
CHARLES PÉGUY:

GONDOLATOK

Az anyagról sokkal zavarosabb és hasznavehetetlenebb
fogalmunk van, mint a szellemről.

A viták csak akkor hatékonyak, ha a magasságokban
zajlanak le.

A tömegnek - mielőtt kulturája lenne - 'közmondásai
vannak, melyek már veszélyesek, mert az emberek nincsenek
teljesen meggyőződve arról, hogy azok gondolatok. Egyes ta
nult emberek - álmilveltségük után - jelszavakkal dicse
kedhetnek, melyek elnagyoltak, mint a közmondások és na
gyon veszélyesek, mert az emberek teljesen meg vannak győ

ződve arról, hogy azok gondolatok.

Ha szerencséüenné tesszük agyerekeket, vétkesek va
gyunk és életüket kockáztat juk. Ha boldoggá tesszük őket,

igazunk van, de félő, hogy ostoba, fölényes, pimasz emberek
lesznek belőlük.

Amikor kicsi voltam, azt hittem, hogya csoportok i. dol
goznak. Ma már tudjuk, hogy nem csinálnak semmi haszno
sat. Csak agitálnak.

Azt hihetnők, a nyomor nem is létezik, mert valóságos
összeesküvéssel hallgatnak róla.

Amint az új gazdagokból hiányzik a nagy örökösök köny
nyedsége, úgy az élet hajótörötteiből is hiányzik az a köny
nyedség, mely az ősrégi nyomorgók sajátja.

A forradalom azt jelenti, hogy a kevésbbé tökéletes
hagyomány fellebbez a tökéletesebb hagyományhoz, a ke
vésbbé mély hagyományamélyebb hagyományhoz.

Azt szeretem, ha valaki előbb a kötelességeket gyako
rolja, s csak azután a jogokat.

Sohasem fogjuk megtudni, mennyi gyávaságot követtek
el egyes franciák attól való félemükben, hogy nem látszanak
elég felvilágosodottaknak.
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A lángész legjobban a részletek aprólékos kidolgozásá
ban vehető észre.

Minden ember, s főleg minden francia, aki az egyenlőség

mellett tör lándzsát, arról álmodik, hogy valami kiváltságot
élvezzen.

Azt hiszem, minden barátságnak, mely méltó a nevére,
arra kell törekednie, hogy akár erőszakkal is kiszakitsa a
barátot abból, amit tévedésnek vagy bűnnek lát.

Minden atya bűnös, akire fia kezet emel: bűnös, mert
olyan fiút nevelt, aki kezet mer emelni rá.

Tartózkodni bizonyos állásfoglalásoktól, el nem foglalni
bizonyos állásokat, szükségszerűen annyit jelent, mint állást
foglalni másként és elfoglalni más állásokat.

A francia forradalom új rendet hozott létre. Ma sok
tiszta fejű ember azt kénytelen gondolni, hogy ez az új rendJ
nem ér annyit, mint a régi.

Mindig csak arról írjunk, amit önmagunk is átéltünk.

Vannak látszólagos rendele, melyek valamit eiiednek;
ezek a legveszélyesebb rendetlenségek.

Azt hiszem, az ember sohasem alkot olyan újat, olyan
frisset, mint egyes fáradt napokon.

Minden közönségesség közül legrosszabb a könnyed kö
zönségesség.

Egy magányos verssor mindig nagyobb, mint több vers
sor. " Egy magányos szó mindig nagyobb, mint több ezo.

Semmi sem áll olyan közeli rokonságban a tragikummal,
mint a komikum.

A világ tele van tisztességes emberekkel. Arról ismerhe
Wk fel, hogy a rosszat ügyetlenebbül követik el.

Fel kell hagyni azzal a gondolattal, hogy a szenvedély
zavaros (vagy homályos) és hogy az ész világos. Még azt sem
lehet mondani, hogya szenvedély gazdag és hogy az ész s a
bölcseség szegény.
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Az ember: ostromlott vár. A bűn: tökéletesen véghezvitt
blokád. A kegyelem: királyi hadsereg, mely segítségül jön.
De az is szükséges, hogy' az ember szabadakarata kitörjön
a várból és elébe menjen a felszabadító hadseregnek.

Nincs mélyebb a népdalnál. S nincs ostobább annál az
embernél, aki könnyedén beszél egy dalról.

A negyvenéves ember az öreg. Az aggastyán már tör
ténész.

Milyen az a gondolat, melynek nincs szíve? És milyen az
a szív, meluet nem a gondolat napja világít meg?

Miért kérik tőlünk, hogy meghatódjunk minden elnyo
mott nép sorsán, kivéve az egyiken, me ly mintegy véletlenül
a francia nép?!

A jog nem békét jelent, hanem háborút. Mihelyt valami
jogos ügy tűnik fel a világon, azonnal kezdődik a háború.

A történelem ott vonul végig, ahol akar ... Nagy szárnya
núndíg azokhoz ér, azokat kaszálja le, akik nem várják, akik
nem tudják, mi a lényege.

Kockáztatni azt, hogy mitulen. kézbe kerüljünk, a leg
durvábba . . . vagy kockáztatni azt a még rosszabbat, a legna
g'!Jobbat: nem kerülni egy kézbe sem. Vagyis végeredmény
ben a betegséget vagy a halált. Ez a közös történelmi sors.

Mindaz, amit tiszta tudománynak neveznek,
rendszerek és feltevések, a magyarázatok és az
játéka, tele van, csordultig telt a legősibb fizikai
fizikai mithológiákkal.

Ki hinné el nekünk, hogy fiatalkorunkban
olyan munkásokct, akik szívesen dolgoztak?

vagyis a
elméletek
és meta-

ismertünk

Az elpolgáriasodott munkás minden polgár között a leg
rosszabb.

Jézus tanított; Jézus imádkozott; Jézus szenvedett. Utá
noznunk kell őt minden erőnkből, arra kell törekednünk
minden emberi erőnkkel, hogya lehető legjobban kimond
juk, közvetítsük az isteni szát; arra kell törekednünk minden
emberi erőnkkel, hogy a lehető legjobban imádkozzunk az
isteni szó szerini; arra kell lörekednünk minden emberi
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ert'Jnkkel, hogy a lehett') legjobban szenvedjünk, egészen a
végst'J szenvedésig, anélkül, hogy megölnt'Jk magunkat, az
emberi seenoedést.

A hit önmagától értlJdt'J valami. . . Hogy higgyünk,
elég, ha elengedjük magunkat, ha szétnézünk. H ogll ne higy
gyünk, ahhoz ert'Jszakot kellene követni önmagunkon, kí
nozni, gyötörni, akadályozni kellene önmagunkat.

Isten szól: "Gondoljatok valamivel kevesebbet bunet
tekre, ha elkövettétek azokat. És gondoljatok valamivel töb·
bet rájuk, abban a pillanatban, amikor elkövt1titek azokat.
Amikor átjutottatok bűneiteken, hegyekké nagyítjátok öket.
Abban a pillanatban kell látnotok, hClgy valóban hegyek és
hogy szörnyűségek, amikor áthaladtok rajtuk. Ti utána vagy
tok erényesek. Legyetek el6tte erényesek. És közben."

A "tisztességes emberek'í-rő! lepereg a kegyelem »ize.
Allandáan érintetlen erkölcsi Mrük hibátlan páncélt von kö
réj'ilkl Nino» rUJjtiuk az a nyílás, mely szörnyű seb, felejthe:
tetlen elhagyatottság, legyt'Jzhetetlen sajnálat, örökösen rosz
szul összeillesztett sérülés, halálos nyugtalanság, eiűzhetetlen

hátsógondolat, titkos keserüséq, állandóan rosszul zárt seb
hely. " Még Isten szereteie sem gyógyítja azt az embert,
akinek nincsenek sebei.

A bigottok isteninek hiszik magukat, mert nincs bennük
semmi emberi. Nem ezeretnek senkit, ezért azt hiszik, hogy
szeretik az I stent.

Ahhoz, hogy az örökkévaló dolgok síkjába emelkedjünk,
nem elég, ha a földi dolgokat aláértékeljilk, Ahhoz, hogy fel
emelkedjünk a kegllelem síkjába, nem elég aláértékelni a
természetet. Azzal még nem emelkedünk fel Isten síkjába,
ha leértékeljük a világot.

Amikor végst'Jmegkeményedésről és végső megátalko
dottságról beszélünk, a megkeményedés valóságos jelensé
gére kell gondolnunk, mely mintegy kiszáradt fává teszi
a lelket.

Just Béla fordítása.
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