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Otven év
Részlet a nagy regényíró legújabban megjelent önvallomásából, amelynek
mélysége és merészsége még Mauriac híveit is megfogja lepni, s amely
talán kezdete, esetleg első vázlata egy meginduló önéletrajznak. (Megjelent
a Jelenkor 1939. 6. számában.)

Mi a mi hitünk lényege? És igaz-e ez a mi hitünk? Mit jelent szá
momra a katolicizmus? Gyermekkorom óta belém nevelt szokások
és szertartások összességét, amelyeket nem én választottam, de
amelyek lehetövé tették, hogy elérjem Krisztust életem áldott kor
szakaiban és rábírtak - rossz időkben -, hogy a közelében ma
radjak, hogy ne veszítsem el szem elől. Tudtam, itt van, szívernnél,
ajkarnnál. Bármikor megtérhettem hozzá s a szentségek bármikor
újjáéleszthették a szeretet áramát. Egy jezsuita páter mondta ne
kem: liA katolicizmus széles országút az ég felé, de vannak kes
keny, kecskejárta ösvények is..." Boldog kecskék! gondoltam nem
egyszer az ingerültség és a lázadás óráiban. Mennyi vért is izzad
tam volt hitem rettentő és áldott gyóntatószékeiben.

De Te, Istenem, itt vagy, Te vagy a Te teljes mivoltodban: har
mincéves férfi, munkás és zsidó; az vagy, akit többé-kevésbé tu
datosan, polgárságom osztályosaiból annyian félnek vagy min
denekfelett megvetnek: munkás és zsidó. Fajtád fiainak szétszó
ródása sok idővel előtted kezdődött s már akkor is megvetették
és gyűlölték őket. Mindegyik kiejtett szavad oly friss visszhangra
csendül bennem, hogy biztosan érzem (bár senkinek se mondom),
hogy azonnal felismerem Evangéliumod igaz szavait s azokat is,
amelyeket talán megváltoztattak. Hasonlók ők a kutakhoz, ame
lyek fölé gyermekként hajoltam és messze, nagyon messze az ég
visszfénye remegett a lombokon át...

Ha olyképpen nézem a vallást, ahogy gyermekként magam kö
rül megfigyelhettem, azt hiszem, családom nem egy nőtagja az
erő, a nagyság, a szenvedély határozott elvével rendelkezett, csak
hogy ez nem vált hitük hasznára s a hit inkább elnyornní igye
kezett, semmint belőle táplálkozni és életszentséggé alakítani. Még
is, utolsó éveikben, ahogy a halálhoz közeledtek, kevésbé féltek
Istentől. Hősi szenvedéseik eltávolították őket attól a vallásos
ságtól, amely a tilalmat, a szűkösséget, a korlátozást jelentette s
átadta őket ama szelíd s mégis hatalmas kezekbe és így békében
aludtak el, boldogan, abban a biztonságban, hogy kiválasztották
és szeretik őket. De élni mégis a bizalrnatlanságban és a félelemben
éltek, akárcsak egy rossz gazda könyvelője, aki mindig újra és
újra kezdi számadásait, pedig őket a hősies odaadásra teremtették. ..
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Ifjúságom nagy részében én is magamban hordoztam a kicsi
nyességek eme örökségét: az aggályok szégyenletes nyomorúsága
ez s oly elterjedt baj a hívek közt, hogy már nyugtalanítani kéne
a tanító Egyházat is, nem tanításának igazságáért, hanem Istennek
képéért, amelyet minden idők hittudósai saját hasonlatosságukra
teremtettek, hogy aztán felmutassák a megkínzott keresztények
nemzedékeinek.

Aggályok a semmiért, aggálytalanság a lényegesben: különös,
hány őszinte, sőt szenvedélyes keresztény tévesztette már össze
a könyörületességet az alamizsnálkodással és sose vádolta magát,
hogy vétett az igazság ellen, viszont a külsöségek megtartása ál
landóan nyugtalanította őket.

És a tisztaság kérdése... Hallgassunk inkább erről is. Megbírál
jam-e a régebbi, bizonyos körökben dívó nevelést? mondjam-e,
mint él együtt a gyermek azzal a szömyeteggel, aki önmaga és
akire nem tekinthetett bún nélkül, az örök büntetés fenyegetése
nélkül, de még csak nem is gondolhatott rá, nem is beszélhetett
róla ... s széljak-e ez együttélés minden következményéről.a gyöt
rődésről, a szégyenről. a könnyekröl? De mit számít ez a gyászos,
ma már szerencsésen megváltoztatott módszer, ha, mint Rimbaud
mondta halálos ágyán: .znínden igaz!" És különben, itt is, másutt
is, ki tudja kihámozni az emberből azt, amit a nevelés adott és
amit a természet. Nem akarok követ vetni azokra, akik neveltek.
Biztos vagyok, hogy a szabadság útján ugyanoda értem volna,
ahová a janzenista nevelés vezetett. Az az ember, aki vagyunk,
már indulásakor kész lényeges vonásaiban: akár szabadon, akár
ezer akadályon át, mindenkép ugyanazzá leszünk.

Szávai Nándor fordítása

Azoknak, akik
unatkoznak
Azt vártátok, hogy szenvedni, félni fogtok, hogy megsebesültök és
meghaltok. Álmotokban sem gondoltátok volna, hogy a legvesze
delmesebb ellenségetek a végnélkül ásító unalom. Én is tudom, mi
az unalom. Ifjúságom idején az volt a legnagyobb ellenfelem. Volt
idő, mikor csak azért tettem jót és rosszat, hogy védekezzem az
unalom ellen. Ásító torka kitárult felém - és én mindent beledo
báltam. Ma már megszabadultam tőle. Néha sajnálom is, mert tu
dom, hogy gyakran éppen az unalom ösztökélt munkára: tintát,
tollat és fehér papírlapokat tettem az asztalomra, így sáncoltam el

539



magam előle. Ma minden percnek nagy az ára. Kivált vidéken. Saj
nálom a földről és égről való elmélkedéssel elvesztegetett időmet.

Mihelyt befejezem ezt a levelezőlapot, belevetem magam a kerti
munkába, ugyanolyan örömmel, mint negyven évvel ezelőtt, diák
koromban, vakációs feladataim elvégzése után.

Még abban a szürke hivatalban is, hová a háborús véletlen
dobott, vagy Közép-Franciaország egyik komor falujában, hol lég
védelmi szolgálatunk közben is minduntalan eszünkbe jut az a
régi galambvadászat, mikor hiába vártuk a galambokat, még a
hivatalban és az eldugott faluban is megmaradtak számunkra az
emberek és a természet. Nem beszélek most Istenről, aki nem
hagyott el benneteket, csak nem halljátok a hangját, pedig ott
lélegzik lelketek mélyén... Higyjétek el: majd megtaláljátok még
Istent más ember fájdalmában, egyedü11étében; megtaláljátok, ha
majd meghallgatjátok más ember panaszát...

Tudom, mit akartok válaszolni: egyedül vagytok, hogy kör
nyezetetek már nem oly vonzó, mint az első napokban, az emberek
visszazökkentek alaptermészetükbe és ez az alaptermészet nem
éppen elbűvölő. A háború nem változtatja meg az embereket. Csak
önmagukra ébreszti őket; kiváltja belőlük a legjobbat, vagy a leg
rosszabbat, a körülményektől függ, melyiket. Ezek a "körül
mények" lehetnek az irodai munka, a kerület valamelyik köz
pontjának mindennapi pletykája, minden fajta nyugalom sötét ir
tózása, de arra mind jó, hogy segítsen az embereknek azzá változni,
amik amúgy is voltak. Mindenki azt érzi ilyenkor, hogy lefelé
siklik, mint a többiek; sőt azt hiszi, ő jutott a legmélyebbre.

Ilyenkor szeret titeket Isten a legjobban: mikor már nem vágtok
bosszankodó arcot, mert nem vagytok jó senkinek és semmire,
mikor már semmi sem segít rajtatok, csak az, hogy elmélyültök
haszontalanságotok és semmiségetek tökéletes tudatába. És ha már
egyszer idáig sikerült jutnotok, akkor kezdtek majd igazán szol
gálni.
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