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Nagyon mélyről jövök, 
Nagyon bűnös vagyok. 
Nagyon tied vagyok. 
Nagyon-nagyon hatalmadban vagyok. 
Kis fényes porszem a sötét világon, 
Kis gyertyaláng roppant karácsonyfádon — 
Csak ez vagyok. 
Megtapasztaltalak. 
Tudom, /in akarod, 
A sorssal vagy önnön bűnös kezemmel 
Kis lángomat, a/io^z/ meggyújtottad — 
Elolthatod. 

III. 
Nem. 
Ez még nem nyugalom. 
S nem a Te békességed ez a láz. 
Égig repít, és sárig lealáz, 
De még nem a tied, 
Nem a Te erősséged ez a láz. 
Én nem tudom, 
Csak Te tudod a jót. 
Az örökkévalót. 
Az egyesegyedül nekem-valót. 
Pihentess el magadban, 
S ha túlhangos vagyok: 
Tedd rám a hangfogót. 

BREMOND ABBÉ, A V A L L Á S O S É R Z É S 
I R O D A L O M T Ö R T É N E T Í R Ó J A . 

A z ELMÚLÁS drámai pillanata olykor csodálatos világot vet vissza az 
életre. Ennél az átható fénynél megvilágosodnak olyan dolgok, ame-
lyek állandóan szem előtt voltak, de senki sem méltatta őket kellő 

figyelemre. A halál nagy mementója kellett, hogy jelentőségük teljes súlyá-
ban kibontakozzék. 

Csak az imént halt meg Bremond abbé, akinek kellő irodalmi elismerés-
ben volt része életében. Méltányolták finom kritikai szellemét, nem győzték 
csodálni, hogy a tradicionalizmus szellemében nevelt keresztény lélek, aki 
meggyőződése szerint is mélyen szerette a nagy hagyományokat, mennyire 
megértő tud lenni a legmodernebb és új stílus törekvéseikben legforradalmibb 
irányzatokkal szemben. Talán még meglepőbbnek találták, hogy aki a világos 
elme sziporkázó élességével tudott elmélyedni a szkolasztikus bölcselet leg-
magasabbrendű racionalizmusában, milyen mélységes intuicióval élte bele 
magát a misztikus elragadtatások szent szerelmébe s mennyire megértette és 
érzékeltetni tudta azt a költészetet, amely az intellektuális világosságot az 
elme kizárólagos zsarnokságát félredobva, a szív homályos indulatainak, a 
megmagyarázhatatlan ösztönök sejtelmes sugallatainak engedte át a vezetést 
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s átérző megismerésében a holt dolgokat is átlelkesítve, ihletett felbuzgásában 
szinte az extatikus ima szomszédságáig emelkedett. 

Az irodalmi elismerés kellőképen értékelte ezeket a kiváló tulajdonsá-
gokat. Henri Bremond elérte a legmagasabb irodalmi elismerést, beválasztot-
ták az Akadémiába, a negyven halhatatlan sorába. De arra csak most halála 
után kezd ráeszmélni az irodalmi közvélemény, hogy a francia kritikának, 
amely pedig ezen a téren egészen kivételes előnyöket csillogtat az egész világ-
irodalomban, Sainte-Beuve óta nem volt nagyobb mestere, mint Henri Bre-
mond. A klasszikus kritikai irodalom csúcsának a Port Royalt és a Lundis-t 
tekintik. Sainte-Beuve maga mindig úgy nyilatkozott Taineről, mint utódá-
ról, míg Taine örökét Brunetíère vette át. De az Angol irodalom története alatta 
marad a Port Royalnak s abban igazat kell adni a mai kritikus nemzedék 
leghivatottabb és legnagyobb készültségi! tagjának, Albert Thibaudetnak, 
hogy Brunetièrnek éppen fő műve (L'Evolution des Genres) kevésbbé sikerült 
és szellemének fölénye inkább töredékesen bukkan elő kisebb kritikai dolgo-
zataiból. Az is tény, hogy mindkettőjük esztetikai filozófiája, de különösen 
Taine merev miliő elméletének determinizmusa ma már túlhaladott álláspont. 
Igy Bremond abbé, aki a legnagyobb kritikusok egymást követő sorából ki nem 
hagyható, egyesek igen megfontolt és az általános elismerés terén mind több 
és több előnyt nyerő megítélése szerint, a legjelentősebb határkő Sainte-Beuve 
óta azon az úton, amelyen a francia kritikai irodalomfejlődés vonala halad. 

Életének főműve, amelyen egész irodalomtörténeti súlya és jelentősége 
nyugszik, az a gigantikus vállalkozás, amelynek úgyszólván egész életét szen-
telte, amelynek rengeteg munkát, tanulmányt áldozott, amelybe nemcsak 
tudását, hanem egész lelkét, odaadását, idegszálának minden rezdülését 
áldozta, befejezetlen maradt. De az a tizenegy hatalmas kötet, amely eddig 
elkészült belőle, maga is elég, hogy a francia kritikai irodalom legreprezen-
tánsabb művévé avassa. Nagy művének gyüjtőcíme : A vallásos érzés irodalom-
története Franciaországban a vallásháborúk végétől napjainkig. Ezenkívül min-
den kötet külön címet is kapott. Ezzel a nagy munkával mérhetetlen szolgá-
latot tett úgy a francia irodalomnak, mint az Egyháznak. Visszacsatolta 
a francia irodalomtörténetbe mindazokat, akik a XVI. század vége óta a kato-
likus irodalmat művelték. Ismeretlen vagy kitagadott területe volt ez a francia 
irodalomnak, amelyre éppen legnagyobb, klasszikus századában rányomták 
a racionalizmus bélyegét s ezt az irányvonalat tartotta meg végig s uralkodó 
jegye mindig az intellektualizmus fölénye maradt. Pedig a XVII. század nagy 
vallásos százada is Franciaországnak, salesi Szent Ferenc és paolai Szent 
Vince százada, a misztikus irodalom virágkora. Bremond abbé művének 
szinte páratlanul álló teljesítménye a francia irodalomban csodálatos elmé-
lyedése a miszticizmus lélektanában. Ebben a misztikus irodalomban meg-
találja azt, ami a klasszikus művek számára örökre zárt terület maradt : 
Isten nyugtalan sovárgó keresését, a szomjúságot és éhséget, eltelni Istennel, 
megismerni és bírni Őt az elragadtatás szárnyaló révületében, a remegő meg-
alázkodást a Végtelenség előtt. Bremond abbé fölfedezése, hogy a janzenista 
Port-Royal mellett volt másik, annál semmivel sem alacsonyabb rendű val-
lásos irodalma is a XVII. századnak s misztikus költők, hitszónokok, ájtatos 
írók egész seregét bányászta ki a francia irodalomtörténet számára műveik 
szépségével és elmélyedő életük meghitt részleteinek gazdag tanulságával. 
Műve tehát egyáltalán nem fölösleges e részében Sainte-Beuve híres Port-
Royalja mellett. Kiegészíti mellette ennek a csodálatos és gazdag századnak 
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képét, sőt helyes megvilágításba helyezi magát a Port-Royalt. «A Port-Royal 
— írja — nem elsőrendű szellemi Iskola s jelentőségben nem ér fel a Francia 
Iskolával, Jean de Bernièresével és Lallement pateréval. Hiányzik belőle az 
a lendület, az a spontán és túláradó élet, amelyből a hatalmas misztikus áram-
latok kialakulnak. Ezek a csendes félénk folyócskák, mértani pontosságú par-
tok közé szorítva, nem dagadnak hatalmas folyammá. Legfeljebb kis tóvá 
szélesülnek, később mocsárrá. Ösztönösen hátat fordítanak a miszticizmusnak, 
amely minden szentségnek természetes befejezése. Nem hagyják, hogy eljus-
sanak ahhoz a kegyelemhez, amelyről annyit beszélnek, megjelölik számára 
az utat, amelyet bennök követnie kell, kiszabják a határokat, amelyeknél 
inspirációinak meg kell állniok. Legalább is úgy kellene cselekedniök, ha hívek 
akarnának maradni alapelveikhez. Szerencsére olykor megfeledkeznek róluk». 

Megkapó mélységű és csodálatosan szép az, amit a Port-Royal legna-
gyobb szelleméről, Pascalról és imádságáról ír. Kimutatja, hogy az, amit 
Pascal a szív védelméről ír, a legtávolabb van minden janzenista filozófiától. 
Pascal híres imája csupa tiszta öröm és derű, ami szöges ellentétben van a 
janzenisták keserű pesszimizmusával. Ezekben a fejtegetésekben nemcsak az 
esztetikus finomsága, a lélekbuvár mélyre világító intuiciója, hanem a teoló-
gus tudása is csillog és éppen ennek a hiánya tette szinte lehetetlenné Sainte-
Beuve számára, hogy tárgyába teljesen behatoljon és azt minden oldaláról és 
minden részletében tökéletesen megvilágítsa. 

Az isteninek és emberinek ebben az egymáshoz való közeledésében főleg 
a misztikus inspiráció vizsgálatában mélyedt el és így fedezte fel a hasonló-
ságokat, a misztikus elmerülés és elragadtatás és a költői ihlet között. 

A költészetnek ezt a misztikus ihletét először a romantikában találta 
meg. Az ő megállapítása, hogy a romantika azzal, hogy sokszor egészen bele-
részegül a szavakba, sokkal inkább megérezteti, mint a klasszicizmus, a szavak 
tehetetlenségét a kimondhatatlannal szemben és hogy ez a megalázkodása is 
elősegítette felemelkedését azokba a szférákba, ahol a misztikus gondolat 
egész ereje kibontakozik. A romantikában ott remeg az Istenkereső nyug-
talanság. Szerinte romantika és miszticizmus egyformán lényünknek azokból 
a mély forrásaiból veszi eredetét azon a titokzatos területen, ahol a költő, 
tudós és szent mámora gyullad s ahol a természet kitárul a kegyelemnek, 
amely már befolyást gyakorolt rá és előkészíti az Istennel való találkozásra. 
Ha ez nem is történt meg valójában minden romantikusnál, de legalább a lehe-
tőségei sokkal inkább meg voltak náluk, mint a racionalista íróknál. 

Bremond abbé törhetetlen meggyőződéssel hirdette, hogy a keresztény-
ség nem lehet idegen a legtündöklőbb lángelmék számára sem. Ezt az igaz-
ságot nyomozta és bizonyította korszakalkotó művében, amelynek sajnos, 
éppen az újabb korra vonatkozó része nem készült el. Pedig senki a komoly-
súlyú kritikusok közül nem értette így meg a modern és a legmodernebb kort, 
mint ő. Különösen a költészetet értékelte magasra. Valóságos propagandát 
csinált a modern költészetnek. Franciaország legkonzervatívabb testületébe, 
a Kupola alá vitte be az új idők hangját s az utóbbi éveknek nem volt meg-
lepőbb irodalmi eseménye annál az előadásnál, amelyet a francia líra legújabb 
irányáról, a tiszta költészetről tartott . 

A költészet lényegéről vallott elveit különben két csodálatos gazdagságú 
kötetben is kiadta (Poésie pure és Prière et Poésie), amelyek némileg pótolják 
nagy műve utolsó köteteinek hiányát. 

Az értelem csodálatos világosságával, az észhez szóló érvek lenyügöző 



707 

erejével harcol itt az ellen a racionalista felfogás ellen, amely a költészettől 
elsősorban értelmet követel. Poe és Baudelaire nyomdokain halad s itt is az 
ellen a racionalizmus ellen küzd, amely ellen már legelső írásaiban síkra szállt 
Charles Maurras-szal folytatott polemiájában. Kimutatja, hogy minden költe-
ményben van az értelmi, eseményt elmondó, leíró, eszméket, érzelmeket 
kifejező, oktató vagy lelkesítő, didaktikus és retorikus részeken kívül még 
egy elem, amely szavakkal kifejezhetetlen, de éppen ez a valami adja a köl-
tészet lényegét. Ennek a valaminek semmi köze az értelemhez. A költemény 
legtöbbször azért költemény, mert éppen az ellenkező van benne, mint amit 
a szavak értelme kifejez. Sőt a szavakban minden értelem nélkül benne van 
már ez a költői erő, amely mint valami titokzatos áramlat, delejes vonzás 
csap ki belőlük. Valósággal megbűvöli, varázsa alatt tar t ja a lelket. Ez a 
titokzatos költői varázs a lényege a költészetnek. Ez a testetlen, anyagtalan, 
tiszta költészet, amely a maga belső izzásával, titokzatos sugárzásával átlel-
kesíti a költemény materiális elemeit. Ragyogó az a polémia, amelyet Bre-
mond a racionalizmus egyik legmerevebb esztetikusával, Paul Sondayval 
folytatott. Sonday intellektualis monizmusával szemben dualisztikus állás-
pontra helyezkedett s a költészet főforrását az értelmiségen kívül az ember 
második mélyebb énjében látja, amelyet a misztikusokéhoz hasonló költői 
kegyelem állapota, mint valami hajnalfény úgy megvilágosít, hogy ragyogá-
sában minden rózsásnak látszik. Ennek a költői kegyelem állapotának kell az 
olvasó lelkét is felgyujtania, hogy a tiszta költészet szépsége teljes varázsával 
elönthesse. A intuició erejének diadala ez az esztetikában, amely harminc éve 
vívja harcát a filozófiában az értelmi megismeréssel s amely odáig ju t ta t ta 
a metafizikai vizsgálódásokat, hogy a miszticizmusnál alig van ma aktualisabb 
probléma. 

Bremond már ötven éves volt, amikor 1915-ben az Historie Litteraire 
első kötete megjelent. De ezt a hosszú előkészületi időt vallásos jellegű és 
tisztán irodalmi műveknek egész sora tölti ki. Bár nála a kettő, vallás és iro-
dalom, sohasem választható el egészen. Az irodalmi reminiszcenciák belecsen-
dülnek tisztán vallásos természetűnek szánt műveibe és irodalmi kritikáiban 
sohasem szorul háttérbe a hívő és pap. 

Első művei közül legjelentősebb Newman-ről, a nagy angol bíborosról 
írt gondos elmélyedéssel elemző monografiája, de már ezt megelőzőleg a mai 
vallásos érzésnek egészen különös formájáról írt tanulmányt L'inquiétude 
religieuse (Vallásos nyugtalanság) címen. A vallásos érzésnek ez a formája az, 
amelyet a laikusoknál, sőt a bűnösöknél is megtalált s amely az ő nyomán 
lényeges elemévé vált a modern líra esztetikájának. 

Egyike volt a modern idők legnagyobb humanistáinak. A XVI. század 
pogány humanizmusa mellett meglátta és teremtő jelentőségében fölemelte 
a keresztény humanizmust, amelyben az emberi méltóság tudata ölelkezik 
az emberi alázat és emberi jóság nagy erényeivel. Az ember alázattal borul 
a porba csekélységének tudatában a végtelen hatalom és jóság előtt, de méltó-
ságot ad neki, hogy ő a kiválasztott a teremtésben, akit Isten emberi testet 
öltve szállt le megváltani. Ennek az alázatos humanizmusnak szentelte az 
Histoire Litteraire első kötetét. Ez az alázatos humanizmus készíti elő a nagy 
XVII. századot, amelynek gyökerei már a XVI-ikban benne vannak. Ezt 
a humanizmus hatja át a L'inquiétude religieuse gyönyörű epilógusát, mely-
ben az «örökké élő Krisztust» a mi századunkban is élőt énekli valóságos 
költői elragadtatással. 
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Szenvedélyes vitatkozó is volt Bremond abbé. Polemiában kíméletlen 
élességgel tört ellenfelei hadállásába s az érveknek ellenállhatatlan pergő-
tűzével rombolta azokat össze. De nem volt nála megértőbb lélek, nemesebb 
ellenfél. Igazi keresztény liberalizmusa nem zárkózott el mereven semmilyen 
irány elől. Ha csipősen vagdalkozott olykor, sohasem önmagáért szállt síkra, 
hanem eszmékért, igazságokért, amelyekben hitt, barátaiért, akikben az eszmék 
megtestesülését látta. Nagyon jó embernek ismerték. Jó volt különösen a 
szerényekhez és a szegényekhez. Az alázatosokat és kicsiket igyekezett fel-
emelni. Pártfogolta a fiatal írókat. Ha kellett, harcra szállt azokért, akikben 
a tehetséget felismerte. Művében sok a méltatlanul támadottak apológiája. 
Igy kelt védelmére Feneionnak, Pascalnak s a szívéhez annyira hozzánőtt 
romantikusoknak. Ellensége volt minden merev, eleve a tagadás álláspontján 
álló intranzigenciának, bár ő maga a nagy alapelvekben soha sem ismert meg-
alkuvást. A legprofánabb lelket is el tudta ragadni nemességével, emberies-
ségével s azzal a fiatalos lendülettel, amely minden művéből sugárzik. 

Jelentősége egész súlyában csak most, halála után kezd kibontakozni 
és bizonyos, hogy egyre nőni fog. Esztetikájában a legtisztább irodalmiság 
mellett a hit nagy igazságai érvényesültek. Nem véletlen, hogy annak a 
modern Franciaországnak, amelynek legnagyobb szellemei közt annyi a 
hívő, ő a modern, de soha sem modernista volt a legnagyobb kritikai írója. 

Kállay Miklós. 

Molnár C. Pál fametszete. 


