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Mauriac
a Jelenkorban
Mauriac magyarországi fogadtatása és befogadása részben a hazai
katolikus közgondolkodás tükörképe is. Ez a nagy francia regény
író, aki alighanem a francia regény legnagyobb korszakának egyik
utóvédje, meglehetősen korán figyelmet keltett hazánkban, de nem
azért, mert katolikus volt, hanem azokkal a regényeivel, amelyek
ben hallatlanul élesen, szókimondóan bírálta a polgárság, elsősor

ban a francia nagypolgárság bűneit. Rokonszenvezett vele a Nyu
gat köre, amelyben elsősorban Gyergyai Albert népszerűsítette

munkásságát, beleérző, nagyon szép esszékkel. Leghíresebb regé
nyeit is több-kevesebb késéssellefordították, ezek azonban nem
keltettek akkora hatást, mint sz ülőhazájában, S ennek főként abban
találjuk a magyarázatát, hogy a hagyományos érzelmű magyar ka
tolicizmust felháborította Mauriacnak a bűnnel kapcsolatos szem
lélete. A francia író ugyanis szókimondóan feltárta, hogy életünket
teljesen átjárja a rossz, tudomásul kell vennünk, hogy bűnösök va
gyunk, s ettől az állapotunktól csak úgy szabadulhatunk, ha vele
szemben kialakítunk egy rendkívül magas követelményeket tá
masztó erkölcsi szemléletet. Elsősorban az a vád hangzott el ellene,
hogy az általa elképzelt erkölcsi magatartás megvalósíthatatlan.
Másrészt azt vetették a szemére, hogy túlságosan szoros kapcsola
tot, szinte szövetséget teremtett a bűnnel, s kevéssé mutatja meg a
világban lévő kegyelmet.

Ilyen jellegű vádak Franciaországban is elhangzottak ellene ka
tolikus részről. Valójában azonban Mauriac következetesen járta
útját, amelynek szegélyén olyan műveket találunk, mint például
a világhírű A Frontenac-misztérium vagy a Viperafészek. Munkáinak
témavilága nem túlságosan széles. Általában ugyanabban az általa
remekül ismert környezetben játszódnak könyvei, de ezekből fék
telen erővel árad a világot fenyegető rossz, s az emberek rend
szerint elbuknak a vele vívott küzdelemben. Talán ezért is fordult
feléje a fiatal magyar, úgynevezett reformkatolikusok figyelme a
harmincas évek kezdetén.

Amikor az idealista Széchenyi György gróf 1931-ben megala
pította a Korunk Szava című folyóiratot, abban meglehetősenrend
szeresen foglalkoztak Mauriackal, idézetek is jelentek meg tőle, s
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ezentúl figyelték működ.ését is. Midőn főként politikai aspirációk
miatt a Korunk Szavából kivált fiatalok megalapították az Újkor
című folyóiratot - amelynek részben folytatása volt a Vigilia 
a Korunk Szava továbbra is népszerűsítette a nagy francia írót.
Széchenyi György halála után, 1939-ben a Korunk Szava megszűnt,

s szerepét a Katona Jenő által szerkesztett kiváló, nagyon bátor
Jelenkor vette át, melyben gyakran kaptak hangot a kor katoli
cizmusának égető problémái, rendkívül élesen foglalkozott a meg
oldatlan szociális kérdésekkel, újra és újra hangsúlyozva, hogy a
magyarországi társadalmi problémákat a földosztással kellene
megoldani. Ebben az időben alighanem a Jelenkor volt a legha
ladóbb katolikus orgánum, elég széles mezőnnyel vívott harcot,
ennek következtében a lapot is sokfelől támadták. Igazi szenzáci
ónak bizonyult, amikor 1939-től, tehát indulásának évétől meg
szólaltatta Mauriacot, aki ebben az időben már nem regényíróként
aratott babérokat, hanem cikkíróként. Mauriac cikkei különféle la
pokban jelentek meg, s a Jelenkor többé-kevésbé rendszeresen kö
zölt ezekből mutatványokat, legalább kéthetenként. A levelek a
háborús Franciaország életérzését mutatták be, s hív képét adják
Mauriac elkötelezett hitének és bizakodásának. Bámulatos pontos
sággal tudott a legapróbb témák alapján is hiteles, igaz képet
adni az emberi lélekről, mindig ébren tartva a reményt. Későbbi

cikkei azért voltak népszerűek, mert éles iróniával leplezte le ben
nük egy-egy politikai nagyság baklövéseit. (De Gaulle elkötelezett
híve volt.) Ezek a háború alatt írt levelek voltaképpen a francia
ellenállás dokumentumai. Szóljanak akár Mozartról, akár az éjsza
kai városról, mindig éreztetik, hogy az emberi élet igazi közege
a szabadság, s az a nép, amelyik a másikat elnyomja, előbb-utóbb
maga is elnyomottá vagy megvertté válik. Ezek a levelek éppúgy
ébren tartották a reményt a francia lelkekben, mint azok a híra
dások, amelyek külföldre menekült hazájuk fiai dicsőséges hadi
tetteiről szóltak. Mauriac nyiltan beszélt a háborúról, nyiltan be
szélt a lelket ért nyomásról, de talán a legmaradandóbb az, ahogy
a földi élet keserveivel szembeállítja az isteni Gondviselést, a Gond
viselésben való bizalmat és a reményt.

Az irodalomtörténészek nehezen tudnak ma már egyetérteni
abban, melyik Mauriac életművének igazi, maradandó területe:
regényei-e vagy cikkei. Valószínű, hogy a cikkek mindig valami
lyen időszerű pillanathoz kötődnek, ezért múlékonyabbak, mint
az igazi irodalmi alkotások. Mauriac cikkeit mégis érdemes meg
őriznünk, s újraolvasnunk, némelyik olyan, mint egy novella, né
melyik pedig akár imádság is lehetne. A cikkek szövegét a Jelen
korban megjelentek alapján közöljük, azokon semmi változtatást
nem tettünk; az egyik fordítójának személyét sajnos nem sikerült
megállapítanunk, a jelek szerint valószínűleg mindkettő Szávai
Nándor munkája.
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