
GEORGES BERNANOS: , ,
EGY FALUSI PLEBANOS, , ,

NAPLOlABOL

A szerzetesek a lelkekért szenvednek. Mi, világi papok,
a lelkek által szenvedünk. Ez a gondolat tegnap este me
rült fel bennem és egész éjjel mellettem őrködött, mint egy
angyal.

"önben a barátság hivatása él", jegyezte meg egy alka
lommal öreg mesterem, Durieux kanonok. "Vigyázzon, ne
hogy ez a hivatás szenvsdéllyé fajuljon. Az összes szenve
délyek között ez az egyetlen, amelyből az ember sohasem
gyógyul ki."

A nyomor és a paráznaság egymást keresi és hívogatja
a sötétben, mint két kiéhezett állat.

Az ember gyakran hallja, amint a képmutató, a pa
rázna, a fösvény, a rossz gazdag - duzzadt ajakkal és fény
lő szemmel - elturbékolja a 8inite parvulos-t, anélkül, hogy
figyelemre méltatná az utána következő szót, - mely talán
egyike a legrettenetesebbeknek, amit emberi fül hallott:
"Ha nem lesztek hasonlóak a kisdedek egyikéhez, nem lép
tek be Isten országába."

Az aranyzsákokra Jézus saját kezével ezt írta volna rá:
"Vigyázat! Életveszélyes!", amint az a villanytranszformátoro
kon látható.

Néha azt mondom magamban, hogya Sátán, aki Isten
gondolatába akar behatolni, nemcsak gyűlöli Isten gondola
tát, anélkül, hogy megértené, hanem fonákul is értelmezi azt.
A Sátán az élet folyásával ellenkező irányban halad, ahe
lyett, hogy együtt haladna az élettel, és lehetetlen, rettene
tes kísérleteket tesz, hogy a Teremtés egész munkáját ellen
kező irányban újból elvégezze.

Mit tudunk a bűnről? A geológusok felfedezték, hogy a
talaj, mely oly szilárdnak, oly keménynek tűnik fel, valójá
ban csak vékony réteg egy folyékony és állandóan remegő

tűzhenger felett, hasonló a forrni készülő tej felett képződő

bőrréteghez . " Milyen vastag a bűn? Milyen mélyre kellene
ásni, hogy rátaláljunk az örvénylő azurra? ..
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Milyen kevéssé tudjuk, hogy mi valójában egy emberi
élet! A miénk, Annak alapján megítélni bennünket, amit mi
cselekedeteinknek nevezünk, talán épp olyan hiú dolog, mint
álmaink alapján ítélkezni felettünk. Isten saját igazságossága
szerint válogat cselekedeteink homályos halmából és az, amit
az Atya felé emel, hirtelen fényleni kezd, ragyog, mint a nap.

Igen, az ember mindenütt ellensége önmagának, titkos
és alattomos ellensége. Bárhová is vetjük a rosszat, az majd
nem biztosan kihajt. Ezzel szemben a legparányibb jó mag
nak rendkívüli, csodálatos szerencsére van szüksége, hogy a
gaz ne fojtsa el.

Az embereknek általában téves fogalmuk van az imáról.
Hogyan merészelnek beszélni annyi könnyedséggel azok az
imáról, akik azt csak alig vagy egyáltalán nem ismerik? Egy
trappista, egy kartauzi évekig dolgozik, hogy megtanuljon
imádkozni és az első szeleburdi jöttment véleményt meré
szel mondani egy egész élet erőfeszítéséről! Ha az ima való
ban az lenne, aminek gondolják, valami fecsegésféle, egy
mániákus párbeszéde az árnyékával vagy még ennél is keve
sebb, - egy hiábavaló és babonás kérelem, azzal a célzat
tal, hogya föld javait elnyerjük, - hihető lenne-e, hogy ezer
és ezer lény abban találjon életének utolsó napjáig egy erős,

kemény, tökéletes örömet. Ó, persze, a tudósok önáltatásról
beszélnek. De csak azért, mert bizonyára nem láttak még
soha egyet sem azokból az öreg szerzetesekből, akik oly
meggondoltak, oly bölcsek, ítéletük hajlíthatatlan, és mégis
csak úgy sugárzik róluk a megértés és a részvét, a gyengéd
emberiesség. Milyen csoda okozza hát, hogy ezek a Iélbolon
dok, akik egy álom rabjai, ezek az éber alvók, minden nap
mélyebben behatolnak idegen életek titkaiba? Különös álom,
furcsa ópium az, amely ahelyett, hogy elszigetelné az egyént
a hozzá hasonlóktól, minden emberrel szolidárissá teszi, az
egyetemes szeretet szellemében!

"Ha valóban keresnéd Istent, meg is találnád Öt."

Csak egy szegény, nagyon méltatlan és nagyon szeren
csétlen pap vagyok. De tudom, mi a bűn. Ti nem tudjátok.
Minden bűn hasonlít egymáshoz, csak egyetlen bűn van.
A bűn világa szemben áll a kegyelem világával, mint egy táj
visszatükröződő képe egy fekete és mély víz partján. Amint
van szentek közössége, van bűnösök közössége is. A bűnösök

egyesülnek, összeölelkeznek, összeolvadnak abban a gyűlö

letben, melyet egymás iránt éreznek, a megvetésben; egy nap
majd az Örökkévaló szemében sártóhoz lesznek hasonlóak,
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melyen hiába csap át az isteni szerétet végtelen dagálya, az
élő és sistergő lángok tengere, mely megtermékenyítette a
káoszt.

Áldottak legyenek azok a bűnök, melyek után szégyen
marad bennünk!

Mit törődik Isten a tekintéllyel, a méltósággal, a tudo
mánnyal, ha mindez nem több selyem szemfedőnél egy
szétbomlott holttesten.

Gyűlölni önmagunkat könnyebb, mintsem azt gondol
nák. Ahhoz már kegyelemre van szükségünk, hogy elfeledjük
önmagunkat. De ha minden gőg meghalna bennünk, a ke
gyelmek kegyelme az lenne, ha alázatosan szerétnők önma
gunkat, mint Jézus Krísztns szenvedő tagjainak bármelyikét.

Mit csináltok, ti emberek, a pokolból? Egy örökös
börtönszerű intézményt, mely hasonló a földi börtönökhöz, s
alattomosan már előre bezárjátok oda az emberi vadat, me
lyet rendőreitek a világ kezdete óta üldöznek, - a társada
lom ellenségeit. Nagy kegyesen az istenkáromlókat és a
szentségtörőket is hajlandók vagytok oda küldeni. Akad ér
telmes agy, büszke szív, aki undor nélkül fogadná el Isten
igazságosságának ezt a képét? Az emberek a világ maximái sze
rint képzelik el a poklot pedig a pokol nem e világ szerint való.
Nem e világ szerint való, s még kevésbbé a keresztény világ
szerint. örök büntetés, örök vezeklés - valóságos csoda az,
hogy itt a földön fogalmunk lehet erről, amikor, rögtön a bűn

elkövetése után, elég egy tekintet, egy jel, egy néma szólítás, és a
bocsánat sasként csap ránk az egekből. Ö, mert az élők legnyo
morultabbja is, ha azt hiszi, hogy már nem szeret, még tud
szeretni. A pokol: többé már nem szeretni. Többé már nem
szeretni, azt jelenti egy élő embernek, hogy kevésbbé sze
retni vagy másutt szeretni. És ha ez a képesség, mely elvá
laszthatatlan lényünktől, a lényünk maga, - a megértés is
egy fajtája a szeretetnek - mégis el tudna tünni? Többé már
nem szeretni, meg nem érteni, s mégis élni, milyen csoda!
Az emberek közös tévedése abban áll, hogy a kárhozottak
nak, ezeknek az elhagyott teremtéseknek még mindig tulaj
donít valamit belőlünk, örökös mozgékonyságunkból, holott
azok az időn, a mozgáson kívül vannak, örökre megrögzítve.
Ha Isten megfogná a kezünket és odavezetne az egyik ilyen
fájdalmas dologhoz, - még ha valaha legkedvesebb bará
tunk lett volna is az, hogyan szólnánk hozzá '? Ha egy élő

ember, hozzánk hasonló, akár a legutolsó, ocsmány az ocs
mányok között, vergődne a pokolban, osztozni akarnék sor
sában, megkísérelném kiragadni hóhérja kezéből. Osztozni
sorsában! . .. Ezeknek a parázsló köveknek, akik valaha em-
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Just Béla fordítása

berek voltak, az a végzetük, megfoghatatlan végzetük. hogy
semmijük sincs, amit megoszthatnának.

A pokol: többé már nem szeretni. Amíg életben vagyunk,
áltathatjuk önmagunkat, hihetjük, hogy saját erőnkből szere
tünk, hogy Istenen kívül szeretünk. De olyan bolondokra
hasonlítunk, akik a vízben tükröződő hold fénye felé nyújlo
gatják karukat.

MIHÁLY LÁSZLÓ:

NEM PÖRÖLNI . . .
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Uram, Te legfőbb jó vagy és hatalmas,
s ki Benned él, itt lenn nem üdvözül,
elszenvedem próbád: verj és sanyargass,
de vegyél ki az emberek közül,

Nem aggódom falatért, holnapért,
nem kell a másé, sőt a magamét is
odavetem. ha kell, könnyet, se vért
sohsem fakasztva. Hát tegyem? Miért is?

Boldoguljon csak az önző, erős,

a lihegő, aki nem tud betelni,
s zabál. Ne legyek én rangos, se hős:

nem pörölni küldtél, de énekelni.

Lakjanak jól és legyen igazuk
mindnek. Reám csak irgalmad szeme
ragyogjon: áldott csönd és csöppnyi zug,
s bárhová vess, ember kezébe ne!
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