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CHARLES PÉGUY,
A FRANCIA FÖLD ~S N~P SZERELMESE

Magyar szívvel, magyar tollal miért nyúlok francia tárgy
hoz? - kérdezhetné valaki. Miért a francia föld és nép szere
tetéről akarok írni most, amikor a mi népünk újra éledő nem
zeti lelke mellett kéne virrasztanunk munkás éjszakákon és
figyelnünk kellene szive minden dobbanását! - Hát igen, tu
dom, hogy ez a mi feladatunk. Nem is akarok máshonnan dik
táltatni ütemet a föld és a nép szeretetében, (jaj, mennyire
megtanultuk szeretni ezt a mi véres és könnyes földünket l),
hanem az új hajnalt váró magyar virrasztásban éppen csak át
akarok nézni egy pillanatra egy másik föld és egy másik nép
felé. Hadd lássam, hogya romlatlan (!) francia föld szeretete
hogyan virrasztott a világháború előtt - egy olyan nagy sze
relmese lelkében, mint Péguy volt!

Azóta sok minden megváltozott. De talán öntudatosabban
virrasztunk most mi magyarok, ha észrevesszük, hogyan és
mennyire szerették másutt is az anyaföldet és a népet; meg
látjuk a lélekben több szempontból közelálló francia nép titok
zatosan működő erőit és belső kapcsait, - aztán talán tisz
tábban és nagyobb öntudattal virrasztunk a magyar éjszaká
ban.

Csak ezt akarom, csak ezt szeretném elérni - magyar
szívvel, magyar testvéri akarattal. Sapienti sat.

*
Charles Péguy legszebb sorai fényesen bizonyítják, hogy

a francia nemzeti öntudat egyik leghatalmasabb tényezője a
hazai föld szeretete. Azoknak a középkori íróknak és költők

nek unokája ő, akik nem győzték eléggé ismételgetni a "doul
ce France - édes Franciaország" dicsekvést és akiknek egyik
XVI. századbeli örököse (Ronsard) ezt írta: "Csak hadd hen
cegjen a görög az ő hazájával! Én a gyönyörű francia földről

és szent nevéről énekelek és daloltatok mindenfelé," Ha már
most nem felejtjük el, hogy az egyéni színezetű francia nem
zeti öntudat mekkora önmagasztalásra képes - a csakugyan
benne lakó erkölcsi és kultúrális tartalom miatt -, akkor kel
lő bírálattal és mégis megértő szívvel fogadhatjuk Péguynek.
a világháború előtti francia irodalom rendkívüli tehetségű író
jának áradozásait.

Orléans, Chartres és Párizs vidékén kívül Péguy alig
látta Franciaországot. Nem is volt alkalma, hogy más néphez
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és idegen földhöz hasonlítsa a magáét, egyszer sem hagyta el
hazája területét. Elámuló önmagába merüléssel kezdett éne
kelni először a saját szülőföldjéről, a Michelet érzése szerint
komoly és szigorú Chartres és Orléans tájairól, aztán (legtöbb
ször prózában) áradó himnuszokat irt a francia föld és nép
gyönyörű erényeiről és időfeletti hivatásáról. Jeanne d' Arc
szeretetének misztériumát, irói pályája gyönyörű zsengéjét, 
az ő kedves beauce-i és meuse-i tájainak szerény ceruzarajzá
val díszitette és az Orléansi Szűz hősiességét mindenestül a
nép vérének tulajdonította: "A történelemben élő Jeanne
d'Arc csak mélyen és örökre a népé lehet i"

Szívből írhatott a régi francia népről, mert ő is belőle

nőtt ki. A későbbi párizsi munkarobotban is látja, amint szep
temberi ködben fáradtan munkába kezdenek a jó parasztok a
szőlődombokon : fáradt testtel kezdik, de délre már dalolnak,
mert a munka kiegyenlíti a test fáradtságát; csak este jön
újra vissza a tompa összegörnyedés. Közéjük képzeli magát is,
öreg parasztnak, akit a munka görnyesztett meg: "Ott megy a
Péguy-apó" - mondogatják az unokák... Aztán föleszmél a
Cahiers de la Quinzaine szűk nyomdahelyiségében: "Fiatal
évek álmai, mívé lettetek?"

Azóta sok fiatal hajlott öreggé a szüreteken és az aratásó
kon, Párizsba tévedt testvérük szeretne úgy írni, mint ahogy
ők aratnak és úgy szüretelni, mint ők a jó években; csak leg
alább úgy tudna írni, mint ahogy ők beszélnek, - ha íróesz
közei igazán fegyverek lehetnének, mint az ő kapáik a földért
és a termésért vívott harcban, ha az ő munkája is harc lehet
ne! : "Vajha csendben ugyanazok lehetnénk, akik voltunk
gyerekkorunkban !": dolgos és imádságos parasztok.

Parasztságát soha sem tagadja meg; mindig úgy megy a
régi testvérek és társak közé, mint aki igazán haza megy, nem
városi barátok szalonjaiba, hanem illatos mezők házai közé.
Az öreg parasztok fiúkként, a fiúk testvérükként várják min
dig.

Halévyhez melegebb szálak fűzik, mint a többi városi ba
ráthoz, mert rokon vidékről indultak mind a ketten. Igaz, utaik
azóta elváltak: "Sokat utazol, Halévy, Gyere el egyszer hoz
zám, az Orléans melletti kis faluba,szüretre. Nézd csak, ép
pen most hivtak engem is; nem tréfálok, a parasztok nem
szoktak tréfálni, ők komolyan beszélnek, ha ilyen szent dolog
ról, "szüretről" van szó.' - Érzi, hogy hiába beszélne Halévy
nek -- akár reggelig is a paraszt dolgairól, mert azt látni kell
és főleg élni. Ott kell lenni velük, amint az elpusztult vetés
fölött is azt mondják: jobb lesz jövőre. - "Azért csak gyere,
Halévy! Ott leszünk majd a szüreten, meglátod, milyen szent
ritus szerint megy nálunk ez a nagy esemény. A szüret itt cél,
mert maga a szőlő csak eszköz a szüret ünnepélyes végzésére.
Meglátod, milyen tárt karral fogadnak engem, bár úgy szólíta
nak, hogy "tanár úr". Igazuk is van! Olyanformán hangsúlyoz
zák ezt a megszólitást, mintha ezt mondanák: ez egy kicsit kü-
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lönös valami, kicsit veszélyes, mert mintha politikai íze volna,
hiszen a "tanár úr" biztosan ismeri a nagy világot, az ő kép
viselőjüket is. - Halévy, téged nem fogadhatnak úgy, mint
engem. Számukra te csak tisztelt vendég vagy, városi ember,
akit a vendégfogadás szabályai szerint kell fogadni. - Halé
vy, én vagyok számodra az utolsó nyílt parasztház. Csak nem
akarod ezt is bezárni magad előtt?"

Milyen volt ez a parasztház és a körülötte folyó élet? Egy
szerű, munkás, imádságos, mint az 1873-1880 körüli francia
földművelőké és kis iparosoké : anyja széket font, nagyanyja
teheneket legeltetett közel a kis házhoz, ott a virágos kert
alatt, vagy a Meuse-parti dombokon. A folyóparton dalolva
mostak ruhát az asszonyok, a réteken meg birkákat legeltet
tek a kis lányok, - olyanfélék, mint Jeanne d' Arc és Hauvi
ette az egyik Péguy-elmélkedésben. (Le mystére de la charité
de Jeanne d' Arc.)

Bent a házban minden ragyog a tisztaságtól: a nagy szek
rény, a diófaágy és a mindig éber falióra. Rajtuk egész nem
zedékek szorgalmának nyoma: fínom törlőkendőkkel törölget
ték őket naponkint szép tisztára, ragyogó fényesre. - A kis
Péguy is.

És milyen egyszerűen szép ezeknek az embereknek lelke!
Egész bölcseségük csak ennyi: vannak jó és rossz emberek:
a jó munkások a lehető legjobb akarattal dolgoznak, készítik
a szalmaszéket. nemcsak azért, hogyavevők meg legyenek
elégedve, hanem elsősorban magáért a jó munkáért ("ouvrage
bien Iaite" - mondja Péguy, önkényes egyeztetéssel.) Mások
nagy megbecsülése, a szabadság szeretete, a házi tűzhely me
legének ápolása, néha hatalmas testi és lelki erő, de mindig
imádságos hit és tevékeny szeretet: ezek a nagy belső erők

alkotják lelki életüket.
Mögöttük (- a nagyapák is alig emlékeznek rá -) isme

retlen nemzedékek feküsznek a kis temetőkben: mínd-mind al
keresztény munka csendes munkásai. Úgy éltek és úgy imád
koztak, amint Péguy leírja a favágó életét: kemény téli hideg
ben jegeskarú fákat döntöget a favágó. Dolgozik, szenved a
feleségéért meg a gyerekeiért. ök otthon vannak a tűzhely

mellett, játszadoznak ... két fiú és egy leányka. Isten előtt ő

az atyjuk, a jó favágó, - nyáron jó szőlőmunkás. Eszközeit,
szerszámait majd öröklik a fiúk ... rájuk hagyja a faj és vér
erejét is, a lorraine-í vért. Ezt senki sem veheti el tőlük. Ha
majd ő már nem él, akkor a három gyermek lép nyomába, lesz
belőlük is jó paraszt, jó munkás, a plébánia jó hívője. Mert
Franciaországnak és vele a kereszténységnek tovább kell élnie
erősen! Az Úristen is áldó szeretettel néz erre az emberre:
"Fiam, jó munkásokat, jó kertészeket neveltél nekem az én
szép kertemben, ezen az édes francia földön. Tizennégy száza
dos jó kertészek öntözik az én franciaországi kereszténységem
(- Jeanne dlArc korának kereszténysége -) kertjét.. Min
dent csatornáztak, mindent jól öntöztek a lélek kertjeiben."
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Szép nép, tele sok kegyelemmel, örök fiatalsággal, mert jól
megtanulta Jézus, a Nagy Kertész tanítását. "Francia népem,
kedves népem, francia földem, kedves kertem, - tiszta, egész
séges kertésznépem, te úgy odanőttél a reménységhez és ...
a szivemhez ...

Péguy addig megy ebben az elragadtatásban, hogy Istent
így beszélteti: "Jó francia vagyok én is, egyeneslelkű, mint a
francia, törvénytisztelő, mint a francia; én Franciaország ki
rálya vagyok. Ha az utolsó szegény sem félt Szent Lajostól,
akkor ti mit félnétek éntőlem? Én már csak igazán érek any
nyit, mint Szent Lajos? Amikor 6 szeretett engem, akkor biz
tos voltam a dolgomban. Tudom, mit mondott a szerétetével I
Mert Szent Lajos szabad francia úr. Mikor 6 szeret, akkor
igazán érzem, mit jelent az ember szeretete. 6 inkább lenne
leprás, mintsem hogy egyetlen halálos bűnnel megbántana.
Mennyire szeretem őt ezért. Joinville inkább követne el har
minc halálos bűnt, minthogy a leprát fogadná el az én kezem
ből. (A szerencsétlen, nem tudja, mit beszél.) De azért őt is
nagyon szeretem." Ez a Péguy-elgondolású Isten különösen
szereti azokat, akik nemcsak szabadon, hanem szinte nagy
lelkűen adják szeretetüket: a franciák ezt adják neki. Siá
mukra így természetes, ez az ő nagy tettük. Olyan nép ez, mely
kitárt kézzel és szabad szívvel jött a világra és ingyen, nagy
lelkűen adja szeretetét, viszonzást nem vár érte. Hiszen más
kép nem is lenne szeretet! Szabad, hálás nép, mely fölemeli
fejét és tud beszélni a nagyokkal és hatalmasokkal, még Vele,
az Istennel is. Csak akkor hajt térdet a három csengetyűszóra,

ha az Isten Fiának teste az oltárról áldón emelkedik föl. Nem
azért imádkoznak, hogy Vele alkudozzanak; tudják, hogy a
kegyelem Tőle jön; Tőle függ, hogy mennyit ad nekik.

A hit is olyan, mint a francia földbe mélyen gyökeret
vert, mélyen megalapozott katedrális; olyan, mint egy nagy
fa, mint a francia föld szívében mélyen gyökerező tölgy. Eb
ből az öreg tölgyből táplálkoznak a bimbók, a szép francia lel
kek. De bimbók nélkül, szép új virágok nélkül nem élhetne az
öreg tölgy sem I

Amikor Jeanne d'Arc végignéz az égő romokon, fájdal
mában Péguy egész fájdalma szól: az angol katonák ötven
éve pusztítják az érett vetéseket, égetik, rabolják a templomo
kat. Nos, mégis minden ősszel újra vet Jeanne d'Arc apja, az
Hauvietteé is, meg a többieké is: a jó francia parasztok mínd
mind újra vetnek, újra dolgoznak ugyanolyan aggódó gond
dal. A lerombolt és fölégetett templomokat és plébániákat újra
építik. Egyetlen pillanatra sem szűník meg az istentisztelet: a
szent mise, a vecsernye most is folyik, a húsvéti áldozás is 
ugyanúgy, mint eddig minden jó munka Istenért. De hogy a
jó Isten megáldja a vetést, ahhoz előbb minekünk magunknak
kell vetnünk. Mi csak ennyit tehetünk, aztán áldást kell kér
nünk a vetésre, - a többi a jó Isten dolga: Tőle függ, 6 a
mesterünk, úgy hallgat meg, amint 6 akarja. Ez a bizalom tart
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meg mindent, ami még megmenthető. Mennyi vér és veríték,
mennyi új szőlőtermés és búzaliszt kellett ahhoz, hogy feltáp
lálja a háborúban elesett hősöket! "Mily nagy anyai szeretet
és mennyi véres veríték kellett addig, míg Krisztus a Kálvá
riára ért" - teszi hozzá Péguy és ezzel a százéves háború
gyötrelmeit és a francia szenvedéseket természetfölötti magas
latra emeli.

A keresztes háborúban is a francia volt Istennek legjobb
katonája - Péguy szerint. Nem várt rendelkezéseket ; látta,
tudta, mit kell tennie és egész lélekkel vetette bele magát a
küzdelembe Isten országáért. Keresztes háború mindig folyik
a földön. "Ezért még elképzelni is borzasztó, - mondja Is
ten - mi volna, ha nem lennének az én franciáim.'

A francia nép apotheózisát Péguy még jobban, még na
gyobb lelkesedéssel írja tovább; néha védekezik, aztán a vé
dekezés nagy dícséretben csattan ki: könnyedsége, ügyes
gyorsasága miatt - mellyel az Isten ügyeinek szolgálatában
serénykedik - könnyű fajsúlyúnak ítélik ezt a népet a világ
többi nemzetei. De Isten megmérte ezt a fajt és nem találta
könnyűnek: "Katedrálisok népe, nem találtalak könnyűnek a
hitben; keresztes háborúk népe, nem találtalak könnyűnek a
'reményben és a szeretetben. Szeretlek téged, úgy amint vagy:
nagyságodban és bűneiddel együtt."

*
A francia nép ekkora fölmagasztalása csak költészet ma

radna, ha nem lenne mögötte a hatalmas mult sok dicső tette
is és ha csak szűk földi határok közé húzódó tömjénezés ma
radna. De Péguy úgy szeréti ezt a népet, hogy hivatását ter
mészetfölötti célok érdekébe állítja: Franciaországnak kettős

hivatása van. Ha néha az idők folyamán elfáradt, - talán még
lélekben is - ez csak azért lehetett, mert kétszeresen hűnek

kellett lennie, két nagy munkában: a kereszténységért és a
szabadságért vállalt hivatásában. Mert a francia nép nemcsak
idősebb lánya az Egyháznak, hanem a nagy világ színpadán
is kettős hivatása van: védő és tanu egyszerre: a hit védője, a
szerétet őrzője és a remény ápolója a kereszténységben; a
nagy világban pedig ("a profán, a laikus világban") őrzi azt
a szabadságeszmét, mely a kegyelemmel együtt működve végzi
a szabad, érd-emszerző emberi tett titokzatos munkáját.

E hivatás történelmi vállalása sok szenvedést hozott a
francia népnek. Hányszor építettek újra földi házakat, hány
szor rombolták le újra a "bűnös ellenségek"? De ha Isten
akarja, készít nekik olyan házat, melyet nem rombolhatnak le
katonák. Mert nemcsak földi atya van, hanem van égi Atya is.
És van más templom is, nemcsak a meusei, a loraine-i, a
domrémy-i, a roueni, a párizsi és római; van Égi Róma, Égi
Jeruzsálem is; ezt nem tudják lerombolni földi katonák! És
ha ezek a katonák szentségtörő kézzel meg is gyalázzák Jézus
testét, melyet a kenyér és a bor színe rejt nekünk, - de nem
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érhetnek el az égben élő megdicsőült Testéhez. Ime, ez már a
nemzet fölé emelkedett hivatás-tudat, Jeanne d' Arc küldetésé
nek titka és ereje, amely azt akarja

"Hogy velük együtt a nagy szent csatára
keljen fel minden jó hivő! s a gonoszok
pusztuljanak e Földről, melybe régen
véres utat vájtak a Krisztus-lábnyomok"

(Domrémy-ből).

*
Péguy azt a népet ismerte, melyről Michelet beszélt: az

igazi népet. Az 1873-1880 közti Péguy-féle paraszt lelkülete
sokkal közelebb állott a XV. századi plébániák lelkületéhez,
mint a modern kor emberének elváltozott világához. Aki ma
beszél a népről - vallja be Péguy - az egész különös ízzel,
"politikus arccal" ejti ki már ezt a szót is: a nép. Nincs meg
már a nép régi ártatlansága, szent tulajdonsága és nemes egy
szerűsége, - panaszkodik a világháború előtt. Finomsága és
bölcsesége nem jön vissza többé soha, dalos kedvét és imád
ságos munkáját, a jól végzett munkát - legyen az éppen csak
székek szalmafonatozása - a modern élet beteg szelleme, a
nagytőkés társadalom fertőzte meg. A munka nem ima többé,
hanem rabság és szolgaság, a munkahelyiségek pedig nem
Imaházak, hanem börtönök. Nagyon mély fájdalmat rejtenek
ezek a Péguy-féle stilusáradatba kevert szavak: "Akkor az
emberek éltek (!) és voltak (!) gyermekeik. A régi népet
nem látjuk többé viszont." Nem azt akarja mondani, hogya
nép nincs többé és hogy a francia faj elveszett; nem! Csak azt
állítja fájó szívvel, hogy az a nép, melyet ő ismert és melyböl
ő született, nem jön víssza többé. A faj erényei újra ki fognak
bontakozní, a nép helyes érzéke nem hagyja magát megcsalatni
új elméletekkel - jósolja Péguy. De most a nép a nagy vál
ság közepén van; vannak pártfogói, a régi szentek, akik ugyan
annál az Atyánál könyörögnek érte. ők átsegíthetik a jelen
zátonyain, - ha az Atya is úgy akarja, hiszen a történelmi
sorsok ide-odaverödésében is Tőle függ minden kegyelem ...

Pannonhalma, 1939 június.
Rezek Román O. S. B.
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