
F'üz e s s é r y Katalín

KERESZTÉNYSÉG ÉS
FORRADALMISÁG

(P:f:GUY, BLOY ss BERNANOS SZOCIÁLIS TANITÁSA.)

Amig az angolszász kereszténység a szociális kérdésben inkább kon
zervatív álláspontot kép-visel, a francia katolikus elit magatartása hatá
rozottan forradalmi.

Mi ennek a magyarázata? Talán elsősorban a francia temperamen
tum: vérük felforr az igazságtalanság láttán. "Már gyermekkoromban talál
koztam ezzel a szörnyeteggel és azóta sem tudok napirendre térni felette"
- írja Bernanos, de ezt a legtöbb francia katolikus író elmondhatná
magáról.

A történelmi tényezők is elősegítették, hogy a francia keresztény
ség harcos és hősi erényeket fejlesszen ki magában: az egyházüldözés

. nem engedte, hogy elkényelmesedjenek az államvallás langymeleg lég
körében. Az egész francia katolicizmusra jellemző az, amit Maritain a
Humanisme lntégraI előszavában mond: a modern kereszténység a hősi

humanizmus jegyében áll, amelyet a szentek és hősök képviselnek s
amelynek a polgári humanizmus csak elkorcsosult formája.

Sajnos, a mai átlagkatolikusok azt hiszik, hogy a keresztény cívílí-
, zációt csak akkor menthetík meg, ha egy "menschlich, allzu menschlich"

humanizmus karjaiba menekülnek és szembehelyezkednek az emberi lélek
mélyén lappangó hősi és forradalmi erőkkel - csupán azért, mert azo
kat a fascisták és kommunisták a saját céljaikra használták fel. A fent
említett keresztények, akiket a franciák a lefordíthatatlanul irónikus "bien
pensant" jelzővel illetnek, ragaszkodnak a kapitalista rendhez,' mert csak
azt érzik rendnek, márpedig ők elsősorban a rend emberei és ha válasz
tanikell az igazságosság és a rend között, okvetlen az utóbbit választ
ják. Attól félnek, hogy másfajta rendre való áttérés az egész európai
civilizáció összeomlását vonná maga után - és ez a félelem nem is egé
szen alaptalan, mert sajnos, a modern keresztény civilizáció nagyon is
összeforrott a' kapitalizmussal. Ezzel szemben a nagy francia katolikus
írók már a mult század 80-as évei óta hirdették, hogy a kapitalista
rend nem az igazságosságon és, a szereteten épült, ezért rossz, tehát
küzdení kell ellene. Hősiesen fel is vették a harcot és egész életüket
tették rá.

,A francia katolikus megújhodás költői számára a kereszténység
hősi és forradalmi humanizmust jelent; ebben mínd egyetértenek, az el
térés legfeljebb abban van, hogy egyesek, mint Péguy, úgy érzik, hogy
a forradalmat, amely az embertelen modern társadalmi rend által meg- .
alázott istengyermeki méltóságot rehabilitálni' fogja, elsősorban evilági
síkon kell megvívni, mások, mint Léoti Bloy, azt a forradalmat tartják
fontosabbnak, amely természetfölötti síkon megy végbe...... Míg a mult
század végén és a századfordulón inkább a liberális-kapitalista renddel
fordul szembe a francia katolíkus elit, ma sokan, így anagy regényíró
és harcos publicista, Bernanos, a marxista "renddel". szemben hirdetí a
kereszténység örök, forradalmi dinamizmusát. '

Az alábbiakban megkíséreljük felvázolni a .szociális gondolat útját
a modern irodalomban. A maí fiatal, harcos katolikus írógeneráció által
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vallott szociálís eszmék főleg három költő tanítására vezethetők vissza.
Ez a három költő: Péguy, Bloy és Bernanos.

A szociális témák ősforrása Charles Péguy. A nagy francia -költők

közöLt ő az első mélyen szociális, modern keresztény. Szociális tanítása
misztikus élményből fakad: talán senkinek a lelkében nem visszhangzott
olyan szívettépően Krisztus kiáltása a keresztfán, mint az övében. Nem
hagyja nyugodni az a gondolat, hogy vannak lelkek, akik elkárhoznak.

. Vele kezdődik az a modern keresztény áramlat, amely nemcsak azt hir
deti: Mentsd meg a lelkedet!, hanem még inkább azt: Mentsd meg a test
véred lelkét! - Mindnyájunknak együtt kell üdvözölnünk. - ahogy
Jeanne d'Arc-jában mondja. Mélységesen megdöbben azon, hogy az ön
zően individualista modern keresztények mennyire nem gyakorolják a
felebaráti szeretetnek ezt az alapvető törvényét. (Ifjúkorában azért is
rokonszenvez a szocializmussal, mert az minden embernek biztosítani
akarja legalább a földi üdvösséget.)

Másik nagy megdöbbenése az volt, hogy kortársai mennyire össze
egyeztethetőnek tartják a kereszténységet a liberális-kapitalista rendszer
igazságtalanságaival. Jeanne d'Arc-ja fellázad a farizeizmus ellen, amely
a lélek szupremáciájára való hivatkozással az embert kiszolgáltatja a
nyomornak. _"Ha nincsen meg a mindennapi kenyér, az ember nem vágyik
az örök ~enyér után sem" - mondja a misztérium hősnője. hiszen a
nyomorral folytatott embertelen küzdelem fölemészti a lélek erőit. Péguy
tanításának egyik alapvető tétele az örök üdvösség - a salut éternel 
és a földi boldogság - a salut temporel - szerves összefüggése. O is
hirdette, amit a pápai enciklikák mondanak, hogy az ember örök üdve
is veszélyben forog, ha .a földön nincs bizonyos minimális jóléte biz
tositva.

Péguy Jeanne d'Arc-jában azt mondja, hogy kötelességünk ember
társaink földi jólétét előmozdítani, ha máskép nem lehet, forradalmi úton.
Aki nem tesz semmit a szociális nyomorúság leküzdésére, bűntársa annak,
aki a nyomorúságot okozza, sőt, még annál is rosszabb, mert ráadásul
gyáva is. Van a nyomorúságnak olyan foka, amellyel szemben az irgal
masság tanácstalanul áll meg: ilyenkor az Igazságosság kardját kell elő

venni. Ezt a kardot az ifjú Péguy Jautés, a szocialista vezér kezében látja
megvillanni és szinte rajongással fordul felé, - hogy aztán annál nagyobb
legyen a kiábrándulása. (Péguy tanubizonysága éppen azért olyan értékes,
mert átélte a szociális kérdéssel szemben lehetséges mindkét magatartást:
úgy a szocialistát, mint a keresztényt.) Hamarosan rájön a szocializmus
két végzetes ellenmondására. Az egyik az, hogy a kapitalista materializ
mus ellen egy másfajta materializmussal küzd: a másik az, hogy politikai
gépezetének fatalitása folytán tragikus circulus viciosusba kerül: rehabi
litálni akarja a kapitalista rend által megalázott emberi méltóságot és a
demagógia vak eszközévé alacsonyítja le. Amit a Notre Jeunesse-ben a
dreyfussizmusról ír, a szocializmusra is alkalmazható: a misztikából táp
lálkozik és a politikába pusztul bele. Péguy valóban átélte a jóhiszemű

és nagylelkű szocialisták drámáját, akiket hibás filozófiájuk zsákutcába
vezet. Ha logikusak és őszinték, akkor rá kell döbbenniök arra, amire
Péguy és mások, így Léon Blum is rájöttek: hogy a szocializmus csak
akkor valósíthatja meg célját: az emberi méltóság rehabilitálását, ha túl
jut önmagán és a spiritualizmus felé fejlődik. Vagy még inkább, ha
természetfölötti gyökérzetethajt. De akkor már nem szocíalizmus, hanem
- kereszténység.

Péguy ráeszmélt arra, hogy James és ő két különböző lelki race:
James a boldogság - a salu t tempotel - embere ő pedig az üdvösség
- a salu t éternel - embere. Ha fel is veszi a harcot a "salut tempore!"

453



érdekében, ezt csak azért teszi, hogy az így felszabadult energiák a lel
ket szolgálják, Nála a szocializmus nem a determinista filozófia folyo
mánya, nem dialektika, hanem lelki életének organikus része, ahogy ő

mondja: misztika, De nem valami testetlen miszticizmus, hanem a Meg
testesülés dogmájának a legteljesebb átélése. Péguy szociális tanításának
rugója a megváltás vágya, ami a szocialistáktól sem idegen, alapja pedig
az Incarnatio tana, amit viszont a szocialisták nem ismernek, ezért nem
tudják az egész embert megváltani és végeredményben hütlenek lesznek
programjukhoz.

Jaures szocializmusából kiábrándulva Péguy visszavonul szülőföld

jére, Orleansba és nagy földije, Jeanne d'Arc életének tanulmányozásába
merül. Három változatban is megírja a szent drámáját és a három vál
tozat a költő lelki fejlődésének három korszakát jelzi. A későbbi drámák
szerzője nem kevésbé forradalmár, de ez a forradalmiság elmélyül. Az
érett Péguy a forradalom szót a legmélyebb, ethimológiai értelemben hasz
nálja: Revolutio, annyi, mint visszatérés az eredeti fonáshoz (a csillag
pályája is "revolutio" a latin nyelvekben). Szerinte az igazi forradalom
csak azért szakítja meg a fejlődés menetét, hogya' legmélyebb gyökere
kig menjen vissza. "A forradalom - mondja - egy kevésbé tökéletes
hagyománynak egy tökéletesebb hagyomány felé fordulása, egy kevésbé
mély hagyománynak egy mélyebb hagyomány felé fordulása,., egyszó
val mélységben kell a régin túlhaladní." Jauresnek szemére hányja 
é'l ennél tömörebben nem mondtak kritikát a szocializmusról -, hogy
csak a dolgok helyét változtatja és nem az értelmét.

Péguy nem azért tért le a Jaurés-vonalról a Jeanne d'Arc-vonalra,
mert a szocialistákat túlságosan forradalmiaknak találta, éppen ellenkező

leg: Jeanne d'Arc nagyobb forradalmár, mert az ő forradalmisága mélyebb.
A szent is az igazságosságot követelte, de ez az igazságosság a szeretet
igazságossága, a szeretet gesztusa pedig mindig a legforradalmibb gesztus.
Péguy óta a francia katolicizmus a hősi humanizmus jegyében áll és véd
szentje Jeanne d'Arc, a forradalmár szent.

* * *
Amig Péguyben a misztika bizonyos paraszti realizmussal és gya

korlati érzékkel párosul, kortársa, Léon Bloy, a francia katolicizmus egy
másik arculatát képviseli: az exaltált, spanyolos típust, aki mindent transz
cendens szemszögből lát. Világszemlélete apokaliptikus, a társadalmi kér
désnek is eschatologikus magyarázatát adja (ami laicizált formában a
marxistáknáJ szintén megtalálható). Bloy egész szociális tanításának köz
ponti gondolata az, hogy az emberiség történelme a Szentlélek uralma
felé tart. Korunk kataklizmái, az eljövendő Antikrisztus és előképei mind
arra mutatnak, hogy közeledik a korszak, amikor Isten dicsősége teljé
ben megmutatkozik, s e világ urai megaláztatnak, a szegények és elnyo
mottak pedig teljes elégtételt kapnak. Szerinte az ember feladata e föl
dön az, hogy a szenvedések önkéntes vállalásával kivegye részét a Meg
váltás művéből és ezzel siettesse a Szentlélek uralmának eljövetelét.
A 80-as években, amikor Bloy első könyvei megjelentek, a "természet
tudományos gondolkodás" gőgjében tobzódó polgári prosperitás fénykorá
ban nagyon "kemény beszédnek" tűntek a modern Savonarola szavai. aki
prófétaszemmel előre látta a mai planétáris méretű katasztrófákat és sür
gette fl metafizikátlan világ Isten felé való fordulását. "Egy hallatlan
c/rálllO prológusánál tartunk, kérek egy kis összeszedettséget" - írja
Naplójában 1902-ben. Másutt azt olvassuk nála: "Valami isten) megoldás
felé tartunk, az bolondította Így meg az emberiség iránytűjét..." Kor
társai szemében idegenszerűnek tűnhettek az ilyen kijelentések: "Minden
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töldi dolog célja és értelme a Fájdalom ... A világtörténelem a könnyek
özöne. .. Ami a nagy emberekből megmarad, az nem a h6dításuk, hanem
a fáJdalmuk . . ."

Valósággal kiszolgáltatta magát a szenvedésnek: ebben látja az
ember hívatását. Azzal, hogy nem vállaljuk a szenvedést, megrövidítünk
más lelkeket is, akikkel a Szentek Egyességéből kifolyólag titokzatos
szolidaritásban vagyunk. Ezért minden egyéni mulasztásnak az egész
emberi közösségre kiható végzetes következményei vannak. Bloy szociális
tanításának ez a misztérium a tengelye. (A Szentek Egyessége az egész
modern francia katolikus irodalom egyik főmotívuma: pl. Claudel egész
dramaturgiáját erre építí.)

A megváltó Szenvedés mellett Bloy fötémái közé tartozik a Pénz
és a Szegénység. Ady előtt elzengte a Vér és Arany misztikus költemé
nyét -- mert Bloy elsősorban látnoki költő. - Egyik legjellegzetesebb
műve a pénzről szól. Címe: A Szegény vére, alcíme ez lehetne: a keresz
tény és transzcendens Kapita1. Természetesen nem elvont és tudományo
san kifejtett doktrinákról van itt szó, hanem költői víziókról. A modem
világ a Szegényből él - mondja Bloy: a Pénzt imádja, ami nem más,
mínt d Szegény vére. A kapitalista társadalom a Szegény vérét issza,
mint ahogy Krisztust vesszük az Eucharisztiában. A Pénz egy Isten holt
teste, Krisztus profanált jelképe. Mentől inkább elfordul a világ az igazi
lstenarctól. annál szenvedélyesebben veti rá magát a jelképére.

Amig Marxnál a megváltás eszköze a proletariátus, Bloynál a Sze
gény. A proletárral ellentétben a Szegény nem lázad; nagysága éppen
abban ál', hogy vállalja hivatását. "A Szegény türelme az egettart6 Atlasz
türelme . . ." rajta nyugszik az egész társadalmi egyensúly. "Csak a keresz
ténység tudta megvalósítani azt a csodát, hogy a túlvilági jutalom remé
nyében a szegény nem lázad fel." Ezért a liberális-kapitalista rendszer
saját maga alatt vágta a fát, amikor a kereszténységet kikezdte. Eljön
a nap - jósolja Bloy -, amikor majd a Szegény ezt írja a falakra:
"Kereszténység vagy pokolgép!" (Ma azt is mondhatnók: atombomba.)

Bloy szemében a szegénység nem annyira szociális probléma, mint
misztérium. Kifejti, hogy eddig még semmiféle szociális reformernek nem
sikerült a szegénységet megszüntetni. "Szegények mindig lesznek vele
tek" - idézi Krisztus titokzatos szavait. A szentimentális emberbarátok
kal ellentétben hangsúlyozza, hogy a szegénység a kereszténység misz
tíkus alkatrésze és nem valami szégyenletes nyavalya, amelyet megfelelő

szociális intézkedésekkel ki lehet irtani. A szegénység az életszentség
egyik alacsonyabb formája: a szegény életében mindig van valami űr,

amelyet akarva, nem akarva Isten tölt be. A modern társadalom szörnyű

csapása az Istent nem ismerő proletariátus, mert Isten nélkül a szegény
ség maga a pokol. Bloy, aki maga is a legnagyobb szegénységben, sót
nyomorban élt, Jehan Rictus, proletárköltő szemére hányja, hogy a sze
génység ábrázolásából kizárta az Istent.

A szocialistákkal ellentétben, akik már e földön igazságot akarnak
szolgáltatni, Bloy csak metafizikai bűnhődést ismer. Jaj annak, akinek
már a iöldön megvan a vigasztalása! - mondja a föld urainak és felidézi
a Szeritirás szörnyű vízióját a gazdagról, akit szomjúság gyötör, de hiába
könyörög a szegénynek, hogy legalább egy csepp vizet nyujtson feléje
az ujja hegyén. A szegény megtenné. de nem teheti, mert áthidalhatat
lan szakadék tátong közöttük ...

Ha a szegénység nem is irtható ki, a nyomor méltatlan a keresztény
társadalomhoz. (Bloy, akár Péguy, különbséget tesz a szegénység és a
nyomor között.) Hirdeti, hogy nincs joga birtokolni senkinek, míg egyet
len nyomorgó akad. Szenvedélyesen kikel a modern törvénykönyv ellen,
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amelyben lIa gazdagsághoz való jog, az Evangélium e tényleges tagadása,
a Megváltó kanibáU torzképe benne foglaltatik. Lehetetlen ezt a galand
férget kitépni - mondja - anélkül, hogy. vele együtt bensőnkből is ki
ne tépnénk valamit. De a beavatkozás sürgős" - és huzzáteszi: ---, "Egyéb
ként lsten majd gondoskodik róla". Tehát ő is látta, hogy a kapitalista
rendről más rendre való áttérés életveszélyes operáció, de mégis szüksé
ges. Ha mí nem visszük végbe, Isten majd gondoskodik róla. Prófétai
szemmel előre látta az abszolút háborút, amely az emberiséget a végső

nyomorba taszítja és akkor megszünnek az embereket elválasztó különb
ségek. "Elö hit hiányában a nyomorúság fogja lesüllyedt kereszténysé
günket természetfölötti régiókba emelni" - írja Naplójában 1916-ban.
A jóslat be is teljesedett: a közös szenvedés sok korlátot ledöntött és a
világ a planetáris katasztrófák árnyékában kezdi érezni, hogy egy és oszt
hatatlan; hogy titokzatos szelídarttás fűz össze minden embert. Bloy a
próféták közé tartozik, akik generációkkal előzik meg korukat. A század

"fordulón nem figyeltek fel szavára, ma viszont annál időszerübb: a mi
korunkat és problémáit csak apokaliptikus megvilágításban érthetjük meg.

* * *
Napjainkban Georges Bernanos a Bloy-vonal egyenes folytatása

Temperamentumuk is sokban megegyezik: Bernanosban is van spanyol
vér, ö ls a próféta, a mísztikus és forradalmár keveréke. Míg Bloy inkább
csak metafizikai magaslatokból szemlélte kora problémáit, Bernanos, bár
világszemlélete transzcendens, hozzászól napjaink legkonkrétebb szociális
és politikai kérdéseihez. Az irodalom kedvelői csak a nagy regényírót
látják benne, de szociális tanítását nem veszik komolyan. csodálják
pamfletjei verve-jét, mosolyognak túlzásain és elfogultságain - és köz
ben nem veszik észre, hogy kevés ember él ma a világon, aki ilyen pró
fétai tisztánlátással mutatna rá a bajok gyökerére, sőt megmutatná a ki
vezető utat is. Ami túlzás van benne, az inkább a prófétai hevületű stílus
velejárója, alapjában véve ritka tárgyilagossággal látja meg úgy a jobbo,
mint a baloldali rendszerek hibáit.

Szociális és politikai tanításának forrása szintén egy nagy misztikus
élmény, amelyből regényei is születtek: rádöbben a modern világ démo
nikus jellegére, arra, hogy a Rossz uralkodik a földön. A Rossz pedig

. félelmetes természetfölötti hatalom, hiszen a Sátán a bukott Angyalok
leghatalmasabbika. Másik nagy felfedezése az, hogya Rossz minden for
mája szolidáris egymással, tehát a társadalmi igazságtalanság sem választ
ható el a Rossz egyéb megnyilvánulásaitól. A Rossz természetfölötti hata
lom lévén. nem küzdhetünk ellene tisztán emberi eszközökkel. A modern
világ tragédiája, hogy ezt az igazságot nem ismerte fel. Ezért vezet zsák
utcába a szociális reformerek minden igyekezete.

A másik nagy tévedés - Bernanos szerint az -, hogy csak boldoggá
akarják te-nni az embert, pedig az többre vágyik: az örömre, Isten gyer
mekeinek örömére. A mai ember minden szociális reform mellett is bol
dogtalan, és boldogtalanságának gyökere természetfölötti: elvesztette
Isten gyermekeinek szabadságát, ezért ki van szolgáltatva a Rossz titok
zatos hatalmainak. A Rettegés és Gyűlölet uralkodik rajtuk. Ahol pedig
a Rettegés az úr, a Terror kerekedik felül. (Ez történt Franco Spanyol
országában, amely ellen megírta világhírű pamfletjét: Temetők a hold
fényben.)

A Rettegés és Gyűlölet mellé társul szegődik a Butaság, hogy· az
emberiség sírját' megássa. Huizinga és Ortega mellett Bernanos mutatott
rá leghatásosabban a tömegember konformizmusának szörnyű veszedel
mére. A különböző diktatúrák és elkorcsosult demokráciák a propaganda
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segítségével szinte mesterségesen kitenyésztették az "imbecillisek" külön
böző válfajait: a "bien-pensant"-októl az "intellektüellekig", akik Péguy
óta a francia katolikus költők támadásainak állandó céltáblái. A konfor
mizmus mérge a kereszténységet is kikezdte, aminek következménye a
nyárspolgári keresztények ijesztő elszaporodása. Akárcsak Bloy, Péguy is
rajtuk gyakorolja gyilkos szellemességét. Ök a kereszténység legnagyobb

. botránya, mert a kereszténynek nincs joga közepesnek lenni. Bernanos
szerint a keresztény magatartás eminensen forradalmi, nemcsak a lelki
élet terén, ahol folytonos küzdelmet és megújulást jelent, hanem a tár
sadalomban is, ahol a kovász szerepét kell betöltenie. A kereszténység
elsősorban szabadság és kockázat.

Sajnos, a mai ember mindkettőről leszokott. Az állam gondoskodik
rólu, tehát nem kell kockáztatnia semmit, ennek fejében viszont öröm
mel teszi le szabadságát az állam kezébe. Nemcsak a totális államokban
nincs szabadság, hanem az Ú. n. nyugati demokráciákban sem, ahogy azt
egyik legutóbbi könyvében (Lettte aux Anglais) kifejti. Mert ott, ahol
a Pénz uralkodik, a szabadság tisztára ilIúzórikus "Az embereknek meg
adják az általános szavazati jogot, de arról nem gondoskodnak, hogy
kenyerük is legyen, így végül szavazati jogukat kell eladniok, hogy
kenyérhez jussanak." .

A kapitalista-liberális korszakban a Tőke ellen kellett harcolni, ma
van ennél is nagyobb ellenség: a modern állam, az anonim szörny,
monstruózus adminisztrációjával a szabad emberek legnagyobb ellensége.
Embertelen hatalmát annak köszönheti, hogy a tömegek nem akarják a
szabadsággal járó kockázatot viselni, hanem minden reményüket a büro
kráciába helyezik. Azt hiszik, hogy az intézmények jók és nagylelkűek

lesznek helyettük. A szabadságot nemcsak a diktatúrák veszélyeztetik,
hanem az elkorcsosult demokráciák is, ahol a szabadság nem kockázatot
és kötelességet .jelent, hanem komfortot és egoizmust. Az anyagi kom
fortban elkényelmesedett nyárspolgár leszokik arról, hogy szabadságával
éljen. "A demokráciák és diktatúrák között csak tempókülönbség van: az
utat, amelyet a diktátúrák néhány év alatt futnak be, a demokráciák eset
leg száz év alatt teszik meg" - mondja a Lettre aux Anglais-ban. Az egész
mai szociális és politikai helyzet nem más, mint egyhelyben topogás,
szörnyű circulus viciosus. Bernanos is rájött arra, amit előtte már Péguy
és Bloy is hangoztatott, hogy nem lehet egyik fajta materializmus ellen
egy másik fajta materializmussal harcolni. A modern demokráciák és
diktatúrák egyaránt kiküszöbölték a homo religiosust és helyébe a homo
oeconomicust tették.

Bernanos, akár Bloy, abban látja a társadalmi bajok gYQkerét, hogy
a modern emberiség a természetfölöttit ki akarja zárni az életből. "De a
természetfölötti, ha elnyomják, -szörnyen megbosszulja magát: utat tör
ott, ahol a legkevésbé gondolják, megmérgezi az emberiséget" . " ahogy
új regényében, M. Guine-ban mondja. A mai világ a kereszténység bom
lási termékeibe pusztul belé, mert az minden hullaméregnél veszélyesebb.
Új könyvében (La France contre les Robots) azt írja, hogy a mai jobb
és baloldali rendszerek egyaránt a keresztény eszme monstruózus elfer
dítéseí, Rövidesen minden kűlönbség el fog mosódni a különböző polítíkaí
rendszerek között: mindenütt egyaránt a technokrácia fog uralkodni, a
mérnökök és specialisták. A gazdasági harcban és a folytonos háborúra
való készülödésben a szabadság és individualizmus utolsó nyomai is el
tűnnek. A specialis ták matematikailag kiszámítják, hogyapolgároknak

. melyik magatartása az egyedüli helyes, aki ezt nem fogadja el, az Állam
ellensége, és mint ilyennek nincs joga az élethez. A megdöbbentő kép,
amelyet Bernanos a közeljövő társedalmáról fest, nagyon hasonló ahhoz,
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amelyet James Burnham, volt marxista amerikai közgazdász rajzol a The
Managerial Revolution című művében.

Bernanos, mint az utolsó szabad emberek egyike, szenvedélyesen
tiltakozik ez ellen a falanszterrendszer ellen és felszólítja a világon szét
szórva élő többi szabad embert, hogy kűzdjenek az embertelen modern
társadalom ellen, amely többet követel, mint amennyit nyujt. "Ha a világ
rendje ilyen marad, Franciaország magatartása forradalmi lesz" -- írja
France contre les Robots előszavában, mert úgy érzi, hogy Franciaországra
még nagy szerep vár: ahogyan a XI. században megindította a keresztes
hadjáratokat, ma is meg kellett teremtenie a keresztény lovagi eszmény
új formáját és a mesterséges polítikai kereteket szétrobbantva egy nagy
szerű kalandban egyesíteni a világ minden jóakaratú emberét. Az új
keresztesek felveszik a harcot a Pénz, a modern Állam és a gyilkos Tech
nika ellen és elíndulnak a nyolc boldogság országának meghóditására.

Bernanosnál meggyőzőbben kevesen fejezték ki azt a tényt, hogy
a modern emberiség homályos vágyódását a megváltás és egység után
csak a kereszténység tudja kielégíteni. Ez a vágy megvan a szocialíz
musban és marxizmusban is, de az ő földi paradicsomuk csak olyan ember
telen diszciplinával valósítható meg, amely megöli az emberben az örömöt,
amely a szabadság velejárója. "A mai világ magát forradalminak mondja
- írja a Robots-ban Bernanos -, pedig soha korszak nem volt kevésbé
forradalmi és kevésbé haladó," Az "irányított" forradalmak korát éljük.
Pedig forradalmat csak szabad emberek tudnak véghezvinni. De hol talá
lunk ilyeneket? Bernanos válasza az, hogy az igazi keresztények között,
akikben az evangélium szelleme él "Az evangéliumnak megvannak a
maga forradalmi mírígyeí" - mondja a Temetőkben. Egész oeuvrejének
központi gondolata az, hogy csak a megújhodott, az evangéliumi forrá
soktól megfiatalodott kereszténységben van meg a forradalmi szikra,
amely képes még a szíveket felgyujtani. (Jellemző, hogy regényeiben, a
Falusi Plébánosban és a Monsier Ouine-ban csak egy igazi forradalmár
szerepel, és az a fiatal pap.)

Péguy, Bloy és Bernanos egyaránt azt vallják, hogy az emberiséget
nem a politikusok és szociális reformerek fogják megváltaní. hanem a
szentek. Mert - ahogy Bernanos mondja - a szent a legnagyobb totta
dalmár. Amint láttuk, a három nagy költő tanítása nem egy ponton talál
kozik a szocializmussal, mégis van közöttük egy alapvető különbség:
az hogy a szociális problémák megoldását nem az intézményektől var
ják, hanem a lelkek forradalmasításától. Ahogya Lettre aux Anglais-ban
mondja Bernanos: "Az intézményeket sorra lejáratják, de nem baj: az
emberek talán végül rájönnek, hogy ne várjanak tőlük semmit, hanem
a saját lelkükkel kössenek paktumot".
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