
AZ A HUSZONKÉT ÉV
l r t a Marcel Adand

Marcel Adand - a mai francia irodalmi élet "szürke ernínenciása",
ahogyan a Figaro Littéraire interjúja nevezte r- a Nouvelle Revue F,ran
caise, a nagymultú és nagytekintélyű irodalmi folyói rot egyik szerkesztője;
regényíró, elbeszélő és kritikus. Az alábbi elbeszéLés Le Grand Pardon (A
nagy vezeklő zarándoklat) című könyvéből való: nagyobb és kisebb novellák
és lírai vallomások gyűjteménye, 1965-ben jelent meg. "Jó lenne egyszer
együtt útrakelni - írta egyik műve végén -, mindenkii a maga játélcaival
és nyomorúságaival. föl-fölvillanó reményeivel, a Nagy Bűnbocsánat felé."
A Grand Pardon (híres bretagmeí zarándoklat) ilyen "útrakelés" és ilyen
együtt-zarándoklás: egyszerű embereké, egyszerű sorsoké. valami homályo
san sejtett cél és feloldódás felé. Embereké. akik magukban hurcolják ne
hezen közölhető, kisebb és nagyobb titkaikat és fájdalmaikat, s akik mind
arra vágynak, hogy egy napon megszabaduljanak terhüktől. azzal, hogy
kimondják, hogy megosztják, vagy leteszik valakinek a lábához. Mert ha
nem, végülis összeroppannak alatta, ki-ki a maga médján. Esetleg úgy, mint
Gáteloup, akiben huszonkét esztendőn át ért és erjedt Iojtogatóan zavarossá
a föloldatlan szégyene. A Grand Pardon legtöbb hőse a maga .Jcímondha
tatlanságával", közölhetetlenségével küzd ; de Arland világa mégsem az
"elidegenedettség" birodalma; mert az emberek végülis találkoznak a kö
zös nyomorúságban, amiben együtt zaráridoklunk, és a közös reményben,
amely a zarándokút végén vár. Ahogya mű egyik közbeiktatott prózaverse
vallja, a "Dúdolás útközben": - "Míg a fényt vissza nem vonják tőlünk;

rníg a világ színeiés formái belénk hatolnak és a rózsa rózsa lesz a szemünk
ben; - míg egy énekot.iegy lépést,egy szót hallunk;-és míg menni bí
runk, kezet fogva, s míg érezni bírjuk a fák illatát és a testek édességét; 
rníg a homály nem lesz, csak várakozás a nappaira : -köszönöm."

Adand 1965-ben Magyarországon is járt. Magyarul megjelent 1943-ban
mindeddig Legnagyobb regénye Lovass Gyula fordításában Féltestvérek cím
mel, 1962-ben tíz novel.lája Réz Pál fordításában és utoszavával Angyalok
öble címmel, és legutóbb talán legszebb rnűve, Antarész című regénye, némi
kurtítással, Gyergyal Albert fordításában és kísérő tanulmányával a Nagy
világ 1966. novemberi számában. (r. gy.)

Csak azt a huszonkét évet nem bírom megérteni sehogysem. Mert
huszonkét év múltán szó sem lehetett holmi fölfedezésről. Tegyük föl,
hogy Firmin Gateloup egy ideig valóban vak volt (már ahogy ilyenkor
szokás); mondjuk,egy hónapig, kettőig. De egy vadőr, egy idegen - egy
lotharingiai a Sologne kellős közepénl - komor, mint egy medve, kelle
metlen, mint a rüh, az örök szimatolásával, a pörölésével egy hitvány
gomba vagy egy nyúlfark miatt, a világért be nem engedve senkit az
erdőbe, ahol lányok-legények olyan szívésen sétáltak vasárnaponkint : 
hát ennek aztán mindenki örömest az orra alá dörgölte abalszerencséjét!
Eleinte, ha lejött a faluba, csak összemosolyogtak, összesúgtak a háta mö
gött, meg ártatlanul célozgattak : "Hogy van a gróf úr? Hát Gateloup-né
asszony?" Aztán jöttek a fölírások, szénnel, a birtok valamennyi deszka
kerítésén (ezeket sorra Ietörölte). Végül az a híres vasárnap a Posta kávé
mérésben (dehát minek is tolakodott oda), mikor a levélhordó azt mondta
neki: ahelyett hogy örökké borsot törne az emberek orra alá, inkább a
felesége szoknyája után nézne. A vadőr elzöldült, mint a vackor, össze
szorult az ökle, szemét elfutotta a vér; de csak egy perc volt az egész, és
máris kiment. Istenesen elbántak vele.

Aztán nincs tovább. Se verekedés, se kimagyarázkodás, se skanda
lum, se szemrehányás: hallani se lehetett semmi ilyesmiről. Hiába fag
.gattuk a szakácsnét: "Nincs semmi, Rose asszonyság? - Semmi." Mintha
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a vadőr egyszer s mindenkorra beletörődött volna. Csak éppen a faluba.
nem igen járt le többé; ha véletlenül belebotlott az ember: olyan volt,
mint aki se lát, se hall. Az asszony meg, a kicsattanó jókedvével, vígan
élte világát (idegen volt az is, de déli, Toulouse-ból). Ami pedig a gróf
urat illeti, hát Ő, Mathieu de Sérigny gróf úr csak ősi jogait gyakorolta;
s hogy még mindig gyakorolja, az ő korában (hatvan éves elmúlt): erre
majdnem olyan büszkék voltunk, mint arra, hogy ő a szenátorunk. Amel
lett a gróf úr rnindenben az első volt, a templomban épp úgy, mint a köz
ügyekben (neki köszönhettük az új kutunkat). Szó ami szó, nagyvonalú
ember volt, és amikor híre kelt, hogy a Gateloup-né állapotos, fölöttébb
tetszett nekünk a dolog, Egy július tizenegyedike előestéjén tudtuk meg;
mikor leszállt az éjszaka és fáklyásmenettel köszöntöttük a gróf urat, II
zenészek kettős tust húztak a tiszteletére.

Az asszony meghalt a gyerekágyban. Sok mindent lehetne mondani
róla; dehát a holtakról vagy jót, vagy semmit. Tudjuk, egy ilyen Gáteloup
né asszonyság halála nem sokat számít a világban. Sériguy gróf úr mégis
ettől fogva kezdett szemlátomást megváltozni. Egyre kevesebbet törődött

a falunk dolgaival, lemondott még az elöljáróságról is, pedig az apja,
Armand gróf, meg a nagyapja, Léopold gróf (a nagykövet) is az volt; a
köszönésünket is alig fogadta, bezárkózott a kastélyába. Rose asszonyság
tól, a szakácsnétól aztán megtudtuk, hogy nem érzi jól magát, csak a vad
őre társaságában; vacsora után behivatja a szobájába, s ott virrasztanak
kettesben késő éjszakáig, a gróf úr a karosszékében, a vadőr meg a kan
dallót támogatva; néha váltanak egy-egy szót, de többnyire csak hallgat
nak. Min tűnődhettek? A halotton? A gyerekükön, aki nem láthatta meg
a napvilágot? Vagy, ki tudja, miután olyan sokáig éltek együtt, és olyan
különös kapcsolatban, talán a magány kötötte össze őket. De azért mégis
furcsa, hogy egy Sérigny gróf, egy hajdani szenátor ilyen bizalmas lábon
legyen egy Gáteloup-val, már szinte mintha egyenrangúak lennének, akár
milyen furfangos játékkal avatta is be a szolgát a sors a gazdája érzelmi
életébe.

Azt mondhatja valaki, hogy Firmin Gateloup egyszerűen ragaszkodott
az urához, hogy soha egy hajszálnyit sem vétett a köteles tisztelet ellen,
hogy önfeláldozóan gondozta, kötözte, mosdatta a grófot és virrasztott
mellette, mikor az a komisz érgyulladása volt, és hogy - Rose asszonyság
szavával - kutyahűséggel szolgálta. Rendben van, elismerem, magam is
tanúja voltam egyszer (éppen aznap, amikor megtudtuk. hogy a gróf úr
rövidesen eltávozik körünkből: unokaöccsei nem akarják magára hagyni
kedves nagybátyjukat, s leülönben is, egy ilyen gyöngélkedőöregembernek
a mi Sologne-unknál sokkal jobbat tesz a Provence, ahol szép kis tanyá
juk volt). Szóval aznap, ahogy megkerültem a kastélykert falát, a kiska
puhoz értem, amelyik az erdőbe vívő hársfasorra nyílik; éppen akkor
búkkantak föl: a gróf úr (hogy megöregedett l) botjára görnyedve, lábát
húzva, meg-megállva, majd újra nekifohászkodva; mellette a tagbasza
kadt Gáteloup, ő is lassú léptekkel, szemét a gazdájára függesztve. Mert
már hűvösödött, pokrócot borított az öregúr vállára. "A gróf úr fáradt 
mondta. - Engedje meg, hogy megfogjam a karját; messze van még a
kastély." így botorkáltak el előttem; én köszöntem nekik. De vajon észre
vettek-e? Csak mentek, a maguk külőn világában.

Hogyan lehet hát megmagyarázni a két nappal később bekövetkezett
bűntényt? "Tévedés volt" - hajtogatta kezdetben Gáteloup. Allítólag nem
tudta, hogy a gróf úr kint jár - mintha a gróf úr kijárna egyedül a kas
télyból, és éppen este! Nem vette észre a homályban - mintha nem látna
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a sötétben is, akár a macska! Azt hitte, valami csavargó - egy csavargó",
száz lépésnyire a háztól! Es akkor, mert nála volt a puskája ... hát szó
val így!

De a csendőrök se együgyű gyerekek. Különben váratlanul Gateloup
is beismerte a bűnét. Azt a vallomást, és hozzá azt a kihívó hangot! Az
esti séta, és ahogy megállnak: "Tessék csak várni egy kicsit, gróf úr. El
felejtettem valamit. Csak egy pillanat ..." Csak amíg fölkapja a puskáját,
beoson a fák közé, céloz. Adná az ég, hogy a gróf úr ne vett volna észre"
semmit! Az meg kezében a fegyverrel, ujjával a ravaszon, szemét még
egyszer, utoljára - hány másodpercig? - az aggastyánra meresztve: meg-
fagyott bennünk a vér; azt kérdeztük tőle: "De miért? Miért?" Erre nem
akart felelni.

Ölni dühében szokott az ember; nem vár huszonkét évet a bosszújá
val. Ez nekem nem fér a fejembe. Hacsak be nem érte sokáig a bosszú
puszta lehetőségével, és most, látva, hogy ura elköltözésével ez a lehetőség:

füstbe megy... Es hacsak... hacsak nem ragaszkodik az ember a szé
gyenéhez, hacsak nem merít belőle egyebet is, mint kínt és szenvedést ...
hacsak a szeretet és a gyűlölet nem egy és ugyanaz egy nyomorult szív
ben ... De ez már olyan zavaros, olyan különös vidék, hogy istenkísértés
tájaira merészkedni.

Szegedi Gergely fordítása

•

GLORIA
A liturgikJus megújlhodás során a szentrníse (és a

többi egyházn szerrtJairtás)kíséI1ő szövege, most magya
rul is megszólal, A kezdet II1ehézségeivelküsZlrodó·
magyar fordítást aligha tekínthetjük véglegesnek.
Glória-fordításunk: azt bízonyítaná, hogy az Isten
dicsőítéenek az a ragyogó himnusza úgy is magy~
foodítlható, hogy énekelhető va:gy könnyedén hangosan
imádkozható legyen.

A PAP .~~ dallarn változataí szertíJnt énekelve, vagy recitálva):

Dicsőség a mennyben Istennek!
Dicsőség Istennek a mennyben!
Dicsőség mennyben az Istennek!

A HIVEJK (énekelve vagy recitálva):

Békesség a földön
a jó embereknek!

Dicsérünk, Uristen,
áldunk és imádunk:
nagy dicsőségedért

téged magasztalunk,
mindenható Atyánk!
Isten egyszülöttje,
Urunk, Jézus Krisztusl
Istennek Báránya,
világ Megváltója,

légy irgalmas hozzánk!
Világ Megváltója,
hallgasd meg az imánk!
Az Atya jobbjám ülsz:
légy irgalmas hozzánk!

Szent és nagyfölségű

Ur vagy Jézus Krisztus!
Ur a Szentlélek is
az Atyaistennel
örök dicsőségben. Amen.

B o g n á r A n d r á s fordftása.>
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