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Graham Greene:
Hatalom és dicsőség

Nemigen lehet undor és meghatódás nélkül
olvasni az írónak e legismertebb regényét,
amelyet most negyven év után újból kiadott
a Szent István Társulat Sőtér István kitűnő

fordításában.
Kegyetlennek tűnik talán, de a 80. szüle

tésnapját ünneplőGreene életművétmár-már
befejezett egészként teszik mérlegre a k riti
kusok, S többségük szerínt a Hatalom és
dicsőség a legjobb regénye. Regényíróí mű
vészetének minden jellegzetessége föllelhető

benne.
A regény válságáról, útkeresésérőlbeszél

nek századunkban - Greene a regény leg
hagyományosabb' elemét, a fordulatos cse
lekményt tartja a' legfontosabbnak. Nem
csak bűnügyí történetekként (nálunk Ma
gyarországon is) népszerűvé lett "szórakoz
tató írésaí", hanem úgynevezett "komoly
regényei" is a legjobb krímíkkel felérő ízgal
mas olvasmányok.

Az író elhagy minden fölösleges részlete
zést, egyéni véleményt. Néhány mondatban
megrajzolja a helyszínt és a szerepiőket.

majd elmondja az eseményeket. Rövid, tö
mör, funkcionálísan lényegre törő mondataí
mindig csak a legfontosabbat közlik. Nem
időz el egyetlen részletnél sem - rögtön
átvált' a következő jelenetre. Fílmszerűen

peregnek a színek egymás után, a kezdeti
bonyodalomtól a végkífejletíg. Gyílkosság és
halál, bűnüldözés és embervadászat: Greene
visszatérő jelenetei a bűnügyi regények és
filmek vílágábólvalók.

A feszültséget fokozzák az egzotikus föld
rajzi tájak és a kaotikus polítikai-társadalmi
hátterek is. Változatos élete során Greene
hosszú éveket töltött hazájától távo!. Nyugat
Afrika, Mexikó, Kuba, Haiti, Vietnam, Kongó
nemcsak életének átmeneti állomásai, hanem
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útikönyveinek témái, majd regényeinek szín
helyei is. A politfkai-földrajzi környezet
nemcsak hangulati atmoszférát teremt re-,
gényeiben, hanem alakítja, nemegyszer meg
határozza a szereplők sorsát, jellemét is.
Színhely és szereplők, leírás és elbeszélés
szoros egységet alkot egymással.

A Hatalom és dicsöség színhelye: Mexikó,
ideje: az 1930-as évek vége. A hegyektől

a tengeríg elnyúló táj emberí életre alig
alkalmas. Kietlen, sivár, ídegen és elídege
nítő világban tengetik életüket az emberek.
Csak a néhány itt letelepedett külföldí él
valamivel jobb módban - de az ő életük is
üres és értelmetlen. A pusztaság és a pusztu
lás képe mindenütt: a moszkítók és a legyek"
a bogarak és a patkányok a legaktívabb
lények ebben a világban.

Ebben a környezetben zajlik le q regény
cselekménye. Az állam törvényei tíltanak,
minden vallási szertartást. A papok feladták
hivatásukat vagy elmenekültek - vagy kívé
gezték őket, sok hitvalló kereszténnyel
együtt. A regény elején mégis felbukkan egy
pap, aki utolsóként ittmaradt - ittszorult? 
az országban. Egy rendőrhadnagyelvállalja

a pap kézre kerítését. Uldözésének, elfogásá
nak és kivégzésének történetét beszéli e~

Greene.
Az elbeszélés és szerkesztés remeke ez

a könyv. A pap egy angol fogorvossal ta
lálkozik az első lapokon -az ő rendelőjéből

indul útjára. A regény végén a fogorvos
szemével-nézzük végig a kivégzést, rendelő

jéből, míközben-pécíense, az elfogatási pa
rancsot kiadó rendőrfőnök nagyokat nyög
a fogorvosi székben. Egymástól távol álló
epizódszereplőneklátszik a fogorvos éppúgy,
mint az amerikai banánültetvényes, a vérta
núk ájtatos történeteit ásitozva hallgató ka
maszfiú, a hivatásához hűtlenné vált José
atya, vagy a papot végül is eláruló félvér 
történetük mégis egybefonódik, s a regény
csúcsán, a pap kivégzésekor valamílyen mó
don mindnyájan jelen vannak.

A kalandos történetbőla pap és a hadnagy
alakja emelkedik ki. Három találkozásuk
adja a regény hármas csúcspontját, szerke
zeti és eszmei szempontbólegyaránt, s löki
előre a cselekményt a végkifejlet felé.' Első,
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két alkalommal még nem ismeri fel a papot
a hadnagy. ElÖlizör nem is tartóztatja le,
másodszor is csak pálinkarejtegetésért csu
katja zárkába. Harmadik találkozásuk alkal
mával viszont élég hosszú utat tesznek meg
együtt ahhoz, hogy beszélgetésük feltárhassa
és szembesíthesse kettőjük belső világát.-

Mindketten az emberek szolgálatára, bol
dogitására szánták az életüket e szánalmas és
boldogtalan világban. Hiszen Greene figurái
többnyire nyomorultak, nincstelenek a szó
anyagi és erkölcsi-lelki értelmében egyaránt.
Tudatlanul és-örömtelenül, céltalanul és ér
telmetlenülélnek. Greene-t ugyanaz a 'prob
léma foglalkoztatja színte mindegyik re
gényében: Honnan a rossz a világon? Ki
a felelős érte? Mit tehetünk eltörléséért, a jó
megszerzéséért-megteremté&éért? -
Hőseit csak látszólag a detektívregények

szabályai szerint választja -ki, valójában so
hasem csupán regényfigurák - mint az író
ismételten mondja: "Isten képmásai". A
rendőr üldözi a gyilkost. De egyre bizonyta
lanabbá válik a képlet, melyikük is az üldözö
és melyikük az üldözött. A gyilkost ártalmat
lanná kell tenni és meg kell büntetni - de
egymást kergető figurájuk rávilágit a riasztó
(vagy felszabadító) tényre: a világ gonoszsá
ga, romlottsága, nyomorúsága jóval hatalma
sabb az egyes emberek tetteinél. Greene
igy eljut a rossz metafizikai probléllléÍjához.
Nem maga a teremtő Isten vagy az em
berek istenhite felelős-e a világ szenvedé
&éért? - Már 19J9~ben, Mexikóról szóló
ptíkönyvének mottójaként, ~ewmant idézte
válaszul: ..Mít mondhatunk erre a .szívet
szaggató és értelmünket megzavaró tényre?
csak azt válaszolhatom, hogyvagy nem léte
zik Teremtő, vagy az emberek élő köZÖllSége
valóban elszakadt az ő jelenlététől ... Ha van
Isten, és mivel van Isten - az emberiség
valami szörnyú, eredendő búnbe esett." .

Bún és búnüldözés csalt alkalom, hogy
Greene megvizsgálhassa "Isten romlott kép
mását'''. Ebben a megromlott világban. jó és
rossz szinte reménytelenül csatázik egymás
sal, mégi~, a legszörnyúbb nyomorból is
előcsillan a jóság, a bűnösből is a szánnivaló
ember, s a legreménytelenebb pusztulásban is
érzékelhetővé válik a megváltáslehetősége.

Ebben az elképzelt világban - írja egyik
kritikusa - "örök lelki hé\ború folyik jó és
rossz között, s regényei e csatatér legendái"
(Times Literary Supplement 1911. Szept. 11.)

Ki a jó és- ki a rossz ebben a világban?
Hiszen a látszólag jó is teli van hibával, s a
látszólag rosszból is elöbukkan a jó. Greene
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először szétfoszlatja a naiv önelégültség és,
optimizmus illúzióit, majd megvigasztal a
nyomorúságból is elővillanó szépség példá
ival. .A Hatalom és dicsőségben egy kislány
bátran és leleményesen menedéket nyújt a
papnak, a zárka nyomorult foglyai közül egy
se hajlandó elárulni őt, s maga az üldöző

hadnagy is megszánja, pénzt adva neki a to
vábbutazásra. "Maga jó ember", mondja neki
a pap, s mindenki életében akad olyan pilla
nat, amikor ezt elmondhatjuk róla.

Greene regényeiben egyetemes részvét
fogja át az üldözöket és az üldözötteket,
a "jókat" és a "rosszakat" egyaránt. Auden
találó megjegyzése szerint ezzel zavarja meg
il detektívtörténet naiv élvesetét =-- de éppen
ezzel mutat is túl rajta. -

Remélhetünk-e megváltást, dolgozha
tunk-e érte ebben a megromlott világban?
A detektívregények rendör-bűnöző képlete

_módosul a Hatalom és dicsőségben. A bűnöző

helyébe egy pap kerül, Ártatlanul, emberte
len és igaztalan törvények -alapján keresik
halálra. De maga tudja legjobban, hogy való
jában-. rossz pap, aki súlyosan megszegte
hivatásának és egyházának, lelkiismeretének
törvényeit. Egyáltalán nem idealizált vérta
núhős. Ember, teli gyöngeséggel'és önzessel.
Egyetlen ponton emelkedik fölébe környeze
tének és önmagának is: hivatásához és hité
hez való törékeny hűségében,

A rendőrhadnagy sok szempontból fölötte
áll a papnak: céltudatosabb, fegyelmezet
tebb, talán önzetlenebb is, aki tűzzel-vassal

(többek között a papok és katolikusok kiirtá
sával) szeretné boldoggá tenni az emberek
életét. Greene - és a pap is - bizonyos
tisztelettel és megértéssel szemléli, s
ugyanakkor szánalommal is, hiszen törek
vése smkségszerúen kudarcra ítélt: Isten
nélkül, az O ellenére lehetetlen boldoggá
válnia az istenvágyú embernek.

A hadnagy és a pap is hivatásának foglya.
Kettőjük közül mégis a pap válik szabaddá,
éppen nyomorúságainak belátása, halálának
s ezzel hivatásának elfogadása által. A meg
váltás a legnyomorultabb körülmények kö
zött megy végbe, vallja Greene, s ez alól nem
kivétel az egyház sem...A véghez közeledve
ez a középszerú bűnös egyre jobban hasonul
Krisztushoz: esendöségének tudatában ál
dozza fel Jllagát, Istennek tulajdonítva a ha
talmat és dicsőséget,amely őt magát is képes
volt legyőzní" - írja róla Mauriac (Men
I hold Great, New York 1951. p. 125.)

Greene regényei ezért jóvaliZgalmasabbak
a legjobb detekttvregénynél is. A tét nem



egyszerűen az elfogatás vagy akár a kivég
zés, hanem a végső boldogság és a végső

kárhozat.
De alkalmas-e a regényforma mindennek

megírására?
George Orwell élesen támadja a regényíró

Greene katolikus hitét, s kétségbevonja jogát
a regényíráshoz. "Hány római katolikus volt
jó regényiró? Az a néhány is, aki szóba jöhet,
többnyire rossz katolikus volt. A regény
gyakorlatilag protestáns műfaj, a szabad el
me, az autonóm egyén alkotása." (Inside the
Whole and Other Essays London 1940.
p. 173.) Ervelését azzal támasztja alá, hogy
a kegyelem Deus ex machinaként fordítja
meg a szereplők sorsát, s ez nem fér össze
a realista ábrázolással. - Érvelésének ellene
vethetjük: tetten érhetjük-e a kegyelmet az
életben, "a szívünkben", mint József Attila
vallotta. Mert ha igen; akkor csak a
kegyelem erőteret is számbavevő ábrázoláso
kat nevezhetjük igazán realistának.

Greene ezekberra távlatokban és mélysé
gekben szemléh az életet, túlpillantva
nemcsak az immanens valóság felszínen, de
az intézményes egyház látható keretein
is. Regényei az emberi világ Istenbe nyúló
mélységeit s ezzel az ernber végső kérdéseit
tárják fel, meghökkentöen és megragadóan.
Evelyn Waugh szarkasztikus megjegyzése
szerínt olvasóinak többsége nem érti meg
igazi mondanivalóját: a konzervativ hívők

botránkoznak rajta, a hitetlenek pedig el
siklanak a lényeg. fölött, s csak izgalmas
történetet látnak benne. A kétoldalú félreér
tés okát Mauriac ebben látja: "Greene-t job
ban foglalkoztatja a kegyelem búvópatakja,
Isten rejtett jelenléte az ateista világban;
mint a látható egyház fönséges homlokzata."
Szép hasonlata szerint "a francia katolikus
a főbejáraton keresztül lép be a templomb",
- Greene viszont betörőkent rontott be az
ismeretlennek -a természetnek és a ke
gyelemnek - a birodalmába ... a megrom
lott természet és a nundenható kegyelem vi
lágába, ahol az Atya hatalma és dicsősége

átsüt a bűnös mexikói papon is."
A regény az utolsó lapig izgalmas olvas

mány. De a cselekmény izgaimát messze
felülmúlják a szereplők által fölvetett kérdé
sek: a mi sorsunk és világunk végső, nyugta
lanító kérdései, amelyek gondolkodásra
késztetnek mindnyájunkat.

Lukács László

Tarnai Andor:

liA magyar nyelvet

írni kezdik" .

Irodalmi gondolkodás
a középkorban Magyarországon

A budapesti egyetem régi magyar iroda
lomtörténeti tanszéke vezető professzorának .
munkája nyomán jelentős művel gyarapodott
a hazai középkort kutató történetírás, nem
utolsósorban egyháztörténet:írásunk.

Könyve címében a szerző mottóként Beatus
Rhenanusnak a germán históriát összefoglaló,
l53l-ben megjelent munkájából egy meg
jegyzést idéz. Az Erazmus baráti köréhez
tartozó elzászi történetíró, Janus Pannonius
verseinek 1518-ban kiadója volt. E nevezetes
mondata a korabeli magyar példát, talán
Sylvester Jánosét idézte, hogyalatinon
győzedelmeskedőnémet irodalmi nyelv kez
deteit megvilágítsa. Mondása már 1558-ban
Bornemisza Péter Elektra-fordításának
utószavában felbukkan. A magyar Iíteráto
rok közül többen is ebben látták a magyar
nyelv és irodalom első európai jelentkezését,
befogadásának és egyenjogúsításának hal
vány kezdeteit. (Lásd: Turóczi Trostler

.József: A magyar nyelv felfedezése. Magyar
irodalom:- Világirodalom. Bp., 1961. L 5~
67, 102.)

Tarnai Andor a kezdetektől az 153O-as
évekig terjedő századokban "a középkori
magyar irodalmi gondolkodás rendszeres fel
dolgozására tett első kísérlet" eredményeit
foglalta össze. Az előszóban az "irodalmL
gondolkodás" mivoltát meghatározva célul
tűzte ki ama "követelményrendszer"
megnyilvánulásainak vizsgálatát, "ami a ké
sőbbi korokban a szerzőnek nevezett egyéne
ket szó- vagy irásbeli közlendő megformálá
sában befolyásolta, s amit a még elérhető

közelségben lévő vagy már csak elképzelt
közönség elvárt". Felkutatta és rendszerezte
.az írott művekben a szerzőre és műre vo
natkozó, elszórtan található elméleti meg
jegyzéseket. Ismételten hangsúlyozta, hogy

- a literatúratörténeti hagyományt, a ltterátort
gondolkodás, öntudat és kritikatörténeti tájé
kozottság nyomait, a' magyar irodalom kö
zépkori kritíkatörténetének "theoretikus
szféráját" kívánja kutatni.

A gazdag anyagismerettel, sok fejtörést
kívánó rekonstrukciós munkával az adatok
nak óriási gazdagságára felépitett monográ-
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