
ANDRÉ GIDE:

NUMQUID ET TU • • •

"Nunmquid et vos seducti estis?"
János, VII, 47.

"Numquid et tu, Galileus .. .?"
János, VII, 52.

ELöWÁRÖ SZA VAK

Ha halk hangon kiejtett szavakat kiáltva ejtenek ki, intonálá
suk meg van hamisítva.

Az a véleményem, hogy nincs olyan titok, mely érde
metlen lenne a nyilvánosságra; de a bensőséges érzés nem
tudja elviselni a napfényt. Azt is vallom, hogya lélek rej
télyei titkosabbak és titkosabbnak is kell maradniok, mint
a szív és a test titkainak. Ha megtörténnék velem, hogy
"megtérjek", nem tudnám elviselni, hogy ez a megtérés nyil
vános legyen. Viselkedésemben talán feltünne belőle valami;
de megtérésemről csak néhány bizalmasam és egy pap sze
reene tudomást. És ha mégis kitudódnék, szándékom ellenére
lenne, megsértené és megsebezné szemérmemet, Azt hiszem,
ezzel nem adok okot elképedésre vagy mulatságra. A meg
térés kettőnk dolga: Istené és az enyém. Legalább is ezek a
személyes érzésem; de ezekkel a szavakkal távolr61 sincs
szándékomban kárhoztatni egynéhány nagy visszhangot kel
tett meqtérést.

Ha a megtérés után lennék, valószínilleg nem beszélnék
így. Mint konvertita, arra törekednék, hogy írásaimmal és
példámmal én is térítsek, éppúgy, mint híres konvertitáink.
De én nem vagyok konvertita. Nem vagyok sem protestáns,
sem katolikus; keresztény vagyok, egész egyszeriien. És azt
sem akarom, hogy bárki is tévedésbe essék a következő ol
dalak tanuságának értékét illetőleg. Semmi kétség: ma is
egész eeioemmet írnám nevemet e lapok alá. De ezek a vi
lágháború alatt írt etmétkdések annak az időnek szorongá
sából és zilrzavarából megőriztek egy bizonyos visszfényt; ée
ha - kétségkívül - ma is alájuk írnám a nevemet, talán
nem írnám meg többé őket.

Nem állítom, hogy az ezt követő lelkiállapot magasabb
rendü; de nekem elég, hogy nem teljesen ugyanaz. Tisztes
ségblll figyelmeztetem erre az olvasóI. A. G.
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Mit törődöm a vallási vitákkal és a doktorok szőrszál

hasogatásaival. A tudomány nevében tagadhatják a csodákat,
a bölcselet nevében a tant és a történelem nevében a ténye
ket. Kétségbe vonhatják még az Ű létezését is, és a filológiai
bírálat segélyével gyanúsnak találhatják a szövegek hiteles
ségét. Sőt még azt sem bánom, ha sikerül ezt elérniük, mert
hitem semmiben sem függ ettől.

Kezemben tartom az Evangéliumot, ezt a kis könyvet,
és semmiféle vitatkozás nem tudja eltüntetní, sem kivenni a
kezemből; erősen fogom és olvashatok belőle, amikor aka
rok. Bárhol nyitom ki, teljesen isteni mödon fénylik; és
míndaz, amit szembe lehet álIítani vele, nem változtat ezen
semmit. Ez az oka annak, hogy Krísztus még azoknak a ke
zéből is kicsúszik., akik azért jönnek, hogy elfogják, éspedig
nem ravaszság, sem erő segítségével; és amikor ezek vissza
térnek a főpapokhoz, és a főpapok és a farizeusok megkér
dik tőlük: Miért nem hoztátok el tit? - Quare non adduxia
tis illum? -, így felelnek: Nunquam sic locutus est homo,
soha ember igy nem beszélt - sicut hic homo - mint ez u
ember. (János, VII. 46.)

Szentírásom bevezetésében azt olvasom, hogy ha "ahe
lyett, hogy tanúkat látnának az apostolokban, kik beszámol
nak arról, amit láttak és hallottak, írókat látnának. akik ki
találják azt, amit mondanak (amint a racíonalísták feltétele
zik), ebben az esetben Rousseau-val el lehetne mondani,
hogy "a kitaláló meglepőbb lenne, mint a hős". - Nem tud
tam, hogy Rousseau ezt mondta, de én is ezt gondolom, és
hogy nem annyira arról van szö, hogy higgyünk Krisztus
szavaiban, mert Krisztus Isten Fia. - mint inkább hogy
megértsük: Ű lsten Fia, mert szava isteni és végtelenül ma
gasabb mindannál, amit az emberi művészet és bölcseség ál
lít elénk.

Ez az istenség elég nekem. Agyam és szívem megelégs.zik
ezzel a bizonyítékkal. Amit ti még hozzáhoztok, elhomályo
sítja.

Azért kell hinnünk a szavaiban - mondták - mert
Krisztus az Isten Fia. És mások jöttek, akik nem törődtek
szavaival, mert nem hitték el, hogy' Jézus Isten Fia.

Uram, nem azért hallgatok szavadra, mert azt mondták
nekem, hogy Isten Fia vagy; de szavad minden emberi szónál
szebb, és erről ismerem fel, hogy Isten Fia vagy.

*
Milyen lehetetlen szerénység, milyen alázatosság, milyen ssé
gyen vezetett, hogy máig halasztottam annak a megírását,
ami oly sok év óta nyugtalankodik bennem ...

Mindig több bölcseséget, könyvet, ismeretet vártam,
mintha az emberek bölcsesége nem lenne balgaság Isten
előtt.

*
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Uram, úgy jövök Hozzád, mint egy gyermek; mint az a
gyermek, akinek a Te akaratodból lennem kell, mint az a
gyermek, aki azzá lesz, aki Reád bízza magát. Lemondok min
den gőgömről és mindenről, mi szégyenem lenne közéledben.
Hallgatok és alávetem Neked szívemet.

*
Az Evangélium. egy teljesen egyszerii kis könyv, amelyet

teljesen egyszerűen kell olvasni. Nem magyarázni kell, ha
nem elfogadni. Megvan minden magyarázat nélkül és mín
den emberi erőfeszítés, mely világossá akarja tenni, elho
mályosítja. Nem a tudósokhoz fordul; a tudomány megaka
dályozza, hogy bármit is megértsünk belőle. A lelki szegény
séggel férkőzünk hozzá.

1916 február 9.

Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna; most pe,dig azl
mondjátok: Látunk; azért bűnötök megmarad. (János,
IX, 41.)

Hogyis ne lennél előre legyőzve, szegény lélek, ha
már előre kételkedél a győzelem jogszerüségében?
Hogyis ne állnál ellent puhán, ha azt sem tudod bizto
san, igazán ellent kell-e állnod?

Egyébként a te esetedben sokkal több hóbort van,
mint igazi vágy - a gyüjtő hóbortja, aki tartozik azzal
önmagának, hogy ne engedje ki kezéből azt a darabot
míntha büngyüjteménye valaha is tökéletes lehetneI
Mintha még egy bűnre lenne szükség, hogy kárhozata
teljes legyen I

Az én időm még nincsen itten; de a ti időtök min
denkor készen vagyon. Nem gyűlölhet titeket a világ.
(János, VII, 6.)

Mindenkor készen levő és mindenre bármikor ké
szen levő ujságirók. Nem gyűlölhet titeket a világ.

Februdr 18.
EI nunc ...

Az örökkévalóságban kell élnünk már a jelen pilla
nattól kezdve. És már a jelen pillanattól kezdve kell él
nünk az örökkévalóságban.

Mit ér nekem az örök élet, ha nem él bennem min
den pillanatban ennek az örökkévalóságnak a tudata.

Éppúgy, amint Jézus ezt mondta: ÉN vagyok az úl,
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ÉN vagyok az igazság, úgy mondja ezt is: ÉN vagyok a
feltámadás és az élet.

Az örök élet nem csupán eljövendő dolog. Mostantól
kezdve jelen van bennünk; attól a pillanattól kezdve,
amikor beleegyezünk abba, hogy magunk számára meg
haljunk, amikor megszerezzük önmagunktól azt a le
mondást, mely lehetövé teszi a feltámadást az örökké
valóságban. Aki életét gyűlöli e világon, örök életre őr

zi meg azt. (János, XII, 25.)
Nincs itt sem előírás, sem parancs. Egyszeruen ez

a titka annak a felsőbbrendű boldogságnak, amelyet
. Krisztus felfed előttünk, mint mindenütt az Evangélium
ban.

•
Ha ezeket tudjátok, boldogok vagytok, mondja később

Krisztus (János, XIII, 17.). Nem azt: boldogok lesztek
hanem: boldogok VAGYTOK. Mostantól kezdve és azon
nal tudunk részesülni a boldogságban.

Milyen nyugalom I Itt igazán megáll az idő. Itt lé
legzik az örökkévaló. Belépünk Isten Birodalmába.

Február 20.

Ti ismeritek az időt, tudniillik már itt az óra, hogy fel
keljünk az álomból. Most ugyanis az üdvösség közelebb
van hozzánk, mint amikor hívők lettünk. (A Rómaiak
hoz, XIII, 11.)

Különös szó, az ember szeretné tudni, mivel kap
csolatosan ejtették ki; szükségszerűen megőriz és min
dig többet vesz az aktualitásból; minden nap egy kissé
tovább viszi az ígéretet.

A fontos az, hogy több lélek, több korszak számára
ez a szó valami különleges sürgős jelleget tudott nyerni.
De milyen messze van ez Krisztus szavainak állandó és
örök jellegétőlI Most megint elmerültünk az időben. Az
éjszaka végére érkeztünk; hajnalodik már.

Március 12.

Ó, Krisztus szavai, oly mélyen félreismert szavak. Tizen
nyolc század mult el és mi még itt tartunk veled szem
ben, EvangéliumI És egyesek jönnek és ezt mondják:
"Az Evangélium megszünt élni; számunkra már nincs
sem értelme, sem értéke." - Káromolják, amit nem is-
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mernek, és szeretném feléjük kiáltani: az Evangélium
még vár reánk. Lelki ereje, távol attól, hogy kímerüljön,
még felfedezésre vár, szüntelen felfedezésre.

Krisztus szava mindig új és tele végtelen ígérettel.
A kereszt már jóval előbb feltűnik az Evangélium

ban, míelőtt a hóhérok odahoznák. (Lukács, XIV, 27.,
Máté, X, 38.)

Aprilis 20.

Amen, amen dico vobis: quia omnis qui facit peccatum
servus est peccati. (János, VIII, 34.)

A bűn az, amit az ember nem szabadon tesz.
Szabadíts meg ettől a rabságtól, Uram!
Si ergo vos Filius libercoerit. vere liberi eritis.
Igy hát ha megszabadít benneteket a Fiú. akkor iga-

zán szabadok lesztek.
És a gonosz ezt suttogja a fülembe:
Mit ér neked ez a szabadság, ha nem tudsz élni

vele?
Szívében ezekkel a szavakkal szökött meg hazulról

a Tékozló Fiú.

1wtJius 12.

Három hét óta nem írtam semmit ebbe a füzetbe. Abba
hagytam olvasmányaimat és azokat a szent gyakorlato
kat, amelyeket teljesen száraz és figyelmetlen szívem
már nem helyeselt. Rögtön esk kornédlát láttam benne,
és becstelen komédiát, amelyben rábeszéltem magam,
hogy az ördög játékát lássam. Ime, ezt súgja szívembe
az ördög.

Uram I ól ne hagyd neki az utolsó szót. Nem tudok
ma már más imát.

Június 16.

Nem tudok többé imádkozni, s még Istent sem tudom
hallgatni. Ha talán beszél nekem, én nem hallom. Ime,
teljesen közömbös lettem megint az Ö hangjára. És
mégis: megvetem az én bölcseségemet, és öröm híján,
melyet Ö adna, mínden más örömtől is meg vagyok
fosztva.

Uram! ha segítened kell rajtam, mire vársz? Én
nem tudok semmit, teljesen egyedül. Nem tudok.

A Belőled kiáradó fények, melyeket magamban
éreztem, elsápadnak. Ideje, hogy segítségemre jöjj.

V IGIL I A 45



AhI ne engedd a Gonoszat, hogy szívemben elfog
lalja helyedet I Ne engedd Magadat megfosztani, Uram I
Ha teljesen kivonulsz szívemből, ő befészkeli magát. AhI
ne egyesíts engem teljesen vele I Annyira még nem sze
retem, erről biztosítlak. Emlékezz vissza, hogy tudtalak
Téged szeretni.

Hogyan? Hát olyan vagyok ma, míntha sohasem sze
rettem volna öt?

Június 23.

- Ne csodálkozz, hogy szomorú vagy; és Miattam vagy
szomorú. A boldogság, melyet ajánlok neked, örökre ki
rekeszti azt, amit boldogságnak véltél.

*

Öröm. Öröm... Tudom, hogy Evangéliumod titka,
Uram, ebben az isteni szóban rejlik: öröm. És, ugye,
minden emberi tan fölött ebben diadalmas a Te szavad?
Hogy annyi örömöt enged meg, amennyit minden szív
erénye felajánl.

*

"Menj, és többé ne vétkezzél", mondta Krisztus II
házasságtörő asszonynak. Az igazán keresztény lélek
megborzad a bűntől, melyért szenvednie kellett Krisz
tusnak.

Október 20... este

Istenem, add, hogy holnap reggel, ébredéskor legyen
erőm Téged szolgálni, és szívem tele legyen azzal a buz
galommal, amely nélkül - jól tudom - többé már nem
ismerhetem meg a boldogságot.

Október 21... este

Uram, add meg nekem, hogy szükségem legyen Reád
holnap reggel.

Október 22.

Uram, vedd ki a szívemböl mindazt, ami nem a szere
tethez tartozik.

Isten képe az, amelyet meg kell tisztítanunk önma
gunkban.
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Uram, add, hogy imám - mint a nagyon tiszta lel
kek imája - ne legyen más, csak a Te visszfényed,
mely visszatér Hozzád, amikor fölém hajolsz.

Uram, ne szakítsd meg bennem kegyelmedet, hogy
.e szünjek meg imádkozni Hozzád.

Október 26.

Emelj fel, Uram, mert megalázkodom Előtted.

•
A Gonosz akkor támad meg bennünket, ha nincs

bennünk szeretet.

Október 29.

(Fénelon egy Lelki levele olvasása után.)
Istenem, minden zúzódásommal, melyek sebek lettek,
Hozzád jövök; minden bűnömmel, amelyeknek súlya
alatt lelkem összeroskadt ...

November 7.

Istenem, add meg, hogy ne azok közé tartozzam, akik
sr.erepet játszanak az életben.

Add nekem, hogy ne tartozzak azok közé, akik II

sikert ismerik.
Add meg, hogy ne tartozzak a boldogok, a megelé

gedettek, a jóllakottak közé; azok közé, akiket megtap
solnak, akiknek szerencsét kivánnak, akiket irigyelnek.

Jus, Béla fordítása.
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