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Most már, mondhatni lassanként, szokásunkhoz híven, térjünk
vissza még egyszer az előbbi témánkra, Waugh-ra. Kár, hogy
Ottlik úgy istenigazából nem írt róla. De ha Greene-nél Ungvári
Tamás előszavát említettük, itt, a Waugh-nagyregény, az Utolsó lá
togatás kísérőszövegének íróját, Báti Lászlót is örömmel kell üdvö
zölnünk (a múltból). Amit Sykes és Hastings is erővel említ, hogy
tudniillik az agnosztikus (nemcsak ateista) művész, Charles Ryder
a Marchmain grófi házban, a kicsapongó életének vége felé közele
dő öreg Marchmain lord környezetében, Sebastian iránti fenntartá
sos csodálatában, az egész légkörben (Julia szerelmében, melyet
elveszít Isten miatt, kicsit a Greene-féle Sarah-téma), itt leli meg ki
teljesülését, mind emberileg, mind művészileg, "gondolkodó
ként", Báti is felrója finoma n az írónak. Valamint tematizálja arra
ganciáját (a "harmadik világ" - akkor nem volt ily címke még 
országai iránt), rendkívüli elfogultságát az angol "felső tizenva
lahányezer" iránt; de egy 1973-as Magvető-könyv angol szerzőjét

nem illett nagyon elmarasztalni, hát Báti roppant eleganciáját jelzi,
ahogyan ezt a feladatot megoldotta.

Az Olvasó joggal kérheti számon, hol maradt a "közös neve
ző" szövegének ismertetése. "A Macmillan" Waugh-nak is egyet
len jókora oldalt szán, s mond pár csúnya dolgot. A Waugh
törzslap eddig elmondottait nem ismételjük. A cinikus író vala
mi tiszta ("nagyobb, bár szűkebb, átölelő") közeget, közösséget
keresett, s e lépésének átélt hasznát nagy intelligenciával lelte
meg. (Idézgetek.) Katolicizmusát agresszívnak nevezi Seymour
Smith, s hogy ezzel több "hívet" szerzett magának, mint akár
Huxley; de jobb novellistának nem tartja őt ezért ("a Macmillan"
recenzense), Igen, ezek a kis életmű-recenziók jól jönnek célunk
hoz, hiszen mi sem lehetünk terjengősek. Kevésbé mélynek és
kevésbé "briliánsnak" tekinti ez a bíráló a Waugh-műveket a
Huxley-fantáziáknál, de őrültebbeknek. Az Egy marék por, írja,
sokak szerint Waugh legjobb könyve, mert tökéletes összhangba
hozná az esendő emberi sorsot egy (Angliában lényeges) osztály
hanyatlásával, kárhozatával. De messze a remekműtől ez a re
gény is, így Seymour-Smith. (Tudom, az Olvasó azt kérdezi, kit
szeret ez a recenzens akkor; de nem dolgom ily felvilágosítások
kal szolgálni.) Nagy örömmel nyugtázza Ifa Macmillan", hogya
"katonatiszti trilógia" harmadik részében Waugh már némi ér-
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deklődést mutat "az emberiség iránt" (!?), de végelemzésként is
csak saját hallucinatív élményeiről szóló beszámolóját (Waugh
hallucinatív állapotairól etc. van szó), a Tize Ordeal of Gilbert
Pinfald-ot dicséri, és érezhető objektív ellenszenvét így fejezi ki:
"Waugh piszok és/vagy közönyös ott, ahol kedvesség, emberség
lenne szükséges", de nagy erő van benne, ezzel tartotta fenn sa
ját természete ellenére is mintegy (így Seymour-Smith) katoliciz
musának "hevét" (lángját), s olyan erő van írásaiban, valóban,
hogy mindenkori olvasottsága felől semmi kétség. Nagyon élén
ken el tudnám képzelni magam is a Jámbor pálya v. A megboldo
gult új kiadását, az ancien régime hívei számára (45 előttről) a
hadi régénytrilógiáét (volt az magyarul egyáltalán? nem hin
ném). Magam Waught, legyen tiszta beszéd, ezzel együtt igen
nagyra tartom.

"'"""
Julien Green (1900-1998), amerikai szülők gyermeke, aki azonban
Párizsban látta meg a napvilágot, a konzervatív, de alapos (és elég
gé igazságos) Seymour-Smith csapásait viszonylag ép bőrrel ússza
meg, sőt. Amiért a közös nevezőt egyre idézem, s persze, hogy
meg fogom nézni egyszer, mit ír Ifa Macmillan" például Beckett
ről, Genet-ről, Csehovról (ha még ír), Thomas Mannról, Martin du
Gard-ról. Tény, hogy magam Julien Green munkásságát (majd sor
ra kitérik regényeire) eddig olyasminek ismertem meg, mintha
egy pszichoanalitikus, tömör Zola lenne, egy nagyon komor, fél
proletáros Maupassant, vagy - még jobb - Van Gogh korai él
ményvilágának, az észak-francia és belgiumi szénbányák borzal
mainak krónikása volna. (A "Zola" erős volt, tudom.) Rajongó ol
vasóit azzal ragadta meg mifelénk is, hogy szereplőinekbelső éle
tét oly küzdelmesen, elátkozottan/nak tudta ábrázolni. Nem kell
hozzá senkinek a véleménye, Green a kárhozatból/ról ír. Ez erős

(néha visszavont, küzdelmes, önellentmondásos) katolikusságá
nak aurája, légköre, szerveződése,matériája stb. Regényeit franciá
ul írta (bár az angol-francia kettősség a Beckettére némiképp ha
sonlít). Messze Beckett előtti. Nem érdekli a nyelv; világa nem el
néptelenedetten lepusztult színtér. Inkább, mint a V-Brenner Má
ria által igencsak jól fordított Roncsok kísérőszövege mondja, bármi
dús környezetekben élve is, csökött, szerencsétlen lelkű embereké.
Erről később. (Mauriac-nál csakígy.) Megjegyzi Seymour-Smith,
hogy Memories of Happy Days (l) címmel 1942-ben megjelentetett
visszaemlékezéseit ugyanakkor angolul készítette el. Naplója
(Journals), mely 1928 óta jelenget meg, olvasójától tudom,
Seymour-Smith is írja, a legmeggyötörtebb katolikus művészlel

kek egyikét mutatja, "janzenista szorongások" jegyében (S.-S.).
Nála bukkan föl először, az én közös-nevezö-müvemnek lapjain,
hogy a "katolikus regényíró" besorolás Greennél félrevezető. Ő
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maga (Julien Green) hosszú időn át küzdött a homoszexualitás el
len (vagy nem ellene, csak bevallásával? a vallással kapcsolatos
bonyodalmainak volt forrása ez; mellesleg, láttam egy szépséges
filmet nemrég, arról, hol nyugszik Julien Green, valahol Olaszor
szágban/ ha jól mondom, egy csodás templom fantasztikus sírhe
lyén - cáfoljanak megJ vagy erősítsék meg ezt az emléket, Olva
sóim; érdekelne), s eleve az Isten keresése és a fizikai szerelem, a
szexualitás "rabsága" nagy gond volt neki így együtt. 5.-5. szerint
"viktoriánus gótika" a Green-regények stílje (na, azért Zola ... Van
Gogh... )/ és légkörük igen nyomasztó, rémes. Az erőszakos szexu
ális cselekedetek is gyakorta állnak a középpontban, bizarr lelki
alakulások alapjaiként. Például a Leviathan (1929) lapjain; ott egy
férfi megerőszakol egy szolgálólányt/ arcát is így-úgy elcsúfítja, a
lány azonban beleszeret, vele szökik. Viszont "az érem másik ol
dalát" - így Seymour-Smith - mutatja Az álmodó (Le Visionnaire;
1934/ én még a háború előtti kiadást, Franklin-Társulat, ismerem),
ahol valóban úgy gondolja a rettegő "bűnös", az extázisokban élő

főalak, hogy létezik eszményi világ stb. A "Macmillan" furcsának
(de csak jellegzetesnek) tartja, hogy Green állandóan küzd a nemi
ösztönök ellen, viszont a lelket csak a testen (és"vétkein" át) véli
megközelíthetőnek. Nem véletlenül idéztem oly sokszor a The End
o/the Affair-t Graham Greene-től.Julien Green világa sokkal kevés
bé poentírozott, és a nagy világeseményekkel sem törődik ez a
szerző. Katolikussága semmiféle léhasággal nem jár bizarr párban
(mint sokszor a Waugh-é), sem oly kétes értékű politikai hátterek
nem derengenek fel nála (rnit derengenek! nem kerülnek főszerep

be), mint Graham Greene-nél. Az 1960-as regénye nyíltabban tár
gyalja a katolikusság kérdéseit. A főalak, Wilfred Ingram jó katoli
kushoz méltó életet akar élni, de (foglalkozásánál fogva is?) sok
homoszexuális tolakvás etc. tárgya, ráadásul nem is oly passzív ő

ebben, magát is gyötrik efféle vágyak. Íme, az összecsapás, a léleké.
(Nem tudom ilyen hamar eldönteni, igaz-e, amit Seymour-Smith
mond, hogy Ingram katolicizmusa inkább platonizmus!?) Meg
tudjuk, ha nem vettük volna észre, hogy Green teljesen humorta
lan (előző két szerzőnkről ez végképp nem mondható el), s hogya
"gothic novel" műfaját, hangvételét néha már a sikertelenség túl
zásáig viszi. Együttesében azonban a Green-életmű a legkomo
lyabb, szinte a nehezen kikezdhető teljesítmények sorában áll a
közös-nevező-mű szerint is. (Nem kedvelem a "gothic" szót így.
Green legyen inkább pszichonaturalista!)

Eddig kevés olvasójával találkoztam, akit meg ne rendített
volna ez a világ. 5 főleg érzékenyen hatot a női olvasókra! A
kárhozottság elleni küzdelem (nem holmi szexualitásra gondo
lok), az egyformaság kiúttalansága ... alaptéma Greennél. És ha
létezik komor, nekem már-már kopár elegancia (mondjuk, ha
úgy a hetedik regényét olvasom, jön ilyesmi), ha lehámlanak a
csehovi távoliságok (mégsem Oroszhonban vagyunk itt), nincs
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karamazovi etc. teoretikus és orthodox vallási-egyházi elemzés,
ha a maga sivárságában állóvízként is sodrónak, érdekfeszítőnek

mondható egy-egy regény (nem túlontúl hosszú művekről van
szó), Julien Green mindenképp legnagyobb figyelmünket és elis
merésünket érdemli.

*
Mind emez írók, bár kedvenceink, nem tagadható, nagy elégedet
lenségünkre úgy cselekedték dolgukat, hogy (Waugh) vagy ott vol
tak megengedhetetlenüllazák (bohózatos műveikben), ahol érdek
lődésünket felcsigázták, örömünket ápolták, gerjesztették (kivétel A
megboldogult), vagy ott voltak alaposak, ahol témájuk (a Waugh-féle
háború etc.) nem volt éppen érdekes nekünk; és ott voltak klasszi
kusan "nagy-sztorizók" (Greene), ahol könnyed volt a téma, vagy
épp túl nehéz, vagy épp túlságosan is politikus, avagy netán (to
vábbra is Greene) esszéikben (Graham Greene: Col1ected Essays.
Vintage, London, 1999), s ez oly szubjektív műfaj, az esszé, hogy re
gényírói mű megítélésére nem alkalmas, bocsánat, az adott író re
gényművészetének megítélésén nem változtathat. Vagy egyszeruen
pszichológiai-naturalista konzervatívok voltak (Julien Green, aki a
legkikezdhetetlenebb életművet hozta létre etc.), mint akiknek vagy
a radarja alatt húzott el. .. nem, nem a kétes "modernség" repülőra

ja, vagy egyszeruen nem néztek elég magasra az égbe, maradiak
maradtak. Bármi kiváló például a Roncsok, lassan arra gondolok,
ezt egy bűnügyi regénybe oltva még inkább elolvasnám... s Itt va
lamire mindjárt kitérek. Avagy a Leviathan. Persze, jól tudom, mit
kell tudnom, de a próza - ismétlem - konzervatívan jó szövete
kicsit kevéssé légáteresztő. Magam megfúlok benne igen hamar.

Graham Greene esszéit olvasgatva éreztem kényszerítve ma
gam ezekre a közbevetett megjegyzésekre. És mert Julien Green
regényeit ismertetni (tartalom szerint) nem akarván, s mert úgy
érzem, összefoglalni őt, a kicsinykét távolabb állót, de legkifogá
solhatatlanabbat (ebben a mezőnyben), sikerült az eddigiekben,
szabadnak érzem hát magam. Nem éreztem így magam a
Greene-könyvek és a Green-könyvek olvasásakor! Graham Greene
Henry James vallásosságáról esszézve többet mond el a maga
katolicizmusáról, mint regényeiben (ha átlagolunk). Csak rop
pant tehertételnél (az én szememben) Három forradalmár című kis
esszétrilógiája könyvben. (Kim Philbyvel a csúcson, jó ég!) James
vallásos "aspektusa", így Greene, nagy érték. Kisebb érték már
az a féltékeny vakság, vagy az a Graham Greene-korlát, szemel
lenző, ahogya kezdő James-esszérészben Virginia Woolf prózai
munkásságáról beszél, ahogy papírmasé (karton) figuráknak mi
nősíti Woolf alakjait, Regent Street-jét nem élő Regent Street-nek
stb. Természetesen nem dolgom regényíróim levelezését, esszé
zését minősíteni, támpontokat adok csupán.
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Valamint: ha azt nézem, hogy "elment a radar alatt" a mo
dernebbség, a korszerűbbség (ezen írók esetében), nem állítom,
hogy az általam kivételesen nagyra tartott, de szintén unal
masnak (is) ítélhető, elviselhetetlenül terjedelmes Martin du
Gard-Th. Család, nem állítom, hogy maibb. De Fitzgerald! (Oly
kor Hemingway.) De a maga módján Mailer, legjava műveiben

Updike, Vonnegut stb. Igaz, messze (?) újabb nemzedékek. Isher
wood - nem messze újabb. És Isherwood, akit lenéznek nálunk
(s akiért Ottlik szintén, joggal, rajongott), a tüneményességet
Waugh-ból, az eleganciát Greene-ből, a légkönnyű nyomasztást
Greenből egyesíti. Történelem is van benne. Jó, a ma már igen
egyszerűen megítélhető náci Németországé. Mégis. Vagy
Chandler, ismétlem, Simenon. Hammett. Egy másik ciklusban
róluk, másutt ... talán akkorra már ők is nyomni fogják gyomro
mat? Nem hinném.

""m

Mielőtt a nagyon francia franciákra (Mauriac, Bernanos) rátérnék,
összegeztem hát tudományosnak nem mondható, vallási szem
pontból bizton nem túl újszerű és érdekes nézeteimet e tárgyban.
De hát én csak arra vállalkoztam, hogy regényírókról mint regény
írókról írok. Mi is van a regénnyel? Elviselhető műfaj-e ma? (A pi
acosító sikereket hagyjuk.) Beckett: Murphy; még jó bolondozás
volt. De dadaista regény? Dadogó regény lenne az (bocsánat). A
posztmodern megpróbált valamit. A Vörös és fekete, a Félkegyelmű,

akár egy-egy (nagyon gyarló, letapadt) Camus kegyelme nem tér
vissza? Unalmassá válik a kalandos, a társadalmiba-vallásiba
ágyazott, a történelmiből lelkedzett téma? Szomorú lenne. Ezeket
a régi (jaj, régi?) regényírókat olvasni mégis keserves. Sokkal érde
kesebbek a vallomásaik, cáfolható esszéizálásaik, a róluk szóló
magasrendű irodalmi-értékelő "pletykák". Valaha, legszebb indu
lásom idején, Gragam Greene nekem szent volt (bocsánat) The
Heart of the Matter, egy versem címe (Töredék Hamletnek, azaz épp a
greene-i szellemben: Egyetlen, az lett volna a kötetcím). Figyelmet
len, aki nem veszi észre, milyen erősen "katolikus" jegyben indul
tam? Hogy Pilinszky első nagy korszaka mekkora megrendüléssel
hat rám ma is, nem kell mondanom. Nagyobb erővel, mint e há
rom regényíró. (Green kicsit kivétel? De csak az első. Ott lég
könnyedén (ismétlem) jönnek a bibliai szörnyek, történnek
megerőszakolások,elegyedik Green sok eleme egymással (például).
Waugh nem annyira Pilinszky világa. S ami így gyökerezik, teljesen
el nem hal. Mielőtt a két franciát taglalnám, gyarló erőim szerint
már végképp, hadd állt légyen itt ez, amit végezetül elmondtam.
(De talán T. S. Eliotban is van annyi nehézkesség, modorosság, a
fitzgeraldi könnyedség mellett, Isherwood legjava mellett, mint há
rom eddigi szerzőnk életművében.) - (Francois Mauriac köv.)
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