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Julien Green
naplójegyzeteiró1
Csak két év hiányzott, s végigéli a 20. századot. 1900-ben született,
1998-ben halt meg. Végigélte és végigírta. "Tízéves koromban már
írogattam saját történeteimet" - olvassuk naplója utolsó bejegy
zésében. Első regénye 1926-ban, az utolsó 1995-ben jelent meg, de
e két dátumot megelőző és követő idóben is írt, publikált. Életmű
ve tizenhét regény, tanulmánykötetek, életrajzok, útleírások, ön
életrajz - és a napló.

Elóbb talán pusztán feljegyzéseket készítő, késóbb szenvedé
lyes, szinte hivatásos naplóíró volt. Ezt is korán, huszonhat éve
sen kezdte el és - mivel folytatásról nincs hír - 1996. február
18-án hagyta abba. Francia eredetiben tizenhat kötet. Ezt még ki
egészíti az 1993-ban "megtalált" első naplója az 1919 és 1924 kő

zötti időkről, amelynek az On est si sérieux quand on a 19 ans cí
met adta - Az ember fiatalon nagyon komolyan veszi az életet.
Komoly volt fiatalon, komoly maradt haláláig. Regényeiben is sú
lyos atmoszféra vesz körül bennünket. Legtöbbje a sodró erejű,

ellenállhatatlanul feltörő szenvedélyeket, a lélek erejét felülmúló,
végzetszerűen működő, belső, romboló energiákat ábrázolja. Kor
történetet hiába keres az ember - talán csak az életmű befejezé
seként írt (közel két és félezer oldalas) trilógiájában, de ebben is a
19. század Amerikáját adja.

Honnan ered ez a sötét látásmód? Önmagát regényírás köz
ben eszköznek érezte. Élete végén "ismeretlen ajándékozóról"
beszélt, amelynek minden alkotását köszönheti. Néhány évvel ko
rábban pedig (1985. május 6.) egy őt kérdésekkel zaklató rokoná
nak így válaszolt: "Megbénítod fantáziámat kérdéseiddel. Hogyan
adjak feleletet neked, amikor magam sem tudom, mi fog regé
nyemben történni. Tovább kell írnom, hogy megtudjam. Ismét
lem: azért írom le, hogy megtudjam, mi áll a regényben. Előre

semmit sem akarok tudni. Könyvem első olvasója én vagyok."
Írt és olvasott. "Tegnap az a bolond ötletem támadt - írja

1987. március 22-én -, hogy megbecsülöm könyvtáram polcai
nak hosszúságát." Négyszáz méterre becsülte, ezt elosztotta egy
könyv átlagos szélességével. Az eredmény: "Olvastam, vagy leg
alább átfutottam tizennyolcadik életévem óta közel tizenhárom
ezer könyvet. Csodával határos, hogy a lélek élve kerül ki az ol
vasmányok áradatából." Az egy-egy naplókötetében előforduló

nevek jegyzéke valóban félelmes olvasottságról és tájékozottság
ról tanúskodik.
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Istenhez fűződő szoros kapcsolatát nem rejtegette soha. Talán
ezért kerül irodalomtörténeti értékelésben Franccis Mauriac és
Georges Bernanos mellé, mint a "katolikus megújulás" képvise
lője. Megújulás abban, hogy nem a szentek tündöklését hozza,
hanem Isten és a sátán, a bűn és kegyelem, a pusztító szerivedé
lyek és a jóakarat között vergődő embert ábrázolja - néha ke
gyetlen realitásérzékkel. A naplóíró azonban "mindennapi" em
ber maradt. Utolsó, 1996-os följegyzéseinek néhány oldalán is
minden előfordul: találkozások, beszélgetések, olvasmányok, új
sághírekre vonatkozó reflexiók, emlékezések, örömök, bosszan
kodások és - mint az előző években is számtalanszor - a hit
kérdései. Magától értetődően kerülnek így egymás közelébe
olyan témák, mint a bosszankodás a lakbér emelése miatt és a
Krisztus emberi természetével kapcsolatos bizonytalanság. A na
gyon idős ember még mindig maga elé tudta idézni régóta ha
lott anyjának, apjának és annak az írónak képét, akinek - érzé
se szerint - a legtöbbet köszönhet. Végül itt szerepel neve
eredeti angol formájában, úgy, ahogyan azt a születése előtt né
hány évvel Amerikából Franciaországba emigrált - de a gyöke
reiket soha el nem felejtő - szülei választották. Egyetlen betűt

kellett csak megváltoztatnia: ő valójában Julian, és nem Julien.

~

JULIEN GREEN En miért vagyok én?
(Naplójegyzetek. Párizs, 1996.)

1996. január 1. Az ember leírja ezt a dátumot anélkül, hogy igazán hinni tudna
benne, csak képzeli, hogy minden újrakezdődik, és tiszta, fehér lap
fekszik előtte. Az ember? Rólam van szó. Öreg vagy, mondom ma
gamnak. .. Mit fogok tenni ebben az évben? Milyen életkort érek el
egyáltalán? S milyen öregek vérereim? Ez egy nagyon fontos kér
dés! Bensőmben, legalább a lényeges dolgokban, nem változik sem
mi: marad a hit, a lelkesedés, az élet szeretete, az álmok hatalma.
Szívesen mondanám: "Sértetlenül kellene megérkezni!", de a tükör,
az őszinte tükör ezt mormolja: "Egyszer volt, hol nem volt.;" A ba
rátok jelenléte viszont egyre fontosabb számomra. Jó, ha itt vannak,
mint ma is. A szavak, a zene, az emlékek - ez a legfontosabb.

Január 4. Jacques de Ricaumont meghalt. Nagyon szerettem. Derűs mo
sollyal járkált a földön, a rosszindulat teljesen hiányzott belőle.

Sok jót tett, példás szerénység jellemezte. Rendkívüli közvetlensé
gének köszönhető, hogy Boulevard Saint-Germain-i lakásán gya
korta került sor szűk körű találkozókra. Mindenfajta ember jött
nála össze, a legeltérőbb típusok is békésen megfértek egymással.
A ház urának nyugodt és finom iróniája elviselhetővé tette a leg-
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