nem tud megfogalmazni. Következő két regénye
csak útkeresés a nagy, az összefoglaló mű felé, melyben addigi regényeinek
világát átrendezi már az Értelem. A "Szerencsés fogásv-ban - ("Scoop") 
ismét bohózatot ir meg, az "Egy sötét tévedés" analógiáját: itt is az ősi

romlatlanságba betört európai civilizáció karrikatúráját adja, a későbbi világ
háború szembenálló két felfogásának torzképszerű rajzát, a totális és a demo
kratikus állam-fogalom összeütközését az Abessziniára csalódásig emlékeztető

Ishmaeliában, A regény hőse azonban már nem a nyugati kultúra vámszedője,

Basil Seal, hanem egy naiv, tiszta fiatalember, William Boot, aki véletlenül
kerül idilli életéből a háború forgatagába, mint botcsinálta riporter, s ügyet
lenséget ügyetlenségre halmozva lesz "korunk hőse", s ugyanakkor az első

"reiner Tor" Waugh életművében. De Basil Sealt is felvillantja mégegyszer,
-- azt a Basil Sealt, aki kicsit hasonmása is, - a .Tüzzetek ki több lobogót" 
("Put out more flags") - lapjain; csak ekkorra Basil Seal már megkomolyo
dott, kijózanította a közeledő és kirobbanó háború, a léha, cinikus, sznob fiatal
emberből rejtelmes úton-módon a háborús Anglia egyik derék személyisége
lesz, akinek változásán a mondén világ lépten-nyomon csodálkozik. Mi a fel-
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adata ezentúl? - kérdezi, amikor a nagy összefoglalás és hitvallás, az "Utolsó
látogatás?" - ("Brideshead revisited") - megjelenik. A kérdésre a "Life"
nek adott életrajzi vázlatában így felel: "két valami teszi majd népszerütlenné
további müveimet: egyrészt az aggályosabb stiláris gond, másrészt ama kisér
letem, hogy az embert a maga teljességében, vagyis Istennel való kapcsolatá
ban, mutassam meg",

* * '"
A nagy mű atmoszférája ugyanaz, mint addigi regényeié: az oxfordi egye

temi diákság élete, a londoni szalónok, gótikus kastélyok, lüxushajók, vadon
őserdők, Európa szines tájai. Itt is csupa gazdag, gondtalan ember éli látszat
életét, - a láp aszájuktg ér. Minden figurájának meg lehet találni valahol az
ősét, és a regény elmesélője, Charles Ryder, alig más mint Basil Sealnek újabb
változata: léha, komolytalan, sznob, fél-tehetség. A többiek pedig, a Marchmain
család, csupa félresikerült, bűnös, vergődő lélek, akik nem tudják, - olyan
jellemző ez Waugh hőseinél! - hogy mi a bajuk, mi az ami hiányzik, miért
kell ezt a megaiázó játszmát, az életet, végigjátszani. Kik a Marchmain márkik?
Az öreg aposztata lord Marchmain, aki egy szép napon faképnél hagyja csa
ládját és szeretőjével Velencébe költözik, - a varázsos, vallásos Lady March
main, aki felhevülten. izgatottan éli katolikus hitét, mintha valamí szígorú eti
kettű népünnepélyen venne részt, - Júlia, ez a hideg, érzéki, üreslelkű szép
ség, akí olyan könnyedén tagadja meg hitét egy házasság miatt, - Bridey, a
bigott, a dogma betűihez ragaszkodó, de a hit értelméhez el nem jutó na
gyobbik fiú, - Cordelia, apácák neveltje, apácás, de kicsit cinikus, nagyon
tisztán és egyértelműen hivő kisleány, - és végül a regény középpönti figu
rája: Sebastian. Ez a Sebastian angyali szépségű ifjú, egy Shelley-szerű rom
lott szeráf: őt szoritja leginkább életének értelmetlensége, katolikus nevelte
tésének bilincse. Sebastian homoszekszuális, úgy valahogy, mintha gyerekkora
megakadt volna a nemek közti választás pillanatában, azonfelül iszákos, vad,
elszánt és kusza, - maga az ártatlan romlás. Ebbe a bűvkörbe kerül be, egy
diákkori látogatáson, Charles Ryder, aki ettől fogva szemlélője, cselekvője és
megmentett áldozata lesz a Marchmainek végzetének: a katolicizmusnak. Mert
ezek a Marchmainek gyűlölik és olthatatlanul szeretik hitüket, - mindig ellene
lázadnak, mindig kiharcolják maguknak a bűnt, mindig vissza akarnak térni
az eredeti bűn állapotához, amely bizonyos könnyebbséget adhatna rontó szen
vedélyeiknek. ~letük elképesztő, teljes szövevényében iszonyatos. A Gond
viselést akarják lerázni magukról, kiiktatni ösztöneikből, s egyre nagyobb lelki
furdalással, de egyre vadabbul követik el a rosszat. És közben nyugtatják lelki
ismeretüket: így van jól, így kell lennie, el kell taszitani az életük veszélyes
fordulóin feléjük nyúló hatalmas Kezet. Lady Marchmain hozzájárul leánya
aposztázíájához, végigcsinálja a szentségtörő házassági komédiát, mert egy lady
Marchmainnek adnia kell a "mondén világ", a felső tízezer törvényeire, 
utána hajnalban elrohan egy hűvös, tiszta templomba; Júlia végigéli házas
életét a felületes, nagyszájú képviselővel, Rex-szel, akinek "szinte csak egyet
len tulajdonsága fejlődött ki egészen" és fut egy másik, egy tisztább férfi,
Charles Ryder karjaiba, hogy ott se találjon nyugalmat; Bridey belerozsdáso
dik bigottságába, amely a társadalmi előitéletnél is szörnyűbb kényszerré vál
tozik: vallási előitéletté; Sebastian egy romlott szeráf mohóságával veti magát
az italba, a férfi-szerelem útvesztőibe és menekűl, menekűl egyre messzebb a
rontó civilizációtól - akárcsak Waugh annyi hősei - Afrikába és egy züllött,
német legionáriustól próbálja kisarcoini az egyetlen menedéket, a szeretetet,
Charles Ryder, aki nem tudta megadni Sebasttannek ezt a szeretetet, de nem
tud megszabadulni Sebastlan szenvedélye hatásától, menekülésként Júlia felé
fordul, abban keresi Sebastian gyötrelmes-bűnöstísztaságát, Zajos, lihegő, nyug-

'" "Utolsó látogatáss , Franklin Társulat kiadása. Fordította: Ottlik Géza.
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hatatlan élet az övék, csupa bűn és szenny, morális és társadalmi bűnök vége
láthatatlan haláltánca, - s az ő életük is, a fejüket elborító szenny telj éig,
hogy csak Waugh korábbi regénycímeit idézzük és az azokból kivilágló ma
gyarázatot adjuk, - "hanyatlás és bukás", "ócska testiség", "sötét tévedés",
Isten tekintete előtt "egy marék por". Van innen kivezető út? Mindenki a mély
pontra érkezett; a bűn, a vadul, akaratosan, szándékosan kiharcolt bűn ellepi
őket, - soha véresebb, gyilkosabb, bántóbb torzrajz a katolicizmusról, mint
a gyökerükig katolikus Marchmainek élete és cinizmusa. És ekkor, a végső

pillanatban, lady Marchmain egy esti felolvasásáraemlékezik vissza a keserű,

de tisztán, gyermekesen hivőnek maradt Cordelia, - és Isten végzete elindul,
hogy megszabadítsa a Marchmaineket.

"Megfogtam őt" - olvassa lady Marchmain Chesterton híres elbeszélésé
ből, - "egy láthatatlan horoggal és egy láthatatlan lasszóval, amely olyan
hosszú, hogyelcsatangolhat vele akár a világ végére is, mégis egyetlen kis
rántással vissza tudom hozni", Ez a "láthatatlan lasszó" volt az isteni kegye
lem, amely sohasem felejtkezett meg a Marchmainekről, és soha nem felejtke
zik meg azokról, akik Istennel az ősztöneik mélyén küzdenek Isten ellen, hogy
lebírják vonzását. A messze-csatangolt bűnös hiába próbálja lehúzni magáról
a lasszó hurkát, hiába próbálja a testiség, a mondénitás, az iszákosság erőszaká

val kitépni húsából a horgot, - Isten visszarántja. A tiszteletlen, istenkáromló,
buja történet szereplői felett már hallani a lasszó suhogását. Az aposztata lord
Marchmain halálát érzi és visszatér a brídesheadi kastélyba, -'- a katolikus
illem úgy parancsolja Brideynek és Júliának, hogyelvégeztessék vele a gyó
nást; a lord tiltakozik, kikergeti a papot, a hitetlen Charles Ryder, Júlia sze
retője és második .vőlegénye, kárörömmel várja, hogy Isten nélkül fog meg
halni: s az utolsó pillanatban a lord megvallja bűneit és súlyos kezével, haló
dón, feljegyzi magára a kereszt jelet, amely ellen egy bővérü parázna ösztöné
vel egy életen át tiltakozott. Júlia rádöbben hiábavaló életére, arra, hogy nem
lehet lázadni, Krisztus jele ott ég örökre a szívünkben, hiába akarjuk eloltaní
és egy hatalmas, váratlan önvallomásban kimondja míndazt, ami testvéreinek
és sorstársainak - Waugh korábbi léha asszony-alakjainak: Prudence-nek,
Agatha Runcible-nek, Brendá-nak - szorongásaiból sohasem tudott kicsapni,
és beszámol a bűnös élet iszonyatáról. .Bűnösen élni" - mondja lázasan -,
"bűnben, bűn által, bűnökért, minden órában, minden nap, ahogy jönnek az
évek. Bűnnel ébredni reggel, bűnre tárni szét a függönyöket, megfürdetni, fel
öltöztetni, gyémántokat aggatni rá, megetetni, megmutogatni mindenfelé, el
szórakoztatní kellemesen, elaltatni éjszaka egy altató-porral, ha morgolódik.
És mindig ugyanaz, mint egy félkegyelmű gyerek, akit dédelgetve dajkálunk.
óvunk a világtól. ,Szegény, Júlia' - mondják -, ,nem jöhet el hazulról. Gon
dot kell viselnie a kis bűnére. Kár, hogy egyáltalában életben maradt', - mond
ják -, .de olyan szívós. Ezek a nyomorék gyerekek mindig ilyenek. Júlia
olyan jó az ő kis beteg bűnéhez". Milyen az ő élete? Milyen a Marchmainek
élete? "Nincs soha menedék" - folytatja később - "se a kriptában, se a kas
tély falai között, Kivetve a sivatag szélére, ahol éjszaka a sakál üvölt és nap
pal a szemétkupacok füstölögnek. Nincs visszavezető út; a kapuk becsukva; a
szentek és az angyalok mind őrzik a falakat végesvégig. Csak a csupasz kövek,
a por és az üszkösödő szemétrakások, semmi más. Kidobva, elhullatva, megrot
hadvar a bőrfekélyes öreg, aki kibotorkál villásvégű botjával az éjszaka leple
alatt, hogyaszemétből kikotorjon valamít, amit a zsákjába rakhat és kivihet
a piacra, undorral fordítja el a fejét", Igy beszél és most már szinte termé
szetesen, magátólértetődőenmond le egy második, szépnek ígérkező, de szent
ségtörő házasságról. És Sebastian, . - mi történik vele, hogyan húzza vissza
őt a láthatatlan lasszó? Végighajszolja Európán és az afrikai partvidéken sze
relmét, a züllött német legionáriust, mohón, erőszakosan akarja kiharcolni a
földi szeretetet, de nem sikerül, Isten odalöki őt arra a sivatagszéli, füstölgő

szemétkupacra, amelyről Júlia beszélt és részegen, félig öntudatlanul, elindítja
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egy sivatagszéli kolostor felé, ahol háromszor kell kopogtatnia, mindháromszor
a részegség emelkedőfokain, amig bebocsátást és nyugalmat talál. Suhog a lát
hatatlan lasszó: Bridey ráébred a kegyetlen, farizeus bigottság helyett a szere
tetre, a kis Cordelia a cselekvő szeretet útjára indul, mint afféle világi apáca,
a harcterek sebesültjei közé, - segiteni, szeretni, vezekelni a Marchmainek
immár megváltott bűnös életéért. Kegyetlen dolog a kiharcolt, újra, meg újra
magunk ellen forditott bűnben élni - effélét mond valahogyan Waugh -,
de még kegyetlenebb teher a mennyei nyájba visszatalálni: de ez az egyetlen
feladat, amiért élni érdemes.

A brídesheadi kastély, - egyike az ősi katolikus fellegváraknak, az erzsé
betkori katolikus-űldözés elől elvonuló, hitüket meg nem tagadó katolikusok
fészkeinek, ahonnan Ward Máriák, Mórusok, Fisherek, Campionok indultak
el s amelyeknek falai között épen maradt az igazi hitvallás, - a bridesheadi
kastély a regény végén elárvul. Szétmállik, megcsunyul, benövi a dudva, a
gaz, nem marad benne más, mint az erőshitű, öreg cseléd, Nanny. Ide érkezik
meg Charles Ryder, a katona, a történet elmondója és szenvedő hőse. Végig
megy a kastélyon: romlást, pusztulást talál mindenűtt, - csak a kápolna ép,
friss, ragyogó, akárcsak.a Marchmainek története idején. Ég az örökmécs,
- s Charles Ryder keresztet vet, elmond "egy imát, egy régi ima számára
új, rnost tanult szavait". És a láng ég, a kegyelem lángja, ez a láng épolyan
változatlan, mint amikor valaha még a kereszteslovagok néztek fel rá. "Ha
meggyujtották" - mondja Charles Ryder -, "csak az épitőkért és a színjáték
hőseiért gyujthatták meg és én ezen a reggelen égni láttam az öreg kövek
között". A színjáték hősei az élet hősei - az ember, akire vigyáz a Gondviselés
és visszahúzza a bukásból a láthatatlan lasszóval, akárcsak a Marchmaineket
vagy a cinikus, hitetlen szemlélőt, Charles Rydert. Ez a Charles Ryder már
Evelyn Waugh, akit ugyanúgy rántott magához Isten, ugyanezzel a láthatat
lan lasszóval. A cinikus, a ",furcsa történetek" írója, a kicsit mindig sznob
Waugh - akinek Henry Reed ezzel a regényével kapcsolatban is szeméreveti
gyógyithatatlan sznobságát - ezzel az önvallomásával tükröt tartott maga elé
és a tükörben hűen, becsületesen mutatta meg önmagát. A korábbi művek

íróját, aki ugyan útálkozott hőseitől, azok cselekedeteitöl, de titokban élvezte
azt az életet, s a Marchmainek történetének írásakor számolt le végleg multjá
val és tette meg a fogadalmat: aggályosabb stiláris gonddal ír ezentúl és a
teljes embert mutatja meg.

* * *

Az angol bírálat egyideig Waugh megtérését epugy nem vette komolyan,
mínt első regényeit. Túlságosan hozzászoktatta már őket "enfant Lerrlble"
magatartásához, ahhoz, hogy mindenáron, erőszakosan meghökkenteni akar,
hogy semmit sem .vesz komolyari - a megtérés Campion Hallban valami efféle
"fun"-nak tetszett eleinte. Katolicizmus és Waugh, - aki csak az anyagát látja
Waugh műveinek és stiláris eszközeit, valóban csodálkozhat, mert látszólag
az "Utolsó látogatás" sem más, mint a régi frivolság, cinizmus, morális gátlás
talanság nagyszabású, teljesebb gonddal egybeszerkesztett gyüjteménye. "Az
ördögöt Waughban" - írja Peter Schmid, egy svájci kritikusa - "nem lehet
álöltözettel megtéríteni: a régi frivolságot csak kacérabbá teszi, hogy elégikus
érzelmességgel és jámborsággal vegyíti. Aligha hinném, hogy a katolikus Egy
ház örülne ennek a könyvnek". De így csak a felűletről lehet szólni, mert
csillapithatatlanul, üldözőn zeng ki a könyvből a régi már-már elviselhetetlen
szorongás, csak éppen most, immár először, Waugh a feleletet is megadja, s ez
bizonyos értelemben fordulatot jelent egész katolikus írodalmunkban. Waugh
mer olyan könyörtelen lenni a szenvedély feltárásában és a bűnök lakomáj ává
lett sorsok leírásában, mint Mauriac vagy Julien Green, de ugyanakkor mer
tiszta, szinte kegyes megoldást ís adni. Mauriac, akihez magatartásában sokban
hasonlít, kérdőjelekkel végzi regényeit, a tanulságot rábízza olvasóira, -
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pályája első szakaszán így cselekszik valahogyan Waugh ís. A "Hanyatlás és
bukás" Pennyfeatherje, nagyvilági kalandjai után, ürességet és félelmet érez,
amikor visszatér a scone-i főiskolára és az ebioniták jutnak eszébe, akik Jeru
zsálem felé fordulva imádkoztak, - az "Ocska emberek" főalakját. Adam Fen
wick-Symest, elborítja a háború förgetege, - az "Egy marék por" tiszta
Anthony Lastja az őserdő mélyén megérzí, hogy valamí rettenetes kényszer
vezette az életét, - az "Egy sötét tévedés" lelkiismeretlen Basíl Sealje méla
búsan megeszi a kannibálok lakomáján annak az egyetlen lénynek a testét,
akí iránt az érzelemnek halovány szíkrája lobbant fel benne. Mindezek a meg
oldások: kérdőjelek. De a Marchmainek és áldozatuk, Charles Ryder, sorsa
megoldódik már az örökmécs fényében, amely megváltást hirdet az ember
nek. Frívolitás és mélységes hít, - a régi és az új Evelyn Waugh. A szoron
gás megszűnt az íróban és nem gyötrí már az olvasót, hiszen annyira nyilván
való, egyértelmű, feloldó a felelet.

Nemcsak egyedül Waugh járta be ezt az utat. A nagy eszmények hívása
ellen bízonyos frivolitással lehet csak védekezni s bizonyos frivolitással lehet
csak végleg elfogadni azt. Waugh írói alkata szinte szervesen illeszkedik a
huszadik század nagy angol konvertitáinak magatartásába, - Chesterton, a
maga módján, épígy frivol volt megtérése előtt, sőt bizonyos értelemben azután
is, még az olyan alázatos hítű művek lapjain is; mint Aquinói szent Tamás
vagy Assisi szent Ferenc életrajza; Hilaire Belloe műfaja is a "furcsa", a tisz
teletlen, a csúfondáros; Graham Greene is, saját szavait használva, "entertain
ment'-eket irt, vagyis "szórakozást", a Hatalom és Dicsőség "konstruktiv"
remeklése előtt. Waughnak ugyanez az "entertainment" a müfaja, ugyanez az
iszonyú, megrázó "divertimento". A műfaj rögtönzött jellegét ő viszi legmesz
szebbre, a legveszélyesebb szakadék szélére. Korai regényei nem mások, mint
vibráló, szeszélyes rögtönzések, - vázlatosan hagyott fontos fordulatok,
gúnnyal és rosszmájúsággal kidolgozott mellékes epizódok, szaggatott párbeszé
dek végtelen, látszólag logikátlan mozaik-rendszere minden műve, különösen
az "Ocska emberek" és az "Egy sötét tévedés". De ott is ismeri már a nagy
emberi tragédiák előtti alázatot, - gondoljunk csak egy társaságbeli "intim
pista", Simon Balcairn, öngyilkosságára, Agatha Runcible örülésí jelenetére,
Anthony Last őserdei fogságba-esésére. Itt már ugyanaz a nagy epikus szándék
érződik, amely később az "Utolsó látogatás" legnagyobb írói varázsa lesz.
Minden töredék korábban: felvillanó színek, megrezzenő arcélek, gúnyos oda
mondások, - az "Utolsó látogatás" meséje nyugodtan, epikus bőséggel ömlik,
nagy áradás viszi hőseit a megnyugvás, a kereszt felé. Ahogy korábban egy
két szóval intézett el karaktereket, csak bemutatva és nem indokolva sorsu
kat, itt már nagy jellemrajzokat ad, egy-egy emberi helyzet tiszta és teljes
képét. "Az aggályosabb stiláris gond" felejthetetlenné teszi oxfordi, londoni
hangulatait, a régi "enfant terrible ismeri már - amit a "Szerencsés fogás"
ban és a "Tűzzetek ki több lobogót"-ban kezdett megtanulni: a mosolyt, a derűt,

az elnéző humort; s az öngúny, amely mindig személyessé tette mondanivaló
ját, kicsit önvallomássá páratlan bőségben özönlő groteszk, hamis-pátoszú, er
kölcstelen, osto'ba figuráit, a végtelen haláltánc egyes ember-láncszemeit. az
"Utolsó látogatás"-ban érdekes módon lesz egyetlen hatalmas mea-culpává. És
most csap fel először, bűvöletesen, egy különös melankólia, egy őszies alko
nyati fény, amely egyetlen egységbe vonja párázatával a waughi életművet.

Az irgalmatlan cinikus megtért. megnyugodott, - de engedi-e a világ, amelyet
most már a hivő felelősség-érzetével figyel, hogy a szatirikust elnyomja magá
ban? A világ mindig a burleszkre ad alkalmat. Az "Utolsó látogatás" óta Waugh
két kisebb könyvet írt, nagy elbeszéléseket úgyszólván. Az egyik, "Scott-King
modern Európája" -- ("Scott-King's modern Europe") -- épúgy pamflet az
értelmetlen civilizációról, mint a másik, a minden izében waughi - "Egyetle
nünk" ("The loved one"). Scott-King, a tudós, egy európai totális államban
tett látogatásán rádöbben a humanitásából kifosztott élet borzalmára, - itt
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Waugh még csak élesen irónikus. Az "Egyetlenünk"-ben már kicsap felhábo
rodása, ez a kis könyv már lázadás a gépi civilizáció, "az új világnak" a halál
iránti magatartása ellen, kegyetlen és kíméletet nem ismerő memento mori, 
a gúnyos szatirikus úgyszólván azt a korbácsot veszi kezébe, mellyel Krisztus
a kufárokat kergette ki a templomból. Az életnek már értelme, célja van, a
szatirikus purifikátorrá változott.

* * *
Mi jön ezután? Evelyn Waugh nyilván hü marad önmagához: életműve

a meghökkentés, meglepetések szüntelen láncolata. A katolikus Waugh, ...:
Chesterton, Baring, Belloe örököse, amaz angolok örököse, akik az Erzsébet
kor óta őrzik a hitet, - nem fogja cserbenhagyni híveit.

ARANY NŐK

Arany nők, régi, tiszta asszonyok,
kiket csak férj és orvcs láthatott!
kik nem ismertek titkot, áthatót,
a rájuk szórt szemek, mint vad homok,
aláperegtek, --
odavetették őket a szeleknek.

Arany nők, akiken a karc, a próba,
csak azt mutatta, hogy arany valóba',
kiken örökké ott ült, ott a fény,
de ott az aranysárga bánat is;
becset nyert közelükben az erény,
s lelepleződött ami ál, hamis -

E nők nem üztek álnok álmokat,
egy szenvedélyük volt: az áldozat,
egy állatuk csak: a házőrző hűség 
keblükön, mint pihegő ékszerek,
gyerek csüggött, gyémántszemű gyerek:
a legszebb láncon a leggyönyörűbb ék!

E nők tudtak csak igazán szeretni!
osztatlan tűzzel s nyiltan, mint a nap,
nem hulltak csillagokra, mint az éjjel,
ezüst helyett öntöttek aranyat.
Az ő szerelmes csókjuk a napé volt:
élet fakadt nyomán és sarjadás 
egymagukkal is tele volt az égbolt,
egymagukban is millió varázs!

Arany nők, régi, tiszta asszonyok!
ércemléküknek méltán hódolok,
méltán és méltón!
Mik voltak ők, nem tudja senki jobban 
dehát hogyne, hisz itt vagyakaromban,
becses mintául itt vagy Te nekem:
arany nő, tiszta asszony, kedvesem!

Kiss Jenő.
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