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Julien Green halálára
(1900-1998)

Julien Green, amerikai állampolgár és francia nyelvű író, 1988. au
gusztus l3-án Párizsban elhunyt. Szeptember 6-án lett volna 98
éves: élete átívelte századunkat. (Halálhírét csak aug. 17-én tette
közzé fogadott fia, Eric Green. Az ANSA hírügynökség szerint a
klagenfurti Szent Egyed-templomban temet ték el.)

Julien Green, számos regény és naplókötet szerzője, 1972-ben a
Francia Akadémia tagja lett, de 1996 novemberében lemondott e
tagságáról. Összes műveinek 8. kötete a tavasszal jelent meg a Bib
liotheque de ÚJ Pléiade sorozatban.

Julien Green a századdal együtt szűletett, 1900 szeptemberében,
Párizsban, amerikai szülőktől, Miután elvégezte iskoláit, 1917-ben
betegápolóként a frontra rnent, a francia és az olasz harctéren se
gédkezett, és mihelyt elérte a megfelelő kort, katona lett. Először

1919-ben lépett az amerikai földre. Két évet Virginia Egyetemén
töltött. Vakációi során "Dél"-re látogatott családjához. Ezek az él
mények és tájak visszatérnek regényeiben.

Green írói pályakezdése: álnéven közöl egy gúnyiratot a francia
katolikusok ellen. Saját neve alatt először egy novellával jelentkezik
(Földi utas), majd pedig kritikákat ír angolszász szerzőkről. Első

regénye Adrienne Mesurat; ezt a Francia Akadémia is kitűntette, és
1928-ban elnyerte az angol Femína-díjat. 1929-ben jelenik meg Lé
viathan, 1932-ben Les Épaves, 1936-ban Minuit, 1940-ben Varouna.

1940 júliusától 1945 szeptemberéig Green az Egyesült Államok
ban tartózkodik. 1940-42 között Baltimore-ban lakik, ahol megírja
angol nyelvű művét, franciaországi emlékeit Memories of happy
days. 1942-ben néhány hónapig katona; 1943-ban az amerikai kor
mánynak dolgozik: naponta beszél a rádióban a franciákhoz.
1947-ben megjelenik újabb regénye: Si j' étais vous, majd pedig
Moi'ra (1950), Chaque homme dans sa nuit (Mindenki a saját éjszakájá
ban), (1960) és L'auire (1971). Három önéletrajzi kötete jelent meg:
Partir avant le jour (Hajnal előtt elindulni), Mille chemins ouoeris
(Ezer nyitott út), Terre lointaine (Távoli föld). Green három színdara
bot is írt: Sud (Dél), L'Ennemi (Az ellenség), L'Ombre (Az árnyék).
Naplóit 14 kötetben tette közzé, Julien Green írói munkásságáért
1966-ban megkapta a francia Irodalmi Nagydíjat.

Pierre de Boisdeffre kritikus szerint Julien Green írásainak javát
nem regényeiben, még kevésbé drámáiban kell keresnünk, hanem
"szemérmes-szenvedélyes" naplójegyzeteiben. Ezekben "a múlt szá
zadi angolszász írók, például Henry James és Swinbume módjá
ra, teljesen feltárja lelkét; különleges élvezettel beszél önmagáról,
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mintegy hallgatja saját gondolatait". A látható, "szörnyű külső vi
lágból a láthatatlanba menekül - a belső örökkévalóságba".

A két háború között a magyar katolikusok "vigyázó szernüket"
Párizsra vetették: A Vigiliának is fontos szerep jutott a francia iro
dalom és gondolkodás átültetésében, terjesztésében. Sík Sándor és
társai, majd Rónay György még '45 után is folytatták ezt a ha
gyományt. Rónay naplóit olvasva lépten-nyomon francia írókkal,
gondolkodókkal találkozom; köztük nagyon gyakran Julien Green
nevével: naplójegyzeteit és regényeit elmélyülten olvassa, sokat
tanul is ettől a katolikustól. Green nyomán Rónay is elutasítja a
"katolikus író" félreérthető kifejezést.

1953. július 31-én (a Journal, V, 311-312-t idézve) ezeket az éles
látó megjegyzéseket teszi: "Mindenesetre van benne valami, ami
rávall a katolikusra, anélkül, hogy tematikájában vagy megoldá
saiban katolikus volna, mint például Mauriac vagy Bernanos. Így
csak a vallásos lélek tudja látni a világot. De mi ez a »valami«?
Már amikor az Adrienne Mesurat-t olvastam, úgy sejtettem, hogy
itt valamiféle »negatív tükör« tárul elénk: valami végzet, amit az
tesz kikerülhetetlenné, pusztítóvá, igazi végzetté, hogy hiányzik
valami belőle, illetve maga a hiány. A szeretet hiánya, vagy ilyesfé
le. Most a Mont-Cinere elolvasása után és a napló ismeretében válto
zatlanul ugyanez az érzésem, de hogy úgy mondjam, dokumentál
tabban, gazdagabban." (Rónay György: Napló II, 208-209.). Rónay
éles szemű megfigyelését Green későbbi regényeivel és tizennégy kö
tetre duzzadt naplójegyzeteivel még jobban dokumentálhatnánk.
Green, aki 1916-ban az anglikán vallásról áttért a katolikusra,
majd egy jó évtizedes agnosztikus intermezzo után 1939-ben újra
megtért, a szeretet vallásában hitt, mindvégig katolikusnak vallot
ta magát, bár a II. Vatikáni zsinat utáni helyzet, egyes katolikusok
"protestantizálódása" meghökkentette. Miért lett protestánsból
katolikussá - kérdezte -, ha most a katolikusok protestánsok
lesznek? Persze, 1978-ban megjelent könyvében (Ce qu' il faut
d'amour il l'homme) túlságosan egyoldalú, sötét képet fest a katoli
kus egyház helyzetéről.

Egy évvel korábban, a Journal 1977-ben megjelent X. kötetében írta:
"A hit ma is itt van, mélyen gyökerezik lelkemben, de vajon a zsinat
utáni egyház vonzott volna-e úgy, ahogy azt 1916egyháza tette? A kér
désfeltevés nem válasz-e egyben? Úgy szerettem az egyházat, ahogy az
ember egyszer szeret életében. Az bizonyos, hogy ha kizárnánk az en
gesztelő áldozat valóságát, ahogy ezt Luther, Kálvin, Zwingli és az an
gol reformátorok tették, a mise nem lenne többé mise, sem az egyház
egyház. Akkor eggyel több protestantizmus lenne a világon"

Az öregedő Julien Green magatartása egy kicsit az idős Jacques Ma
ritain, régi barátja pesszimizmusára emlékeztet, aki A Garonne-i paraszt
ban azt hangoztatta, hogy a (progresszista) katolikusok "térdet hajta
nak a világ előtt", és hogy a mai válság súlyos betegségéhez képest
a modernista válság csak amolyan szénanátha volt.
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Hozzá kell tennem, hogy Green nem követte az integrista Le
febvre érseket, és említett 1978-as könyve végén, miután felidézte
ifjúkorát és megtérése történetét (amelyet háromkötetes önéletraj
zában bővebben elmondott), újra katolikus hitvallást tett:

"Életem során küzdenem kellett, hogy megőrizzem a hitet,
amely ellen napjainkban olyan élesen kontesztálnak. Most, hogy
alkonyodik, összefoglalom, hogy mit hiszek, minden katolikus
számára ismert fogalmakkal. Velük együtt osztom az egyházba
vetett hitet, amelyet Krisztus alapított; hiszem Péter utódának
csalatkozhatatlanságát, a szentek egyességét; megvallom a szent
ségeket, különösen is a keresztséget, amely kiragad bennünket a
Sátán uralmából, és a bűnbánat szentségét, amely nélkül nem ér
het el bennünket a kegyelem."

"Hiszek a Szentháromságban, a Megtestesülésben, Krisztus Is
tenségében és dicsőséges feltámadásában; hiszem az örök életet,
amelyet megígért mindazoknak, akik tanúságot tesznek mellette.
Hiszem, hogy Krisztus valóságosan jelen van az Eucharisztiában.
Hiszek a szentmiseáldozat állandó valóságában. Hiszem Mária
Szeplőtelen Fogantatását, amely a misztériumok középpontjában
áll, hiszem Mennybevételét, hiszem, hogy Mária vigyázó gyen
gédséggel őrködik mindnyájunk felett.

"Hiszek a Szeretetben, és hiszem, hogy ami szeretet kell az
embernek, azt megadta nekünk maga a Szeretet: a Szentlélek."

Green életművében, miként Mauriacéban is, bizonyos kettősséget

tapasztalunk. A hívő ember és az író mintha két személyiség volna. A
regények nem apologetikai vagy morális traktátusok; az emberi életet
- a teljeset, tehát annak láthatatlan oldalát is - teremtik újjá, .Játtat
ják" művészi módon. És az emberi életben mindenütt ott a rossz, a
bűn. "Mert miből is készülne egy regény, ha nem a rosszból? - teszi
fel a szónoki kérdést Green. Vegyétek el a rosszat, mi marad meg? A
jó, vagyis a fehér lap. Fekete is kell. Erre azt mondják nekem: kocká
zatot kell vállalni. Nos, én kockázatot vállalok, ez hivatásomhoz tarto
zik." Egyik német olvasójának válaszolva, aki szemére vetette, hogy
Malfi1iteur (Gonosztevő) című regényének hőse, Jean öngyilkos lesz,
Green 1957-ben ezt úja be Naplójába: "Egy regény nem morális kézi
könyv, hanem olyan tükör, amelyben az életet szemléljük, és ha tragi
kusat látok, ezen ne csodálkozzunk; vajon az emberiség történetének
minden lapja nem tragikus és a napilapok nem ezzel vannak tele?"

Julien Greent megtérése után sem vezeti apologetikai szándék,
amikor regényeket ír. Semmiféle "ideológiai irányelveket" nem fogad
el - még egy bizonyos erkölcstani mércéhez sem igazodik. "Un ro
mancier 11 l'état sauiage", - mondja róla Robert de Saint-jean: lIa vad
regényírónak nincs meg a képessége ahhoz, hogy ezt vagy azt bizo
nyítsa, hogy ilyen vagy olyan kívülről diktált ideológiai irányelveket
hirdessen... Nagy feladata más természetű: minden erejével fülelnie
kell a belső hangra" (julien Creen par lui-méme, 165.).
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