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Bernanost mintha rádiójátékból ismertem volna meg. Eléggé fur
csa, de ahogy emlékszem, a most nemrégiben megjelent, s így a
legjobban elérhető könyvéből (Bűntett; Kairosz, 1998; francia cí
mén Un Crime, 1935) készült a hangjáték, sötétségével kiváltotta
érdeklődésemet. Ám Bernanos, ismétlem, évtizedeken át, s talán
erős katolikussága, másrészt szélső helyzete (nem "érdekfeszítő",

de vad próza, ritkaság!), vagy Isten tudja, mi tette ezt; vagy csak
én tudom rosszul. Köszönet a Vigilia szerkesztőségének, hogy re
gényeit fénymásolatban elküldte nekem, valamint főleg a negyve
nes évekből (!) Bernanosszal foglalkozó (alapvető) matériákat. Mi
vel Összefoglaló címmel össze akarom foglalni végül öt dolgozatc
mat, szereplőiket, itt kell köszönetet mondanom a korántsem mel
lékes szereplőknek, akik munkámban különféle módokon (fordí
tás, gyűjtés, ötlet) segítettek: Feleségemnek (bocsánatos bűn-e,

hogy sok-sok francia szakmunkából készített fordításait csak tö
mör összefoglalókként, jócskán a magam véleményén átszűrve

közlöm?), antikváriusoknak, Gergely Ferencnek (bibliográfusom
nakl), valamint két ausztráliai barátomnak, egyiküket hadd említ
sem nevén, Szögyény-Somssich Béla, kiváló literátor Sydney-ből,ő
küldte egyik Waugh-életrajzomat, a Greene-esszéket, a "Capri"-t.
Természetesen "még téli énemmel" magam is sokat fáradoztam
könyvesboltok járásával, "anyagiakkal" egyéb mód stb. Sajnos,
erre aztán, tavasszal, sok fordítói, saját-írói munkámmal nem ép
pen összhangban, meghalt 28 év után az utolsó kis verebem - mit
is mond Hamlet? Egy verébfi sem eshetik le a Gondviselés akarat
ja nélkül... s erre jött, amit már írtam, tkp. magamra értve az
"Istenem-hagyj-örökre..." Ám ezt, tudom, már csak a hozzám leg
közelebbi élő emberi lény sem akarja majd hagyni. .. és így tovább.
Mindezzel azt akartam mondani, hogy pl. a teljes "eredeti" Parzival
fordítása, Woolf-fordítások és más egyebek magyarítása után vala
mi szerves életbe ágyazódott ennek az öt dolgozatnak a lassú ké
szítgetése, és most, hogy a Bernanos-részt, az utolsót is befejezem
már, lesz egy pillanat az életemen, egy cezúra, holnap délelőttig,

amikor (végre?) munka nélkül, ilyen kötelességek nélkül állok.
Nem akarom azonban épp a számomra igazi meglepetést és

igazi újdonságot (fura, ha az idők mélyeire visszanézünk szerző

inknél), komoly feladatot hozó Bernanos dolgát patetikussá ten
ni. Ahogy még egy "utolsót" töprengtem rajta, járván hajnalban
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kűnn, Mauriacon is elgondolkoztam. Analitikus-pszichológus
naturalista és társadalombíráló. Green nem társadalombíráló és
nem oly analitikus. Waugh lázadó fiatalemberei-női aligha job
bak, mint azok az oxfordi diákok, akik egy nyilván elviselhetet
lenül blődnek érzett angliai monarchikus (!) rendszer okán for
dultak (nekem nem rokonszenvesen!) balra. S akkor mindenkit
említettem. Remélem, az összefoglalást úsztam meg ezzel.

Mondom, most már végképp élővé, fájóan elevenné lett ez a
munka: fájóan, mert be kell fejeznem, s tudom, be is fogom még
ma estére, holnap hajnalra. Ne feledjem említeni: a Bűntett füg
geléke egy Bernanosról szóló pompás tanulmány; eligazító.

Kapkodni most már nem akarok, a sok Bernanos-idézettel "Bűn

tett"-utószót nem használom fel; annál érdekesebb "új rálátás" lehet.
"Közös nevezőnk" igen nagy helyet ad Bernanos 0888-1948)

munkásságának. Seymour-Smith érezhető rokonszenvvel és
nagyra becsüléssel állapítja meg, hogy Georges Bernanos a fran
cia katolicizmus (rnost sem megyek bele) lázas, aktív, jószerén
harcos szárnyához tartozik, s érdemben kevés köze van a
Mauriac-rajongó Greene-hez, Huysmansnál és mintegy spirituális
mesterénél, Léon Bloynál sokkal jobb író, s ihletében a leginkább
Dosztojevszkij szellemét lehet fölfedezni. Nem rossz névjegy.

Mielőtt a dologra így visszatérnék, hadd említsük meg, hogy
Graham Greene (mindazonáltal) igen jó, igen nagy véleménnyel
volt Bernanosról. Hála az égnek! Az esszék kötetéből idézem,
összerántva, a következőket: eleve hogy Mauriac után áll ott
nyomban a (bár rövidebb) Bernanos-cikk! Bár némely tankönyv
erejű ismertetóben azt olvashatjuk, hogy Bernanos (szemben Ca
mus, Montherlant, Malraux, Mauriac igyekezetével) valódi regény
író volt, magam inkább a fülemnek, szememnek és Greene szavá
nak hiszek: az első Bernanos-regény A Sátán napja alatt (ó, legutóbb
1985, Bp. Szent István Társulat, nem is vagyunk elmaradva!) tele
van formai hibákkal, s a nagy angol szerint Bernanos inkább volt
(pecsétjét a koron rajta hagyó) író, mint regényíró (na tessék, mon
dom léhán), de a "haragos ember" felbecsülhetetlen, Dante-lelkű

(most meg Dante!) értékeket hordoz, közvetít; s Greene is elhatá
rolja őt Mauriactól. Hibái, írhatta joggal Greene, emberi lényének
lényegéből fakadtak, önmaguk "megváltásai" voltak, az út elemei
stb. Bernanos nem egyszerűen "végül" nyergelt át a publicisztiká
ra, nem, ő végig lelkes, dühös-dühöngő pamfletíró volt, ha Fran
ciaországban élt, ha Dél-Amerikában, ha családjának örvendhetett
(sokgyerekes családapai), ha súlyos testi sérülése akadályozta.
Megállíthatatlan volt az ő szelleme, s nem pazarolta rnéltatlansá
gokra. Őrizzük is emlékét, mondom lemondón.

S érdekes, ha mások Mauriacról mondják ezt (alakjainak pre
desztinálását, előre-megcsináltságát),Greene rosszindulat nélkül
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állapítja meg, hogy szerinte egyedül az Egy falusi plébános napló
ja, Just Béla nemesen szép fordításában, az a Bernanos-regény,
ahol a föszereplök a magukét mondhatják, s nem az író szócsö
vei. A Bűntett nem annyira jelentős könyv, hogy külön foglalkoz
ni kellene itt vele (kalandos, szórakoztató, már ha Bernanosra ez
jól álll), mégis úgy érzem, ott szintén önálló életet élnek a figurák.
Ám ez mindegy. A Gonosz mitikusan-misztikusan átélt alakja ve
títi árnyát a gyilkosok és gyilkolások történeteire ebben a könyv
ben, s Bernanos ily kérdésekben engesztelhetetlen. Erre mondják
kritikusai azt, hogy düh stb. Üdvtanon dolgozott, e dolgában vé
gig küzdött - politizált, aktualizált, azonnal vívásra készen állt
Georges Bernanos. Ez a pengevillogás igen komor terekben s füg
gönyök előtt fényeskedett, árulkodván egy kiváló szellemről, akit
épp önmaga legfóbb tulajdonságai okán nehéz megismerni. A po
litikai kérdések zöme avul, a személyeket alig ismerjük csakha
mar (a francia regényírás huszadik századából már az is jó, ha
valaki 10 nevet tud, de a következő 15? hol marad? s ez érthető),

harcosok azóta is születtek, és a világ küzdelmeinek más a dra
maturgiája. Bernanos tehát akkor járt jól, amikor regényt írt. De
nem írhatott volna ilyen amorf komorságú, mégis - ismétlem 
villámfényes regényeket, ha pamfletista munkáját nem "végzi"
közben. Ujra ellentmondások ellentmondások hátán.

A plébános alakja mindettől függetlenül - Greene által is
megcsodálva - nóvum volt és unikum. Ki várt ilyet? Ki ismé
telheti meg? Nem a jámbor Brown atyáról van szó (Chesterton').
Szó sincs itt Greene rossz-pap figurájáról, se Greene örök-kárho
zat fogalmairól. Ez a falusi plébános majdnem átlagember, csön
des ember, nem is harcos pap (amilyenekre, a legjavából, Greene
szerint épp a világ "kényes" vidékein akkora szükség van, mint
a korábbi kereszténységnek volt prófétákból etc. - árnyalódott
azóta, fájdalom, ez a kép isl), hanem önelemző, tépelődő alkat,
aki természetesen így bonyolódik megoldhatatlannak látszó konf
liktusba... de ezt az egy Bernanos-könyvet legalább, mondhatnám,
nagyon érdemes, majdnem ajánlatos elolvasni, itt meg is állok.

1943-ban jelent meg a könyv magyarul először, a francia ki
adást nem is oly nagy időtávval követve. Gyergyai fél, lesz-e
méltó visszhangja "nálunk"? A szegény, beteg, gyermekien köz
vetlen kis falusi pap (így az esszéista) "az emberek minden fáj
dalmát kitalálja, átérzi és magához vonzza, sőt, mintegy magára
vállalja, valami szent és mámoros önfeláldozásban". Vonzó kép.
S nem frázis a végén, a haldokló plébánostól így az sem, hogy:
"Minden kegyelem." A napló így nemcsak vallomás, de pokol
summázat is, ahogy Gyergyai mondja, a szenvedések keserű ka
valkádja, lecke-sora. Kispolgári és kisparaszti családok, fél-nyo
morúságban és szeretetlenségben élve, jövőtlen gyerekek, durva
ságok - ez ott a falu világa. S a kis plébános épp alázata révén
nem hiheti, hogy megváltója lehet mindezeknek, de több akar
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lenni, mint puszta meghallgatójuk, tanújuk. Ennek a lelkületnek
a monotóniájáról szólna a könyv?

Nem, Gyergyai jól hangsúlyozza, hogy Bernanos törhetetlen
sége, férfias bátorsága (a pamfletista!) sugárzik a történetből, a
mondatokból - megtisztító élmény e könyv olvasása, ha türel
münk van hozzá.

Tudjuk, azt mondani, hogy "a leg-", megérdemli a visszavá
gást, hogy: "az egyik leg-". Holott az egyik is nyomorult dolog,
ráadásul kicsit nyálas. Gyergyaitól fogadjuk el, hogy (1943-ban ő

így látta) a francia írók közül a legszemélyesebb és legszenvedé
lyesebb hangvételű stiliszta-lélek vállalja itt alázattal a kis plébá
nossal "való" (és valló) azonosulást, s ez külön fény a könyvön.
A Vigiliától kapott cikkek egyikében Lovass Gyula írja (szintén
1943), milyen nehéz az egyházi céloknak és az esztétikai igények
magaslatainak egyképp megfelelő katolikus regényt írni, s hogy
a "Plébános" alkalmasint ilyen. A regény szépségét fokozza,
hogya szokott bernanosi harcosság teljesen hiányzik belőle 
már maga csoda! -, és így tanúságtétel (persze, egy bűnösnek

látott világban) az áldozatos életvitelnek, a (félve írjuk le) félszeg
és szerény Jónak.

Dékány Endre 1986 szeptemberében (Vigilia) szintén helyesen
fejti ki, hogy Bernanos szellemiségének alapja ilyesmi: " .. .lel
ki-szellemi megvilágosodás, amely újraértékelte az aszkézis és a
misztika hagyományos felfogását". [A misztikusokról a legszebb
dolgokat: ld. Musil A tulajdonságok nélküli ember c. könyvének alkal
masint a III. kötetéből, ahol a testvérek a kertben időznek virágszi
rom-hullás közepette, s arról filozofálnak, hogya misztikusok a
"többletet" mindig a kevésnél is kevesebb tartalmat hordozó,
balga szavakkal próbálták kifejezni. Bernanos, teszem hozzá, a
mindennapok misztikáját a falusi környezethez "tapadt" fiatal
plébános titokzatostan egyszerű) életén át jeleníti meg, lángnyel
vek és angyalszárnysuhanások nélkül (szerencsére).]

Természetes, hogy hasonlatok tucatja, száza hozható a berna
nosi kül- és belvilág képeire. Hasznosabbnak tartom, ha arra hí
vom fel a figyelmet, ami (szerintem) a hasonlóan sötét Julien
Greent Bernanostól erősen megkülönbözteti. Nem a kettejük kö
zötti tizenkét évnyi különbség (melyet Párizs ellensúlyozhatna,
kiegyenlíthetne), inkább az áradás és a kompozíció ellentétéről

van szó. (Bernanosnál mégis mindig az áradás...) Green regényei
Bernanos örök-befejezetlenségeihez képest (persze, a pap meghal
stb., de a regény "közben" egyre nyitva marad, filozófiáról, üdv
tanról szól, reménytelenségben a kimondatlan reményről), igen,
Green regényei (az Éjfél stb.) novellák, filmforgatókönyvek, a
nagylélegzetű próza tökélyes epigrammái; igazi lelki-bűnügyi tör
ténetek. Nyilvánvalóan nagyobb sikerrel járta pályáját Julien
Green, mint az ilyesmivel törődni nyilván nagyon rá sem érő

Bernanos. (Bár itt lenne jó egy róla szóló "Capri-könyv"!)
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Valamelyest azért mindig csak örök-sötétben tapogatózunk az
írói személyiségek valódi rétegeit keresve. Kegyetlen dolog,
hogy a regényíró (az esszéista szerencsésebb) végképp a végső

puszta szót mondja ki művével, s ha jó a mű, nem kommentál
hatja magát. (Ezen akart nyilván, ösztönösen is, könnyíteni az
esszéregény, a posztmodern. Másutt keresgélve: Musil jobban,
mint a hősiesebb, merevebb Doderer; Thomas Bernhard, ha már
sötétségről van szó, egyre a magáét hörögte, Handke sajnálatosan
politikumba fordult etc. A borzalmaknak meg - nem okvetlenül
a kínzásregényekre gondolok - olyan új fokozatai támadtak,
mint Elfriede Jelinektől pl. a Kéj.) Bernanos maga volt a megtes
tesült antikonformizmus, írj a 1948-as Vigilia-beli szemlézője, a
kiválóan (fel)dolgozó, értő Füzesséry Katalin. "Tragikusan zord
kereszténységet" emleget Bernanosszal kapcsolatban, illetve vég
következtetésül cáfolja őket: láthatja az emberiség, hová jut (a
történelem mutatta, s ah, mutatja 1933, 1939, 1945 óta végig, a
tegnapi napig, London etc.), ha elfordul a szentektől, a szeritség
től (holott nyilvánvalóan csak elvben tartható álláspont az, hogy
kizárólag a szentség "lehető" kategóriáit elismerve gondolkoz
zunk; magam nem bánnám). Sátán és Isten párviadala a lelke
ken keresztül: nehéz ezt így kifejtetten képviselni ma (úgy, hogy
ne divat legyen belőle). Mégis...

Bernanos szerint legalább kiút-fogalom van, ismétlem: ez a
szentség. Nem ellentmondásos itt Pilinszky költészete sem, első

fele nagy művészi értékkel is alátámasztja gondolkodását, egyéb
munkáiban inkább a gondolkodás (és átélés) dominál. A "sötét
mennyország", az ember magárahagyatottsága... de annak sem
volna értelme, hogy Pilinszkyt mondjak fel ott, ahol ki-ki legalább
annyira ismeri ezt a verses életművet, mint e dolgozat írója. Ke
mény körülmények között élt a hitvalló Bernanos: Füzesséry
elemzi a keresztények és marxisták úgynevezett "párbeszédét";
efféle párbeszédekről nekem mindig megvolt a baloldalt illető

véleményem, jobboldali műveltségem pedig azért nincsen, mert
véleményem szerint kifejtett, alapos, magas értékeket hordozó
jobboldaliság 1989 után sem alakulhatott ki Magyarországon,
jelentős arányban nem. (Ez utóbbit azonban talán csak úgy állí
tom, ahogy magáról mondja Bernanos, hogy ő nem pamfletíró.)

Pascalt és Dosztojevszkijt említi Füzesséry (tanulmányát érde
mes lenne egyszer végre szélesebb érdeklődő körök számára is
megismerhetővé tenni, gazdag tárgyismeretéből és véleményal
kotásából, ritkaság, semmi sem avult, és nem igehirdetésről van
szó), s azt, hogy "A Sátáni" (árnyékában) teljesen új hang a fran
cia regényirodalomban. (Hiteles forrásokat idéz, melyekkel ma
gam is találkozhattam (a számomra készült házi nyersfordítások
jóvoltából). Nem szabályos regény, inkább a szintetikus látás
eredménye. (Itt jó a Dosztojevszkij-hasonlítás, de Musil, világib
ban bár, hasonló utat járt végül.) A külső cselekmény, mondja
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Füzesséry, alig valami Bernanosnál. Ami "éles": az, hogy csupa
abnormis embert ábrázol, "akikben a lázadás szelleme", idézem
Füzesséryt még, "démoni formákat ölt". S így tovább. Nem
könnyű olvasmány, magam nem tudom, a "Falusi"-ra szava
zok-e, vagy a most pedzegetett regényanyagra.

Igaza van Füzessérynek abban is, hogy Bernanos életművének

állandóan visszatérő főmotívuma ez: a Rossz - természetfölötti
hatalom; ne éreznénk? Nem "probléma", hanem szörnyű nagy
titok, amely előtt az Apostol is szent borzongással áll meg ..." Pi
linszky Utószó-versének végén is megjönnek az Apokalipszis lo
vasai, belecsörtetnek a magánjellegű fájdalomba. S e Lovasok
jönnek és jönnek. Bernanos a legaktuálisabb írók egyike. Csak
nagyon türelmes, odaadó, alázatos Olvasó kell hozzá, hogy eb
ben a "regényvilágban" csakugyan elmélyedjen.

***
Erre, és Bernanos mintegy "expresszionista" regényírói modorára
közös nevezőnk, "a Macmillan" is találóan utal. A Sátán (a "nap")
regényében egy lókupec, ellene küzd, saját lelkéért, meg egy falusi
kislányéért, egy pap. A melodrámát (aláírom') enyhíti a misztikus
nak és a természetfölöttinek valami különös erejű jelenléte (rész
ben csakugyan). Seymour-Smith megállapítja, hogy "Bernanos né
zetvilága (Isten és Sátán örök harcának eredménye minden földi
történés etc.) kicsit leegyszerűsítő. De a rémségeket és a gyönyörű

ségeket Bernanos - szintén egyetértek - mély átéléssel közvetíti.
Amit hozzáteszek: persze, hogy eszményi lenne egy "nyugalom,
avagy egyenes vonalú, egyenlet mozgás" jegyében álló (kedvenc
fizikai képletem) világ. Ah, gyerekkor! Ez azonban képtelenség,
mert szintén önmaga kontrajátékát teremtené meg... nem mondok
olyan léhát, hogy két Sátán ekképpen azért már sok lenne. Mit
mond a magamféle átlagember: "Édes Istenkém, legalább az én
nyugalmamat hagynád meg, lemondok sok mindenrőL"És akár
a felebarátaimmal való törődésről is? Hogy én is valljak. Az igazi
regényíró-igehirdetők,az olyanok, mint Bernanos, mindig a való
dibb platforrnot keresik, mely azonban örökké sziklaszirt és ugró
torony, hegygerincjárás. Dolgozatom megírásakor arra tőreked

tem, hogy "felebarátaimmal törődjem"?Sajnos, a terjedelem kötött
(keresett Olvasóm, illetve az e regényírók számára keresett Olvasó
ideje is véges), nem térhetek ki Bernanos életének politikai tartal
maira (küzdelem a fasizmus szelleme ellen etc., az egyház szerepe
ebben; és a sokak által Bernanos legnagyobb művének tartott re
gény, a Monsieur Ouine, 1943) ismertetésére sincs már helyem.

Joggal állítja Seymour-Smith (is), hogy - itt szakmailag kicsit
tanácstalan vagyok azért - a konzervatív francia katolicizmust
a legbecsületesebb szinten, a legnagyobb hévvel és vonzással köz
vetítő regényírót kedvelhetünk Bernanos személyében. Szellemes
majdnem-paradoxon: az az érdeklődő, így "a Macmillan", aki
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érzéketlen marad Bernanos szellemisége iránt, alighanem eleve
kicsit érzéketlen ember. Érdekes, hogy ilyesmit a másik négy (ál
talam taglalt) író egyikéről sem mondott. De tartozom vele, mit
mondott Beckettről. Azt, hogy bár az "abszurd", mint irodalmi
műfaj és szemlélet, csekélyféle dolog ugyan, Beckett nem csekély
író. Szembeszökő szkepticizmusa oly erős az emberiség ügyeit
illetően, hogy "még csak nem is ateista, mint Sartre és Camus",
a kérdést eleve így kezeli. De életműve híján van az igazi színes
gazdagságnak is; jó, nincsenek nála "a romlásnak virágai", azok
sincsenek. Egyetemes író, aki azonban (ezt már én mondom)
mégsem foglal össze teljes érvénnyel semmit, tömérdek részlet (s
a világ mi más?) csúszik ki érdeklődése "alól". Ha Bernanosra
gondolok, Beckett mindig az eszembe jut. Elemista stiliszta
Becketthez képest, lehet, Bernanos, de elemi sötétenlátó, aki
azonban megengedte magának azt az elfogultságot, hogy... lásd
Sátán és Isten... Mert Beckettnél tárgyszerűen maradt: Godot
csupán. (S kezdetben a bolondos, már-már dadaista Murphy.)

Igyekezetem mentségére legyen, hogy sem kizárólag a maga
méval nem akartam untatni az Olvasót, sem tartalmakat ismer
tetni nem bírtam volna, ellenben átvettem, magam hasznára is,
sokaktól sok okos és fontolandó nézetet.

2004 tele - 2005 nyara

A föld, a tenger és
/az eg

A föld, a tenger és az ég vagy, Krisztusom:
a földön járva mindig intésed vezet,
a tengeren pedig kormányosom te vagy,
s lelkem vitorláját az ég felé viszed.
Látom, hajóm megtámadják dühös szelek,
félem viharjaik, s remegve borzadok
érezve szenvedés hármas hullámait,
s a gondolat hullámverése felkavar.
Át hogy jutok, a ködgomolyt át hogy szelem,
az ellenállást hogy fogom legyőzni majd?
Hajótörést csak akkor nem szenved hajóm,
s nem vár az alvilág legrejtettebb zuga,
ha kormányom rúdját kezedben tartod és
vitorlám szárnyait duzzadva tölti meg
a lelked, így a célba: trónodhoz vezetsz.
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