
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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Január 5.

Január 10.

Január 11.

lA régi rend
ésa forradalom.

Január 13.

vakmeröbb kijelentéseket is. Ha feszültség támadt, csodálkozva
nézett körül és finoman felhúzta szemöldökét. Természetes naivi
tásával mindent rendbe tudott hozni.

Az intelligencia egyik fokmérője, hogy az embernek bizonyos dol
gokról nincs véleménye. Például a politikáról.

Eric megvizsgáltatta a szívét. Az EKG után ezt mondta az orvos:
"Az ön szíve teljesen egészséges." Eric így válaszolt: "Ez magától
értetődő. Anyám családjában a fegyverekre ez a jel van rávésve:
két csillag között egy szív." "Ez önre nagyon érvényes" - mondta
neki az orvos.

Franccis d'Aubert látogatott meg, újévi jókívánságait szemé
lyesen akarta kifejezni. Rendkívül finoman és udvariasan beszél.
Ezeket a tulajdonságokat fiatalkorom óta csodálom a franciákban.
Munkájáról érdekes beszélgetést folytatunk. Érezni, hogy mit je
lent, ha valaki igazi szenvedéllyel áll az állam szolgálatában.

Mgr. Pezeril Tocquevílle-röl beszél és megállapítja, hogy mennyire
jelentősekmég ma is gondolatai. Később kinyitom a L'Ancien Régime
et la Rétolution' című művét. Úgy tűnik, hogya franciákról írt jel
lemzése ma is érvényes: "Alapvető ösztöneiben annyira változat
lan ez a nép, hogy még azokban a leírásokban is rájuk lehet ismer
ni, amelyeket kétezer évvel ezelőtt rajzoltak róluk. Naponta felme
rülő ötleteiben és ízlésében ugyanakkor annyira változékony, hogy
viselkedésén néha maga is meglepődik. Vérmérséklete olyan, hogy
nem szívesen engedelmeskedik, ugyanakkor könynyebben veti alá
magát egy zsarnok uralkodónak, vagy akár egy erőszakos fejede
lemnek, mint egy szabad polgárokból alakult igazi kormánynak.
Ma esküdt ellensége az engedelmesség erényének, holnap szenve
délyesen áll bárki szolgálatába. Pórázon lehet vezetni, ha mindenki
vállalja ezt, de kormányozhatatlan, ha valaki példát nyújt az ellen
állásra. Imádja a véletlent, az erőt, a sikert, a ragyogást és a feltű

nést. Inkább hősies kiállásra, mint az erény szeretetére hajlamos.
Hatalmas terveket sző, de nehezen fejezi be nagy vállalkozásait..."
Mivel lehetne ezeket a szavakat ma kiegészíteni?

Bach néhány kantátáját énekli egy fiúkórus. Az öröm, amit ér
zek, közelebb hozza az üdvösség biztos tudatát, amelyre oly
nagy szükségünk van. A fiúk merész, szép hangja dacol a féle
lemmel, nem marad hely a kétely számára. Útban vagyunk az
örök boldogság felé, ez az egész. Tűnjön már el a kínzó okosko
dás, az aggályoskodó teológia. Bach - élő-eleven hit.

Apámmal kapcsolatban egy kicsit abszurd, de varázsosan szép
esetre emlékszem. 1923-ban történt. Egyik nap szólt a telefon. Én
jelentkeztem, mert egyedül voltam a Rue Cortambert 16. szám
alatti lakásunkban. Egy női hang kereste Mr. Edward Greent.
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20h, mennyire
.szeretern őt!"

Január 17.

Mondtam, hogy nincs itt, ilyenkor a Rue du Louvre alatti irodájá
ban dolgozik. A nő megszólalt, erős amerikai kiejtését nem tudom
visszaadni, gyöngédséget és némi melankóliát éreztem ki belőle:

"Oh, comme je l'aime",2 de ahogy ezt mondta, körülbelül így
hangzott: "Oh, kóhm je leem." Letette a kagylót. Én is. Itt megsza
kadt a történet - a mai napig nincs folytatása.

Tudni kell, hogy apám, aki 1853-ban született, 1915-ben katoli
zált, és szinte aggályosan gyakorolta vallását. Az említett évben
hatvankilenc éves volt. A kissé érzelgős telefonhívás titka azonban
mindvégig rejtve maradt. Az biztos, hogy sok nőre gyakorolt von
zó hatást. Ezt ő sohasem tudta megmagyarázni, anyám viszont emi
att sohasem aggódott. Ez a képessége kétségkívül apjától származik.

Leírom azt a szöveget, amelyet sokáig kerestem. Krisztus megkí
sértéséról szóló 195D-es naplójegyzet, s ezt írtam le 1951-ben a Le
Figaro számára. Megjelenése után megfeledkeztem róla, a Pléiade
kiadásból pedig Jacques Petit kihagyta, minden bizonnyal véletle
nül. Fiam állhatatosságának és kitartásának köszönhető,hogy vég
re megtaláltuk a pontos dátumot s magát a naplójegyzetet.

Tegnap egy domonkos páter látogatott meg. Elmondtam neki Moíra
ctmü regényem főalakjával, Joseph-fel kapcsolatos problémámat. Krisz
tus megkfsértéséről van szó. Ismerte Krisztus a test kfsértését? 
kérdeztem. "Nem" - felelte villámgyorsan a páter. Miért, kérdeztem to
vább, hiszen ha éhséget érzett, akkor miért ne érezhetett volna szexuális
éhséget is? "Az éhség, amelyró1 az evangéliumok beszélnek (Máté 4 és
másutt), kizárólag testi, csak a testtel kapcsolatos. A másik viszont
megérinti a lelket is." - "Hogyan lehetséges mégis, hogy Krisztus, aki
valóságos emberi természetünket öltötte magára, nem volt alávetve az
egyik legerősebb, természetünkbe oltott kisértésnek?" Válasza: "Egyes
esetekben előfordul, hogy nÓK ezt a kfsértést nem érzik." - "De itt egy
férfiró1 van szó." -"Vannak férfiak is, akik ezt a vágyat nem isme
rik." Nem kétséges. Magyarázata azonban zavarba ejtett. Magamnak
tettem fel a kérdést, hogy miért testesült meg Krisztus, ha nem azért,
hogy átszenvedje mindazt, amitó1 mi is szenvedünk. Megválthatott vol
na minket másként is, de ezt az eszközt választotta, a megtestesülést,
annak minden megaiázó következményével együtt. Jól tudom, mennyire
ellenkezik a jámbor keresztény lelkülettel, ha Krisztussal kapcsolatban a
test kfsértéséró1 beszélünk. Megértem, nem akarnak a testi vágy gondola
tával közeledni hozzá. Éveken, talán évtizedeken át én is fgy voltam. A
kérdést azonban akkor is fel kell tenni, ki kell mondani, meg kell fogal
mazni, ha nem ismerjük a választ. Első megállapftásom az, hogy nyil
vánvaló, maga a kfsértés nem bűn - természetesen abban az esetben,
ha az ember nem egyezett bele vágyaiba. Ez egyszerűen annak következ
ménye, hogy az ember olyan amilyen, amilyennek Isten akarta. Ez a
vágy igazi éhség, amely a legteljesebb mértékben hasonlft a táplálék utá
ni enséghez. Ugyanúgy kinozza, ha nem kapja meg tárgyát, s szélsősé

ges esetben öngyilkosságba vagy őrületbe kerget. Ki oltotta ezt az ösz-
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tönt az emberbe? Ki az alkotója ennek a vágynak? Legjobban az izgat,
hogy szokás szerint úgy állítják be az ösztönt, hogy az maga a Gonosz.
Önmagában rossz, mondják, mert most már nem felel meg Isten akara
tának. De ki merészeli azt mondani, hogy ez a vágy rossz? Ami valóban
rossz, az - adott esetekben - a beleegyezés. Ahogy a böjt parancsát
megszegni szintén bűn, de az éhség az nem bűn. "A testi szenvedély ki
elégülésével együtt jár a mámor" - mondja nekem a domonkos. Ez így
igaz, de ez a mámor is része az emberi természetnek, a természet törvé
nyének. Ezek minduntalan úgy okoskodnak, mintha a természet, vagy
legalábbis a szexuális vágy az ördög műve lenne. Úgy tűnik, hogy bizo
nyos mértékben mindannyian manicheusok vagyunk... Hallgatásba bur
kolóznak a papok, ha az ember felteszi nekik ezt a kérdést.

A helyes választ ma kaptam meg Mgr. Pezeriltől. Felolvastam
neki a szöveget, azt mondta, hogy ismeri 1951 óta. A domonkos
páter magyarázkodása szerinte is szegényes, nem kaptam vá
laszt kérdéseimre. "Drámai helyzetben a testi szenvedély ereje
átalakul. Krisztus esetében ezt kell mondanunk: küldetésének
teljes idején súlyos drámai pillanatok sorozatával kellett szembe
sülnie. Nem rettent vissza a kihívástól, mint ahogy ezt általában
mi tesszük, nem féltette magát. 6 önmagáról csak megfeledkez
ni tudott. Ilyen körülmények között a benne ébredő testi érzések
átalakultak, lelke nyílt meg bennük. Ami saját szenvedélye lehe
tett volna, azokra vetült át, akik szerették: a szamariai nőre, Má
ria-Magdolnára, Jánosra. Krisztus emberi mivolta senkihez sem
hasonlítható. Isten fiaként fogadta magába az emberi valóság
teljességét. Mindent felvett, ami emberi." - Ezt a magam részé
ről végérvényes válasznak tartom.

Január 18. Az irodalom szeretetét anyámnak köszönhetem. 6 nem olvasta,
hanem falta a könyveket, oly megszállottan, hogy ilyenkor szinte
elszigetelődötta külvilágtól. Az ő ajándéka, ha egyszerűen tudom
magam kifejezni. Remélem, megőrzöm ezt a stílust, amíg ezen a
földön élek.

Január 19. Olivier-vel beszélgetek. Azt kérdezi, hogyan keletkeznek a köny
vek. Vajon egy regény szövege, ha délelőtt írják, ugyanolyan,
mintha este írták volna le? Mondom: nem. Amit egyszer megírt az
ember, azt egyetlen egyszer kapta így, ez lesz abszolút igazsága.
"Kapta? Kitől?" - kérdezi Olivier. Nem tudom, sohasem tudtam.
Létezik egy ismeretlen ajándékozó, de sohasem találkoztam vele.
Vannak, akik ezt ihletnek nevezik. Igazi írók mindegyikénél meg
található. A többiek nem szavahihetőek, sorozatban gyártják mű

veiket, üres utánzatokat. A nagy oroszokat számtalan rejtett szelle
mi munkatárs ösztönözte, ezek űzték őket szünet nélkül tovább.

Olivier különös képessége, hogy szóra tud bírni. El tudom
neki mondani titkaimat, mint mindig, ha bízni tudok valakiben.
A bizalom pedig ebben az esetben határtalan.
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Január 23.

Január 26.

Január 28.

3A vörös halál álarca.

Január 31.

Február 2.

Február 3.

Február 6.
4Egy németül idézett

négy versszakos ,versike'
a pénzvágyról. Fordítását

mel\özöm. (A ford.)

Valaki, akiről elhisz em, hogy ért hozzá, azt mondta: "A francia or
vostudomány nem foglalkozik a szenvedéssel." Hozzáfűzte: "Az
Egyesült Államokban ez másképp van." Francia volt/ aki ezt
mondta. Nos, francia orvos urak, az egész orvostudomány és a
köztársaság minden patikája, cáfoljátok meg ezt a vádat, ha képe
sek vagytok rá ...

A boldogságból minden fiatal hordoz magában valamit. Ezt úgy
kell meghálálnia, hogy nem titkolja önmaga előtt.

"Ezt az országot majdnem tizenöt éven át egy élő holttest kormá
nyozta" - mondja Eric. Monsieur Valdemar hátborzongató galva
noplasztikával tudta csak a hatalmat birtokolni. [Edgar Allan Poe
írása Tudósítás a Valdemar-esetró1, Green erre hivatkozik, amikor a
jelenre alkalmazza: Mitterrand 1996. január 8-án halt meg. Nem
sokkal halála után vált ismertté, hogya francia állam 1981 és 1995
kőzötti elnöke már hivatalba lépésekor prosztatarákban szenve
dett. Ezt eltitkolták, az orvosi jelentést pedig éveken át meghami
sították.] Ennek további következményei: megfertőzött vér és kor
rupció. Poe meséje ennél sokkal nemesebb. Talán hozzá kellene
még fűzni a LeMasque de la mort rouge-t,3 akkor legalább némi bor
zalom és nyomor egészítené ki a történetet.

Tegnap délután öt órakor Jean-Pierre és a fiatal Olivier jöttek el,
hogy egy csésze csokoládét fogyasszanak el velem. Barátság su
gárzik arcukról, de mindenek előtt jóság. Ez teszi méltóvá az em
bert/ hogya földön éljen, ez teszi indokolttá, hogy megszületett.

A legsúlyosabb teher a hála. Például az, amivel Európa tartozik
Amerikának, különösen Franciaország, ahol viszont állandóan je
lentkezik az amerikaiaktól való viszolygás. Mondják, hogy"US go
home" stb., pedig mennyire örültünk annak, hogy katonái segítsé
günkre voltak. Végre ez egyszer olyan elnöke van Franciaország
nak/ aki szereti az amerikaiakat és beszéli nyelvüket.

Számos baráti levél érkezett, nem is beszélve a szerte Európából
érkező telefonhívásokra. A lakásomról van szó, s azokról a gon
dokról/ amelyeket a tulajdonosok pénzsóvárságának köszönhetek.
A felemelt lakbér nem felel meg a mai aktuális helyzetnek. Megle
pő pontossággal számolt be erről a francia sajtóiroda, az Agence
France-Presse is.

Megnyertem a pert. Nem veszem tőlük rossz néven, de nem ér
tem/ hogy mivel indokolják velem szemben táplált dühüket. Kü
lönben is a feledés fátylát ezekkel a szavakkal mindenre rá tudom
borítani: "Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsá
tunk az ellenünk vétkezőknek." c.i
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Február 10.

Február 13.

Február 17.

Február 18.

5Nathaniel Hawthome
(1804-1864):
amerikai író.

6A lelkész fekete fátyla.

Talán tíz napja már, hogy a kultúra minisztere meglátogatott. Meg
rendült, amikor meglátta állapotomat, de ismeri a korommal járó
terheket és szokásokat, hiszen orvos volt, s megőrizte orvosi érzé
kenységét. Rendkívül udvarias ember ült előttem, ilyen viselkedé
sért mindig hálás vagyok. Egy Toulouse-ból küldött levélből meg
tudtam, hogy apja, Louis Deuste-Blazy professzor, korábban to
mista bölcseleti előadásokat is hallgatott és foglalkozott Maritain
írásaival. Íme, rejtett kapcsolatokra mindig lehet számítani.
Levél érkezett ma reggel, amelyből most ezt idézem: " ... ezeknek
az embereknek sejtelmük sem volt arról, milyen gonoszak, amikor
így bánnak önnel. A polgárság egoizmusa elképesztő formákat
ölt." Valóban, szorongásaimról az elmúlt év során elég sokszor
számoltam be ebben a naplóban. Ezekhez most nem fűzök sem
mit, a per lezárult.

Nagy ügyet csinálnak egy nyolc és féléves magyar fiúból, akinek
IQ-szintje rendkívül magas. A kisember azonban olyan elbizako
dott, hogy az már a korlátoltsággal határos. Úgy tűnik, az ész
rendkívüli képessége és a lelki finomság között nincs szoros kap
csolat. Az újságíró - maga is elég korlátolt - arra kérte, hogy be
széljen napirendjéről. Erre ezt a választ kapta: "Ön bizonyára azt
szeretné tudni, hogyan töltök el egy jellegzetes iskolanapot? Bo
csánat, én mindig pontosan akarom magam kifejezni." Az ember
szinte azt kiáltja, "Segítség!", de legalább sóhajt egyet: "Éljenek a
buta gyerekek!"

Egy normális ember éjszakánként száznyolcszor változtatja hely
zetét. Mit neveznek ezek után nyugtalan alvásnak? A legcsodála
tosabb alvást Carpaccio festményén láttam. Szent Orsolya egy ki
feszített hálóágyon nyugszik, arcát kezén nyugtatja, a takaró, a
szoba, még a liliomcsokor is minden a legnagyobb rendben. Én
teljes összevisszaságban alszom. Ez azonban nagyon viszonyla
gos, mert annyi a dolgom, amikor lefekvés előtt megágyazok. Az
persze, hogy megágyazok, túl szép kifejezés. De mindenki a maga
módján merül álomba. Kétségkívül ezzel magyarázható, hogy ősi

rítusokat is alkalmaz az ember. XlV. Lajos, vagy más uralkodók ki
sebb vagy nagyobb hálószobájának szertartásait saját szokásaink
őrzik, amikor bekészítünk egy pohár vizet, dolgainkat kínos rend
ben helyezzük el, ide-oda igazgatjuk a párnát, fel-alá járkálunk a
szobában. Mindez az álmok világába vezető éjszakai utazásunkat
készíti elő.

Ezekben a napokban egy nagyszerű olvasmányhoz fogtam
hozzá. Kit olvasok? Hawthorne-t.' Elóbb azt a két írását, amelyek
életemre legnagyobb hatást gyakorolták: Young Goodman Brown
and Other Tales és Le Voile noir du pasteur" Szerintem az egész
irodalomtörténetnek ezek a legnagyszerűbb elbeszélései, hozzá
hasonlókat egyetlen nyelvben sem lehet találni. Hawthorne
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Afordítás alapjául szolgá
ló kiadás: Julien Green:
Pourquoi suis-je moi? Jour
nal 1993-1996. Fayard,
Paris, 1996.

JÁszATTILA

egyszerű stílusban mond el egyszerű, szinte banális története
ket. Olvasás közben nem tartóztat fel szinte semmi. Egyik szó
kapcsolódik a másikhoz, egyik mondat a másikhoz, egyik ol
dalt követi a másik. Az egészben semmi mesterkéltség, minden
magától értetődő. Teremtő alkotással találkozik az ember, látha
tatlanul ez van jelen mindenütt. Szobád kontúrjai elmosódnak,
körülötted az a világ jelenik meg, amelyet a szöveg fest eléd.
Új-Angliában vagyunk, az erdőben, vagy egy olyan házban,
amely egyetlen más házhoz sem hasonlít ... Most már értem azt
a vonzóerőt, amely Nathaniel Hawthorne-ból árad, amely meg
ragadta azt az ifjút, aki voltam, s maradtam mind a mai napig.
6 mutatta meg, milyen erő rejtőzik bennem, még akkor is, ha
már őelőtte, tízéves korom óta irogattam saját történeteimet.
Nem mintát találtam benne, hanem maradandó jó barátot, aki
nyugtalan lelkiismerettel volt szerelmes az igazságba. Ilyen vol
tam én is. Mindnyájunk igazsága érdekelt, az élő ember igazságá
nak nyomába szegődtem. A lelkész fekete fátyla ... Ha Hawthorne
tudta volna, hogy amit fátyla mögött rejtegetett, az kapta aján
dékba, akinek neve Julian Green.

Dévény István fordítása

[mintakarácsonyl
K. S.-vált.

Valaki ül az ág hegyén,
fényesfti a csillagod,

pedig azt hitted,
nincs remény,

Betlehem fölött ott ragyog,

valaki ül az ág hegyén
és fényesíti a csillagod,

övé hatalom, hit, remény,
pedig azt hitted,

itt hagyott.
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