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ból is mer jük, aho gyan a vi lág hoz, tá jak hoz, em be rek hez 
vi szo nyul, aho gyan lát ja és meg je le ní ti õket. Mû fa ja nem 
a re gény, a drá ma vagy az ér te ke zés, mint Ca mus-nek, ha-
nem a tár ca, az es  szé, a meditatív kis pró za kü lön bö zõ for-
mái, ame lyek nem egy iga zol ha tó el mé le tet igye kez nek 
for má ba ön te ni, ha nem az élet ap ró, min den na pi je len sé-
ge it, cso dá it pró bál ják meg val la ni, lát ha tó vá ten ni, meg-
ta ní ta ni. Szép írói mû vé nek tár gyát leg gyak rab ban a táj, 
az uta zás ad ja, az élet mint uta zás: Grenier az éj sza kák, 
a fák, a szi ge tek, a nap, a ten ger sze rel me se. Al ko tá sa fo-
lya ma tos há la adás mind azért, ami a le he tõ leg ter mé sze te-
sebb mó don, min den egyé ni örö mön, bá na ton, sze rel men 
és szen ve dé sen túl min den ki szá má ra ad va van. A táj mint 
bol dog ság. 

Az uta zás le het a min dig új bû vö le té ben élõ nyug ta lan-
ság ki ve tü lé se, egy faj ta ho ri zon tá lis eksz tá zis, ami kor az 
em ber azért igyek szik csu pán a vi lág fe lé, hogy elo dáz-
za va ló di éle tét, hogy élet kép te len sé gét el rejt se ma ga és 
má sok elõtt. Még is, ta lán van más faj ta uta zás is, amely 
nem a lé lek szét szó ró dá sá ban és fi gyel met len sé gé ben 
áll, ahol az em ber nem ön ma ga elõl fut a táj szép sé gei 
fe lé, ha nem a kint cso dá já ban fel fe de zi éle tét, és cso dál-
ko zá sá ban meg al kot ja ön ma gát. Ak kor a táj, egy faj ta táj, 
egyet len egy, mely a mi énk, mely a ha zánk, még ha nem 
is ott szü let tünk, e sze re tõ fi gye lem ben meg ele ve ne dik, 
akár egy dal lam, amit az elõtt so ha nem hal lot tunk, de 
amit örök tõl fog va is me rünk. Ez a táj cso dá ja: mint ha a 
ba la to ni lan ká kat más al kot ta vol na, mint a ná po lyi öböl 
ka nya ru la tát, Se vil la for ró sá gát más, mint Pá rizs õszi 
szür ke sé gét, és így, utaz va, ta pasz ta la ta in kat ös  sze vet ve, 
lé pés rõl lé pés re fel fe dez zük a tá jak ban a zse ni a li tást, a 
szer zõt, aki he lyen ként úgy fe je zi ki ma gát, azok kal a vo na-
lak kal, az zal az ele gan ci á val vagy ha nyag ság gal, amely-
  lyel mi ten nénk, ha ké pe sek vol nánk he gye ket gyúr ni és 
hal kan mo raj ló ten gert gu rí ta ni elé jük, mint ré gi szo ba-
szek ré nyünk elé dí szes per zsa szõ nye get. In nen tõl fog va 
az uta zás ol va sás, a táj ban, is me rõs rész le te i ben a szer zõt
cso dál juk, az Abszolútumot, ahogy Grenier mond ja, az 
is te ni böl cses sé get, amely el ren dez te, kint és bent ugyan-
ab ban a stí lus ban, az ele me ket, és amely nek se gít sé gé vel 
az em ber egy hegy csúcs ban, egy ten ger part ban ön ma gá-
ra lel. A táj az õt cso dá ló em ber vi ga sza, mely meg mu-
tat ja ma gát az õt sze re tõ nek, ki je lö li he lyét és meg ta nít-
ja ön ma gá ra. 

Mint Paul Valéry, Paul Cé zanne, Nicolas de Staël vagy 
Fernand Braudel, Jean Grenier is a Mediterráneum oda-
adó sze rel me se lett. Pe dig nem akár hon nan szár ma zott: 
Bre tag ne gyö nyö rû vi dé ké rõl, észak nyu gat ról, ahol a leg-
hos  szab bak a nap pa lok, és ahol a hû vös ten ger az apály-
da gály vég te le nül las sú moz gá sá ban ki lo mé te re ket gya-
lo gol, hogy el ér je a szá raz föl det, és amint el ér te, azon-
nal új ra vis  sza in dul jon. De ami van, ami ele ve adott, 
az, fõ ként fi a tal fej jel, min dig foj to ga tóbb és el vi sel he-
tet le nebb, mint az, ami nincs, ami le het ne csak . Grenier 

„Ez a könyv im már in kább tar to zik Ön höz, mint hoz-
zám. Sze re tet tel öle li: J. G.” Ez zel az aján lás sal lát ta el 
Jean Grenier 1960. ja nu ár el se jén és ad ta pos tá ra Szi ge-
tek cí mû köny vét Al bert Ca mus szá má ra, aki szív hez szó-
ló be ve ze tést írt egy ko ri ta ná ra, majd ké sõbb egyik leg kö-
ze leb bi ba rát ja köny vé nek új ki adá sá hoz, de aki már so ha
nem kap hat ta kéz hez Grenier új ra ki adott köny vét: Ca mus
alig né hány nap pal ké sõbb, 1960. ja nu ár 4-én au tó bal eset-
ben el hunyt. Így ért vé get alat to mos hir te len ség gel ez a 
nagy ba rát ság, amely har minc év vel az elõtt Al gír ban kez-
dõ dött, a vá ros sze gény ne gyed ében, aho vá a fris sen ki ne-
ve zett fi lo zó fia ta nár, Jean Grenier el lá to ga tott, hogy ta nít-
vá nyá val, a be te ges ke dõ és az is ko lá ból el ma ra dó Al bert 
Ca mus-vel be szél jen. Ca mus, ta lán lá za dás ból, dac ból, ta-
lán mert szé gyell te a csa lád sze gény sé gét, nem volt haj-
lan dó szó ba áll ni az ide gen ta nár ral, el len sé ges ér zel me-
it azon ban ha mar oda adó sze re tet re és a ta nár irán ti fel tét-
len tisz te let re vál tot ta. El sõ meg je lent köny vét Grenier-
nek aján lot ta, és a sors ki für kész he tet len lo gi ká ja sze rint 
egyik leg utol só írá sá val is egy ko ri mes te re elõtt tisz tel-
gett, a könyv új ki adá sá hoz el ké szí tett be ve ze tõ ré vén, 
amely ben az im már No bel-dí jas író ezek kel a so rok kal 
ajánl ja az ol va só fi gyel mé be a Szi ge te ket: „Rit ka az em-
ber éle té ben a nagy meg vi lá go so dás, alig for dul elõ egy-
szer vagy két szer csu pán. A szen ve dé lye sen élõ és gon dol-
ko dó em be rek re ez a könyv, jól tu dom, ilyen meg vi lá gí-
tó erõ vel fog hat ni. A föl di táp lá lé kok húsz évet várt ar ra,
hogy a kö zön ség el ra gad tat va föl fi gyel jen rá, most itt az 
ide je an nak, hogy új ol va sók fe dez zék fel ezt a köny vet is. 
Ma gam is sze ret nék köz tük len ni, új ra él ni azt az es tét, ami-
kor fel csap tam az ut cán ezt a köny vet, és alig ol vas tam 
be le az el sõ so rok ba, ma gam hoz ölel tem és ha zá ig sza lad-
tam ve le, hogy vég re ta núk nél kül vet hes sem rá ma gam.
És irigy lem, min den ke se rû ség nél kül irigy lem, ha mond-
ha tom ezt, azt az is me ret len fi a tal em bert, aki ma ve szi ke-
zé be elõ ször ezt a köny vet...”

Ca mus André Gide egész ge ne rá ci ók éle tét meg ha tá-
ro zó és fel for ga tó mû vé hez, A föl di táp lá lé kok hoz ha son-
lít ja Grenier írás mû vé sze tét, az if jú ság, a tárgy nél kü li vá-
gya ko zás e fe lejt he tet len, nagy köny vé hez, és bár íté le té-
ben ta lán van né mi sze re tet tel jes túl zás, ab ban min den kép-
pen iga za van, hogy Grenier mél tat la nul el fe lej tett írá sai 
csak a leg na gyobb hu sza dik szá za di fran cia írók al ko tá sa-
i val ro ko nít ha tók, azo ké i val, akik nél, mint André Gide-
nél, Valéry Larbaud-nál vagy Ca mus-nél ma gá nál, az 
írás min de nek elõtt lel ki-szel le mi táp lá lék, ami bõl az ol va-
só épp úgy, mint az író épül ni és gaz da god ni tud, könyv, 
mely nek ol va sá sa a lé lek éh sé gét csil la pít ja. Grenier az 
élet min den na pi cso dá ját és ki is mer he tet len tit kát hir de ti, 
szá má ra a mû vagy elõ ké szü let az élet tisz te le té hez, vagy 
pe dig utó la gos há la mind azért, ami van, lesz és le het. Írás-
mû vé sze té nek for rá sa va la mi kép te len ség: kép te len ar ra, 
hogy bár mi vel is ne szen ve dé lye sen és mint leg sze mé lye-
sebb ügyé vel fog lal koz zon. Pe dig ön ma gá ról alig ír, ab-
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nem tu dott meg elé ged ni ez zel a zord szép ség-
gel, amely, ta lán azért is, mert túl sá go san is me-
rõs volt szá má ra, nem szólt hoz zá, nem be szélt
ve le. És ahogy más sze re tõt és sze rel met ke res, 

hi á ba, egész éle té ben, vagy köny vet, is me re tet, vagy apát 
és anyát, úgy in dult meg, ez zel a két ség beesés sel a fi a tal 
bre ton táj és ha za ke re sé sé re, mert hi te sze rint min den em-
ber nek van egy ég haj la ta, ami az övé, ami lel ké nek meg-
fe lel, és ami iga zi ha zá ja, még ha nem be szé li is az or-
szág nyel vét, még ha so ha nem la kott is ott, és rö vid éle te
so rán egy szer sem lát hat ja. A meg ta lált idõ! Grenier szá-
má ra az uta zás lát ni ta nu lás, cso dá lat és fel is me rés. A táj 
Ma ja fáty la, ame lyet ti los fel leb ben te ni – de azt hin nünk
is ti los, hogy a va ló ság ve le vé get ér.

Ez az a pont, ahol Grenier és Ca mus út jai bi zo nyos 
ér te lem ben el vál nak, ahogy azt egyéb ként õk ma guk is, 
köl csö nös és egy re mé lyebb tisz te le tük el le né re, vagy 
ép pen azért, tisz tán lát ták. Az ab szurd fo gal ma kap csán 
ír ta Grenier Ca mus-nek 1943 ta va szán: „Az Ön mû ve i-
nek – sok kal in kább, mint éle té nek – moz ga tó ru gó ja az 
a már-már erõ sza kos vágy, hogy ne csap ják be, az et tõl
va ló iszo nya tos fé le lem, ami mi att örök ké vé de ke zõ ál-
lás ban van. Az egyet len igaz ság, amit Ön an nak ne vez,
nem más, mint hogy az em ber vég le ge sen és min den tõl 
fruszt rál tan él. Ez ta lán ször nyû igaz ság, de van olyan is, 
ami el lent mond en nek: pél dá ul a lé lek és a sze re lem örök-
ké va ló sá ga, mely rõl Spi no za be szél, és nem csak azért, 
hogy „vi gaszt” ta lál jon. Nem ab szurd do log egy esz mé-
ért él ni, ép pen azért nem, mi vel a vi lág ma ga ab szurd,
és ér te és ál ta la él ni tel jes ab szur di tás.” Ca mus vá la sza: 
„Min dig is kö zös sé get érez tem azok kal, akik meg pró bál-
ták az élet örök ké va ló pil la na ta it meg ra gad ni: ne gon dol-
ja, hogy lel ke met tel je sen vak nak ér zem. Ma gam is meg-
ta pasz tal tam a lé lek és a sze re lem örök ké va ló sá gá nak rit-
ka pil la na ta it. Szá mom ra azon ban más ról van szó, szom-
jam ta lán na gyobb, mint a tü rel mem. És min den ki nek a sa-
ját út ját kell jár nia... Ta lán egy szer si ke rül majd el ér nem 
azt az egyen súlyt, ami egye sí ti a sze rel met a fáj da lom mal, 
és igaz ság gal el len sú lyoz za a szo ron gást. Ugyan úgy örül-
ni az ár nyék nak, mint a fény nek olyan böl cses ség, amely 
sem mit nem ta gad meg töb bé – ez az, ami ben re mény ke-
dem. De nem va gyok még kész rá, és ez most egyet len bi-
zo nyos sá gom.” 

A kér dés nem az, hogy lé te zik-e más vi lág, a va ló ság 
lát ha tat lan, fel eme lõ má sa, ha nem az, hogy mi ként ér he-
tõ el. Ha Ca mus-nél cso dá lat tal lát juk a har cot, amit az is-
me ret len nel vív – csa lás nél kül, kö nyör te len õszin te ség-
gel – a meg vál tás vég te le nül bo nyo lult és ki is mer he tet-
len le he tõ sé gé ért, hogy el ves se vagy el fo gad ja azt, ak kor
Grenier írá sa i ban azt az egy sze rû sé get bá mul juk, amely-
 lyel a leg min den na pibb dol gok tól meg ka pó ter mé sze tes-
ség gel, egyet len moz du lat tal az örök ké va ló sá gig nyúj tó-
zik. Ca mus radikalitása, ahogy Grenier rá mu ta tott, ab ban 
áll, hogy nem a bol dog sá got akar ja és kö ve te li, ha nem az 
igaz sá got, szin te min denáron. Grenier radikalitása, ahogy 
er re már Ca mus be ve ze tõ je is fel hív ta a fi gyel met, ab ban 
áll, hogy az ég rõl, a ten ger rõl, az éj sza ká ról, sír fel irat ok-
ról, macs kák ról, vá ro sok ról, em be rek rõl ír, de köz ben az 
élet leg sze mé lye sebb és leg tit ko sabb prob lé má it érin ti, 

szin te ész re vét le nül. A lé te zés ben Grenier szá má ra épp 
az az ab szurd, hogy az is te ni min de nütt je len van, olyan 
nyil ván va ló erõ vel, hogy aki nem lát ja meg, az csak ön-
ma gá ra vet het. Olyan ez, mint ami kor lát juk a dol go kat, 
még sem is mer jük fel a fényt, amely min dent lát ha tó vá 
tesz: mint ami kor ön ma gun kat meg va ló sít va el ve szít jük 
az egész vi lá got. 

„Aliquid amplius in sylvis quam in lib ris”, mond ja
Grenier Szent Ber nát tal: az er dõk ben több böl cses ség la-
ko zik, mint a köny vek ben. Az em ber több re hi va tott, mint 
pusz ta ön ma ga, nem csu pán ar ra, ami le het sé ges szá má ra, 
ha nem a le he tet len re, az is te ni re, és a táj, elõ ször egyet len-
egy, az tán vé gül min den táj és min den do log, er re ta nít ja 
az õt szem lé lõ em bert. Jean Grenier uta zá sa Bretagne-ból 
Provence-ba, Itá li á ba, Al gé ri á ba és Egyip tom ba en nek a 
be lá tás nak, mint egy ha za té rés nek, meg té rés nek a ké pe:
a meg szûrt, imp res  szi o nis ta fény bõl va ló át ván dor lás a 
Mediterráneum gaz dag, egy ön te tû, min dent el dön tõ, szí-
nes fény kö te gé be. Ki lép ni egy táj ból, s egy új vi lág igé ze-
té ben meg ta pasz tal ni azt a cso dá la tos igaz sá got, hogy „ke-
vés sé be csü li ma gát az, aki azt hi szi, hogy elég az zá vál-
nia, ami õ ma ga.”

Van-e nyelv er re a cso dá lat ra? És si ke rül-e Grenier-
nek meg ta lál nia ezt a nyel vet, amel  lyel hi te le sen el mond-
ha tó? Ca mus, min den tisz te le te el le né re, va ló szí nû leg oly-
kor túl kön  nyû nek ta lál ta ezt a köl tõ i sé get, meg ol dat lan-
nak, foly tat ha tat lan nak, és a tör té ne lem bi zo nyos ér te lem-
ben õt iga zol ta: Is ten ne vé ben akár Is tent is meg ta ga dó 
foly to nos har cát az igaz sá gért. Grenier írá sa i ban azon-
ban – pon to san ab ban, ami ma ide gen nek tû nik ben ne, 
za va ró nak és tö ké let len nek – ta lán azt az evi den ci át sze-
ret het jük és ta nul hat juk meg új ra, azt a fel tét len igen lést, 
amely még is csak tet ten ér he tõ, meg hök ken tõ egy sze rû ség-
gel kint és bent, az is te ni – az élet és a ha lál ket tõs, egy-
más tól el vá laszt ha tat lan ta pasz ta la tá ban vagy el gon do lá sá-
ban, egy an tik sír kö vön, egy mór te ra szon vagy egy cisz-
ter ci ta ko los tor ban. Ahogy Gide ír ta A föl di táp lá lé kok lap-
ja in: „Is tent nem kell más hol ke res ned, mint min de nütt.” 
És ugyanõ: „Akár mer re in dulj is, min de nütt Is tent ta lá lod. 
Is ten az, aki elõt tünk van.”

A fi a tal Jean Grenier 1924-ben, hu szon hat éve sen ke-
rült Ná poly ba, majd 1930-tól a há bo rú ki tö ré sé ig még dé-
lebb re vo nult. Al gír ban ta ní tott, itt lett a ná la ti zen öt év-
vel fi a ta labb Al bert Ca mus fi lo zó fia ta ná ra, mes te re, majd 
ba rát ja. 1948-tól Egyip tom ban élt és dol go zott, és éle te
vé gén ke rült vis  sza elõbb Lille-be, majd Pá rizs ba, ahol 
esz té ti kai elõ adá so kat tar tott a Sor bonne -on. 1971-ben 
halt meg. Már köny vei egy sze rû fel so ro lá sá ból is sejt he-
tõ, hogy nem volt hí ve a spe ci a li zá ló dás nak: hát ra ha gyott 
egy be ve ze tést a taoizmusba, egy élet raj zi ih le té sû köny-
vet Ná poly ról, esz té ti kai elõ adá sa i nak anya gát, egy ver ses
ima köny vet, egy el mél ke dést a vá lasz tás ról és a sze ren-
csét len eg zisz ten ci á ról, egy vis  sza em lé ke zést Ca mus-re, 
egy ta nul mányt a kor társ fes tõ mû vé szet rõl, nap ló kat, váz-
la to kat, fel jegy zé se ket és a Ca mus ál tal cso dált és di csért
úti raj zo kat. Egy élet té nyei, mû vek, utak, ba rát sá gok, sze-
rel mek, há bo rúk. En nek a nagy sze rû író nak há rom írá sát 
nyújt ják át most a for dí tók sze re tet tel, mint egy kós to ló-
ként, az is me ret len ol va só nak.1

1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jean Grenier: Inspirations méditérranéennes, Gallimard, Paris, 1998.


