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Két ellentétes író

Maurice Druon nem nagy író. Sokszor érezni raűveiben a zolai hatást. Re
gényei laza szerkesztésűek, nyelvezete száraz és nem eléggé érzékletes. Más
különben Késsel unokaöccse, csak annál különb. De időnként olyan mélysé
geket ér el, hogy bámulunk. úgy 'tűnik, mintha ez az író értéktelen, háborús
pénzzel játszana, míg aztán egyszerre csak, egészen váratlanul arany dukátot
dob az asztal közepére. A Les grandes fa'milles-ban, mely magyarul is meg
jelent, egy helyütt így ír: "Az öregség minden formája vezeklés."

Regénye egyik alakját elviszi az őrültek házába, s az eliszonyodik ugyan,
de úgy gondolja, hogy ezekben a betegekben már semmilyern érzék sincs ah
hoz, hogy felfogják szenvedéseiket. S ezt a véleményét az őt kisérő domonkos
atyának is elmondja. Ez utóbbi így válaszol: ".Éppen annyi van, hogy ezenved
[enek. &; állítom, hogy valamennyien szanvednek is, mégpedig borzasztóan.
Azok, akik állandóan, vagy időnként eszüknél vannak, azért szenvednek, mert
tudatában vannak elesettségüknek. akik pedig már nincsenek észnél. azok más
ként, de ugyanolyan kegyetlenül. Például azt mondják egy bolondról. hogy
csípővasnak hiszi magá:t; ez nem igaz, ő csípővas akar lenni és mind azt
bizonyítja neki, hogy nem az, s igy általános elutasításba ütközik, nemcsak
az emberek részéről, hanem az egész teremtett világ részéről."

Csodáljuk ezt a kért idézetet? Igen. De elszomorodunk, miikor jóval előbb

a következő léha és hazug sorokat olvassuk: "Rögtön utána halkított a ze-
, nekar, a kövér magyar pedig előlépett, kitolt pooakkal, kezében a hegedű.

- O, mennyí csinos nő, mennyi csinos nő - kiáltott fel. - Egy csokor virág.
Mit óhajtanak hallani a hölgyek? ... NO,akkor egy jellegzetes magyarkerin
gőt!" Itt stílusa megbocsáthatetlanul súlytalan, abban pedig, amit mond, egy
enyhe és egy súlyos tévedés van. Igaz, nem írhat mindenkí remekműveket,

amikben mínden nemes anyagból és mínden a helyén van. Elégedjünk meg a
többi írónál helyenként megcsillanó arannyal.

*
Most Valéry Larbauá Famina Marquez című regényét olvasom. Tündök

Wen üde írás, kifejező. kerek mondatokkal. Ebben a könyvben olvastam elő

ször Henry Pereyve-ről, ki Szűz Máriához intézett imájában a következőket

rnondja: "Könyörülj azokon, akik szerétték egymást, s akiket elválasztottak
egymástól. .. Könyörülj a szív magányán." Ez utóbbi különösen szép.

Larbaud bizonyos tekintetben egyenletesebb és híggadtabb író, mint Mau
dac, ki egy-két remekművétől eltekintve a fecsegés bűnébe esik. Larbaud vég
telen gyöngédséggel rajzolja meg alakjait: a leírásokban oly szűkszavú, mint
Csehov, kinek ez volt egyik főereje, IS ami a meglepőbb, ez az író nemcsak jól
ír, hanem amellett bölcs is, bölcsességét szerényerr viseli, minit ahogyan a
gazdag-ságát, hiszen tudjuk, hogy milliomos volt, nem szerette. Az egyik he
lyren igy ír: "Szeretett volna elsüllyedni szégyenében, szerette volna megta
gadni ezeket a mondatokat. Ha legalább leírta volna, most kitö,rölhetné őket.

De nincs olyan törlő a világon. amely mások emlékezetéből kitörölhetné a mi
szavainkat." Majd : •.A regények újdonságot jelentette!k a számára, nem vette
észre a mese mögött az irodalmi fogásokat, a sok ismétlést, az elcsépelt for
dulatokat .. , Fermíría Úgy érezte magát, mint azok a színházlátoaatók. a'kJik
még sose láttak kulisszákat és minden gyanarkvás nélkül csodálják a díszle
teket". Később: "Egy csöppet Sem csodálkozott, hogy lemondott az alázat
és az áhítat kereséséről; inkább természetesnek találta: hiszen túléljük érzé
seínket, mint ahogy túléljük az évszakokat."

Van valami közös Larbaudnál és Mauriacnál, s ez, úgy hiszem az, hogy
míndketten alaposan ismerték a keresztény hítírodalmat, a szentek életét,
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imáikat és írásaikat, mík számunkra fennmaradtak, Az alázat nyelvén beszél
nek, avval a különbséggel, hogy Mauriacnál ez - kivált későbbi írásaiban 
igen gyakran gépiessé válik, Mauríac regényeit hajdan nagyon szerettem,
csodáltam világos, tiszta képeit, s azt a készségeit, ahogyan a lényeget meg
markolja, Legjobb írásaiban, ugyanúgy, mint az életben látjuk, az egyén
szerencsétlensége körülhatárolt, sajátmagára és legszűkebb környezetére korlá
tozódík, miközben az évszakok nem fukarkednak a gazdagságukkal, s a többi
ember tovább éli megszdkott életét, vagyis az élet megy tovább.

Krudyról

Súlyos szív- és idegbeteg volt. Arcképét nézve megdöbbenek: egy meg
szállott, aki féken tartja, féken tudja tartani magát, olyannyira, hogy' esze
veszett társas életet él és közben mérhetetlen sokrut. alkot. Mikor volt erre
ideje, hogyan volt erre ideje, hiszen kocsmaról kocsmára járt. Micsoda in
dulatokat hordozott magában, másrészt milyen türelmes alázatbal és szorga
lommaI írja a müveít. O a magyar elbeszélő irodalom legnagyobb rejtélye és
egyben ő az, aki egyedüli világméretű prózaírónk. Voltaképpen színte állan
dóan "leleplez", még Petőfit sem kímélve, de ezt olyan finomsággal, kellem
mel teszi, hogy keserű szájízünk nem marad. Ennek az az oka, hogy mint
minden nagy író, szeretí az alakjait. Átfogó ereje óriási. Szendrey Juliáról és
Petőfi Zoltánról szóló irásai nemcsak csodálatos alkotások, hanem egyben fi
gyelmeztetésül szolgálnak: a nagy művészek a környezetükbe kerülő ernbere
ket kilódítják eredeti pályajukról és örökségük is vészterhes, Vörösmartyról
két-három oldalt ír oly módon, hogy legnagyobb részt "bájosan elcsacsog" 
mint ahogy 99 éves édesanyám mondja -, de aztán pár sorban abban afélel
metes komorságban villantja fel őt, amilyen ez a nagy költő élete utolsó
éveiben volt. Kemény Zsigmondról szólva ellágyul, mintha valamilyen távoli
rokonságat érezne vele. A hírhedt Gasparone alakja nemcsak minket, őt ma
gát is szórakoztatja, ugyanakkor szánja is, mint az egész őrült világot. Vágya
az ártatlanság, de ártatlan embereket nem tud' ábrázolni. "A kék szalag hő

sé"-nek leányalakja valószínűtlen. Koráról, írásmódja segitségével, mely fedő

rétegül szolgál, gyilkos őszinteséggel ír; a katonák a harctéren szerivednek és
meghalnak, míalatt Pest mulat, Sajátmagát is "kiadja". .Az "Aranvkéz-utcai
szép napok"-ban Bimm úrfi, ez a nagyon is alvilági fiatalember ő maza. S
bár az írók, ha magukról írnak, jobbára dadognak, vagy melléb eszélnek, 
talán Hemingwayt kivéve, - Krudy határozott könyörtelenséggel, persze
a szépírás minden eszközének segítségbe vételével. vall fiatalkori züllöttsé
gé ről.

"Pest-Budai séták" című könyvét olvasva, újra megállapítottam, hogy
Krudy kisebb írásai jobbak a regényienél. ezek alapján a leznazvobbak kö
zött van a helye. Amit Krudynál lesriobban csodálók, az a nyelvezete, feovel
mezettsége, bíztonsáza, s nem utolsósorban megdöbbentőerr pontos ítélőké

pessége, amivel a különböző nemzedékeket. karokat (írói arckének) bemutatja,
éspedig oly hitelesen, hogy pillanatnyi kétségünk sincsen afelől: valóban ilve
nek voltak. Alig vehető észre ugyan, de valótában minden írásában állást
foglal, csakhogy ezt végtelenűl finomari teszi, szinte mellékesen, ami természe
tesen nem igaz.

A XX. századi életformát és légkört megvetendőnek tartja és vall ía. A
bomlás kétségtelenül akkor, vagy valamivel elóbb kezdődik. De mít szólna
korunk víszonvaíhoz, a hatványozott ziláltsásra, mely mindannviunkat iplJ,e
mez, "Gordonka" círnű íráséban többek között ez áll: "De jó lett volna akko
riban Pesten járni, amikor valódi krínolínban repült a dáma, a s?:·f'rf'lmesek
nyugodtan bíztak az időben s évekig epedtek az első csókér-t: senki npm sie
tett, csaJk a lóvasút, a tavaszi séta nagy élmény vo1t, és esténként míndenkí-
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nek volt ideje a hold állását megfigyelni." Ez Krudy ábrándja a huszadik
századdal szemben: egy korábbi, viszonylagos "aranykorról" álmodozik.

:€desanyám, aki a faggyúgyertya koráhan született, nagyon szereti Krudyt,
valószínűleg azért, mert gyermekkorára és ifjúságára emlékezteti. Voltaképpen
egy Krudy-mű alakja lehetne, Matuzsálemí kort elérve beszámol arról, ha egy
madár az ablakpárkányra száll, mindennap aggódva kérdezi meg, hogy jó volt-e
a napom, s nemrégiben elmondta nekem, hogy ha nem tud élaludní, régi, gye
rekkori altatódalokat dúdol magában.

De vajon az az "aranykor", amit Krudy visszakívánt, valóban aranykor
volt-e? Semmiképpen sem. Anyai nagyanyám. akinek emlékiratairól Berde
Mária a Kemény Zsigmond Társaság 1928-as évkönyvében "Erdélyi' Vor
rnárz" címmel tanulmányt írt, 45 éves korára előzvegyült és viszonylag el
szegényedett: nem tarthatott szolgasereget, még komomája sem volt. De a haját
nem tudta és nem is akarta, sajátmaga fésülni. Ezt két lányára hagyta. Z ...,
az elszegényedett nemes úr ivócimborájával társulva feltörte Tum-Taxis her
cegné sírboltját s a halottat ékszereitől megszabadították. Egy parasztasz
szony, ahogyan anyám mesélí, arra az időre, amikor III munkáját a szántó
földeken végezte, gyermekét térdig a földbe ásta, hogy ne alkalmatlankód
jon neki. A gyermek persze meghalt. Az emberek, ha hosszabb útra mentek
kocsival, karabélyt és kardot vittek magukkal, a gyalogos meg fütyköst. Kár is
tovább sorolni. Az emberiség mind többet akar, mind inkább jobb életet,
ugyanakkor mínd jobhan elvadul. Psychopata világban élünk.

&desanyárn

Kilencvenkilenc éves. Gerince elferdült, mivel egyszer a kályhából kl
CS8.PÓ láng a ruhájába kapott és alaposan megégett. Akkor sokáig kéllett fe
küdnie, feküdni pedig csak egyik oldalán tudott, mert a másik csupa seb volt.
Igy lett, szegény, görbe. De a lelke éR a szíve egyenes és tiszta maradt. Ér
deklődése most is hihetetlen sok irányú. pedig' két éve már nem tud olvasni.
Utoljára Herodotoszt forgatta. Nagyon sokat voltunk együtt, Iegtöbbnvíre
beszélgetés nélkül, mint azok a nagyon ritka emberek akik olyan meghitt
ségben élnek, hogy a beszéd már szinte szükséetelen a számukra. Együtt van
nak egy kertben, egy szobában, mindezvik végzi külön-külön a munkáiát és
el is merül abban, mégis egyek, egymásért élnek. így vagyunk mi is. Termé
szetesen míndkettönk nehéz és szomorú élete is hozzájárult és járul ahhoz,
hogy keveset beszéltünk, illetve beszélünk egymással. A derűs pillanatok,
vagy órák, hiszen ilyenek mindenki életében vannak, sokszor a mi .Jakatra
zárt" szájunkat is megnyitották. Egyszer megkérdeztem tőle: "Mama, ha egy
rablógyilkos jönne be a szobába, ahol maga egyedül van és az asztalon egy
revolver heverne, lelőné-e a gonosztevőt?" - "Nem, fiam." - válaszolta.
"De akkor az megölné magát," - folytattam a tréfálkozást, "Elfutnék,
fiam" - volt a válasz. "De maga már nem tud futni" - mondtam. - Értse
meg, hogy csak úgy menekülhetne meg, ha használná a fegyvert." - ..Én,
fiam, ezt nem tudnám megtenni," - zárta le a beszélgetést, Pacifista? Nem!
Krísztusí hitben él: ez az ereie és másokkal szemben ez a gyengesége. Szol
gál és kiszolgáltatja magát. Túr, mert hisz Istenben. Gyakran idézi Arany
Jánost:

Mert szegénynek dráqa kincs a hit,
tűrni és remélni megtanít ...

Az ő életénél szebbről nem tudok, és odaadóbbat nem ismerek. Minden
ről, ami anyagi, lemond és időnként korholja magát. "Mihaszna, hitvány vén
asszony vagyok" - mondja panaszkodva; mert ez - bár nem igaz, hiszen
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nekem Ő főz ma is - valami hamis elképzelés folytán, valóban fáj neki. Mos
na és vasalna is rám, és orvoshoz menne, ha erre szükségem van. Valaha
kastélyban l1akott, ma egy heverője VIéUl,megszokott széke, néhány ruhada
rabja és a vágya, hogy segftren, mirnél többet dolgozzon, és az ábrándja,
hogy minden újabb napom szebb és jobb legyen. Mondtam már többször
neki, hogy ez lehetetlen, ez aoszurd valami: ezt megérti és mégsem tud be
letörődni. O az örők anya, aki a lehetetlent is lehetőnek tartja.

Az író kegyetlen, és 'a fiú, én, az anyám gyermeke előrelátó: Ű nagyon
öreg, én visaont több súlyos betegséggel birkózom, ezért egyszer megkérdez
tem tőle, mit csinálna, ha meghalnék:

. "Behunynám a szememet és én is meghalnék." Milyen megdöbbentően

egyszeru és szelid vallomás. Semmi sincs ebben az öngyilkosok zavart és dúlt
szilajságálból. Ez a mondat azt jelenti, hogy az életének nélkülem nem lenne
értelme, és a szegény, fárradrt, igen öreg szervezet, amit mindennap munkába
fog, fe1adná a hiábavaló harcot a további életért.

Ugyanakkor megvan a maga nagyon határozott, belső élete, amin senki
és semmi sem tud V'áJItoztatni. Ehhez képest az acél semmi. A járása már
ingatag, de láthatatlan szíklékat cipel. A szeretete pedig dísztelen. Nemrégi
ben külföldön jártam, de ott rO&SZU1 éreztem magamat, ezért hamarabb
érkeztem haza, an~ül, hogy értesítettem volna. Mikor a .szebába léptem
és megMtott, felá1lJt, egy szót sem sz61t, de kilencvenkilenc éves karjai acél
kapocsként szorítottak magához. .

Egyszer erról beszéltünk, hogy milyen féikevesztettek az emberek ma
napság, milyen tébolyodott a világ. F.s azt mondtam: azért, mert az embe
rek nem egyszerűek. Ű azt mondta: nem tiszta szívüek.

!ts nek[ volt és van igaza.
a az én szeretett és életet adó édesanyám. EiYetlen és pótolhatatlan.

A ZSOKÉ
lrta CARSON McCULLERS

Az ebédlő ajtajáJban megjelent a zsoké, majd belépett, nekivetette a há
tát a falnak és mozdulatlanul állt, mint a cövek. Sokan voltak a helyiség
ben, mert jhárom napja tartott már a versenyszezon. és zsúfolásig telt a
város összes seáílodája. ŰSZtirózsák huldatták szirmaikat az asztalok fehér vá
szonabroszára, a szomseédos bárból meghstt, italos hangok duruzsolása hal
látszott. A zsoké a falnak támaszkodva várakozott, és beesett, gyászos. pillan
tású szemével alaposan körülnézett a helyiségben. Végigjárta1Jta tekintetét az
ebédlön, s Vlégiilegy asztalon állapodott meg a szeme, a vele szernkőzti sa
rokban. Három férfli ült az asztal körül. A zsoké főlszegte állát, a fejét 011
dalra hajtotta. Törpe teste megfeszült, keze megmerevedett, ujjai szűrke

karmokként begörbültek. Az ebédlő falánaik támaszkodva nézelődött és vá-
rakozott. .

Ezen az estén jól szabott, zöld kínaiselyem öltöny volt rajta, alig nagyobb
méretű, mint egy gyereké. Inge sárgán villogott, nyakkendőjén pasztell szinű

csíkok, Kalapot nem viselt, haját bevízezve a homlokába fésülte. Arca nyú
zott, kortalan, és szürke volt. A haléntékán sötét lyukak mélyedtek, ajka
torz mosolyba merevedett. Hirtelen ráeszmélt, hogy a sarki asztalnál észre
vette az egy~k férfi. De a zsoké nem biccentett oda, hanem még magasabbra
szegte az állát és megfeszített kezének hüvelY1kujját a kabátzsebébe akasz
totta


