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Az olvasó elsősorban magam vagyok. Félig már kétségbeesetten,
mit is vállaltam (röviden: el kellene olvasnom egy fél könyvtárnyi
irodalmat, mi a katolicizmus, a katolikusság, például az irodalom
ban), de itt fölmentenek író im, akik közül (Gyergyai Albert, Illés
Endre magyarul hozzáférhető esszéi, meg idegen nyelvű szakiro
dalmak tanúsága szerint is Mauriac erősen tiltakozott e tárgy
ban... Julien Green "visszatérő",Evelyn Waugh elegyes... és csak
Bernanos az (Graham Greene mellett), aki egyértelmű. De hogyan
értsük ezt az egyértelműséget? Katolikusabb szekundér író (esszé
ista) nem akarhatok lenni regényíróimnál, azt mondom hát: a re
gényről próbálok írni, annak a változatáról, amely kimondottan
vagy kimondatlanul (maximum-minímum az üdv vagy a kárhozat
jegyében) katolikusként áll s minősítődik. Természetesen, mint aki
sem anglista, sem romanista nem vagyok, saját élményeimbőlme
rítek, ezek azonban, valamint a felhasznált szakirodalom és ma
guk a művek, eléggé gazdag összességet alkotnak, ez lelkem
egyetlen nyugalma e tárgyban. Csillagot teszek, s Graham
Greene-nel kezdvén, felsorolom, mely munkáit s mely vele kap
csolatos munkákat használtam fel az elmúlt fél esztendő során,
mikor is egyre fokozódóbb rettegéssel gondoltam vállalt felada
tomra, s arra, hogy mind a Vigilia, elsődieg, mind a magam (iroda
lommal foglalkozgató) figurája felelősséget jelent; ha mérvadó
nem is, világítófényszerű az, amit erről az öt szerzőről ma, hu
szonegyedik századunkban írok, mikor is ők nem állnak éppen
séggel az érdeklődések középpontjában... és hozzáteszem: mind
Thomas Bernhard életművéről,mind Chandlerről,mind Maigretről

(Simenon), mind Virginia Woolfról írva könnyebb dolgom volt,
mert nem volt olyan kritérium, mint a tételesen fogalmazható hit. A
hit tételes fogalmazásaihoz mit sem értvén. arra szorítkozom, miként
voltak hívek ezek az írók a szemlélet és a szellem becsületéhez, mely
nek kis zászlóiként a katolicizmust is (célul? eszközül? ) kitűzték.

S hadd kezdjem hát. Balsejtelmeimet, hogy dolgomat kudarc
övezi, letudtam, és élvezetesebb terepszakaszok várnak.

Emlék - a magaméi, mert forrásokkal is csak élményből írok.
Tárgyilagossági remények - mert egyik író mellett vagy ellen
sem vagyok elfogult.

Harmadjára: belvilágból dolgozom, mert magam is regényíró
vagyok, szerény mértékeim szerint, és így merészkedem "a" re-
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gényírás (általam vélt) mai helyzete szerint nem mindenben hí
zelgésszerűen (nem rajongó: távolságos tisztelettel) ismertetni az
öt író általam belátható munkásságát, munkásságának bizonyos
értelemben érdemi zömét. (Újságírói, esszéista tevékenységekre
nem kell tekintettel lennem.)

.>1<
"I<

Graham Greene dolgával kell kezdenem ezt már csak azért is,
mert ő az első nálam az időrendi sorban. (5 talán egyebekben,)

A csendes amerikai című regényét megjelenésének évében (ma
gyar megjelenésről beszélek), 1957-ben az édesanyámtól kapott
egyetemi ebédpénzeim (napi 10 forint) gyűjtögetéséből vásárol
tam, Jékely Zoltán verskötetével együtt (Tilalmas kert; nem tarto
zik ide). A nálam akkor aztán még csakugyan jóval idősebb Mé
szöly Miklóssal mintegy nyolc éven át tartó bátyja-öccse
barátságunk idején sok Graham Greene-dolgot tárgyalgattunk
meg nagy budai séták során, és Pilinszky Jánossal, akit sokkal
kevesebbszer volt szerencsém, mesteri szerepében, láthatni (öt
ször-hatszor találkoztunk, beszélgetendö), azt állapítottuk meg,
hogy Greene végső soron nem adja "nekünk" (lassanként, már)
azt a valőrt (értéket? jelleget?), melyet alapvetően fontosnak ta
lálnánk. 5 bár Nemes Nagy Ágnesnak csak és csak hálával tarto
zom tanári igazgatásáért, körébe való bevezetésemért (e körből

ugyanily szervesen kerültem ki 1960 táján) - (. ..nekem nem
voltak valók "körök", s ezt a körők is érezték) -, és legszűkebb

körömben ma is csendes irigységgel (idézőjel) könyveltetik,
hogy ez nagy szerencse volt, valóban, egy "ilyen" gimnáziumi
tanár. .. minden hála, szervesség s egyebek ellenére azt kell
mondanom, hogy Greene-ről inkább Mészöly és Ottik, N. N. Á.
szerint Ifa világ legkisképűbb embere nálunk", ő volt beszélgető

társam (bár Ottliknál inkább Waugh volt a téma, lásd következő

cikkemet), N. N. Á. az egzisztencializmusra is azt mondta, "hát
fiacskám, ne engem kérdezzen, azt, hogy az egzisztencializmus
mi, nekem még senki jól meg nem mondhatta, de szóljon, ha
magának igen ..." - a síron túlra nem tudok átszólni már),
mondom, bár N. N. Á. és köre (gondolom, Mándy, Kálnoky,
Lengyel Balázs stb.) az engem kutyakölyökkorú írót igazán ér
deklő kérdésekre (túl Rilkén, Kafkán stb.) már akkor is kevés vá
laszt tudott adni, a magas irodalom oly teljesen tartalmas és
mégis ritka levegőjében élhettem, hogy azt a rangot sem a ma
gam rangjával elérhetni nem vélem, sem megismételhetőségére

nem vágyom. Lassan a magunk tartalmai alakulnak ki.
Mészöllyel (s egy Róbert László beszélgetőkönyv, Graham

Greene-nel kapcsolatban kicsit kiábrándította lelkes lényemet a
minap) A csendes amerikai mottóját (Róbert is, ah!) szúrtuk ki ma
gunknak, a fura anomáliaként a zseniális magyar műfordítás-
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összességben bizarrul ritmustalanra fordított hexameteres micso
dát, mely szerint a magunkfajta ember (fura, Róbert is társunk?)
nem szereti, ha "meglódítják" (a megindítani szó kétértelműl),

mert mesterkélten jön mozgásba az akarata, s úgy cselekszik,
ahogy esetleg nem kellene, lévén hogy esetleg csak kész kény
szerképzetek révén cselekszik aztán stb.) ... hagyom ezt. Graham
Greene a tizennyolc éves kölyökkutya írónak (Joyce szava) alap
élmény volt; Ottlik, Waugh, az akkor nekem még nehezen érthe
tő Mándy, az enigmatikus Mészöly Miklós mellett etc.), s ezért
is érdekes, hogy - bár A kezdet és a vég (The Heart of the Matter),
meg az eredetileg Mészöly könyvtárából németül olvasott, késóbb
A szakítás (remek cím, jobb mint az eredeti, The End of an Affair)
óriási, meghatározó, impresszionisztikusnál több élmény volt 
Graham Greene hamar szélső pályára került (nálam, s említett
két "író-nagybátyámnál" s még többeknél is). A kettősség, vagy
is hogyalapművek (Hatalom és dicsőség, az eddig említettek, ta
lán az akkor magyarul még nem ismert The Man Within, ma A
számkivetett, újabb óriási, bár nagy hibát is görgető cím), a korsza
kosnak látható dolgok (magam többekkel a Brightoni szikla 
Brighton Rock - igen korai Greene-remeklését is ide sorolom),
tehát hogy ezek társaságában egyszerűen csak úgy szórakoztató
irodalmat is művelt szerzőnk, nem sorolom, polcomom itt sora
koznak... és a kései Greene is jócskán ez a zsáner.

Jól látszik hát, remélem, hogy személyes élményekbe csoma
golva a magam mai véleményét próbáltam kibontani (képza
varl), s a katolikusságra sem lelkesen fogok rátérni. Persze, hogy
a Hatalom és dicsősé$ "rossz" (részeges etc.) papja végül megdi
csőül a hitben, az Ur színe előtt, a biztos halált választva köte
lességének teljesítése érdekében. Persze, hogy Scobie, A kezdet és
a vég sokak által megállapítva önellentmondásos főalakja Isten
előtt hódol, mikor - ez az önellentmondás - öngyilkosságával
"szent utat" választ (ellentmondás a fogalomban!), persze, hogy
Sarah, a The End... (A szakítás) kései magyar kiadásának címlap
ján akarva-akaratlan kéjnő pofázmányú, tökpucér megátko
zott-rontó asszony (szegény! jól kitoltak vele) az Urat választja, s
halála (agyonázásos tüdőgyulladás) csodák indukálója, és van
egy (szintén címlapra ábrázolt) savanyú arcú hivatalnok-szerű

férj, egy lángfoltos arcú prédikátor (őt választja végül Sarah), s
van a nagy szerelem, a derekas kiállású narrátor, aki - zseniá
lisnak hihető sztori! - Istenre nyomoztat... mert Sarah Istené
lesz, nem az övé aztán, a szépen végigvitt szerelmi történet
után (Greene csodásan ír! ha manapság már fárasztó is ez egy
kicsit), igen, persze és persze... és a későbbi Szerepjátszók (The
Comedians), melyengem még 1968-ban is ugyanúgy elemi meg
rendültségre hangolt, ahogy fantasztikusnak éreztem az Utazások
nagynénémmeit is (most nincs kezem ügyében, mi az angol címe,
de majd ... ) - ezzel együtt Graham Greene inkább a Mészöly-
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Ottik-Pilinszky hendikepelést őrizte, és olyan műveit, mint a
Monsignor Quijote, A tiszteletbeli konzul, Az emberi tényező, a Titkos
megbizatás ... némiképp unottan olvastam el, futottam át, és so
rolhatnám a birtokomban lévő még körülbelül 15 angol, német,
francia, magyar kiadást ... ) - - -

Örök emlékem maradt viszont két dolog. Az egyik az akkor
általam még csak angolul olvasott Brightoni szikla (Brightonban
járván 1994-ben aztán lusta voltam elmenni a szikláig, nem va
gyok ekkora sznobl), ahol a kis gengszter, Pinkie azt a borzal
mas anti-szerelmcs-levelet hagyja, ha jól emlékszem, hangfelvé
telen, "szerelmének" (körülbelül te rohadt, beképzelt kis kurva,
hát mit hittél te, semmi se voltál nekem stb. - így a kis gyilkos,
és szerelmese már a fiú öngyilkossága után, "szíve alatt" a fiútól
megszülendő gyermekével, olvassa, hallgatja a síron túli űzene

tet); és a (nekem The End of the Affair) Szakítás végén, mikor sze
relmese, a hűtlenkedő Sarah végül Istent választja szerelmével, s
a főszereplőt szenvedni hagyja, otthagyja örökre, igen, ahogy ez
a főszereplő azt mondja körülbelül: Istenem, eleget adtál, barát
ságot, szerelmet, eleget elvettél, elég volt, hagyj, kérlek, rnind
örökre békén - - - azt hiszem, a nekem tíz legnagyobb mon
dás egyike (a Csendes ... mottója mellett, Kátya kijelentése után a
Karamazonokban - "A szerelem meghalt, Mitya", mondja ezt
Dmitrijnek a börtönben; egy Micimackó, egy Kafka, egy Rilke,
egy Stendhal stb. mondás mellett, Eliotot se feledjük. .. több ez
tíznél végül, tudom) - - - Londonban, s véletlenül épp egy
Hamlet nevű lovat és egy Sagittariust (decemberi vagyok) ki
hagyva, na Istenem, jókora nyereményt veszítve, inkább elmen
tem az ottani filmmúzeumba, hogy az "Affair" régi kópiaját lás
sam, s mit ad az ég, épp az én alapmondásomat hagyták le a
végéről, a film készítőinek nem volt olyan fontos. Ezt majd újra
említem.

A szerepjátszók elején is, végén is Greene kicsit inkább zavart,
így nyegle megjegyzéseket tesz a katolicizmus szerepéről; egy
motívumismétlés hibája mellett továbbá; de mondom, zavaróan
egy magaféle katolikus regényíró művében... ám amire vissza
akarok térni, a kihagyott cím. Ezt ugyanis egyalapműben,a so
kak által bírált... mit, leszólt, pocskondiázott... Greene-élet
rajzban (három vastag kötet, valami 2500 oldal') nézem meg.
Szerzője a tudós (és közepes költő) Norman Sherry; a nemrég
megjelent harmadik kötetet (erre figyeltem fel, így szereztem be
magamnak a trilógiát, ismertetése ide nem fér) a Daily Telegraph
(érdemes megnézegetni hétvégi számait, sok a jó kultúra ben
nel), a nagynénis cím Travels with My Aunt... s így ugrik be a
The Third Man is, a híres film alapkönyve, Bécs, a II. világháború
után ... tudjuk, kalandregény, ezért is kárhoztatják egyebek kö
zött Greene-t ... de fantasztikus dicséreteket is látok a Sherry
könyv II. kötetének fülén, úgyhogy ezt hagyjuk ... a Telegraph
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kritikusa (Julian Evans, 2004. okt. 2.) azt a felszínességet említi,
ezt rója fel Sherrynek: hogy túl sablonosan és gyakran von pár
huzamot Greene saját "alakja" és főszereplői kötött. .. ha ez igaz,
kétségtelen elemzői hiba, alaposabb vizsgálatot igényeIne. Ám
nem ide akartam jutni.

Hanem innen tovább. Hagyván, félre, hogy olyan könyvek,
mint a mostanság újra megjelent Merénylet, örökké aktuálisak,
Greene az aktualitások nyomában járt. Így utazta be s dolgozta
fel (gondolom, Róbert L. ezért különösen lelkesedett) a világot.
A politikumot. (Magam is fordítottam egyetlen könyvet, egy in
kább útleírásszerű afrikai munkát Graham Creene-től.) A
legavulóbbat. Persze, roppant igazságok voltak azok a vietnami
háborúról, de végső soron egy cinikus, kiégett újságíró félté
kenységi történetéről van szó benne. S a Havannai emberünk
csaknem parodisztikus revűzsenialitása (nem nagy dicséret ná
lam); A tiszteletbeli konzul, más, említett vagy nem említett "szó
rakoztatások"; bizony, nem csupán azért avultak el (katoliciz
musról sok szó nem esik bennük'), mert a történelem új és új
arcát mutatja egyre, hanem mert az a regényírói erudíció, ihlet,
amely a Greene-é volt, elfáradt. Végképp nem "érdekelne" egy
Sarah-szerelem, holott Kátyát jól felpofoznám (Mityát ülepen bil
lenteném), Greene hősei ma engem sajátlag kevéssé érdekelnek.
A huszadik század egyik legnagyobb regényírója vall így a re
gény műfajánakmúlandóságáról. Hát persze, roppant lelki dráma
Scobie rendőrkapitányé (vagy kicsodáé, Afrika), és nyilvánvaló,
hogy magunkat olyan emberekért (megcsalt szerelmekért, sze
gény, jobb sorsra érdemes tehetségekért, leányokért és ifjakért,
rendszerekért, világnézetekért stb.) emésztjük, hogy jaj, már na,
mi szegény "marhák" (Ottlik szava). De Greene, s ebben van
igaza az ómódi klasszikus angol (nem vagyok anglista!) "Mac
millan"-nek, Guide to Modern World Literature, Martin Seymour
Smith 1400 oldal felé közelítő írása, Alaszkától Kamcsatkáig és
Lappföldtől Tasmániáig tárgyalva a világirodaimat, ezért van
igaza: hogy Greene a megfejthetőség sablonját húzza rá az "élet"
dolgaira, s közben azt reméli, teljes rejtelmükben tárja őket

elénk. Sherryt bírálva Julien Evans épp azt kifogásolja, hogy
Sherry "teszi ilyenné" Greene-t. Ki tesz itt igazságot? A katoli
cizmus, "Isten" szempontjából, lévén hogy Graham Greene nem
tartozik a vallást népszerűsítő írók közé (elég sok gondot oko
zott olykor az egyháznak, ha jól tudom), valamint hogya tollat
nem imához kulcsolt kézzel fogta s vezette soha, ehhez képest
túl kevés benne a "titokzat", a rejtelem, nagyon oldalba vagyunk
bökdösve sokszor (Scobie, a rossz pap etc.), vagy - ki nem ért
egyet ebben, de akkor Greene hogyan nem látta? - a halála
után csodatévő, nem is oly züllött Sarah történetében. Greene
mintha (a Brightoni szikla után) sem igazán kárhozottaknak nem
látta volna alakjait, sem a tisztaságot nem hagyta meg nekik. Ha
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a sikeres-sikertelen színházi szerző Greene-t nem taglaljuk is:
sok a bulvárpoén, az például, hogya nagynéni tkp. mamika stb.
Homérosz is alszik néha. Érzem ma már.

*'"
Hadd említsem itt még, hogy csekély dolgozatomhoz felhasznál
tam két kiváló könyvet is, bár nem idéztem egyiket sem: Shirley
Hazzard: Greene on Capri (a memoir); valamint (no, akkor már),
Graham Greene: Colleeted Essays, ám itt Greene Mauriac-kal és
Bernanos-szal kapcsolatos véleményeit vettem nagy értékként.
Nem szabad elfeledni, hogy Ungvári Tamás az 1962-es (!) kiadású
magyar nyelvű A kezdet és a vég kísérőszövegét roppant érzékeny
séggel/ abban az időben a határokat súroló írói-írástudói bátorság
gal/ körültekintéssel, bármi megalkuvás nélkül alkotta meg; gratu
láció. Az említett íróknak mind köszönet a "szellemtámogatásért".

Talán elindít valakit, valakiket ez az én írásom, Olvasót/ a
Greene-kutatás útján. Egyetlen érdemem ez lehet, lényegén; ebben.

(Folytatjuk)

Megérteni, Bolyait
Ha gyónt - és megismert - a pupilla, éhezett,
mindenben, Te összetartó fényszálkákból kezet
igérő, látott Kereszt. Most virrasztva metszenek
ujjak élei bilincs eret, s ad ősnevet

párhuzam öntelt vakulóknak. Félrevezetett
szabadságuk társtalan, lüktető kín sem lehet.

Bár a valóság nem hisz az ember szemének,
helyükre kerülnek, miket kontúrra cserélnek,
tárgyakká - ezért a magad terévé - szemérmes
igazsággá lényegülve, s abelsejéhez
érhet a lét valahány buroknak, s féltekéket
tépnek szét egymásba térő csíraszálak, s élek.
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