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JULIAN BARNES ÉS MARIO VARGAS LLOSA

Gustave	Flaubert-ről
A	két	neves	író	húsz	év	után	ismét	kedvenc	közös	témájáról	beszélgetett	Cartagenában,	a	

kolumbiai	Hay	Fesztivál1	közönsége	előtt:

MARIANNE PONSFORD2: Mi változott az elmúlt két évtized során abban, ahogy Flau-
bert-t megítélitek?

JULIAN	BARNES:	Úgy	vélem,	két	részre	kell	bontani	a	választ:	a	Flaubert-rel	és	a	velem	
történt	változásokra.

Meglepő	módon	Flaubert-rel	kapcsolatban,	bár	lassan	másfél	évszázada	halott,	még	mindig	
vannak	új	fejlemények.	Úgy	értem,	egyre	több	jelenik	meg	az	életművéből.	Az	elmúlt	20	év	
termése	levelezésének	remek	összkiadása3,	és	immár	minden	fennmaradt	levelét	elolvashat-
juk.	Ezekben	mutatkozik	meg	Flaubert	magánemberként.	Érdemes	őket	a	 regényekkel	pár-
huzamosan	elolvasni,	de	önmagukban	is	műalkotások.	Szintén	megjelent	ifjúkori	műveinek	
összkiadása4	–	mindaz,	amit	a	Bovaryné5	előtt	 írt.	Vaskos	kötet,	nagyobb	írásmennyiség	az	
életében	megjelent	összes	könyvénél.	Bizonyság	arra	is,	ha	Flaubert	meghalt	volna	1850/51-
ben,	amikor	a	Bovaryné-t	elkezdte	írni,	senki	nem	mondaná:	zsenit	veszítettünk	el.

A	Flaubert-kép	változott	az	új	fordítások	révén	is	–	némelyik	jobb	a	korábbiaknál,	némelyik	
nem.	Nem	követem	a	filológusok	eszmecseréjét,	de	a	műkedvelő	Flaubert-kutatók	műhelyéből	
elképesztő	munkák	kerülnek	ki.	Nemrég	akadt	a	kezembe	egy	kötet,	a	Bovaryné-ban	előfor-
duló	 összes	 szó	 jegyzéke.	Betűrendben,	 szövegbeli	 előfordulásuk	 sorrendjében.	 Felütöd	 az	
l-nél,	és	la, le és lui	sorakozik	11	oldalon	át	6	hasábon,	összesen	2027	tétel,	úgy	mint	la la la 
la la –	akár	egy	őrült	operában.	Belenézel,	és	azt	kérded:	mire	való	ez?	Nagyon	francia	előszót	
írtak	hozzá.	E	szerint	vélhetően	az	írásművészet	oktatásához	készült.	Azaz,	ha	a	Bovarynéban	
előforduló	összes	szót	ábécésorrendben	kötetbe	gyűjtjük,	akkor	az	olvasó	csupán	e	szavakból	
saját	regényt	tud	összerakni.	Eszelős,	nem?

Hát,	 ez	 változott	 Flaubert-rel	 kapcsolatban.	Ami	 engem	 illet:	máig	 az	 olvasója	 vagyok,	
de	 észrevettem,	 hogy	 másképp	 olvasom	 a	 könyveit.	 Ennyi	 idő	 után	 is.	 Leggyakrabban	 a	
Bovaryné-t	veszem	elő,	melynek	kikezdhetetlen	tökéletességében	máig	új	dolgokat	fedezek	
fel,	melyeket	korábban	nem	vettem	észre.

A Bouvard és Pécuchet6-t	ma	világosabban	látom,	és	nagyobb	műnek	tartom,	mert	végre	
kezdem	megérteni,	hogy	valójában	miről	szól.	Nem	az	a	könyv,	amelyet	zsenge	korban	kell	
olvasni.

MARIO	VARGAS	LLOSA:	Nem	bizony.

JB:	Tehát	Flaubert	is	változott,	én	is	változtam	valamelyest.

MVL:	Hadd	fűzzek	egy	megjegyzést	ahhoz,	amit	 Julian	elmondott.	Egy	 tényt,	amelyről	
nemrég	olvastam,	és	amelynek	nagyon	örültem.	A	francia	szerzőkről	megjelent	kritikai	mun-
kák	számáról	van	szó.	Flaubert	a	harmadik	a	világon.	Victor	Hugo	és	Montaigne	után	róla	írták	
a	legtöbb	disszertációt,	esszét,	irodalomtudományi	művet.

Én	is	folyton	újraolvasom	őt,	néha	csak	részeket,	és	Flaubert	sosem	okozott	csalódást,	min-
dig	örömforrás	nekem.	Néha,	az	irodalmi	értékük	miatt,	olyan	részleteket	is	újraolvasok,	me-
lyeket	világosan	értek.

A	legtöbbször	azt	a	jelenetet	olvasom	újra	–	főleg,	ha	búskomor	vagyok	–,	amelyik	Bovaryné	
öngyilkosságát	írja	le.	Egy	lélekbúvár	nyilván	el	tudná	magyarázni	nekem,	miért	ez	a	különös	
vonzalom.	Hogy	ez	a	kegyetlenül	szomorú	jelenet,	amelyben	Bovaryné	lenyeli	az	arzént,	és	
a	dermesztő	leírás,	hogy	ettől	hogyan	változik	el	az	arca,	a	szája,	a	nyelve,	miért	emel	ki	a	
lehangoltságból,	a	csüggedésből,	és	villanyoz	fel	engem?

Komolyan	beszélek.	Életem	sötét	időszakaiban	elővettem	Bovaryné	öngyilkossági	jelenetét	
–	és	e	szörnyűség	leírásának	tökélye,	nagyszerűsége,	szépsége	mindig	fellelkesített,	életre	han-
golt.	Már	azért	is	érdemes	élni,	hogy	elolvashassuk	az	e	lapokon	megnyilvánuló	mesterségbeli	
tudást	–	azt	a	rendkívüli	kifejezőkészséget,	éleslátást,	leleményességet,	beleérző	képességet,	
amellyel	életet	tudott	vinni	egy	olyan	jelenetbe,	amely	direkt	ábrázolásban	undort,	apátiát	kel-
tett	volna	az	élettel	szemben.

Julian,	rád	is	így	hat	ez	a	jelenet?

1	 	A	walesi	Hay-on-Wye,	a	könyvek	városának	fesztiválja,	melynek	a	világ	több	pontján	vannak	testvérrendezvényei.
2	 	Marianne	Ponsford	az	Arcadia	című	bogotai	kulturális	folyóirat	főszerkesztője.
3	 	Gustave	Flaubert:	Correspondance,	I–V.	(Bibliotheque	de	la	Pléiade,	Gallimard;	Párizs,	1973–2007).
4 	Gustave	Flaubert:	Oeuvres	de	jeunesse	(Bibliotheque	de	la	Pléiade,	Gallimard;	Párizs,	2001).	
5	 	Gustave	Flaubert:	Bovaryné	(Európa	Könyvkiadó,	1993;	ford.	Pór	Judit).
6 	Gustave	Flaubert:	Bouvard	és	Pécuchet	(Szépirodalmi	Könyvkiadó,	1989;	ford.	Tóth	Árpád).
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JB:	Hát,	nem	ehhez	fordulok,	ha	búskomor	vagyok.	Inkább	zenét	hallgatok,	mint	olvasok.	
Azt	hiszem,	a	tiednél	egyszerűbb,	kevésbé	áttételes	a	személyiségem.

De	visszatérve	a	Flaubert-kép	változásaira,	eszembe	jutott,	hogy	amikor	te	meg	én	először	
olvastuk	 őt,	 igencsak	mellőzött	 szerző	 volt.	Ami,	 azt	 hiszem,	 a	 baloldalnak	 tulajdonítható.	
Egyrészt,	mert	kemény	dolgokat	mondott	a	párizsi	kommünről;	másrészt,	mert	nem	az	 írá-
saiból,	hanem	a	családja,	a	vagyona	hozadékából	élt,	és	ezért	–	mint	burzsoát	–	elutasították.	
Pedig	határozottan	burzsoáellenes	volt.	Mintha	feledésre	ítélték	volna,	pedig	ötven	éve	még	
iskolai	olvasmány	volt.

MVL:	Emlékszem	Sartre	durva	megjegyzésére:	„Flaubert-t	 tartom	felelősnek	a	kommü-
nárok	ellen	elkövetett	bűnökért,	mert	ezeket	egyetlen	szóval	sem	ítélte	el.”	Ebből	világosan	
kiderül,	miért	utasította	el	a	baloldal	Flaubert-t	egy	időben.

JB:	Igen,	politikai	alapon,	de	esztétikai	oka	is	volt.	A szavak7	című	önéletrajzában	Sartre	
azt	írja:	„beteg	vagyok	Flaubert,	Edmond	de	Goncourt	és	Théophile	Gautier	atavisztikus	epés-
ségétől”.	Ők	voltak	az	ellenségek,	akiket	le	kell	söpörni	a	harcmezőről.	Csak	az	első	kötetét	
olvastam	Flaubert-ről	szóló	L’Idiot de la famille8	című	monstre	trilógiájának,	de	folyton	úgy	
éreztem,	végleg	el	akarja	temetni.	Mintha	azt	mondta	volna:	„Óriási	síremléket	állítok	Flau-
bert-nek.	Akkorát,	hogy	mindenki	elfelejti,	ki	fekszik	alatta.”	De	nem	sikerült	neki.	

MVL:	Még	Sartre	is	elismeri,	hogy	Flaubert	volt	az	első	modern	regényíró,	abban	az	ér-
telemben,	hogy	ő	alkotta	meg	a	máig	érvényes	regénymodellt.	Voltak	még	nagy	írói	a	XIX.	
századnak,	de	ők	nem	újították	meg	a	regény	műfaját,	ahogy	azt	Flaubert	tette.	Külön	mód-
szere	volt	az	elbeszélő	láthatatlanná	tételére,	és	a	legjobb	szót	kereste,	hogy	a	többlet-	vagy	a	
hiányérzet	ne	terelje	el	az	olvasó	figyelmét.	Más	realitásérzékkel	kell	olvasnunk	a	korábban	
írott	regényeket.	A	modern	regény	Flaubert-rel	kezdődik,	és	ebben	az	értelemben	minden	mai	
regényíró	Flaubert	követője	–	akár	szeretjük	őt,	akár	nem.

JB:	Igen,	mindezzel	egyetértve	hozzátenném,	hogy	mennyire	okosan	és	finoman	használta	
az	irónia	eszközét,	és	hogy	az	átélt	beszéd9	alkalmazását	addig	nem	ismert	tökélyre	fejlesztette.	
És	számomra	ő	az	a	regényíró,	aki	rendkívüli	fontosságot	tulajdonított	a	regény	felépítésének.	
Flaubert	a	korabeli	angol	regényíróktól	–	Dickens,	Thackeray,	Trollope,	George	Eliot	–	eltérő	
módszerrel	dolgozott.	Az	ő	műveik	többnyire	folytatásokban	jelentek	meg	először,	és	közlés-
ről	közlésre	íródtak.	Ezért	remek	részekből	állnak,	melyeket	aztán	egybefűztek.	Azt	hiszem,	
sok	Flaubert	előtti	és	utáni	regényírónak	nagyon	kezdetleges	és	homályos	elképzelése	volt	a	
formáról.	Némelyik	úgy	vélte,	elég	elmondani,	végigvinni	egy	történetet,	és	a	forma	csak	egy	
szonett	vagy	az	ilyesmik	írásakor	fontos.

Erről	eszembe	jut	Virginia	Woolf	találó	észrevétele	Dickensről,	akinek	a	regényeit	lobogó	
tűzhöz	hasonlította,	mely	időnként	mintha	kihunyóban	volna.	Ám	ekkor	Dickens	bevet	egy	
jól	megírt	új	szereplőt,	mire	újra	fellángol	a	tűz,	és	felgyorsul	a	cselekmény.	Ami	tökéletesen	
megfelel	a	folytatásos	közléssel	szemben	támasztott	igényeknek.

7	 Jean-Paul	Sartre:	A szavak	(Európa	Könyvkiadó,	1964;	ford.	Justus	Pál).
8 Jean-Paul	Sartre:	L’Idiot de la famille	[A	család	hülyéje],	I–III.	(Gallimard;	Párizs,	1971–72).
9	 Átélt	beszéd	(franciául:	style	 indirect	 libre):	a	közvetlen	és	a	közvetített	beszéd	köztes	formája	a	szereplő	és	a	

helyzet	összetett	ábrázolására.
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Noha	a	Bovaryné	először	folytatásokban	jelent	meg	a	Revue de Paris-ban,	Flaubert	már	
kész	volt	vele.	Soha	semmit	nem	közölt	addig,	amíg	végérvényesen	be	nem	fejezte.	Ahogy	
mind	jobban	értem	a	mások	regényeit,	és	én	újabbakat	írok	eközben,	egyre	jobban	látom,	mi	
bennük	a	kötőelem.	Például,	van	egy	kis	mellékalak	a	Bovaryné-ban,	Justin	a	neve.	Homais,	
a	patikus	segédje.	Az	a	 fő	szerepe	a	 regényben,	hogy	hozzásegítse	Bovarynét	az	arzénhez.	
Amikor	 először	 olvasod	 a	 regényt,	 talán	 csak	 emiatt	 figyelsz	 fel	 rá.	 Pedig	 Justin	 a	 regény	
háromnegyed	részében,	ha	villanásokra	is,	de	jelen	van.	Többnyire	az	ajtóból	nézi	a	történése-
ket.	És	e	villanások	egy	másik	elutasítássá,	hűtlenséggé	állnak	össze:	a	Justinéhez	Bovaryné	
által.	A	végén	ő	az,	aki	könnyezve	borul	Bovaryné	sírjára.	Szerepeltetése,	szinte	észrevétlen	
felbukkanásai	tartják	össze	a	regényt,	amit	csak	az	tud	megtenni,	akinek	kitűnő	érzéke	van	az	
építkezéshez.	És	a	nagy	építészek	néha	még	az	ajtókilincseket	is	megtervezik.

MVL:	Hadd	említsem	még	egy	vonását	Flaubert-nek:	azt,	hogy	megpróbálja	a	lehetetlent	
is.	Úgy	vélem,	 a	Bouvard és Pécuchet	 olyan	 regény,	 amely	 a	 lehetetlenre	vállalkozik,	 ele-
ve	kudarcra	van	ítélve.	De	oly	nagyra	tör,	és	oly	messzire	jut,	hogy	bár	nem	éri	el	a	célját,	
mégis	rendkívüli	és	különleges.	Flaubert	elsőként	próbálkozott	meg	azzal,	amire	sok	pálya-
társa	vágyott:	olyan	regényt	írni,	amely	kora	minden	tudását	magába	sűríti.	Joyce	–	Flaubert	
nagy	csodálója,	mint	Proust	és	Kafka	is	–	az	Ulysses	után	megírta	a	Finnegan ébredésé-t10, 
e	 szinte	 elolvashatatlan	 és	 befejezhetetlen	 regényt.	A	 spanyol	 nyelvű	 irodalomban	Lezama	
Lima	Paradisója11	hasonló.	Úgy	vélem,	Flaubert	előtt	nem	született	ilyen	zavarba	ejtő,	nagy	
és	végenincs	remekmű,	mint	a	Bouvard és Pécuchet.	Ezzel	is	hatott	az	utókorra.

MP: Térjünk vissza Bovarynéra! A regényalakra, aki hiú, léha valaki volt...

MVL:	Nem!	Tiltakozom!

MP: ...felelőtlen, állhatatlan...

MVL:	Ez	hazugság!	Rágalom!	

JB:	Mario!

MVL:	Álljunk	meg!	Meg	fogom	védeni	Bovarynét!	Csak	egy	fiatal	lány	volt,	aki	romanti-
kus	regényeket	olvasott.	És	az	volt	a	drámája,	a	tragédiája,	hogy	megpróbálta	valósággá	tenni	
ezt	a	képzelt	világot.	Mint	Don	Quijote,	aki	lovagregényeket	olvasott,	és	azt	gondolta,	az	élet	
olyan,	mint	azokban,	és	nekilátott	a	regényekhez	idomítani	a	valóságot.	Bovaryné	is	ezt	 tette.	
Nagy	érzelmekre	vágyott,	melyek	nagy	élményekhez	juttatják.	Örömteli	életet	szeretett	volna	–	a	
kifinomultság,	a	bőség,	az	érzékiség	örömeit,	a	szenvedély	érzelmi	túlsúlyának	élvezetét.	Erre	
törekedett.	És	mit	talált	maga	körül?	Középszerűséget	–	szerencsétleneket,	akikben	nincs	annyi	
érzékenység	és	fantázia,	amennyire	őt	képessé	tették	a	regények.	Ez	a	Bovaryné	nagy	teljesítmé-
nye,	ettől	több	realista	szépprózánál.	Ettől	olyan	regény,	amely	az	emberi	lét	egyik	alapproblémá-
ját	ábrázolja:	azt,	hogy	képtelenek	vagyunk	a	világot	a	maga	valóságában	elfogadni.	A	mélységes	
vágyunkat	egy	másik	életre,	a	mostanitól	eltérőre.	Ezért	olvasunk	regényeket.	A	történelem	során	
mindig	is	voltak	Don	Quijote	és	Bovaryné	típusú	emberek,	és	változott,	fejlődött	a	világ.	Az	ilyen	
rögeszmés	bolondoknak	köszönhető,	hogy	kijöttünk	a	barlangból,	és	eljutottunk	a	Holdra.	

Bovaryné	nem	volt	léha.	Nagy	álmodozó	volt,	nagy	lázadó,	egészen	különleges,	csodálatra	
méltó	nő.

JB:	Elfelejtettem	felvilágosítani	moderátorunkat,	hogy	Mario	már	vagy	40–50	éve	szerel-
mes	Emma	Bovaryba.

MVL:	Ez	igaz.	Teljes	egészében.

JB:	Noha	nálad	kevésbé	személyes	érzelmektől	indíttatva,	én	is	ellentmondok,	amikor	az	
olvasók	panaszkodnak,	hogy	Bovaryné	jelentéktelen	figura.	Ő	az	egyetlen	a	regényben,	aki	
megpróbál	kitörni	a	környezetéből.	Egyedül	ő	cselekszik	bátran	és	merészen	a	nők	számára	
nehéz	társadalmi	helyzetben.	A	regényben	az	összes	férfi	gyáva.	Ellentétben	Bovarynéval,	aki	
sem	a	szerelemben,	sem	a	szexualitásban	nem	az.	Vannak,	akik	azt	mondják:	„Nem	szeretem	
Bovarynét.”	Még	olyan	is,	aki	szerint:	„Bovaryné	rossz	anya”.	És	akkor	arra	gondolsz:	mit	
számít	ez?	Ismerjük	Hamletet:	nem	tud	dönteni;	Lear	királyt:	sült	bolond.	Nem	azért	olvasunk	
jó	 irodalmat,	hogy	szeressünk	valakit,	hogy	barátokra	 leljünk.	Az	 irodalom	nem	 társkereső	
show.	De	ami	Bovarynét	illeti,	hajlok	az	álláspontodra,	Mario.	Tisztelem	és	csodálom	őt.	Még	
szeretni	is	tudnám,	de	te	már	magadhoz	kötötted	őt.

Julian Barnes sem szakadt el Bovaryné alakjától. Sőt, más befejezést írt Flaubert regényé-
hez az alábbi elbeszélés formájában:

10 James	Joyce:	Finnegan ébredése	–	részletek	(Holnap	Kiadó,	1992;	ford.	Bíró	Endre).
11 José	Lezama	Lima	(1910–1976)	kubai	költő	és	író.	Legjelentősebb	prózai	műve	a	részben	önéletrajzi	 ihletésű,	

barokkos	 stílusú	Paradiso	 (Julio	Contázar	 és	Carlos	Monsiváis	 által	 felülvizsgált	 és	 javított	második	kiadása:	
Ediciones	Era;	Mexikóváros,	1968).


