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S folytassuk nyomban, ahol abbahagytuk, hadd mondjam el, ami a
múltkor kimaradt. Graham Greene, akit a háromkötetes életrajzi
és műelemző alapmunka (Shirley) valóban a legnagyobbak, T. S.
Eliot, lan Fleming (?), Hemingway, Evelyn Waugh sorában mutat,
sok mindenben írt le hasonló pályát, mint e kortársainak
némelyike. Kezdve ott, hogy egy évvel született csak késöbb
Waugh-nál (aki 1903-as), de jóval tovább élt nála, 1991-ig (Waugh
1966-ban halt meg), mindketten igen sokat utaztak, ám Waugh na
gyon is aktívan, regulárisan katonáskodott a II. világháborúban,
Greene-ről már leplezetlenül, fülszövegekben leírják, hogy kor
mánymegbízással (is) mászkálgatott, így találkozott gyakran
Fidel Caströval, aki egyszer állítólag megkérdezte tőle, mit hozol
(mi hírt, mi ujságot), erre az író: "Semmit. Mindent, Graham
Greene-t." S lásd Hemingway szerelmét Kuba iránt. Eliot kiáb
rándultsága s ennek fájdalma mélyebb rétegekben emlékeztet
Greene-re. Evelyn Waugh-nál nagyon fontos az 1930-as katolizálás
ténye, fordulata. Mulatságos, hogy legléhább könyveinek egyikét
jelentette meg épp abban az évben. (Vile Bodies; De a test erőtlen ... )
Ellenben Waugh az angol hadsereget (bár bíráló) dicsőítő könyvei
(nálunk kevéssé ismertek) nem emlékeztetnek Greene-re! (Hogy
tréfásan ismételjük a kifejezést.) És a léhaság, ha így nevezhető, a
katolizált Waugh könyveiből sem marad el, viszont amikor élet
re-halálra komolyan jelenítette meg az lsten-fogalom és Isten-át
élés "logikus" következményeit (Brideshead Revisited; Utolsó látoga
tás; nálunk Ottlik Géza legendás-féle fordítása), mindenki meg
hökkent, hogy így mondjam, s keresni és megtalálni kezdték (vél
ték) az író újabb gyengéit, a szerkezet és az "üzenet" összefüggés
telen kettősét; a tételszerüséget, a kuszaságot is szemére vetették;
jól olvasható erről a birtokomban lévő két Waugh-monográfiában.
De itt sem leckét akarok felmondani arról, hogyan s mely haszon
ra tanulmányoztam (múlt télen át, hosszan) egyrészt Christopher
Sykes könyvét és Selina Hastings munkáját, mindkettőnek címe
azonos, Evelyn Waugh: A Biography, Hastings több mint 700 oldalas
műve az újabb (Vintage, London, 2002), de a nem kevésbé alapos
Sykes-feldolgozás (Collins/Penguin, 1975/77) sem marad el hasz
nában az utóbb "érkező" mögött. Adott helyen idézni fogom talán .
némely kitételüket. szempontjukat.
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Waugh, mondanom sem kell, magyarországi nagy rajongója,
Ottlik Géza révén lett igen kedves, meghatározó íróm, s maradt
vonatkozási pontom ebben-abban mindmáig. Ha effélék aztán
kopnak is... És Ottlik-fordítás még A megboldogult (The Loved
One), e valóban fájóan tüneményes kis móka, az emberi sors mi
niatűr, de életveszélyes reménytelenségeiről, s persze az író sor
sáról. Kéri Tamás sikeres fordításában jelent meg a Jámbor pálya
(The Decline and the Fall), óriási mulatság sok tanulsággal; a to
vábbi Waugh-könyvek magyarul (Szenzáció!; Egy végzetes tévedés;
Egy marék por, ha jól mondom) engem már kevésbé érdekeltek, a
brit hadsereg történetének feldolgozása pedig minden félanglo
mánságom ellenére sem.

Sokféleképp olvasunk. Magam még a Greene-dolgozatból
hagytam ki az én két főbb olvasási módom egyikének eredmé
nyét. (A másik olvasási mód természetesen az esztétái etc.) Azt
mondtam, hogya "Nem szeretem, ha megindítanak" (Clough, s
vegyük ezt a szövegezést, a fordító nem vette észre, hogy hexa
meter, magam egyszer lefordítottam formahűen, de, érdekes, a
formahűtlen fordítás maradt rám is hatásos, továbbra is) és az
Istenem-hagyj-végre-örökre-békén kettőséből ez utóbbi az aktuá
lis érzületem. Nem Istenre vonatkoztatva. De hogy kb. 28 év
után az utolsó madárkám, a hozzám oly közel álló (és repdeső,

üldögélő, élő) verébke meghalt (sic! az angoloknál a ló is meg
hal etc.), nem akarok több madarat, sőt hökkenten látom odakint
a városban vagy az erdőkben is az ily szárnyasokat. Elkoptam
ily - szoros madáregyüttélési - minőségemben.

Nem tudom, egyedi-e, hogy a könyvekkel is így vagyunk. Az
Utolsó látogatás azért csak gyakori olvasmányom ma is. Alapvető
kitételei az Aloysius mackóra vonatkozóak; és természetesen a
szerelmesek nagy búcsújelenete a könyv fanyar elő- és utótőrté

nése közti eseménytömb végén. Itt jött elő számomra, mondjuk
így, első alkalommal, a sokak által kifogásolt mozzanat, hogy
tudniillik annyi viszontagság - válások, egyebek - után a sze
relmesek elkezdhetnék közös életüket, de Julia (fura véletlen,
hogy az "Iskola... " egyik fő nőalakja is, akit Bébé oly tisztelettel
és áhítattal imád, nővére) kijelenti, katolizált apja halála után,
hogy Istennek tartozik az életével, le kell mondania szerelméről,

hogy Isten ne feledkezzen meg róla majd azon az órán. Ezt sze
relmese, Ryder (a művész - Ottlik festősége ugrik be mindig,
bocsánat!) meglehetős nehezteléssel, keserűséggel fogadja; Isten
ben nem megbékélés történik itt, hanem meghasonlás megy vég
be. Gyönyörű szöveg, de Greene-nél a talán túl sokat is emlege
tett Sarah története (leszámítva a könyv ottani hiteltelen-féle
befejezését) megalapozottabb; s egyáltalán, Greene a konzeva
tívabb regényíró (Waugh már-már avantgárd, no persze, ezt
idézőjelben mondom, ő inkább "szatírikus", s ez engedmények
kel jár.)
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Mi bolondított meg annyira A megboldogult történetéből,

mikor Ottlik rábíztatott, olvassam el (dedikálva sincs, vajon
miért? minden más Ottlik-könyvünk itt vagy nekem, vagy
késöbb feleségemnek és nekem van dedikálva, persze, dedikálva
van), nem, hát Ottlik nem akarta rám erőltetni Waugh-t (ahogy
másik kedvencét, Fitzgeraldot nagyon is, sőt, kényszerített
szinte, kezdejek műfordítani, bár itt inkább Ottlikné, Gyöngyi
volt a makacs, nem hagyta, hogy ezt ellógjam ... s de jól tettel),
szerencsére nem kellett sok unszolás, és hamarosan "szent"
szövegeim között volt a regényke befejezése, az íróról, aki sze
relmének halála után csontokkal, roncsokkal, kacatokkal borított
part fövenyéről hazaviszi bánatát, az élmény keserves nyers
anyagát, melynek lényegét a kegyelem pillanatában értette meg,
ám amin még hosszan kell dolgozni, verejtékesen. A kis regény
fülszövege szépen és hasznosan foglalja össze Waugh útját:
irodalmár család, jó körülmények, a katolikus vallásra lázadás
ból való áttérés; a modernizálódó angol társadalom bírálata,
ugyanakkor mind az "újdonat" dolgoké, s folytatom, a két
tanulmánykötet alapján: Waugh nemcsak epés, keszekuszán
gyúnyos tudott lenni (cselekményszövései is ilyenek, Ottlik
Gyöngyi egyszer megjegyezte, "azért néha túl messzire megy...
de nem ban, de kimondottan durva is; és - mint sejthető 
erősen jobboldali volt (tory), "szemben" a fura mód, nem is
mindig érthetően baloldali Greene-nel, aki azonban regényeiben
ezt mindig rokonszenvesen, bár kicsit melodramatikusan "adta
el". Például ahogy mondtam, az angol újságíró, kiégetten és
cinikusan, szerelmesét visszanyerendő (is) szolgáltatja ki a "rém
alak" Pyle-t, "a csendes amerikai"-t, aki több bajt csinál mint jót
(az igazság vélt érdekében!), okozza halálát. Jaj, mondom, ma
azok a régi biciklibombák. .. más robbantások.. , s ma London.
De ez nem tartozik ide. Csak mégis. Ma már nem érdekel, mit
szólna Greene.

Ha már itt tartunk: Greene-nél minden kicsit melodramatikus(nak
látszik ma), s legjobb helyein, mint az általam is sokra tartott
Brightoni szikla történetében a kis gyilkos gazember lelkizése (elné
zést) sablonosan hiteltelen-féle... és így tovább. Waugh idézőjelbe

teszi azokat a műveit, melyek nem a brit hadsereggel foglalkoz
nak. A cselekmény észbontóan kavarog, a fordulatok hajmeresztő

ek és kacagtatóak, a szatirikus elrajzoló-hitele érvényesül. El tu
dom képzelni, az azóta született sok futószalag-szatíra után fanya
log a mai Olvasó e hajdani korok csacskaságait látva. Az a humor,
mely Waugh-é (is), nem nélkülözheti az aktualitást, a pillanat
visszhangteré t. Salinger után kevésbé megkapó már a Jámbor pálya
befejező (megint a befejezés! Waugh ebben szinte költől) filozofá-
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lása, a két fő embertípusról, az egyikről, aki a vásári kikiáltók
egyike, vagy főleg partnere (a nézők soraiban), s a másikról, aki
nek a forgó kerékről, mert úgyis lerepülne, középütt meg nincs he
lye, jobb cellamagányba vonulnia és elmélkednie. Ezt Waugh sem
miképp sem szerzetesi magánynak érti, alakjait nagyon is (!) viccig
világiak, vagy társadalmi osztályuk mintapéldányai. Waugh regé
nyei az angolok számára bizonyára minden elemükben szórakoz
tatóbbak, mint nekünk, s nem csodálom, hogy Selia Hastings élet
rajzi tömbjét is szinte mulattató pletykás (bár mély) sikerkönyv
nek becézik. Az angol nyelven valaha is írók legmókásabbja volt
Waugh; ezt az angolok tudják. A mi palettánkon valahol ott he
lyezném el, ahol (a humortalan) Hajnali háztet6k remeklése az
egyik ottliki erőművel (Iskola .. .) határos. S nem akarok tréfálni.
Selena Hasting kiemeli Waugh romanticizmusát, s mennyire jog
gal; pontos meglátás. Kontrasztja ennek az említettek közül az
epe, s ez máris nagyszerűmixtúra. De az angol vámosok kéziratel
kobzó buzgalmán, avagy az angyalok színtársulatának álcázott
utazó luxusbordélytruppon már csak fanyalgó elnézéssel mosoly
gunk. Netán az újabb írósorson, a pénz elértéktelenedésén, a szó
rakozott vidéki papán (s közben jó szívén). A szatírával mindig az
a baj, hogy "mintha". Hús-vér embernek nem eléggé érdekesek a
Waugh-figurák, remekbe szabott viccalakokként lenyűgözőek, de
nehéz velük egy egész délutánt eltölteni, főleg másnap nincs meg
az a <bár kicsit szintén már megunt) hatásuk, mint a Karamazov
fivéreknek, egy-egy Mailer-katonaalaknak, Miller ügynökének
stb., akár Chandler vagy Simeon (kétségkívül alkalmazott-irodal
mi, mégis) "élő" alanyainak. Waugh szereplői bábok inkább, s a
Waugh mű egésze az a valami, ami a részekben nem valósul meg
teljes érvénnyel. S bizony, ha ezt e sorok írója mondja, a mai gyors
korban nehéz elborzadás nélkül gondolni oly hatalmas írói élet
műtömbökre, mint Greene-é, Waugh-é, ha és amennyiben már túl
ment rajtuk az idő. Greene történetein nem ment túl, s ismétlem,
az általam imádott brit szigeteken Waugh is nyilván aktuális. De
ne kerteljünk: Virginia Woolf valóban élő és mai, modorosságai el
lenére sem avuló; ám Waugh, akármi jó pajtásoknak vesz és örök
ké mulattatna csak minket, veszített az érdekességéből. Tanmesé
nek hat Afrika, Dél-Amerika (nála), az angol típusok nekünk
annyira azért nem mondanak sokat, hogy minden rezdülésük a
maguk hullámhosszára vonják figyelmünket. Szomorú, hogy az
igazságot jobban kell szeretnünk még legkedvesebb íróinknál is
(még az én Waugh-m sem állja azt a próbát, mely az ismertető

megmérettetése). Mondhatni, több volt, mint zseniális (tudjuk, a
"zseniális" szó tartalma aztán végképp megkopott), ám a hordozó
massza fás, élettelen egy kicsit-kicsit most nekünk. Bármi fordulat
jöhet azonban még...

***
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Hastings számos passzust szentel Waugh magánemberi goromba
ságának, kis sznobságának, iszonyúan intoleránsnak mutatja be őt.

(A nagy viccelődőt, ejha.) Micsoda szempontok. .. ha ma vagy kö
zelmúltbéli íróinkra vonatkoztatnánk efféléket. Bizony, őskonzerva
tívnak mutatkozna sok-sok modern szerzőnk... ezért nem ártana,
ha a piacosodás mellett nálunk is kialakulhatna az objektívabb bio
gráfiastílus, igaz, ehhez megfelelő, el nem köteleződött esszéisták,
irodalomtörténészek (s nem irodalompolitikusok) kellenének. Fel
mondhatnám a leckét Selena Hastings könyvéből, kihegyezett ceru
zával jegyzeteltem a katolicizmus kérdéseit pl. (488.,505.,545. oldal
és tovább), s még olyasmik is vannak, hogy a II. világháborúban,
amikor Waugh a Balkánon szolgált magas tiszti rangban, ha jól
mondom, különbség volt - szemében is - a szerbek és a katolikus
horvátok között! Ki hinne ilyeneket! Vagy hogy George Orwell bí
rálta meg egy-két helyen a politikus Waugh-t, érdekfeszítően: mert
a politikai mozaiklátásból az írói személyiség egészének enyhe in
koherenciáját vezette le, s a liberalizmus és a konzervatizmus
waugh-i ütköztetéséből hiányolta a nagyobb Egész-látást. (Ami ak
kor a cellamagány is lehet, az Istenem-hagyj-el-örökre kétségbeesé
se.) Waugh maga volt "a" szerepjátszás, csakhogy ő ízig-vérig azo
nos volt szerepével. Alakjaiban is roppant ellentmondások mutat
koznak. Így az ízig-vérig ateista Rydert (az Utolsó látogatás Istent
szerelme elvesztésével "megszenvedő" főalakját) deus ex machina
teszi "istenessé", megértővé legalább. (Így az egyik, Hastings által
idézett bíráló, szeretettel bár.) Az említett könyv másik férfi fősze

replője, Julia fivére, a kétes Sebastian (aki eltűnik a sivatagban, mint
egy Rejtő-figura... bocsánat a túlzásért, s elhagyja mackóját,
Aloysiust), Rydernek mindig azt magyarázza, hogy speciálisan
angliai helyzetükben a katolikusok nem egyszeruen "mások" 
mint az anglikános stb. -, de különbek, többek... azzal is, hogy
olyan kevesen vannak etc. Ez az elitizmus (sznobságnak is nevez
tük már) nem állt távol Waugh gondolkodásától. Egy vérig-epéig
szatirikus szerző, egy sodró lendületű humorista, nagy
cselíekményiszövő a regényeiben, s ennyire nem szabadelvű, nem
nyitott! Különös feszültség. Ám az Olvasó - ezzel nem törődik,

magukat a könyveket tekinti csak, melyeknek elégikus részeivel a
legboldogabb ma; a szatíra olyan "neki", hogy "már megvolt".

Mindezekkel együtt igen fontos, hogy Waugh-t jobban megis
merjük, s amit könyveiből hiányolunk, az elébb idézett Sykes,
de főleg Selena Hastings szórakoztató munkáiból tudjuk meg,
bár csak pár oldal erejéig lapozgatván is e könyveket, ha kezünk
ügyébe sodródnak a véletlen jóvoltából. E pillanatban szerzőnk

ről többet, szebbet, jobbat mondani nem tudok; a világért sem
állítottam azonban olyat, hogy katolikus meggyőződése ne lett
volna mély. Bizonnyal az volt; ami ismét különleges mixtúra.

(Folytatjuk)
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