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A kegyetlen humanista

Mexikó és Afrika, Kuba és Kongó, London és Bécs, Indokína és 
Brighton – egy utazó riporternek is roppant teljesítmény lenne bejárni 
és felderíteni. Greene pedig regényeit játszatta a Távol-Kelet és Afrika 
ismeretlen vidékein; mindig a veszélyes zónákban, forrongó talajon. Af-
rikát a pestisjárvány, majd a második világháború harcaiban kereste fel. 
Vietnam válságos óráit élte, amikor Greene témavadász szenvedélye már 
A csendes amerikait (The Quiet American) vázlatozta. Alig publikálta 
Havannáról írt regényét, forradalom söpört végig Kubán, s már félig 
kész regénnyel érte meg a kongói eseményeket. A gyógyulás (A Burnt-
Out Case) című műve 1960. február 1-jén jelent meg: a kongói kérdés 
szenvedélyes nemzetközi vitái idején.

Greene ritkán állta meg, hogy műveiben ne vágjon az újságírók felé. 
A Kongó-regény legellenszenvesebb figurája egy botrányvadász laptu-
dósító, Parkinson. Mintha a zsurnalisztát próbálta volna – a pszicho-
ana litikusok szavával – kiírni magából. Holott hiába titkolta, műveiben 
ott az újságírói gyakorlat nyoma, látásában a riporteri szem vakuvilla-
násának fénye.

Újságíróként kezdte Nottinghamben, majd a Times egyik szer kesz-
tô je lett; s bár elsô nagy sikere után, 1929-ben megvált a napilapok re-
dakcióitól, úgy járta a világot, mint az elôkelôség inkognitójába öltö-
zött zsurnaliszta. Egyik regényében, az Egy kapcsolat végében (The End 
of the Affair) írót szerepeltetett. Ez az író szakasztott úgy szimatolt a 
fel-felbukkanó témák nyomában, mint egy feladatra küldött riporter. 
Greene esetében még azt is hozzátehetnénk: mint egy bűnügyi riporter.

A detektívösztön hajtotta a világháború utáni inflációs Bécs-
be (A harmadik ember; The Third Man), a „totalitáriánus” Mexikóba 
(Hatalom és dicsôség; The Power and the Glory) vagy a forradalmi Spanyol-
országba (Titkos megbízatás; The Condidential Agent). Az egzotikum 
hálás regényanyag: Greene pompás érzékkel jellemezte akár egy regényen 
belül is a nyugat-indiait, a szír mohamedánt, a skót kereskedôt, az afri-
kai szolgát. De Greene utazó szenvedélyére, folytonos helyszínváltására 
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ez egymagában nem magyarázat. Az egzotikumot és a forrongó talajt 
valóban az ábrázolhatóságért kedvelte, ám ez nem a pitoreszk elemeket 
jelentette. A kezdet és a vég (The heart of the Matter) hôse megkérdi ma-
gától, miért szereti Afrikát? „Mert itt az emberi természetnek aligha volt 
ideje elleplezni magát. Itt majdnem úgy szeretheted az embereket, ahogy 
Isten szerette ôket; tudván róluk a legrosszabbat: nem a pózt szereted 
bennük, a csinos ruhát és a mesterkélten módolt érzéseket.”

Greene a modern civilizáció rémületei között az unalom, a céltalan-
ság gyötrelmei mellett a tettetés csalárdságát is számon tartja. A csa-
lók mellett az öncsalókat, akik az élet napi rutinjában magukat vezetik 
félre. Európai regényeiben hazajáró kísértetként tűnik fel alakjuk – ren-
desen a periférián, a mindennapi élet közegének jelzésére. A rutin kis-
szerű bűnöse a modern nagyváros különös tenyészetében szaporodik, 
gombamód; ez az a dekadencia és romlottság, melybôl Greene – úti-
rajzainak tanúsága szerint – menekül. „Az emberben olykor felébred a 
kíváncsiság, hogy felfedezze, ha egyáltalán lehet, azt, amibôl jöttünk, 
hogy kiderítse, melyik ponton tértünk el tôle.”

Ez a kíváncsiság persze nem földrajzi vagy etnológiai, inkább az em-
beri természetnek szól. A vad népek kultúrája azért érdekli, mert egyetlen 
ponton érintkezni látja helyzetüket a mai emberével: az elhagyatottság-
ban és a kiszolgáltatottságban. Greene hôsei Istentôl elhagyott földön 
élnek. Ismeretlen törvények szolgaságában, mint a vadak. S ez a magányra 
kárhoztatott lét a fejlett öntudattól még súlyosabb, gyötrôbb és sivárabb.

Greene még európai regényeiben is egyfajta vadont rekonstruál, az 
elementáris szenvedélyek ôserdejét. A hétköznapból mindig kiszakít-
ja magát, s különös pompájú dzsungelbe lép: a bűn lápvilágába. Úgy 
is mondhatnánk, Greene számára a föld azonos a bűnnel. Brutalitás 
és gyilkosság uralkodik; indulat, ösztön, számítás, sôt az ártatlanság is 
óhatatlan a bűnre kényszerül. Az ember eredendô bűnben fogant, és 
a szexualitás, a társadalmi élet, a hivatás és gondolkodás a pokol mág-
neses vonzásával húzza le a sárba. Istenhez is csupán a bűn útja vezet.

A katolikus Greene világából hiányoznak a szentek. Még az ösztön-
szerűen jó emberek is. A bűntelenséget Greene reflexszerűen azono-
sítja az unalommal, képmutatással, szürkeséggel. „A jóság – mondja – 
egyetlenegyszer talált tökéletes inkarnációra emberi testben (Jézusban), 
s nem is fog soha többé. De a gonosz azóta is örökké otthonra talál. Az 
emberi természet nem fekete és fehér, hanem fekete és szürke.”
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Greene a problémátlan jóságot unja; a szürkeségtôl irtózik. Tizenhét 
esztendôs korában azért szökött meg hazulról, „mert az unalom elvisel-
hetetlenül mély volt”. Az oxfordi tanár fia nem bírta az egyetemi város 
tekintélyességét, és bár szülei pszichoanalízissel próbálták gyógyítani 
nyugtalanságát, a kezelés, saját vallomása szerint, úgy rögzítette benne 
az unalmat, mint fixír a fényképet. A lélekelemzés sem apakomplexu-
sát, sem kalandvágyát nem ölte ki. Elsô regényének hôse: apját gyűlölô 
szökevény. S minden munkájából csillapíthatatlanul tör fel a kaland-
vágy: csempészek, gyilkosok, kémek, rendôrtisztek népesítik be világát. 
„A mi világunk manapság – objektiválja az élményt – kiváltképp vonzó-
dik a brutalitáshoz. S némi nosztalgia is felbukkan a detektívregények 
élvezetében, a jellemekében, akik leegyszerűsödött szenvedélyekkel egy 
tudat alatti lét szintjén kezdtek el élni.”

Az unalom ellen valóban a legjobb orvosság a leegyszerűsödött 
szenvedélyekben található. A brutalitás sohasem unalmas, és nem is 
szürke. Greene a gyilkos szenvedélyek hatását elôször önmagán próbál-
ta ki. Az Elrejtett revolver című önéletrajzi vázlatában (A Sort of Life) 
elmeséli, hogyan lopta el bátyja, a késôbbi híres fizikus és Himalája-
kutató fegyverét, s miként játszadozott az öngyilkosság gondolatával. 
„A pisztoly csövét a jobb fülemhez szorítottam, és meghúztam a ra-
vaszt. Hirtelen kattanás, és ahogy a tölténytárat megnéztem, a lövedék 
a csôbe csúszott… a szívem majd’ kiugrott a helyébôl, s egyszerre azt 
éreztem, az élet végtelen lehetôségeket kínál. Olyan volt ez, mint a fia-
talember elsô sikeres szexuális tapasztalata… a férfiasság bizonyítéka.”

Ezzel a fegyverrel indul útjára Greene – rulettezni. A szerencsejáték 
véletlene: ez volt a másik döntô ifjúkori tapasztalata. Ha fiatalságát, for-
rongó belsô nyugtalanságát, izgatott kétségbeesését, irányvesztett de-
kadenciáját nézzük, egyszeriben világossá válik Greene katolicizmusa is. 
Megtérését – sôt áttérését – a bűnnel és a bűntudattal való sajátos eljegy-
zettség indokolja. Az ô katolicizmusa személyre szabott, egyéni, orto-
doxiaellenes, sôt egyházellenes, s inkább lelki sebek hegeirôl és forradá-
sairól árulkodik, semmint egy kész, konvencionális világszemlélet elfo-
gadásáról. „Nem hiszem – írta egyik recenziójában Maurice Cranston –,  
hogy Greene könyvei egyetlen hitetlenben is a legcsekélyebb vágyat 
ébresztették volna a katolicizmus iránt.” Ez azért találó megállapítás, 
mert Greene vallásossága mögött kellemetlen és elidegenítô alapérzés 
rejtôzik. Katolicizmusa Isten országának távolságát és a pokol közel-
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ségét sugallja; ezért vádolták hivatalos egyházi körök janzenizmussal. 
Greene tagadta, hogy valaha is megtért volna. Csak annyit mondott: 
„Sohasem tértem át bármely vallásos hitre. Csak néhány különleges érv 
meggyôzött tanainak valószínűségérôl.”

A hit igazának csupán valószínűsége van. A bűnnek és a pokolnak 
viszont bizonysága. A testet öltött gonosznak megannyi lehetôsége. 
A jóságnak végtelenül kevés. Greene furcsa istenbizonyítékot talál – és 
ez roppant messze esik a skolasztika valamennyi próbálkozásától. „Az 
ember azért kezdett hinni a mennyekben, mert hitt a pokolban; de jó 
ideig csupán a poklot tudta bizonyos intimitással megjeleníteni.”

A Greene-regényekben a pokol ábrázolásának intimitása a legeleve-
nebb. A démonit művészibben tudja ábrázolni a szeretet halvány alak-
jainál. Katolicizmusának forrása a bűn tapasztalata, víziója: erre a ta-
pasztalatra épült rá egy dogmáiból kiforgatott, világias vallási világné-
zet, mely izgató lehetôségként, talányos valószínűségként ajánlkozik a 
tényekkel szemben.

Egyik regényének mottóját a francia Péguy-tôl kölcsönözte: „A bű-
nös a kereszténység szívében él.” Graham Greene azért volt katolikus, 
mert a bűn a szívében élt.

***

A Brightoni sziklában (Brighton Rock) Pinkie, a gyilkos beszélget egy 
kislánnyal, akit feleségül vesz:

– Persze hogy van pokol – mondta a fiú zord meggyôzôdéssel.
– S menny is…  – tette hozzá a lány félénken.
– Ó, meglehet – felelte a fiú –, meglehet.
Greene elsô regényeinek világképét ez a párbeszéd fejezi ki. Tapintha-

tó, érzékelhetô itt a pokol; és a lét a rémület érzésével azonosul. Greene 
többek között abban különbözik az 1930–40-es évek angol vagy francia 
regényíróitól, hogy nála a dekadencia rossz közérzete, a félelem a civi-
lizáció pusztulásától brutális nyíltsággal jelenik meg. A pusztulást nem 
láthatatlan erôk hozzák a világra, hanem a testet öltött, démoni gonosz.

Fiatalkori regényeiben többször is elénk állítja az ördögnek ezt a kü-
lönös követét, a modern Mefisztót. A tett neve (The Name of Action) 
című könyve egy Demasesser nevű diktátorban vetíti ki, Az ember itt 
belül (The Man Within) egy csempészben. A regények hôsei, Oliver 
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Chant, a diktátor ellenfele, vagy Francis Andrews, a csempészek közé 
került fiatalember igazából két transzcendentális erô között járja útját: 
a földi gonosz és a mennybéli jóság sugárzásában.

A greene-i világkép persze jobbára rejtett, az életszerű cselekmény és 
a hiteles alakok hátterében meghúzódó. Magyarázat és nem kiinduló-
pont – a realitáshoz hozzáképzelt imaginárius mélység. Nem elsôrendű 
alakító erô az írói formálásban, inkább utólag megjelenô, a művészi lá-
tomásra ráépített koncepció. Olykor könnyen lefejthetô is; nem mindig 
szervül a műhöz.

Elsô sikeres regényében, a Brightoni sziklában Greene az életet még 
teljesen a sátáni rossz és az angyali jó küzdelmének látja. Pinkie, a re-
gény hôse elszántan és vakmerôen gyilkol. Áldozata, Hale ugyancsak 
egy banda tagja volt – s a regény kamaszhôse szánalom nélkül végez 
vele. Aztán elveszi a kiszolgálólányt, aki tettének akaratlan tanúja volt; 
azért köti magához, mert így a bíróság nem használhatja fel ellene. 
Elisabeth maga a szerelmes együgyűség és tisztaság. Pinkie viszont épp 
az ellentéte, számító gazfickó. Az író boszorkányos ügyességgel építi 
lélektanukat. Pinkie gonoszságában kirajzolja azt a lehetôséget, hogy 
energiáját a jóra használva miként teljesedhetne ki. A lányt viszont a 
fertôbe rántva, lezüllésének lehetôségét is feltárja.

Ha a metafizika rugalmatlan eszközeivel elemeznénk az ábrázolást, 
arra a következtetésre jutnánk, mint egyik munkájában Lewis profesz-
szor. A létezésnek – mondja Lewis – Greene szemében a transzcenden-
tális erôkhöz való tartozás ad súlyt és érvényt. Pinkie a természetfölötti 
gonosz sugallatára cselekszik; Elisabethet a természetfölötti jó irányítja. 
Az emberi életnek ez a két absztrakt lehetôsége – s mindkét lehetôség 
eleve adott. Pinkie a gonoszság által támad életre, léte ezért valóságos; 
jellemének centruma a vétek. De ez a lét, bármily valóságos, esetleges 
is, mert csupán az egyik lehetôséget meríti ki… ezért süt át rajta a má-
sik, az energiák jóra fordíthatósága.

Fejtsük le most a metafizikát – ami lehet egyébként akár szán-
dékos is, vagy akaratlan –, és nézzük, milyen realitást tár az olvasó 
elé a regény. Az angliai tengerpart gengsztervilágát, a nyomor bűnre 
kényszerítô erejét. Greene társadalomábrázolása hasonló mélységeket 
kínál metafizikájával. A társadalmi háttér kézzel fogható hitelessége 
igazolja az olyan nagyszerű és valóban démoni jeleneteket, mint a ka-
masz Pinkie nászéjszakája a gyereklánnyal – a megdöbbentô pillanatot, 
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amikor a szennyben és bűnben is kivirágzik az emberség, és a mocskon 
is átragyog a szerelem szépsége.

***

Graham Greene eszmei igénye persze nem csak metafizikai. Életművé-
nek a 20. század nyugati irodalmában kiváltságos helyet biztosít, hogy 
minden munkájában a mániások következetességével keresi a megfelelô 
magatartást, a követhetô példát, a megoldást.

Ideálja a cselekvô ember. Ez is ritka. Talán Hemingway kísérlete-
zett vele, de egészen más felfogásban. Az ô hôseinek mintha kioperál-
ták volna intellektusát. Greene-nél még a buta embereknek is gazdag 
az érzelem- és tudatviláguk. Ostoba kereskedôi úgy gondolkodnak, 
mint Hemingway képzeletében az egyetemi tanár. S cselekvésüknek 
a gondolkodás ad indítást, jelentôséget, értelmet. Action gratulte, ez  
a modern találmány hiányzik Greene-nél. Az ösztönök birodalma ná-
la legfeljebb a szerelem. Az intellektusnak (nem a rációnak!) irányító 
szerepe van hôseiben – tetteik mögött szándék és akarat húzódik; az 
összefüggésük egyenes és zavartalan.

Greene hôseinek ez a tulajdonsága egyébként összefügg egy másik 
jellegzetességükkel. Akármelyik központi alakját vesszük szemügyre: 
elkötelezett ember. Életét, sorsát, nézeteinek rendszerét valamilyen for-
mában vállalja, azonos vele.

A Hatalom és dicsôség szépen példázza ezt. Hôse részeges pap, az 
1920-as évek jórészt elképzelt Mexikójában a keresztény egyház utolsó 
képviselôje. A bezárt templomok vallástól idegen államában az egyet-
len nonkonformista. A papot a regény másik éles karakterrel mintá-
zott hôse, a rendôrhadnagy, végigüldözi az országon; indulata annál 
nagyobb ellene, mert a hitnek ez a botcsinálta katonája az ô szemében 
a vallás minden fonákságát és hazugságát megtestesíti. S a mű szinte 
igazolni látszik az elszánt hadnagy indulatát. A pap valóban megtörte 
a vallás szabályait: részeges, törvénytelen gyereke van, hivatását elha-
nyagolja, reszketve menekül.

A szánandó, megalázott emberben azonban pislákol a hivatás im-
bolygó, mégis olthatatlan lángja. Letartóztatva (ekkor egyébként ré-
szegségért), a szenvedés alázatában közel kerül társaihoz, bűnös test-
véreihez; s miután már elmenekült az országból, egy ismeretlen erô 
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visszahajtja. Nem a hivatástudat, inkább az elkötelezettség. S ez a ka-
rakter nélküli figurának tetszô ember végül az önkéntes mártíromság 
keresztjét vállalja. Sorsát és végzetét, a zsigereibe ivódott – s mindany-
nyiszor kijátszott –, de a végsô pillanatban kitartó hitét.

Greene e papban új hôst formált. A „whisky-pap” megrázóan esendô 
ember. Bűnös, gyenge és gyámoltalan. Erénye csak egy van, de jellemére ez 
a mérvadó. A szenvedés vállalása. A vállalás és elkötelezettség, egyáltalán.

Ellenképe, antipólusa az elszánt társadalmi reformernek – a bizo-
nyos vonásaiban kommunistának mintázott hadnagy valós kontrasztja 
a papnak. „Ikerhôsöknek” nevezi ôket Pritchett, s igaza van: ha Greene 
elszántnak és kegyetlennek ábrázolja, a meggyôzôdés hitét és erejét 
nem tagadja meg tôle. Az igazságtalan képben ott a megbecsülés, ami 
a konokság erejének, a gondolkodás szilárdságának szól. Csalódása, 
szenvedése faragta sziklává ezt az embert: gyűlöletét a cél igazolja, fa-
natizmusát az álom, a nép boldogsága.

Greene egy példabeszéd elmondására választotta regénye színhe-
lyéül a félig-meddig képzelet alkotta „kommunista” Mexikót. A könyv 
nem a kommunizmus és a vallás antagonizmusáról szól. Inkább gyű-
lölet és szeretet, elszántság és szenvedés párviadalát festi le. Ismét két 
lehetséges magatartást állít szembe, két szélsôséget mutat: az erôszakét 
és a szeretetét. Rokonszenve az utóbbié. De ritka elfogulatlansággal, 
objektivitásra törekvéssel ábrázolja a másikat is. Polgári író nemigen 
mutatott még hasonló méltányosságot eszmei ellenféllel.

A Hatalom és dicsôségben Greene vallási metafizikája, burkoltan 
ugyan, de igazságot rejt. Az emberi sorsban benne érzi a szenvedés 
szükségszerűségét. A személyiség az ábrázolt társadalomban sohasem 
juthat embertársaival harmóniába. A tragikus feszültség ott rejtezik a 
viszonyok mélyén. Abból, ahogy Greene az istenség képét idézi e kap-
csolatok fölé, világos, hogy az emberek között támadó konfliktusok 
belsô és természetes megoldását nem látja.

Isten Greene számára mintha az emberek között hiányzó harmó-
nia lenne. A képzelet illúziója, mely az álom síkján pótolja ki azt, ami 
a valóságból hiányzik. A valóság reménytelen, nyomasztó és – mondja 
A kezdet és a vég hôse: „A szenvedés elkerülhetetlen minden emberi 
kapcsolatban – az elszenvedett kín s a felszított kínlódás is.”

Az a két regénye, mely érett korszaka legkiemelkedôbbjének szá-
mít – A kezdet és a vég és az Egy kapcsolat vége –, egy-egy nagy szenve-
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dés történetét kínálja. Greene mélyen hisz a kín megtisztító erejében. 
A szenvedés az ember egyetlen tiltakozása, ôrzôje és társa. Magányát 
úgy osztja meg a szenvedéssel, mintha önmaga isteni részével kerülne 
meghitt kapcsolatba.

Mindkét regény hôse, Scobie, a rendôr és Bendrix, az író a kiégett-
ség, a szenvedés stációin át végül különös purgatóriumba kerül. A tisz-
títótűz életük és viszonyaik lehetetlenségének belátása: az öngyilkosság 
vagy a teljes rezignáció. Mindkettejük élete megoldhatatlan konfliktust 
rejt magában. Scobie a gyarmati szolgálatban a feleségére is ráunt; de 
úgy és oly módon bonyolódik új szerelembe, hogy lelkiismeretével nem 
tud megbékülni. Feldúlt lélekkel pedig, erkölcsi felelôsségének egyik 
részét vállalva, lassan és észrevétlen feladja a másikat: lazuló életrendje, 
beidegzett normáinak megingása csempészek cinkosává teszi.

A kezdet és a vég fôhôsének egyik legjellemzôbb és legizgalmasabb tu-
lajdonsága, hogy nincs benne képesség a kompromisszumra, megbékélés-
re. Végigéli, végigszenvedi konfliktusait. Erkölcsisége bármily esendônek 
bizonyul, nem tudja elfogadni a hétköznapi lét szokásos helyzeteit. 
Scobie-nak lehetne szeretôje, ugyanakkor megmaradhatna a felesége mel-
lett, vagy kidobhatná szeretôjét, hogy háza és lelke békéjét megôrizze. De 
erre mintha alkatilag és morálisan képtelen lenne: nem tud megalkudni, 
és nem tud fájdalmat okozni, nem bírja vállalni annak a – gyarmati! – vi-
lágnak a szokásait, törvényeit, becsületkódexét, amelyben él.

Scobie felelôsségérzete mindig feltámad, amikor a gyarmati élet 
konvencióinak áldozataival találkozik. Személyes tragédiája is abból 
következik, hogy felelôsségérzetének kibékíthetetlen ellentmondásba 
kell jutnia a szokásokkal és lehetôségekkel. Scobie jó szándéka is visz-
szájára fordul; emberszeretete csôdöt mond, sôt e szeretet szolgálatá-
ban cinkosa lesz saját szolgája gyilkosainak. Egyetlen útja marad, hogy 
lelkifurdalása terhétôl, élete csôdjétôl megszabaduljon: az öngyilkosság.

A kezdet és a vég hôse vallásos ember. Öngyilkossága halálos bűn. 
Életének különben is azért vet véget önkezével, mert nem hisz abban, 
hogy felelôsségét embertársai, szerettei iránt bárkire – akár egy felsôbb 
lényre – átruházhatja. A regény vége egyetlen könyörgô perlekedés és 
káromló fohász; a lelkiismeretével, az istenséggel. A szeretet hiábavaló-
ságát veti önmaga szemére, és a világ megváltatlanságát megváltójáéra.

Graham Greene-nél hiába hívja Istent a hívô. Realizmusának ere-
jét éppen az mutatja, hogy ebben a regényében nincs égi jel és csoda. 
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A kezdet és a vég példázata pedig nagy erôvel sugallja, hogy az emberi 
magatartás és erkölcs magasára az emelkedik, aki a felelôsséget nem 
hárítja át másra, még Istenre sem. A szentek feladata az embernek jut 
Greene-nél; úgy kell viselkednie élete nehéz helyzetében, hogy még il-
lúzióira – a túlvilágra, kegyelemre, vigaszra – sem számíthat.

Graham Greene tehát a földi világot A kezdet és a végben az emberi 
felelôsség gondjára bízza. A könyv Istentôl eltávolodott világot rajzol, 
és ez, bár lehet a hívô gondja, egyszersmind az író szerencséje is. Amíg 
úgy hiszi, hogy a föld elvesztette a lényt, melynek gondoskodására szá-
mít – ô megnyeri a valóságot, melynek egyedüli szereplôje, önálló és 
felelôs harcosa: az ember.

Az emberi világ ábrázolásánál Greene humanizmusa erôs. A kezdet 
és a vég írója rendkívül érzékeny minden brutalitásra, kegyetlenségre, 
kiszolgáltatottságra. Ezért is játszódik számos regénye a gyarmatokon. 
Egy késôbbi regényének, A csendes amerikainak politikai indulata el-
árulja, hogy Graham Greene kora egyik legfontosabb jelenségének és 
folyamatának a gyarmatbirodalom bomlását tartotta. Az ô tükrében ez 
a történelmi folyamat a népek erkölcsi vizsgája lett: az „elnyomó nem-
zetek” fogalmai szabadságról, egyenlôségrôl, testvériségrôl itt méret-
tek meg. A kezdet és a vég ebbôl a szempontból a morális ítélet síkján 
tükrözi a gyarmati helyzetet. 

Greene megjeleníti azt az erkölcsi romlást, melybe idegen földön a 
„fehérek” kerültek. Scobie összeszámolja, hányan pusztultak el mellôle 
a gyarmattartó gárdából; mindig eszébe jut a sikkasztó Pemberton, a 
gyilkosság áldozatául esett Ali és az a sok hivatalnok meg szolga, akik 
erkölcsi és idegroncsként hagyták el Afrika partjait, vagy visszaszöktek 
az ôserdôbe. A gyanakvás, kiégettség, közöny légkörét idézi fel meste-
rien Graham Greene, mintha egy bomló szervezet haláltusáját írná le.

A bomlás jele az is, hogy az emberek legszebb tulajdonságai szinte 
egymás ellen lázadnak. A barátság kikerülhetetlen összecsap a szerelem-
mel, a szerelem a becsülettel, a hűség a szenvedélyekkel. Scobie sorsa jel-
kép is: személyes tragédiája egyberímel avval a nagy tragédiával, a nagy 
organizmus bomlásával, ahol a szervek éppúgy egymás ellen fordulnak, 
mint Scobie lelkének erôi. Egy hôs személyes erkölcsi válságából Greene 
az általános erkölcsi válság képét bontja ki.

Graham Greene-t ez különbözteti meg annyi kortársától, s ez ad-
ja műveinek különlegességét: a morális szenvedély. A bomlás: inferno. 
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A hanyatlás emberalatti állapot. A lelkiismeretnek és felelôsségnek lá-
zadnia kell a diszharmónia ellen.

Graham Greene folytonosan lázad a szívet és lelket korrumpáló 
„modern” viszonyok ellen. Világos és egyértelmű vonzalmakat keres. 
Ez a vallásos, sokszor misztikus, csodákban gyerekesen hívô író sze-
mérmesen és öntudatlanul vonzódik a racionalizmushoz. A zavar gyű-
lölete avatja az ész szövetségesévé. Akaratlan is a rendet, igazságot, 
tisztaságot kutatja.

S ha nagy alakot formál – ez a keresô indulat lobog bennük. Greene 
hôsei számára létszükséglet az élet értelmének keresése, a lelki béke meg-
találása, Scobie fohásza, profán perlekedése istenével, egy megrendítô és 
ritka igényrôl tanúskodik: a tisztázáséról, a megoldáséról.

A megoldástól azonban kevés író van messzebb, mint Graham 
Greene. Minél nagyobb az igénye, annál távolabb jut tôle. Minél hite-
lesebb a diagnózisa, annál elképesztôbb az orvoslata. Nincs például stí-
lusban, hangvételben, plaszticitásban realistább könyve az Egy kapcsolat 
vége című regényénél. Nincs misztikusabb és irreálisabb sem. A könyv 
egyik fele a hívô gyónásának megbízhatóságával jellemzi a fôszereplô író 
cinizmusát, szerelmese, Sarah Miles romlott romlatlanságát, és férjének 
impotens közönyét. Hiteles a háború felvillantása is, London bombázá-
sának a képe, és kísérteties a pillanat, amikor Bendrixre a légnyomástól 
rádôl az ajtó, és Sarahnak fogadalom szökik az ajkára: ha kedvese élet-
ben marad, magától megtagadja a legértékesebbet, a szerelmét.

***

Az 1950-es évek ismét a fiatal Greene-t idézik. Spirituális kérdések-
nél ekkor jobban izgatja a politika; jellemregény helyett a cselekmény-
regény. Pontosabban most már végképp elmosódik a különbség a két-
fajta regény, az entertainment, a szórakoztató történet és a „komoly” 
munkák között. A korábbi megkülönböztetést egyébként is sok körül-
mény teszi gyanússá. Greene álnéven akarta írni szórakoztató műveit, 
de a kiadója nem engedte. Ez viszont nem zárja ki azt, hogy nem éppen 
álnéven írott műveit vette volna a legkomolyabban. Greene nagy tréfa-
mester; szorgalmas levelezôje a Timesnak és számos hetilapnak; önmaga 
cikkeihez szólt hozzá inkognitóban, ô írta a legszellemesebb paródiát 
saját regényeirôl. A hirtelen ötletnek tehát éppúgy szolgálója, mint a 
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hitnek. Frappírozásra és meghökkentésre beállított elméje paradoxonok 
segítségével működik, és paradoxonokat figyel meg a világból. Hisz az 
elkötelezettségben, hívô a hitben – ugyanakkor az író legfontosabb tu-
lajdonságának a disloyaltyt, az eretnekséget, a következetlenséget tartja. 

Greene szellemi arculata ráncokba összefutó arcát idézi; egy moz-
dulat ismeretlen ábrákba csoportosíthatja vonásait. Nincs rajta a met-
szések bizonyossága; a színész maszkjához hasonlít inkább, aki játékban 
formálja kifejezését. A sok bizonytalanság leginkább az 1950-es évek 
közepén oszlott el Greene-ben. Keményebb, konkrétabb, érthetôbb 
lett. S egy vietnami utazás során megszületett A csendes amerikai terve.

Botrányos út volt, botrányt kavaró könyvet eredményezett. Greene 
Amerikába akart utazni. Egyetemistaként négy hónapig a kommunista 
párt tagja volt, nem kaphatott vízumot. Vietnamba ment hát, s mint 
egyik riportjából kiderül, nem a régi francia Indokína püspökét, hanem 
a kommunista párt fejét látogatta meg. Regényében is a nemzeti erôkkel 
rokonszenvezik, és élesen elítélô képet rajzol a Távol-Kelet színpadán 
hódítóként feltűnô amerikaiakról.

Az irónia különben is egyre jellemzôbb vonása. Humora férfikorá-
ra érett be, tréfás kedve ellentétekben játszik. A csendes amerikai két 
fôszereplôje – a cinikus Fowler, az angol újságíró, és a szentimentális 
Pyle, a tengerentúli kollégiumok tipikus neveltje – egy ironikus tétel 
illusztrációjaként bukkan fel. Az egykedvű Fowler döbben rá a regény 
során arra, hogy az embernek döntenie kell, míg a csupa jóakarat Pyle, 
ártatlan hitében magától értetôdôen szolgálja a rossz ügyet. Jellem és 
feladat bonyolult kapcsolatát tisztázza a példázatban Greene, s mon-
danivalója határai között riporterien izgalmas képet fest a harcoló Vi-
etnamról, az ország lakosainak elszántságáról s arról a sajátos lelkiálla-
potról, mely a harcban közvetlenül nem érdekelt embert állásfoglalásra 
készteti, az „idegen” ügyet személyessé avatja.

Az erkölcsi felelôsség kérdôjelére ez a regénye válaszol a leghatáro-
zottabban. Minden művében a morál kérdései a személyiség határa-
in belül vetôdtek fel s oldódtak meg, rendszerint az egyénre szabott 
vallásos élmény megvilágosító fényében. A lélek világa után a valóság 
eseményei elhatározóbb, jelentôsebb hangsúlyt kaptak: a történelem, a 
politikai események tapinthatóbban alakították hôsei sorsát. Az adott 
körülményekben tetszik fel a jellem ereje és gyengéje – s Greene ki-
élheti szarkazmusát, amikor egy hízásra hajlamos, italkedvelô, a sze-
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xualitás gyönyöreit mértéken felül élvezô újságíróból formálhat végül 
megnyerô figurát.

Greene mindig is szeretett esendô emberekbôl hôsöket növeszteni. 
Személyes bátorságot nélkülözô figuráit olyan forró helyzetekbe sodorta, 
ahol hajlamuk ellenére, új és meglepô kényszerek hatására váratlan képes-
ségeik bomlanak ki. Mr. Wormold, a Havannai emberünk (Our Man in 
Havana) hôse jámbor kubai porszívó-kereskedô. Egzisztenciális félelem a 
holnaptól, unalmas napok, korán befejezett szexuális élet – ennyi mond-
ható el róla. Aztán alig néhány hét múltán az angol titkosszolgálat házi 
zsargonjában már úgy beszélnek róla: „a mi emberünk Havannában”.

Battista Havannája ez. S ez a gyanúval, terrorral összebilincselt világ 
magához láncolja Wormoldot is. Greene bravúros könnyűséggel játszatja le 
a történetet, hogyan lesz egy spionkodásra alkalmatlannak látszó kereskedô 
egyik szála a roppant pókhálónak, mely a világot fonja be kémekkel, infor-
mátorokkal, detektívregény-hôsökkel. Van írói ereje megmutatni ennek a 
„külön világnak” gyerekességbôl, naivságból, rutinból fakadó veszélyeit.

Greene a gyanakvás és erôszak monomániásainak specialistája. Az 
erôszak fertôzet, bacilusgazdái vannak. Ilyen mikrobaterjesztô – ár-
tatlanul – a Titkos megbízatás Mr. D.-je, a rokonszenves spanyol forra-
dalmár, de ilyen A csendes amerikai is. Akár vonzó, akár gonosz hôst 
vonultat föl Greene, e hôsök világa valami olcsó rémfilmhez hasonlít, 
melyben a színészeket élô emberek játsszák. 

Greene-t mindig a bűn és a bűnbeesés kérdése izgatta, s maga a bű-
nös föld, mely messze szakadt Isten országától. Ezen a földön azonban 
ott az ármány minden romantikája: fondorlat, méreg, gyilok, automata 
gépfegyver. A látomásból azonban érezni Greene újra s újra feltámadó 
iszonyát a hamis erôszaktól, álságos bosszútól és fegyvert kikényszerítô 
igazságtevéstôl. Itt a békéért és a harmonikus életért szól egy író; illú-
ziók és alkalmatlan tanok sűrűjébôl, de tiszta és emberi hangon.

A regény megjelenése után (1956-tól) Greene hosszabb szünetet 
tartott. Három színdarabját mutatták be – változó sikerrel. A drámák 
jobbára lélektani felkészültségükkel tüntettek; gyerekkori sebek vég-
zetes hatását kutatták, vagy könnyű háromszög-vígjáték formájában 
tálalták írójuk szellemességét.

Az új regényt, a Gyógyulást (The Burnt-Out Case) Greene közönsége 
izgalommal várta. Ritka csalódás, ritka bukás volt. Ilyen rossz sajtója még 
a sikerei miatt nem éppen közkedvelt Greene-nek sem volt soha. A Times 
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Literary Supplement önparódiának nevezte egyes részeit. A józan Pritchett 
azt mondta a fôhôsrôl, hogy talán egy jó színész életet lehelhetett volna 
bele. Frank Kermode ízekre szedte a regényt az Encounterben.

Valóban elhibázott munka. Hôse a világi hiúságokba belecsömör-
lött építész, Querry. Ez a középkorú, minden sikert elért férfi egyszer-
re csak ráun az életére, felül az elsô repülôgépre, s eltűnik egy kongói 
lepratelep mélyén.

„Szenvedek, tehát vagyok” – kezdi gondolkodását Querry, és az új 
kínlódás megnyugodott, méltóbb életre készíti fel. Mint a leprások, ô is 
a szenvedésben, a csonkulásban gyógyul. A lélek számkivetettje a beteg-
ség száműzöttei között magára lel – amíg fel nem ismerik, és a kicsinyes 
gyarmati kolónia rágalmai meg nem mérgezik az életét, nem kényszerítik 
vissza a civilizáció romlott viszonyai közé. Querrynek csak félig sikerült 
kiszakadnia a Nyugatból, s halálát a pletyka szította indulat okozta.

Kamararegény ez is; néhány jól kitalált szereplôvel, egy ateista orvos-
sal, egy gusztustalan amerikai újságíróval, egy féltékeny, bigott, ostoba 
ültetvényessel és néhány pappal. Érett író rutinja mozgatja ôket – a bi-
zonytalan és ködös mondanivaló kisiklást kínáló sínén. Sok a könyvben 
a világirodalmi közhely. A lelki békéjét keresô hôs alakja egy egzisz-
tencialista mitológia kliséje már, legalábbis abban az irreális ködben, 
melyben Greene útját és gondolatait megfogalmazza. Az aforizmák és 
bölcsességek is konganak. A kiégettséget nem sikerült Greene-nek ezzel 
a regénnyel meggyógyítania.

Különben mindig egyenetlen művész volt, és könyvei közül vagy 
egy tucatot máris kirostált az idô. A többit bízzuk az utókorra. Egy-két 
regényét talán megôrzi, ha emlékezni akar rossz napokra, válságokra, 
bajokra, Greene boldogtalan világára.

***

Végül egy ide nem illô vallomás. Greene több könyvét fordítottam 
magyarra, s történetesen személyes kapcsolatba kerültem vele. Miként 
– átvitt értelemben – személyes kapcsolatom volt Fieldinggel és Thacke-
ray-jel. Róluk monografikus életrajzot írtam, művükhöz vissza-vissza-
térek. Könyvem így hódolat a kedvenceimnek. Ennyiben némiképpen 
szubjektív regénytörténetet írtam. Talán folytatása is következik olya-
nokról, mint Joseph Conrad, akikhez eddig közelíteni se merészeltem. 


