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BERNANOS KÜLDETÉSE

"Nem a test és vér ellen kell tusakodnunk,
hanem a fejedelemségek és hatalmasságok el
len. .. a gonoszságnak égi magasságokban lévő

szellemei ellen."
(Ef. VI, 12.)

Georges Bernanos-szal nemcsak egy nagy regényiró és pamflettista, hanem korunk
egyik látnoki szelleme szállt sírba.' akinek megadatott, hogy a tőrténelem titkos nyel
vét megfejtse. Külőnleges missziója volt közőttűnk: egy olyan korban, amely kizárólag
a relatívban él, ő, akár mcstere. Léon Bloy, "az abszolút zarándoka" volt; egy olyan
világban, amely nem ismer mást, csak a földet, ő a természetfölötti hírnöke. számára
Isten és a Sátán nem elvont fogalom, hanem élő "jelenlét". Egy olyan világban, ahol
milliók helyett egy ember gondolkodik és a tömegek "inkább ölnek, csakhogy ne kell
jen gondolkodniok", ő a megtestesült antikonformizmus; egy olyan világban, ahol
mindenki csal, az ő számára a becsület vallásos fogalom, keresztény erény. Az utolsó
büszke és szabad emberek közé tartozott, kolerikus, nagylelkü és harcos fajta: ereiben
könnyen lobbot vet a spanyol és lotaringiai vér. Mindenféle szinezetű "bien-pensant"-ok
réme, aki huszárosan szeret szétütni maga körűl; nem bír el semmiféle politikai kere
tet, . ezért minden megnyilvánulását botrányok kisérik, jobb- és baloldalon egyaránt.
Publicisztikai pályafutása látszólag csupa ellentmondás, pedig önmagához és az igaz
sághoz mindig hű marad. Húszéves korában rövid ideig rojalista és szocialista és Maur
rasék táborához tartozik, de lapjukba olyan cikkeket ír, hogy az olvasók százával mond
ják fel az előfizetést. később megírja Maurras fasizmus a ellen az "Igazság botránya"
című pamfletjét. 193;1-ben Spanyolországba megy, mert egy hatgyermekes biztosítási
tisztviselő ott könnyebben tud megélni - egyik fia falangista lesz, sőt ő maga is
.bízonyos rokonszenvet érez Franco iránt, de 1936-ban megjelenik korunk egyik leg
jelentősebb parnfletje: "Temetők a holdfényben" ("Les grands címetieres sous la lune"},
amelyben Bernanos szenvedélyesen tiltakozik Franco terrorja ellen és a történtekért
a spanyol katolikusok és klérus egyrészét teszi felelőssé; a megtámadottak minden
követ megmozgatnak, hogy a művet indexre tétessék, de XI. Pius pápa ebbe nem
egyezik belé, mire a "bien-pensant" katolikusok hermetikusan bezárnak minden ajtót
az izgága próféta előtt. 1937-ben rövid franciaországi tartózkodása után undorral hagyja
el hazáját, és Paraguayba, majd Braziliába költözik, ahol egy, Isten háta mögötti kis
helyen, egy elhagyott fazendában lakik családjával együtt; onnan írja pamfletjeit a
a Franciaországot is elárasztó fasizmus ellen: "Mi, franciák" ("Nous autres Francais")
és "Az igazság botránya" ("Le scandale de la vérité") címrnel. 1940-ben a brazil sajtó
ban, titkos nyomdán előállitott francia lapokban és a londoni rádióban tartott elő

adásaiban tiltakozik hazája megbecstelenítése ellen.
A fegyverszünet után újra hazajön, szétüt a "marxista keresztények" között, de

a reakciósoknak nem sokáig telik kedve benne, mert rövidesen megírja ragyogó pamflet
jét: "Levél az angolokhoz" ("Lettre aux Anglais") címmel, amelyben tiltakozik az ellen,
hogy az angolszász kapitalizmus kisajátítsa magának a kereszténységet és meg akarja
"menteni" Európát. A "France contre les Robots" ("Franciaország a robotomberek
ellen") c. írása egyik oldalon sem tetszett, mert megjövendöli, hogy minden mai rend
szer egyenesen a falanszterhez vezet. Egyik legutolsó tanulmánya a szentekről szól,
akik egyedül biztosítják a világ egyensúlyát." Mottóul Eluard szavait választja: "La
mort si difficile et si facile" (A halál, mely oly könnyű és oly nehéz), amelyeket a

1 19/.8 július 5. halt meg 60 éves korában.
2 «L'heure des Saints' (Cheval de Troie 1948. mare.:
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szentségre is alkalmaz: "La sainteté si difficile et si facile ..." Márciusban, mikor a cikk
iródott, Bernanos már halálosan beteg; májbaja ezév tavaszán, tuniszi tartózkodása alatt
hatalmasodott el rajta: egyébként ez a fejedelmi megjelenésű férfi már 1934 óta rok
kant volt: egy baleset következtében csak két botra támaszkodva tudott járni, de szen
vedéseit nagy keresztényi türelemmel és derűvel viselte. Halálos ágyán visszautasí
totta a morfiumot, teljes öntudattal vállalva a halálküzdelmet. Utolsó szavai ezek vol
tak: "Et maintenant a nous deux ... Most jön a leszámolás kettőnk közt": végső via
dalra hivta ki nagyellenfelét, a bukott angyalok leghatalmasabbikát. A szerntanuk sze
rint halotti maszkja csodálatosan hasonlított Pascaléhoz, talán nem is egészen vélet
lenül ...

Ö is, akár Pascal vagy Dosztojevszkij. azok közé tartozik, akik teljes öntudattal
átélték "az üdvösség mérhetetlen kockázatát", akik számára az egyetlen nagy emberi
kaland, amelyért élni érdemes, nem a földön, hanem természetfölötti síkon játszódik
le. Bernanos, akár Dosztojevszkij, nem moralista, hanem misztikus. A francia regény
irodalomban, amely előtte szinte kizárólag moralista volt - beleértve Mauriacot is
- Bernanos teremti meg a tiszta metafizikai regény.t. A "Sátán árnyékában" ("Sous
le soleil du Satan") c.' regényének megjelenése 1926-ban szenzáció volt; írója harminc
n yolc éves múlott, neve jóformán teljesen ismeretlen, előzőleg csak néhány kevésbé
ismert lapba irt" és egy hosszabb novellája jelent meg "Mme Dargent" címme!. Saját
magát sohasem is tartja hivatásos írónak, csak dilettánsnak, aki szabadidejében a
kávéházban írogat - az íráshoz okvetlenül szüksége van ember! közelségre, ezért
Braziliában órákhosszat lovagol, hogy kávéházhoz juthasson. Egyszer egyik barátja,
Valéry-Radot kéri, mutassa meg, mit ír, erre Bernanos átadja neki a "Sátán árnyéká
ban" megkezdett regényének kéziratát. Barátja elragadtatással kiált fel: "Képes lennél
végig így megirni?" - és Bernanos megírja a lumbresi szent és a szerencsétlen Mou
chette történetét. A "Sátán" egészen új hang a francia regényirodalomban. Ki látott
ilyen regényt? Főhőse egy szent, vagy majdnem szent, egy pap - eddig a papok
még Mauriacnál is legfeljebb mellékszereplők voltak - sokan az arsi plébánosra gon
dolnak, bár Bernanos' egy interjúban tiltakozik az ellen a feltevés ellen, hogy az Egy
ház által oltárra emelt szeritről regényt merne írni. A külső cselekmény alig valami,
az író mintegy "belülről" ábrázolja a lelkeket és a regényírás eszközeivel próbálja
megéreztetni a legintimebb kapcsolatot az ember és a természetfölötti között, amelyről

a misztikusok is inkább csak hallgatnak. Az iró megdöbbenti a kritikusokat, nem tud
ják hova tenni. Szerencsére kéznél volt a Dosztojevszkij-analógia: a nagyorosz sem
"szabályos" regényiró, legalább is realísta értelemben nem: Bernanos is ilyen: ő is "szin
tetikusan" lát, szempontja minden lélektani realitáson kívül esik. Neki is szemére
hányják, hogy csupa abnormis embert ábrázol, az életben nem szaladgálnak olyan falusi
kislányok mint Mouchette, akikben a lázadás szelleme ilyen démoni formákat öltene,
sem Donissan abbék, akiket a Sátán személyesen ölelget a keblére. Bernanos, akár
Dosztojevszkij. olyan területekre világít be, amely előtt lángpallóssal áll őrt az angyal
és. csak az őrülettel határos élmény képes némileg kitapasztalni.

A "Sátán árnyékában" c. regényben már megtaláljuk Bernanos oeuvre-jének
álandóan visszatérő főmotívumát, azt, hogy a rossz természetfölötti hatalom; nem
probléma, hanem szörnyű nagy titok, amely előtt az Apostol is szent borzongással
áll meg. Amig a naturalista regényben a bűn az ösztönök kielégítése csupán, önző

keresése annak, ami az emberre nézve hasznos és kellemes, Bernanos csak egyféle
bűnt ismer, és ez a bukott angyalok bűne: Isten ellen való lázadás. Nem a hús kísér
tése veszélyes - ez alíg játszik szerepet regényeiben -, Mouchette is csak lázadás
ból dobja magát a márki és a képviselő karjaiba.

A bűn víziója szinte elviselhetetien intenzitású első regényében: Donissan abbé
valósággal látja, hogya rossz minden formája, a látszólag legkisebb vétek, legkisebb
igazságtalanság milyen titokzatos szolidaritásban van egymással és a bűnösök egyes
ségét erősíti, amely éppen olyan természetfölöttí közösség, mínt a Szenteké, sőt, az
eredeti bűn következtében e két ,közösség bizonyos pontokan érintkezik egymással:

l Magyarul is megjelent Ju<t Béla fordftásában.
2 Az «Avant-garda--ba 1913-f/,-bcn és az «Untvers--be.

621



"Mind benne vagyunk (a bűnben) - mondja Chantal, a "Joie" hősnője -, egyesek
azért, hogy élvezzék, mások, hogy szenvedjenek miatta. végeredményben mindnyájan
ugyanazt a kenyeret esszük" ...

A szentek más embernél sokkal inkább átélik ezt és a szenvedés vállalásával
ki akarják venni részüket a megváltásbóI. A francia keresztény spiritualitásra ez a
vágy különösen jellemző, de Bernanosnál más is van: az ő hőseinek nagy kisértése 
amiért Donissan abbé, a későbbi .Jumbresí szent" majdnem elkárhozik -, hogy felel
jenek a Sátán kihívásának, hogy igazságot akarjanak szolgáltatni; a lumbresi plébános
szinte kényszeríti Istent, mutassa meg, ki az erősebb: Ö vagy a Sátán, szinte követeli
a csodát - de az nem sikerül, mert Isten csak a szeretetnek adja meg magát. Ez a
gondolat szintén a bernanosi vezérmotívumok közé tartozik, amely egész szociálfs
tanításának is alapja.

Donissan abbé alakját sokan kifogásolták: nem igazi szent, mondották. De Ber
nanos nem is állítja, hogy szent, amikor regényében a .Jumbresí szentnek" hivja, nem
a saját, hanem a pap híveinek véleményét fejezi ki. Azt is mondották, hogy hősében

nincs igazi szeretet, de hiszen az író éppen azt mutatja meg, hogy az abbé minden
,:szentsége" mellett majdnem elkárhozik. Kihívásában kétségkívül sok a gőg, mint
Bernanos legtöbb hősében. még az annyira rokonszenves "Falusi plébános" sem ment
egészen tőle. (Az író lelkében is felülkerekedik olykor és elnyomja a francisz
kánus szellemet, amelyet mégis mindennél magasabbrendűnek tart, de amikor spanyol
vére "_. és a kalózőséé - fellobog, nem vonzza más, mint a bravúr.)

A .Jumbresí szentet" sokan teljesen irreálisnak tartották: elképzelhető-e olyan
ember, aki képes saját lelki nyugalmát, ha kell, üdvösségét is felajánlani, hogy mások
üdvözüljenek? A misztikus szentek életében erre is van példa, de nem is kell olyan
rnesszire menni: Péguy, aki pedig kortársunk, és nem volt "abnormis", ehhez hasonló
fogadalmat tett.

A manícheízrnus vádját is szokták Bernanos-szal kapcsolatban - főleg első regé
nyének megjefenése után - hangoztatni.' A könyv és az utána következők világ
szemleletében kétségkívül van néha valami manicheista vonás, Bernanos olykor
nagyon is mereven állítja szembe egymással a "világot" és a kegyelmet és a Bűn

hatalmát különösen dramatizálja, de világnézete későbbi könyveiben, például a
"Monsieur Ouíne'<-ban - már sokkal derűsebb -, regényeinek végső kihangzása
pedig az, hogy végeredményben a rossz is a jót szolgálja. Kétségkívül pascalian
tragikus az a kép, amelyet a keresztény lélek drámájáról rajzol, "a szent tanubizony
ságát tüzes vassal kényszerítik ki", ahogy a "Sátán"-ban mondja, de a kereszténység
drámai ábrázolásával is missziót teljesített Bernanos egy olyan korban, amelyben a
kereszténység elsekélyesedett és nyárspolgári lett.

A bernanosi hősök valóban nem megnyugtató és idillikus emberek: száz
percentesen felelnek sorsuk hívásának, végső konzekvenciákig élik az életüket, teljesen
elkötelezik magukat. Mint az abszolút emberei, szinte akaratlanul is jelt adnak Isten
nek vagy Sátánnak és ezzel mintegy felhívják figyelmüket az emberi nemre, aminek
az a következménye, hogy körülöttük minden forrong, minden erjedésbe jön: ezt
látjuk Chantalnál és Ouine tanár úrnál is. A "lumbresi szent" és a szegény kis falusi
plébános szintén felkavarnak mindent maguk körül, és az angyalian alázatos Chevance
abbé valóságos idegkrízist vált ki az "Imposture" hitevesztett hősébőI. Az ilyenfajta
regény nem "kellemes és megnyugtató" olvasmány és nemcsak az átlagoIvasóból, de
sok kritikusból is ellenszenvet vált ki.

"Bernanos nem tud regényt írni!" - mondják, és valóban, ha a naturalista regény
technikájának szempontjaiból nézzük és főleg a mai angolszász regényekkel hason
lítjuk össze Bernanos műveit, ezek nem felelnek meg a naturalista katekizmus által
felállitott szabályoknak. (De ebből a szempontból az egész mai francia regényiro
dalom, a legjelentősebb alkotások sem "igazi" regények. Akkor nem tud írni sem
Mauriac, sem Gide, sem Camus, sem Malraux, sem Giraudoux, de még maga Sartre
sem nundig egészen "szabályos" l) Bernanos nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy

1 André Thérive: tanulmánya «Galerie de ce Ternpss-ben.
• .Ouine tanár úr» eimmel magyarul is megjelent e cikk irójának forditásában.
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a lelkeket mintegy "belülről" ábrázolja, ahogy Isten szeme látja azokat, mire Sartre
azt vághatná a fejéhez, hogyaregényiró nem Isten, hanem hőseinek tanuja vagy bűn

társa. Bernanos Egyik sem; még csak nem is moralista, hanem misztikus, amiből a
regényirás szempontjából nem egy veszély származik: a lélek szemével nézve, az
ember története a lényeges vonásokra egyszerűsödIk le - az Isten félelmetesen egy
szerű! -, ezért mondják, hogy Bernanos "szimplifikál", csak az abszolút Jót és
abszolút rosszat ismeri, márpedig a regény nem az abszolút, hanem a relatív műfaja:

egy történetet különböző szemszögből ábrázol, az olvasóra bízza, hogy végeredmény
ben milyennek lássa azt.

Bernanos a "Sátán árnyékában" nem a realista regény technikáját követi, művé

nek egész felépitése sokkal inkább lírai, zenei jellegű. Ebből a szempontból kell
nézni a szerkezetét is, melyet sokan kifogásoltak. Mi köze van Mouchette történetének
a lumbresi szent történetéhez? Pedig logikai szempontból is összefügg a regény két
része, hiszen Mouchette az első lélek, akiben Donissan abbé meglátja Sátánt és rá
eszmél hivatására, amelyet abban lát, hogy a Sátánt üldözze a lelkekben. De egy
mélyebb, lirai szempontból is indokolt Mouchette szerepeltetése: gondoljunk csak
arra a jelenetre, amikor a bűnös fiatal leány lelkét először "látja" Donissan abbé és
megmutatja neki, milyen valójában ő. A gőgös, fölényes fiatal leány, aki addig
konokul hallgatott, most beszélni kezd és megkezdődik a csodálatos duó, amelyet
tulajdonképpen csak a zene tudna igazán kifejezni és Bernanosnak sem sikerül egé
szen, amikor a két hang: a szenté és a bűnösé "egyetlen panasszá olvad össze", a
két lélek titkos rokonságban van egymással, hiszen "mindnyájan ugyanazt a kenyeret
esszük" ... Hasonló duót találunk az "Ouine tanár úrt-ban, a rossz megtestesítője,

Ouine tanár úr és tanítványa, Philippe között: "lassanként az ő hangja is akaratlanul
mestere hangjához hasonult, úgyhogy végül már a két hang szinte egybeolvadt. Igy
beszélgettek egymással a sötétben, mint két csavargó az útkanyarban, tökéletes ma
gánosságban" .

A dialógusok sem mindig igazi dialógusok, bár Bernanos tud ilyeneket is
írni, ha akar, példa reá Donissan abbénak a grandseigneurös, bölcs Menou-Segrais
abbéval való beszélgetései - a legtöbbször a dialógus is inkább monológ, a hős nem
válaszol annak, akivel beszélget, sőt még olyankor is, amikor látszólag felháborodik
partnere szavain, önmaga ellen kel ki: erre számtalan példa van a bernanosi beszél
getésekben: az Anatole Francera emlékeztető iró Saint-Marin és az ostobán fecsegő

Soubiroux abbé, vagy Cénabre abbé, a hitevesztett pap és a "katolikus" zugiró,
Pernichon közti dialógus, ahol ugyanannak a személynek két különböző hangja felel
get egymásnak. A többi dialógus sem valószínű - mondják a kritikusok -, mert az
emberek nem így beszélgetnek egymással. Tény az, hogy a naturalista regényekben
az emberek tapogatózve. dadogva mondják el a mondanivalójukat, lassanként derül
csak fény a jellemükre. ezzel szemben Bernanos személyei túlságos elvontan beszél
nek és az iró rögtön elárulja legbelsőbb lényegüket. Ennek a magyarázata, hogy
Bernanosnál a lelkek csupaszon állnak egymással szemben, minden társadalmi és sőt

olykor lélektani vértezet nélkül is, ezért amit mondanak, az túlságosan is kondenzált,
és a lényegre szorítkozó. Akár Mauriac, ő sem hagyja alakjait beszélni, maga szól
közbe, magyaráz, ami megbocsáthatatlan vétek a naturalista esztétika szerínt, amely
azt kívánná, hogy az író minden kommentár nélkül ábrázolja hősei magatartását.
De ne felejtsük, hogy ez a technika végül a filmszerűen primitív ábrázolási módhoz
vezet és még Flaubert és Stendhal is nemegyszer közbeszól, csak egyes amerikai
irók követik százpercentesen az említett technikát. Bernanos túlságosan türelmetlen
ahhoz, hogy ezzel a technikával éljen, idegesen sietteti hőseit, elbeszélése sokszor az
érthetetlenségig elliptikus, nem egy arcképe a XVII. századi elvont és aforisztikus.
portrékra emlékeztet, nincs meg regényeiben a széles epikai hömpölygés.

Szintetikus látásából és abból, hogy inkább az okok, mint az okozatok érdeklik,
az következik, hogy regényeiben nincs reális idő, hiszen mindent az örökkévalóság
szempontjából néz - jellemző, hogy Mouchetteben Donissan abbé egyetlen szem
pillantás alatt látja a multat - bűnös ősei összes vétkével - és a jövőt, azt, hogy Isten
hez tér meg: "Mikor a lázadás szelleme élt önben, láttam Isten nevét írva a szívében".
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Ez valóban nem regénytechnika, ha a regény műfaját úgy határozuk meg, hogy az idő
múlását ábrázolja.

ft. "Sátán'·ba.n, sőt a következő regényeiben is vannak technikai kezdetleges
ségek, de kárpótlásért mindezekért olyan kvalitásokat árul el, melyek korunk leg
nagyobb írói közé emelik. A metafizikai regény nem könnyű műfaj és a legnagyobbak
nak sem mindig sikerűl veszélyeit elkerülni. Tény az, hogy Dosztojevszkij óta senki
sem tudott olyan természetfeletti feszültséget vinni a regénybe, mint Bernanos és úgy
rávilágítani az emberi lélek minden szociális és morális rétegeken túli, legmélyebb
igazságára, az emberi sors legnagyobb titkára: hogy van bűn, de van megváltó szenve
dés is. (Hiszen Donissan abbé megpróbáltatása is véget ér, és aki majdnem a "szerelmes
blaszfemia" áldozata lett, halála előtt egészen átadja magát Istennek és alázattal
vállalja a szenvedést: a sírjánál bekövetkezett csodálatos gyógyulás azt mutatja, hogy
Isten elfogadta az áldozatát.) A Sátán nem diadalmaskodik örökké: a Rossz szörnyű

szolidaritásánál erősebb a Szentek Egyessége.
Ha a "Sátán árnyékáv-ból hiányoznak is a szoros értelemben vett epikai kvali

tások, helyette Baudelaire-re emlékeztető Iírát kapunk, egy-egy részlete valóságos
prózában írt poéma, akárcsak a másik nagy "démoni" költő, Bernanos is érti a dolgok
titkos nyelvét, a csend, a felvillanó fények és imbolygó árnyak beszédét. Jellemzö,
milyen nagy szerepe van regényeiben az árnyékoknak: alakjainak árnyékát nem egyszer
összetévesztik az élő emberrel, annak szimbolumaként, hogy a földi világ is csak
árnyékvilág, amelynek nincs is igazi realitása. Tájai résztvesznek az emberi tragédiá
ban: a calaisi ködös, tragikus táj - Bernanos családi birtokukon, a Pas de Calaisban
töltötte el élete nagy részét - vetítődik elénk regényeiben, a sötétzöld tenger, vilá
gítóan fehér krétafalaival, feketén bólogató pineák fenyegető árnyai, máskor a fojtóan
forró normandiai nyár tündöklő meztelensége (ez a "Joie" légköre).

Bernanosnak nem is állt szándékában, hogy holmi raffinált technikai "trouvaille"
okkal kápráztassa el olvasóit: mintha előre látta volna a krítikát, a "Sátán" utolsó
oldalain megrajzolja egy Anatole France-szerű író arcképét. akit csak a kíváncsiság
vezet a lumbresi szenthez. A kar ík atúraszerű portréból kiérződik, mennyire megveti az
effajta irót, "akinek mesterkélt nyelve a legmegbizhatóbb szavakat is meghamisítja, aki
nél maga az igazság is szolgaivá válik ... A kíváncsiság arra ösztökéli a vén zsonglőrt,

hogy folyton megfíataIítsa magát és tükör előtt próbálja ki pózait ... mint az utca
lány, kit a bűn tanított és csiszolt, tisztában van azzal, hogy d mód, ahogy ad az
ember, fontosabb, mint az, amit ad .. .'

Semmi sem gyűlöltebb Bernanos előtt, mint a szentségtörő kíváncsiság, a dilet
tantizmus, amellyel némely író és pszichológus közeledik a lelkekhez. A dilettantiz
mus tragédiája a következő regényének, az "Imposture"-nek ("Csalás"-nak) a
tárgya. (Ouine tanár úrban is visszatér ez a téma.) Az "Imposture" (1927) talán kevésbé
sikerült művei közé tartozik, de témája tipikusan bernanosi téma, hiszen jóformán
egész oeuvrejének ez lehetne címe: "Imposture", mert Bernanos a nagy emberi csalás
és hazugság leleplezője. A regény hőse a hitétvesztett, tudós Cénabre abbé, a rnisztikus
szentek szakértője, szinte nem is emberi: az intellektuális gőgnek, az Isten teljes
visszautasításának olyan esetével állunk szemben, amely már nem is valószínű. Cénabre
abbé, bár nincs hite, a spirituális é1et legmagasabbrendű gyakorlataira kényszeríti
magát. Számára a hit csak keret, amely nélkül élete szétesik, Isten számára csak
megszokás. "A lelke terméketlen sivatag, amelyben még a kétségbeesés is mozdu
latlan ..." A kárhozatnak indult lelkek szörnyű békéje jellemzi - Bernanosnál a túl
ságosan nagy lelki béke mindig gyanús és sokszor a kárhozat előhírnöke .:-, ez az
eset a Falusi plébános naplójának grófnőjénél és Ouine tanár úrnál is. Még a blasz
fémia és lázadás is előbb vezet Istenhez, mint a modern ember intellektuális kíváncsi
sága, amelyből hiányzik a szeretet. Az "Imposture" kissé az egész modern világ
szimboluma is, amely a hitet túlélő misztikába pusztul belé, ahogy azt Bernanos több
pamfletjében kifejti.

De az ember, legyen az egyes ember, mint Cénabre abbé, vagy az egész emberi
ség, nem bírja ki az intellektuális gőg jeges légkörét, ez a túlságosan elvont érzés
rövidesen gyűlötetté változik át. "Amikor a szeretetnek ez az undorító elfajulása (a
gőg) meghozza gyümölcsét, neve megváltoúk: gyűlőletnek hívják". Mint a legtöbb
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bernanosi regény, az "Imposture" is a megváltás drámáját ábrázolja: abbé Cénabre
kárhozatnak indult lelke mellé odaállítja az evangéliumi lelkületű, gyermekien naiv,
világi dolgokban kissé ügyetlen abbé Chevance-ot, akit nagyvilági paptársai "a szakács
nék gyóntatójának" csúfolnak. Most jelenik meg Bernanosnál először az igazi francisz
kánus szellemtől áthatott papi alak, akivel később 'még többször találkozunk regényei
ben - ilyen a "Falusi plébános" és az "Ouine tanár úr" papi alakja -, akiben a
természetfölötti erények megvannak, de teljesen hiányzik a prudencia erénye. (Ber
nanos nem szereti azokat, akikben ez túlteng I Nem minden irónia nélkül rajzolja meg
Espelette püspököt vagy a Falusi plébános és Donissan abbé nagyonis óvatos feljebb
valóit.) Akik azt mondják, hogy Bernanos alakjaiban nincs igazi alázat és szeretet,
nem ismerik jól Chevance abbét, aki annyira alázatos, hogy még önmagát sem veti meg,
legfeljebb szánja. Ahhoz, hogy tökéletes franciszkánus lélek legyen, csak egy valami
hiányzik: az öröm. Ezek a bernanosi hősök, még a legszentebbek is - Chantalt ki
véve -, mind a getszemani kertben találkoztak Jézussal, és azóta szomorúak. A szo
morúság veszélyes is lehet, de csak akkor, ha a lélek tetszeleg és önmagát szemléli
benne, mint valami zavaros tükörben; az erős lelkek azonban, mint Donissan abbé vagy
Chevance atya, szomorúságuk legmélyén is vigaszt nyujtanak a többi léleknek és így
maguk is megvigasztalódnak.

Az .Jmposturev-ben is, mint az ősszes bernanosi regényben, a Szentek egyes
ségének törvénye érvényesül: abbé Chevance nem hiába emlegeti halálos ágyán
Cénabre abbé nevét, érezzük, hogy érette vállalja ezt a kevéssé felemelő haldoklást
a csúfondáros párisi házmesterné és megdöbbent lelki gyermeke, Chantal között, akik
szinte megbotránkoznak a szentéletű öreg pap nyomorúságos halálán, De Isten alázatos
szolgája "első pillanatra beletörődött abba, hogy kicsinyesen. gyáván, alacsonyan fog
szenvedni, sőt meg is botránkoztatja felebarátjait". Chantal kétségbeesve nézi ezt a
kevéssé méltóságteljes haldoklást és lelkiatyjáért felajánlja a legnagyobb kincsét: az
örömét. Jellemző, hogy Bernanos hőseinek halála mindig ilyen kevéssé "épületes", ebben
is az Udvözítőéhez hasonló, mert csak így teljes az áldozat. Chantal, a Falusi plébános,
Donissan abbé és Chevance abbé egyaránt így hal meg, csak az ördögi Ouine tanár
úrnál beszélhetünk "euthanaziáról".

Az "Imposture" megírási módja talán a legegyenletlenebb, a hangnem leg
kevésbbé egységes: a gyengéd visszafojtott lírát felváltja a magyarázó hang, majd a
karikatúra, főleg ott, ahol a Cénabre abbé körül nyüzsgő szánalmas figurákról van
szó, amilyen a "katolikus" ujságiró, az akadémikus, a nagyvilági püspök, azok a "bien
pensant keresztények, akik úgy felbőszítik Bernanost, akár mesterét, Léon Bloyt, hogy
türe!mét veszti és rögtön karikatúrába csap' át. Ha tőle függne, legszívesebben kizárná
őket az Egyházból, mert a "kereszténynek nincs joga közepesnek lenni". "A közepes
keresztényekkel csak a szentek boldogulnak", - mondja a fiatal falusi' plébános.
Bernanosnak ez az arisztokratikus felfogása nem minden gőg nélkül való és nem is
egyezik az evangéliumi szellemmel, hiszen Krisztus Urunk a nyárspolgárokkal és fari
zeusokkal is szóbaállt, mert ők sincsenek kizárva az üdvözülésből.

A "Joie" ("üröm") című regényében, amely az "Imposture" folytatása, némileg
helyreüti ezt az igazságtalanságot és - Kis Szent Teréz példájára gondolva - azt
rajzolja meg, hogy szentség lehetséges a polgári életformák és háztartás apró-cseprő

kis gondjai között is. Amíg Donissan abbéban az erő adománya túltengett és a szent
ség drámai, sőt tragikus útját járja, amelyből hiányzott az öröm, Chantalban a spiri
tuálizmus "kis útját" próbálja megrajzolni Bernanos, azt, amelyet Lisieuxí Szent Teréz
képviselt. Mig legtöbb .hőse szomorú, Chantalban az istengyermekséggel együttjáró
örömöt akarja megéreztetni, bár ez nem mindig sikerül neki és Chantal alakját nem
mindig tartjuk egészen hitelesnek. Ebben a regényében Bernanos nem kevesebbre
vállalkozik, minthogy az extázis lelki és testi tüneteit rajzolja meg és egy léleknek
a misztika útján befutott káprázatos pályáját, annak összes tragikumával.

Ez a tragikum főleg abban áll, hogy még a szent sem tudja környezetét egészen
megváltani: Chantal keserűen tapasztalja - mert benne van is keserűség! -, hogy
mindent felkavar maga körül, anélkül, hogy a lelkeket sikerülne Istenhez vezetnie.
Megint élesen szembe van állítva a világ és a kegyelem! Ezek a bernanosi szentek túl
sokat foglalkoznak magukkal, folyton mérlegelik, hogy van-e eredménye áldozataiknak!
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Nem elég alázatosak! Chantalnak végül megis sikerül teljesen átadni magát Isten aka
ratának; extázisban átéli Krisztus agóniáját; mikor a Júdás-jelenethez ér, belep szobá
jába a hitehagyott pap, akit Chevance abbé lelki gyermekére bízott. Amit Chantalnak
életében talán nem sikerűlt, szörnyű halálával eléri: Cénabre abbé képtelen volt a
Miatyankat imádkozni, a fiatal leány holtteste mellett megtalálja az ima szavait.
A regény végső kicsengése az, hogy csak a vértanuság síkján lehet valamit az embe
rekért tenni, akik, amíg él, védekeznek a szenttel szemben, mint egy leprást, el akarják
különítení. "Miért nem vonul kolostorba?" - mondják egyhangúlag Chantal környeze
ténok tagjai. A legtöbb ember élete csupa hazugság, és a szent jelenlétében lelkük
legmélyebb akcentus szólal meg, ezt pedig nem bírják elviselni. A legtöbb ember
nem szabad, hanem rabszolga, csak a szentnek van bátorsága őszintén és szabadon ön
maga lenni. A világ és szent közötti ellentét sokféle változata ez a regény, amelyben
Bernanos Chantalt szembesíti nagyanyjával, akit a földi dolgokhoz való túlságos ra
gaszkodás őrületbe kerget, a farizeusi apával, aki az Egyházat csak arra használja fel,
hogy a világban érvényesüljön: a hitehagyott pappal, a soffőrrel, aki a démoni bűnöző

típusa, a tudós pszihiaterrel, akik többé-kevésbbé mind védekeznek hatalma ellen,
mert nyugalmukat féltik tőle. Csak a bűnös vonzódik hozzá, amorfinista soffőr szemé
lyében, aki gyilkosa is lesz; a Szent körül' mindig ott ólálkodik a Rossz valamilyen
képviselője, mert természetfölötti hatalom lévén, különösen érzékeny a szentség varázsa
iránt.

Ezzel magyarázható a papi hivatás titokzatos vonzóereje. Donissan abbé le
nyűgözi Mouchettet, a Falusi plébános körül ott leselkedik a kis Séraphita Dumouchel:
a gőgös grófnő, sem leánya, nem tud varázsától szabadulni. A papi hivatás varázsával
való démoni visszaélés az "Un crime" (Bűntény) című regénynek egyik motivuma.
Bernanos ezúttal detektívregényt akart írni és az sikerűlt is neki, de itt sem elégszik
meg azzal, hogy az olvasó felcsigázott érdeklődését teljes mértékben kielégitse; ennek a
műnek is mélyebb metafizikai értelme van: az önmagáért való hazugság démoni öröme.
A hősnő egy méltatlan, volt apáca törvénytelen leánya, akinek élete csupa hazugság.
Ez a perverz fiatal nő huszonnégy órára papnak öltözik, nemcsak azért, hogy az általa
elkövetett gyilkosság következményei elől megmeneküljön, hanem a szentségtörés
démoni gyönyöréért is. Sikerül is mindenkit levenni a lábáról, a vizsgálóbírót is bele
értve, aki nem sablónos detektívfigura, hanem bernanosi alak: mindjárt megsejti a
titkos rokonságot a dráma szereplői között, a bűnösök egyességének félelmetes össze
függéseit.

Amíg az 1934-ben megjelent "Un Crime" egy nagy író játékos kedvteléséböl
'született, az 1936-ban napvilágot látott "Falusi plébános naplója" ("Journal dun curé
de campagne") Bernanos legjelentősebb műve,' amely osztatlan sikert aratott. A Francia
Akadémia a regény nagydíj át ítéli oda az írónak, aki a szerény Femina-dijat kivéve,
amellyel a "Joie"-t koszorúzták meg - életében semmiféle hivatalos elismerést nem
kapott. A kritika egyhangúlag elismeri, hogy Bernanos ezúttal szerencsésen választotta
meg műfaját: a fiatal pap lelki krízisének történetét napló formájában írja meg, amely
kedvez a szubjektivizmusnak és lehetővé teszi az egy szemszögből való ábrázolást.
A "Falusi plébános naplójában" kristálytisztán csendül meg minden bernanosi téma,
a fiatal pap alakjában teljesen egységbe foglalva. Az egyéni lelki krízis rajzában fel
ismerhetjük az égész mai kereszténység krizisét, amelynek lényege az, hogy olyan
világban kell testet öltenie, amely világ teljesen elfordult Istentől. A könyv tárgya,
Bemanos egyik kedvenc témája, amely regényeiben - főleg az Ouine tanár úrban 
többször visszatér, a pap tragikus szerepe olyan világban, amely száműzte a termé
szetfölöttit, olyan egyházközségben, melyben alig kering a kegyelmi áramlat, mert
"belepte a finom por, az unalom", a kereszténységnek ez a bomlási terméke.

A fiatal ambricourti plébános lelki krízise abban áll, hogy átmenetileg elhagyja
az ima szelleme, elfogja a szomorúság kisértése és majdnem a reménytelenség bűnébe

esik: ehhez járulnak még fizikai adottságai: súlyos betegség, rossz idegzet, az alko
holista proletárszülők átkos öröksége; a pszichikaiak: alsóbbrendűségérzés,a prudencia
erényének teljes hiánya. Ezek a tehertételek még növelik helyzetének drámaiságát,

1 Magyarul is megjelent Just Béla forditásában.
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amit még fokoz "az isteni félelmetes jelenléte", a papi élet minden percében. (Ráadásul,
mint minden bernanosi hős, ő is kissé manicheus, vagy inkább janszenista.) A "Falusi
plébános naplójában" is élesen szembe van állítva egymással "a világ" és a keresztény
s"'g: a fiatal páp számára az "inkarnáció" problémája szinte megoldhatatlannak látszik:
a kereszténység, mint spirituális doktrina forradalmi, az Egyház viszont, mint földi
intézmény, kénytelen bizonyos fokig az adott viszonyokhoz alkalmazkodni. A papnak
a prudencia erényét kell a világgal szemben gyakorolnia, márpedig a keresztény igaz
ságban van valami szent őrültség, melyet nagyon nehéz a prudenciával összeegyeztetni.
Bernanos állandóan azt hányja a mai kereszténység szemére, hogy nagyonis igyekezett
a középszerü nyárspolgári világhoz idomulni, márpedig a keresztény igazság nem
középszerű. A mai kereszténység elvesztette a gyermekiség és szegénység szellemét,
és akikben még él, mint a fiatal ambricourti plébánosban is, botrányokozók nemcsak a
világ; hivek, hanem egyházi fellebbvalóik szemében is. "Isten mentsen minket a szen-
tektől!" - mondják. .

A kritikusok közül néhányan kifogásolták, hogya könyvben túlsok helyet fog
lal a fiatal pap és az öreg, bölcs torcyi plébánosnak a mai kereszténység problémáiról
folytatott beszélgetései, pedig ez a beszélgetés adja meg a könyv feszültségét: mintha
Bernanos lelkének két fele vitatkozna egymással: az exaltált fiatal pap, az abszolút
embere, il született antikonformista, forradalmár és lázadó és a prudencia erényeivel
is ékeskedő, reális, jóidegzetű flamand pap, aki a Rossz láttán nem egyhamar veszti el
a fejét: "Igen, mondja, az egyházközség piszkos, de a piszokkal is számolni kell és
főleg ne képzeljük azt, hogy teljesen kiírtható". Bernanos egyik fele fellázad minden
igazságtalanság ellen, kihívja ezt a szörnyeteget, de másik fele, a bölcs torcyi plébános
leinti őt. "Ne hidd, hogy meghátrál, ha a szeme közé nézel, legfeljebb megszédít gonosz
varázsa, azért ne nézz rá, csak amennyit éppen muszáj, és főleg ne nézz rá másképpen,
csak imádkozva". (Az egész modern emberiség tragédiája, hogy nem imádkozva
nézett rá!) A fiatal pap a kereszténységet csak a társadalom kitagadottjai között
találja meg: Gorkij világában, aki kedvenc írója (mindennap imádkozik érte!). Szívéhez
csupa deklasszált ember áll közel: az aetista Delbente doktor, az apostata pap élettársa:
az elesett kis proletárlény. a feláldozottak szelíd fajtájából való, a lázadó fiatal gróf
kisasszony, az Olivier gróf, aki saját társadalmi osztályától megundorodva, belép az
idegenlégióba: csupa "out-cast" , csupa antikonformista.

A fiatal pap azzal vádolja a kereszténységet, hogy nem a szegények, hanem a
pénz oldalán áll: a torcyi plébános erre azt válaszolja, hogy mi sem könnyebb, mint a
szegények pártján lenni, a nehéz csak az, hogy Krisztussal legyünk ott és nem ellene.
A Kísértő kézenfogja a Szegényt és megmutatja neki a világ minden hatalmát: "Mindez
a tiéd, ha leborulva imádsz engem!" Krisztus nem akarta, hogy a szegénységet meg
szüntcssük és a szegény hatalomra jusson: "Szegények mindig lesznek veletek" 
mondotta -, mert a szegénység nem szociális probléma, hanem titok: a kereszténység
titokzatos alkatrésze, a szentség alacsonyabb formája. Ezért nem szereti a modern
társadalom és mmdenáron kispolgárt vagy még inkább kistisztviselőt akar faragni
oelőle, mert a Szegény Istenre emlékezteti őt, mert még magán viseli a menyegzős

ruhát A nagy probléma, mondja a torcyi plébános, visszaállítani a szegénység méltó
ságát, anélkül, hogy a szegényt a hatalomhoz juttatnánk. Ezt a méltóságot őrizni az
Egyház hivatása.

A könyv végefelé a torcyi plébános eltűnik szemünk elől: a fiatal pap minden
emberi segítség nélkül áll szemben nagy problémáival; végül megadja magát il szenve
désnek, akárcsak Chevance abbé, vállalja a minden sztoikus nagyságot nélkülöző,

keserves haldoklást, nem útálja önmagát, mert a legnagyobb kegyelem: "elfelejteni
önmagukat" (különösen nehéz olyan individualístáknál, mint Bernanos alakjai). Evilági
síkon nem tudott semmit tenni az emberekért, csak önként vállalt szenvedésével, mert
az emberekért csak a szentség sikján lehet eredményesen küzdeni. A szentség pedig
nem más, mint a szegénység és gyermekség szelleme. A "Falusi plébános naplója" a
legszebb himnusz, amelyet Assisi Szent Ferenc óta a Povertá úrnőhöz írtak. Bernanos,
akiben egy Savonarola él, itt a franciszkánus szellem bűvöletébe kerül. Fiatal hőse a
középkori katedrálisok figuráinak félszeg báját viseli magán, rajta csillog a getszemani
kert harmata - rnert mint mondja, ott találkozott Krisztussal -, de a szomorúság
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áttetsző fátyla alól az üröm isteni mosolya villan felénk. A férfias forró lira Bernanos
lelkének legmélyét öl buggyan elő, de regénytechnikai szempontból is olyan részei
vannak, amelyek a modern világirodalom legszebb lapjai közé tartoznak. Például a
konzultáció jelenete az orvosnál, a motorkerékpárjelenet, amikor a halálosan beteg
fiatal papnak Isten megadja a kegyelmet, hogy életében néhány percre fiatal legyen:
átélje a kockázat szépségét, miáltal áldozata még teljesebbé válik.

Utolsó regénye, amelyet a "Falusi plébános" megjelenésével egyidőben kezdett,
de csak 1946-ban jelent meg, úgy hangjában, mint technikájában merőben különbözik
legtöbb eddigi műveitől. A "Monsieur Ouine"-t a kritika meglehetősen vegyes érzel
mekkel fogadta, pedig, ha nem is olyan remekmű, mint a "Falusi plébános", mind világ
nézeti, mind technikai szempontból igen jelentős regény. Bernanos eddigi műveíben

kétségtelenül volt egy kis manicheizmus: hősét szinte megszállottjai voltak annak a
gondolatnak, hogy a Rossz uralkodik a világon; az "Ouine tanár úr"-ban Bernanos már
kevésbbé pesszimista. Regényének alapgondolata az, hogy a rossznak nincs is igazi
realitása; a rossz hiány, a jó hiánya és annyiban létezik, amennyiben a jót szolgálja.
Az író mintha leszámolt volna azzal a szorongással, amit a rossz mindenféle formájának
titokzatos szolidaritása keltett benne: a regény egyik alapgondolata, melyet a pap
fejez ki az áldozat sírjánál, éppen az, hogya Sátánnak nem sikerült megalapítani egy
házát. Ma, amikor folyton közösségi szellemről beszélünk, elfelejtjük, hogy csak egy
reális közösség van és ez a Szentek Közössége, de éppen ez az, amiből kiszakadt ez a
halott egyházközség, mely az egész maí emberiség szimboluma.

Az "Ouine tanár úr" másik gondolata az, hogy egy minden metafizikumtól meg
fosztott világban, mint a mai, még a Rossz is elveszti erejét - ahogy a regény hőse

mondja: a mai embert még a bün is untatja. A Rossz nem a félelmetes szépségű bukott
angyal képében jeleník meg, mint a romantíkusoknál, akik ha lázadtak is, megmaradtak
a kereszténység kötelékében, hanem egy podagrás, kövér, öreg nyelvtanár alakjában,
aki a lelkek perverz amatörje - kissé Cénabre abbéhoz hasonló - és képtelen igent
vagy nemet mondani (innen a neve is, amely az "Oui" és "ne" szócska összetétele).
Még a rosszat sem képes sajátmaga véghezvinni: a virágot is a kertésszel szakíttatja
le, "mindig a legkinyíltabbakat, aztán szétmorzsolja tenyerében és beletemeti széles
képét, közben a szeme kifordul az élvezettől" ... Valószínűleg a kis tehénpásztort sem
sajátkezűleg ölte meg, hanem valamiképpen megmérgezi maga körűl a levegőt és a
romlott, fojtó légkörből szinte magától megszületik a bűn.

Utolsó regényével azt is kifejezi Bernanos, hogy nemcsak a szent, hanem a
Sátán szolgája körül is minden erjed, minden forrongásb a jön, felkavarja az álló
mocsarat, a lelkek lusta nyugalmát, ami mindennél veszélyesebb: a kastély ura, a
sárbatapadt vidéki nemes, Ouine hatására felcsap "intellektüel"-nek és ebbe pusztul
belé, de legalább megsejtett valamit egy magasabbrendű világból; a kastély úrnője,

Mme de Néréís, az amoralista tanár hatása alatt napról-napra extravagánsabb lesz és
ördöngős kancájával szerelmí kalandokra vadászik, míg végül kihiva maga ellen a
község haragját, áldozatként hal meg és talán éppen ez váltja meg a lelkét; Ouine
tanár úr a kis pásztor halálának okozója, de a gyilkosság felkavarja a falu lelkíísme
rctét. Philippet, fiatal tanítványát, gyilkos filozófiával igyekszik megrontani, de a
fíú nem bírja ki ezt a jeges paradicsomot, amely maga a pokol - Bernanosnál a szent
ség csupa tűz és szenvedély, a pokol viszont hidegség és nyugalom -, kiábrándul
rnesteréből, aki a fiú álmában, egy posthumus vallomásában leleplezi lényét, amely
nem volt más, mint "egy széllel bélelt tömlő, és felszippantotta önmagát". Érezzük,
hogy Philippe Ouine halála után más, szubsztanciálisabb lelki táplálékot keres majd.

Az "Ouine tanár úr" megírási módja nagy haladást jelent Bernanos regény
technikájában: egy szóval sem magyaráz, alakjai előttünk élnek, a szereplők szavain
keresztül ugyanazt az alakot különböző szemszögböl mutatja be. Amíg a legtöbb kato
likus regényírót - Mauriacot is - azzal vádolja a kritika, hogy alakjai nem igazán
szabadok, mert alkotójuk előre meghatározott normák szerint irányítja őket - Ber
nauost ebben a regényben igazán nem érheti ez a vád: alakjai annyira önállóak,
hogy szinte az író fejére nőnek. A kritika ezúttal azt hányta a szemére, hogy a
regény nincs megkomponálva, csupa mozaik, amelyet nem tudunk megfelelően össze
állitani. Pedig ez az ábrázolási mód talán nem is véletlen, azt fejezí ki, hogy az a
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társadalom, amelyből hiányzik az Isten, valamiképpen atomizálódik, zavaros lesz,
mert nincs ami egységbe foglalja és megadja az értelmét. A kis normandiai község tük
reber. Bernanos megmutat nekünk minden társadalmi osztályt. Azok egymást teszik
felelőssé a társadalmi bajokért, mint ahogy a fenouilleiek egymást gyanúsítják a kis
tehénpásztor halála miatt. Pedig mindenki felelős azért a rossz légkörért. amelyben ez
a bűn megszülethetett. A regény végső kihangzása az, hogy a mai világ, a keresztények
épper. úgy, mint a nem keresztények, szinte mesterségesen kiirtották életükből a termé
szetíölőttit, de azt nem lehet elnyomni, . mert megbosszulja magát. Bernanos ezeket a
prófétai szavakat adja a fiatal pap szájába: "Eljön az óra, talán már el is jött, amikor
a vágy, amelyet elfalaztak az emberi öntudat mélyén, melynek már a nevét sem isme
rik, szétfesziti börtönét. Ha minden más utat elzárnak előle, a vérben, a húsban tör
elő .. megmérgezi az értelmet, megrontja az ember ősztönét .. ."

Bernanos egész oeuvrejének egyik tanulsága az, hogy a mai emberiség a keresz
ténység bomlási termékeitől beteg. Mindaz, amit magunk körül látunk, a hitet túlélő

misztikák elfajzásai. Ez a gondolat pamfletjeinek is vezérmotívuma, mert Bernanos, a
pamfletíró, más stilusban és más kifejezési eszközökkel, de nagyvonásokban ugyan
azokat a gondolatokat fejezi ki, mint Bernanos, a regényíró, ezért csak röviden fogunk
gúnyirataira kitérni. Kolerikus temperamentuma, szónoki heve, szédületes verbális
gazdagsága, sziporkázó szellemessége korunk legnagyobb pamfletírójává teszi, egyszer
smind a legrettegettebbé. Rá is illik, amit Barbey d'Aurevilly Léon Bloyról mond:
"Mint a középkori katedrálisok vízköpő'szörnyei, az ég vizét, úgy szórja átkait
hivökre és hitetlenekre" ; nincs olyan szellemi irányzat és politikai frakció, legyen az
keresztény vagy ateista, amely nem érezte volna találva magát nyilaitól; mentől inkább
eltalálja őket, annál fájóbb a seb, annál jobban tiltakozik az áldozat. Nem bánik
kesztyűs kézzelolvasóival, akiket nemegyszer "imbécile"-nek titulál. Olykor túlzá
sokra vagy igazságtalanságokra ragadtatja magát, sohasem gyűlölködő: látszólagos
sértései egy kétségbeesett, szenvedélyes szív kiáltásai csupán. Amikor a legszörnyűbb

katasztrófák közeledtére a milliók némán, szinte megbűvölve állnak, kell hogy valaki
kiáltsen helyettük. Bernanos küldetése az, hogy helyettük is kiáltson. Mondanivalójá
ban lehetnek igazságtalanságok, tévedések, elfogultságok, de a lényeg igaz. Ezt a
lényeget kell kihámoznunk, és abból is főleg azt, ami a keresztényeket lelkiismeret
vizsgálatra készteti.

Elsö pamfletje, "A hivatalosok rettegése", "La grande peur des bien-pensants"
1931-ben jelenik meg, a két háború közt, "abban az undorító korszakban, amikor a győz

tesek győzelmüket líkvidálták".' A gúnyiratban Drumont emlékének hódolva, Bernanos
megndítja a gerinctelen, minden hatalomnak behódoló keresztények nagy perét. Drumont
ugyan a politikai - nem faji alapon álló - antiszemitizmus harcosa volt, de Bernanos
nem az antiszemitizmust akarja művével szolgálni, hanem a Pénz imádatát ítéli el.

Pamfletjei közül a legkimagaslóbb a Franco ellen írt "Temetők a holdfényben"
(1938). amely egész szociális és politikai tanítását magában foglalja; ez a tanítás. főleg
két alapgondolat körül kristályosodik ki: az egyik az, hágy az emberiség legnagyobb
tragédiája, hogy elvesztette a természetfölötti realitás iráni érzékét, ezért nem tudja
megoldani a szociális problémákat sem, mert az ember boldogtalanságának gyökere
természetfölötti. A vallásos érzést túlélő misztika politikai célra való felhasználása
pedig a legszörnyűbb tragédiákhoz vezet, ahogy azt Franco Spanyolországában látjuk.
A második gondolat az, hogy maga a kereszténység is elvesztette természetfölötti iránti
érzékét, elöregedett, elnyárspolgáriasodott, nem vállalja a kockázatot, amely minden
keresztény élet alapja: a szabadság kockázatát. Az a világ, amely megtagadja a lelket,
lemondott szabadságáról is, mert a lélek a szabadság székhelye, azért ki van szolgál
tatva rnindenféle rabszolgaságnak. Az egész emberiség érdeke, hogy a kereszténység
az evangéliumi forrásokhoz visszatérve megújuljon és szentjei által megmutassa a
világnak a katasztrófákból kivezető utat.

München után Brazíliában írja a "Nous autres Prancaís" (1938). majd "Le
scandale de la vérité" (1939) című gúnyiratait a fasizmus ellen, Az elsőben kikel a
francia egyház ellen, amely egyezkedni próbál a világi hatalmakkal, pedig a keresztény-

l A «híen-pensant- szórol-szóra helyesen gondolkodót, konvencionálisan gondolkodot, koritor
mistát jelent; Eckhard Sándor a «hivatalos kereszténv--nek fordítja.
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ség nem adhatja el magát senkinek! A Maurras-féle fasiszta szinezetü nacíonalizmus
ellen irt pamfletjében tiltakozík az ellen, hogy a kereszténység óvatosságból elhallgassa
az igazság egy részét, attól való félelmében, hogy ellenfelei felhasználják azt.

Az 194ü·ben iródott, de francía kiadásban csak 1946·ban megjelent "Lettre aux
Anglaís'<ban az angolszász demokrácia szemére hányja, hogy lealacsonyították a
szabadság fogalmát, mert számukra a szabadság csak komfort és nem a legfönségesebb,
a legabszolútabb kockázat. A népek, akár az egyes ember, nem akarják vállalni a
kockázatot, inkább minden reményüket a bürokrácía kolosszális gépezetébe helyezik.
Az emberek és a népek nagyrésze lemond arról, hogy hösiesen részt vállaljon az élet
ből, visszautasítja a fogadást, amelyet Pascal ajánlott fel nekik. Elvesztették érzéküket
az igazság iránt, nem éhezik és szomjúhozzák az igazságot. "La France contre les
Robotsv-ban il jövő szörnyű vízióját vetíti elénk, ahol az ember végleg lemondva lsten
gyermeki méltóságáról, nem más, mínt a nagy hangyaboly egyik névtelen tagja.'

Van-e itt kiút?-" Bernanos szerint igen: a szentség. Legutolsó tanulmányában:
"Utött a szentek órájáv-ban ezt írja: "A moralisták a szentet fényüzésnek tekintik,
pedig a szentség szükséges, mert csak ők tudják az emberiség lelki tartalékait biztosi·
taní, amelyekből merítve elkerülhetjük a barbárságot, és ami még annál is nagyobb
veszély: a hangyaboly szörnyü rabszolgaságát" . Igy zárul le a kör: Bernanos a lumbresí
szenttel kezdte el pályafutását, hogy a "Szentek órájár-val végezze."

Azok, akik annakidején kifogásolták tragikusan zord kereszténységét, amely
csak a szentséget ismeri el értéknek. azóta saját bőrükön tapasztalhatták, mivé lesz
az emberiség, ha elfordul a szentektől: ahol nincs szent, ott félistenek támadnak és
láttuk, mire képesek. Az ember lényege, hogy nem elégszik meg azzal, ami tisztán csak
emberi. "Hol van a középszerü ember, amelyről a könyvek beszélnek"? - kérdi
Donissan abbé. "Az ember sokkal több jóra és több rosszra képes, mint amoralisták
hiszik, mert nem a moralisták, hanem Isten képére van teremtve." Vannak apokalip
tikus idők, amikor ezt meg is mutatja. Ezeknek az időknek a prófétája Bernanos, aki
számára az "élet nem valami pontosan müködő gépezet", hanem a Sátán és Isten
párviadala a lelkeken keresztül. "Mert nem a test és vér ellen kell tusakodnunk ... "

Fűzessérv Katalin

HORVÁTH JÁNOS
Tanítványai Horváth János születésének hetvenedik, egyetemi tanárságának hu

szonötödik fordulóját ünneplik. Tudományos életünk története bizonyára nem ismer
sok ennyire csöndes, ennyire minden föltünéstől mentes jubileumot; de igy is illik ez
ehhez a pályához, s ehhez a tudós egyéniséghez, ehhez a magatartáshoz, mely soha
nem kereste a tetszetőset, látványosat, sikert vagy bravúrt, hanem mindig a munkát,
munkában is a nehezét, - s ezt kivánta a tanítványaitól is. Egyetlen külső jelként
ezért méltó e jubileumhoz a munka dokumentuma: az a terjedelmes kötet, mely volt
növendékeinek irodalmi műveltségünk különböző kérdéseivel foglalkozó tanulmányait
gyüjti egybe: három nemzedéket képviselő huszonegy tudós dolgozatát, záradékul Ko
zocsa Sándor Horváth-bibliográfiájával,1 Már maga ez a könyv is kiváló bizonysága
annak, mily úttörő, alapvető a jelentősége Horváth Jánosnak az új magyar írodalom
történetirásban. A következőkben bár vázlatosan, magunk is erre szeretnénk némileg
rávilágitani.

* * *
Akik résztvettek valaha az egyetemen úgynevezett szemmarrurm oram, jól emlé

kezhetnek rá, milyen bizalmatlanul fogadott eg'y·egy olyan fiatalos buzgalmú dolgo
zatot, melynek szerzője szinte tüntetett külföldi tudományos szakismereteivel, a ma
gyar probléma ismertetéséhez, értelmezéséhez, megoldásához fölvonultatta a jól-rosszul
megemésztett külföldi szakirodalmat s a magyar jelenséget lendületesen belégyömö-

1 Bernanos sz oclális és politikai tanításról részletesen szól a róla eddig megj elcnt legkitűnőbb
tanulmány: Luc Est.ang : La présenee de Bernanos. (Plon, 1948.)

• Különböző délamerikai lapokban megjelent cikkei 5 kötetben legutóbb jelentek meg: «Le
Chemin de Croix des ámes» eimmel.

1 Magyar századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. Egyetemi nyomda. 1948.
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szölte abba a skatulyába, amelyet e külföldi szintézisek alapján készített számára. Ezek
a hallgatók rendszerint jobban ismerték a szóbanlévő hazai téma külföldi valóságos,
vagy vélt párhuzamainak tudományos szakirodaimát, mint valóságos egykorú hazai
környezetét; legfőbb törekvésük volt például kimutatni egy tizenhatodik, tizenhetedik
.századí íróról, hogy "barokk", idézve Ermatingertól Strichen át Cysarzig míndenkit,
akihez hozzáférhettek, ahelyett, hogy azt mutatták volna meg, milyen is volt maga
az író, s mit jelentett nem ugyan a szellemtörténet nagy - s oly bizonytalan - táv
lataiban, hanem a maga természetes talaján és környezetében. Horváth János ilyen
kor többnyire tett egy-két kérdést, megjegyzést, mely az elszálltri készülő szellemtör
téneti léggömböt vissza-visszarántotta a földre. Mít ér a legszebb elmélet, legzsúfoltabb
tudás is, ha önmagában tetszeleg s céljának nem a történelmi valóság hiteles föl
idézését és értelmezését vallja? A történelmi valóságot hítelesen fölidézni pedig más
ból, mint az anyagból nem lehet. Ezért volt Horváth János "iskolájában" az első és
legfontosabb követelmény az anyag becsületes és alapos elolvasása. Először az anyagé,
azután az anyaggal foglalkozó magyar tudományos irodalomé, és csak harmadsorban
és kellő kritikával az általánosabb jellegű külföldié.

Az anyagit azonban sokféleképen lehet olvasni; helyesen azonban csak akkor
olvassuk, ha nem feledkeznük meg arról, hogy ez az anyag legföljebb csak számunkra
"dokumentum" és "tárgy", a maga korában azonban élő élet volt. Hogy megértsük,
bele kell élnünk magunkat korának életébe, sajátos viszonyaiba, természetébe. Nem egy
kiragadott, eleve fölvett szempontot kell érvényesitenünk benne, hanem élő teljessé
gében kell megragadnunk. Ebben az élő teljességben pedig benne van a mű, benne
van az írója, benne van az, akinek írták: a közönsége, benne van föltételeivel, törek
véseivel, sajátosságaival a kor, s mert egyetlen kor sem áll önmagában, az egész fej
lődés szervezetéből kioperáltam , benne van a korban élő hagyomány is, mint ahogyan
benne van a rajta túlmutató fejlődés elözménye is. Ezért kerül Horváth János szem
léletének középpontjába maga az irodalmi élet, az "irodalmi alapviszony" , az iró és
közönség, irodalom és közönség viszonya. Ezért lesz az irodalom történetének tengelye
az irodalom reális életének, ennek a viszonynak a története, fejlődése, alakulása. Ezért
kerüli el ő a szellemtörténet filozófiai előföltevésekből származó merevségeit és erő

szakosságait, önkényességeit és Iírizmusát. Az ő irodalomtudománya ezért nem szel
lemtörténet, hanem fejlődéstörténet. Belülről, saját természetéből érti meg s értelmezi
az irodalmat.

Nyilvánvalóan következik ebből az álláspontból a szövegek fokozott megbecsü
lése, hiszen az egykori élet rekonstruálása elsősorban a szövegek alapján történik.
A szövegeknek azonban környezetük van s ebből a környezetből nem téphetők ki
annak veszélye nélkül, hogy egyúttal gyökérzetüket, idegzetüket is el ne szakitanók,
vérkeringésük pályáit is el ne metszenők, a szomorú filológiai halálra ne ítélnők őket.

A kódexeket például kolostorokban írták, a klastromok sajátos szükségleteinek, a szer
zetesi élet sajátos igényeinek megfelelően; többnyire ott is használták, olvasták magá
nosan vagy olvasták föl őket; ennek az egész kolostori irodalomnak megvannak a
maga jellegzetes életformái, ez az írodalmi gyakorlat kialakítj a jellegzetes típusait: ha
fordítás is, nem annyira véletlen tallózások, hanem inkább aktuális igényeket szem
mel tartó tudatos válogatás terméke, egy bizonyos élménynek, hangulatnak a kifeje
zése; s ez az élmény, ez a hangulat, egyelőre a fordításon át, kifejezést keres: nyel
vet, formát teremt; az eredeti vers a magyarban is verset sugall olykor: megindul
tehát a kétféle nyelv, magyar és latin párbeszéde, kétféle nyelv, kétféle észjárás,
kétféle ritmika dialógusa; az élmény a kifejezésben önként a szépségre törekszik: meg
indul az esztétikai eszmélés ... Az irodalmi alapviszony fölvétele esetleg kelthet olyas
féle aggodalmakat, hogy az írodalomtörténet puszta művelődéstörténeti segédtudo
mánnyá, irodalmi művelődéstörténetté hanyatlik; ám éppen a módszer és szemlélet
következetes és teljes keresztülvitele biztositja az írodalomtörténetnek. mint tudomány
nak azt az önelvűségét, melynél fogva nem segédtudományként, hanem egyenrangú
és egyenértékű. társként sorakozik az egyetemes magyar és emberi kultúra egyéb tudo
mányai mellé; puszta művelődéstörténetté - még mintegy önmagának is csak segéd
tudományává - csupán akkor válik, ha az elvi szintézisnek egyik vagy másik rész
letszempontját viszi egyeduralomra s ejti el ennek az egynek a kedvéért a többit.
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Az irodalmi mű azonban műalkotás s mint ilyen, esztétikai igényű; nem vész-e
el emez alapvető esztétikai jellege a fejlődéstörténetben? Ezt az agg~yt kétségkivül
igen alapossá teszik a szellemtörténet ismeretes túlzásai, melyek sokszor vétették szem
elől az írói egyéniséget is, meg az irodalmi alkotást, mint értéket is. A valódi fejlődés

történet azonban, úgy, amint elveit Horváth János megfogalmazta és műveiben gya
korlatilag megvalósította, nem esik, önmagához következetesen nem is eshet ebbe a
vétségbe. Kétségtelen, hogy minden kort s minden korban minden alkotást elsősor

ban a kor saját esztétikai mértékéhez mér, - ami történetileg bizonyára az egyetlen
helyes és megbízható álláspont; de helyes esztétikailag is, mert a mult szépségeit
nem teszi egy későbbi ízlés függvényévé, hanem a maga valóságában érzékeltetve,
mikor történeti hátterében értelmezi, mai esztétikai élményünket is gazdagítja.

Mihelyt az irodalomtörténet nem halott, hanem élő szövegekkel dolgozik, mihelyt
nem elégszik meg a pusztán filológiai megoldásokkal, hanem az élet egész szervezetét
ragadja meg: nyomban nyilvánvalóvá válnak irodalomtörténetírásunk nagy, az· egy
oldalú filológiai tájékozódásból származó hiányosságai. Irodalmi müvelődéstörténet, íro
dalomszociológia, vers, stilus, ízléstörténet, az irodalmi tudat, a forma és szerkesztés,
az irodalmi életformák története: megannyi fontos stúdium, megannyi részint csak
szórványosan ismert, részint ismeretlen területe az irodalom életének. Horváth János
minden nagyobb műve egy-egy mélyszántás ilyen töretlen, vagy csak találomra és
rendszertelenül müvelt talajon: akár a középkorról, irodalmi műveltségünk kezdeteiről

és megoszlásáról írt két könyve, akár az irodalmi népiességről szóló, akár újabb költé
szetünk világnézeti válságát vizsgáló tanulmányai, akár a romantika korát remek költői

fejlődésrajzokban föltáró előadásai, akár azok a vizsgálódásai, amelyek a magyar vers
kérdéseivel foglalkoznak, mint a "magyar ritmus, jövevény versidom", a "A középkori
magyar vers ritmusa" s legújabban "A magyar vers", Emezekben, verstani és verstör
téneti téren, főként Arany János és Négyesy László voltak legfontosabb úttörői, ama
zokban, elsősorban középkort s humanizmust illetőleg, Katona Lajos, Vargha Damjan,
Horváth Cyrill, Ábel Jenő s mások. Kutatásainak egyik kimagasló eredménye, értéke
- és módszerbeli tanítása - a forrásokig való visszamenetel: az, hogy ami saját
tudósainkat, gondolkodóinkat nem tekinti, mint igen sokan tették és teszik, afféle
"kiskorúaknak", akiket megemliteni csak a teljesség kedvéért is illik ugyan, de nekik
hitelt adni már méltóságon aluli s őket elmélyedőn és megértőn elolvasni fölösleges.
Pedig egy kicsít kevesebb tudósi gőg s valamivel több lelkiismeretes alázat sok téve
déstől és előítélettől óvhatta volna meg korábbi kutatóinkat. Hogy csak egyet emlit
sünk a számos példa közül: a Zrínyi versének rehabilitálását Horváth János legújabb
könyvében, fölszámolását annak a méltatlan babonának, mely szerint Zrínyinek nagy
szerű eszméi vannak ugyan, de formája gyatra, "zajszülte" csikorgása kín a fülnek.
Vajha alaposabban elolvasták volna Csokonai verstanát e babona elvetői, vajha több
jártassággal rendelkeztek volna versünk állapotát, életét illetőleg a Szigeti Veszede
lem írásának idejében, - vagy olvasták volna csak fennhangon s előítéletektől és
beidegzett sablonoktól megszabadultan a művet: nyomban gyanú támadhatott volna
bennük fölényes ítéletük igazsága Ielől, Akiknek számára a világ és a tekintély a Laj
tán túl kezdődött s irodalmunk csak függvénynek számított, Berzsenyiben, Kölcsey
ben, Csokonaiban szívesebben nyomozták a hatást és függést, mint az igazságot s régi
tudósaink munkáiban szivesebben láttak dokumentumot, mint élő valóságot. Teljesség
kel idegen mértékre szedni irodalmunkat s irodalmi életünket azonban aligha lehet; a
hatások hajszolása szükségképen vezet tévedésekre. Utóvégre a "hatást" nemcsak kap
tuk, hanem be is fogadtuk, s ha egyszer befogadtuk, nyilván azért fogadtuk be, mert
megfelelt valaminő hajlamunknak, törekvésünknek, szándékunknak, ízlésünknek; job
ban, készebben mondott ki valamit, ami bennünk is sejlett; elsőrendűen nem a hatás
a fontos tehát, hanem az, ami a befogadását lehetövé tette, előkészítette. A mi régebbi
íróink egyáltalán nem voltak olyan gyermekcipőben tipegő, csetlőbotló szellemi kis
dedek, aminőnek annyiszor vélik őket; meggondolták amit írtak, s tudták nagyon jól,
mit és miért írnak. Naívnak képzelni őket voltaképen egy tudós naivságának önlelep
lezése,

Horváth János egyik kimagasló tette, hogy visszaszerezte régibb irodalmunk meg-
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becsülését: ez az ő pedagógiai tevékenységének egyik legszebb eredménye. A másik
nagy eredmény az az ösztönzés, melyet tanítványainak adott, s aminek következménye
a magyar irodalomtudomány megújhodása lett, - megújhodás. melynek, megint csak
elsősorban az ö érdemeként. sikerült egyes kivételektől eltekíntve, elkerülnie a szellem
történet túlzásait, légüres terekbe kifutó "szintéziseít'''. Kezdeményezése ezeken a tere
ken döntö hatásaiban munkálkodik tovább. S hogy elveit és eszméit hogyan lehet és
hogyan kell megvalósítaní, arra a tulajdon műveiben adott példát, melyek remekei
nemcsak a magyar irodalomtörténetírásnak, hanem általában az irodalomtörténetírásnak.

Rónay György

A FRANCIA KATOLIKUS SZELLEM
KONGRESSZUSA

Most, hogy a francia katolikus értelmíségiek tavaszi kongresszusának összefog
laló beszámolója megjelent.' érdemes visszatérni erre a jelentős eseményre, híszen
az egész katolikus világ tanulhat és szívesen tanul is a franciáktól, kiknek ősi erényük,
hogy az aktuális kérdéseket bátran felteszik és világos fejjel meg is vitatják.

A vitahétnek, mely a párizsi és toulousei érsek égisze alatt folyt le, 'roppant nagy
sikere volt. Már az első este vagy félezren maradtak ki a teremből - Paul Claudel
és Daniel-Rops beszélt akkor - még Robert Schuman, a míniszterelnök is alig tudott
felvergődni az emelvényre. De a többi napokon is zsúfolt teremben folyt a vita és
nagy tömegeket kellett elutasítani az ajtótól.

1946-ban ültek össze elsö kongresszusukra a francia katolikus értelmiségiek:
akkor "a katolikus gondolat és a civilizáció válsága" volt, a téma és az ateizmus
és a pénz keresztény vonatkozásairól volt szó, majd az egyes társadalmi rétegek: az
értelmiségiek, munkásság, a parasztság és a tengerészek vallásos felemelkedéséről

vitatkoztak s végül az Egyház és a modern világ kölcsönös vonatkozásai kerültek
napirendre. 1947-ben "a katolikus gondolat és a nemzetközi élet" volt a vitahét tárgya,
s ezen több nagy francia katolikus szövetség vett tevékeny részt.

Ezidén egy egész sor égetően aktuális kérdésről hallatta szavát a francia kato
likus értelmiségiek elitje. A charitas parancsával szemben a mai világban hogy visel
kedtünk és hogy viselkedjünk? Ez a kérdés volt a viták vezető motívuma és minden
előadás valami módon ehhez a katolikus ember számára csakugyan centrális gondo
lathoz, helyesebben: viselkedéshez kapcsolódott.

A mai időkben a szeretet parancsa erősebben hangzik, mint valaha, mondta Da
níel-Rops, mert a mi korunk borzalmasan elhanyagolja Krisztus szeretet-parancsát.
"Európa, mint ezt oly egyenlően kiváló, de oly különböző szellemek, mint René Grous
set (a nagy orientalista), Christophe Dawson, Gonzague de Reynold és Paul Valéry
kimutatták, jobbára az Evangéliumból született. Több mint 1500 év óta, miután
az ókori világ romjain a keresztény Róma felváltotta a pogány Rómát, mi európaiak
azért vagyunk müveltek, mert keresztények vagyunk. Mai válságunk kulcsa pedig
abban van, hogy a krisztusi parancs, a "szeressétek egymást", csúfság tárgya lett.
A meredély szélén vagyunk, mert Krisztus szeretel:e elárultatott. Úgy kell tennünk,
mint Szent Péter, mikor a szanhedrin elé állították. Kiáltanunk kell: "Nem hallgatha
tunkl Nem rejthetjük el ezeket a dolgokatl" Nincs szigorúbb kötelességünk, mint ke
resztény ítéletet mondani a mostani világ felett. S a szeretet törvényét hatáskörünkön
belül érvényesíteni s ezzel a világ rekrisztianizálásához hozzájárulni: ez a kötelessé
günk logikusan folyik az előbbiből. Daniel-Rops felhívtaa figyelmet arra, hogy három
évvel a háború után még mindig három és félmillió ember él hontalanul, embertelen
viszonyok között és a "personne déplacée"-k száma az egész világon nyolc millióra
rúg (Indiát beleértve). A legszánalmasabbak közöttük az értelmiségiek, kiket különö
sen figyelmébe ajánl a keresztény jótékonysági akcióknak.

De Daniel-Rops felvetette a katolikus írodalom problémáját is. Charles Du Bosra,

1 Les Intellectuels devant le Christ. Éditions de Flore.
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a nemrég elhúnyt kiváló kritikusra hivatkozott, megállapítva, hogy az írónak feladata
szerves kapcsolatot létrehozni az ember és a szellem felsőbb hatalmasságai közőtt

és hogy ez a szellem, mellyel a legnagyobb szellemóriások közvetlen kapcsolatban
éltek, nem más mint a Szentlélek. Ennélfogva a krisztusi szeretetet kell irodalmi mű

ködése alapjául elfogadnia minden katolikus írónak.
Ez persze nem vizenyős, édeskés, "bien-pensant" írodalrnat jelent, hanem azt,

hogy az író a maga teljességében részt vesz Isten művében, birja a teremtést, az emberi
séget a maga egészében. Nincs nagy iró e nélkül a kozmoszhoz való tapadás nélkül.
A nagy író az egészet fejezi ki szavakban és emeli Isten felé. Claudel lebeg Daníel-Rops
szeme előtt, aki Dantéről irta le, egyúttal önmagát jellemezve, ezeket a szép szava
kat: "A költészet tárgya nem mint mondani szokták, az ábrándok, álmok, vagy az esz
mék, hanem a látható dolgok egyeteme, amihez a Hit a láthatatlan dolgokat is
bozzáteszi" .

A legnagyobb veszedelem az író számára az intellektualizmus, a sziv és szel
lem elszáradása. Mintha az ész mechanizmusa valami öncél volna! Ennek ellenszere
az egészséges realizmus, mely nyitott szemmel nézi a világot és csodálkozó szem
mel az élő lényeket. "Mondjuk ki, mert ez igaz is! nincs értékes irodalmi alkotás
szeretet nélkül és nincs olyan szeretet, me ly ha tiszta és érdektelen, ne a legmagasabb
szeretet viszfénye lenne. Minden magasabb irodalom lényegi viszonyban van Krisztus
charitásával."

Az erkölcsösség sokat vitatott vonatkozásában, tudvalevőleg a keresztény ihletű

irónál különösen felvetődik a botrányokozás vádja. Daniel-Rops szerint ez a vita soha
.eredménvre nem vezethet, mert nincs olyan írodalom, melyről egészen biztosan lehetne
állítani, hogy egyetlen léleknek sem volt ártalmára. Nevelők mondották neki, hogy
Mme de Ségurnek a .Bíblíotheque rose"-ban megjelent regényei közül nem egy (pl.
a .Durakín tábornok") romboló hatással volt bizonyos gyermekek érzékeny lelkületére.

Az egyetlen attitüd az, amit már megjelölt: az irónak a teremtés szent valóságát
kell az olvasóval közölnie. A keresztény írónak mindenek előtt tilos meghamisítani az
életet. Már Du Bos szerint az "épületesség" nem lehet a keresztény regényíró célja:
nem szabad megkonstruálnia az életet és aszerint prédikálnia. Alázatos és bizakodó
odaadás az élettel szemben, ez Claudel szerint a keresztény író helyes viselkedése.

Persze az élet teljességéhez, nem a klinikára emlékeztető elemzéssel jutunk el,
mert a szívnek vannak olyan titkai, amelyeken csak a szeretet tud áthatolni. Végső

szava e kérdésben az ágostoni elv: "Szeress és tedd, ami jól esik l"
Sokat foglalkoztatta a katolikus hetet az igazság és szeretet kapcsolatának kér

dése. Itt egy ügyvéd, Querenet szót emelt a háború utáni francia igazságszolgáltatás
kereszténytelen túlzásai ellen, a szemet szemért elve szerinte nem lehet a büntetés
alapja. Tiszta jogászi felfogásában annyira ment, hogy Hirosimát szembe állította a
nürnbergi számonkéréssel. Attól fél, hogy Hegel véleménye győzedelmeskedik, aki
szerint a jog az erőben keresendő. Érthető, hogy ez a felszólalás számos ellentmon
dást váltott ki és Mazeaud professzor joggal emelte ki, hogy nem sokat számít,' hogy
a nürnbergi vádlottakat valami új elnevezéssel "emberiség elleni bűn" círnén ítélték
el, ha a büntetés alapja olyan büntett volt, mint a gyilkosság, amit az igazságszolgál
tatás mindig büntetett! A németek által kiirtott Oradour falu és Hirosima esetét pedig
mégsem lehet szembe állítani, mint Querenet tette, hiszen az oradouri SS-ek igaztalan
ügyért harcoltak, a népek leigázására törtek, míg Hirosima bombázói a világszabad
ság ügyéért küzdöttek. Tuszok legyilkolása a legszörnyűbb igazságtalanság, míg a rom
bolóeszközök használata, mely a harcviselőkön kívül ártatlan áldozatokat is elpusztít,
megengedhető, ha feltétlenül szükséges, Más kérdés, hogy az atombomba használata
feltétlenül szükséges volt-e a győzelem kivívásához?

Madame Azam (Dénise Aimé), a konvertita írónő, aki Relais des errants (Bolyon
gók állomásai) című könyvében örökítette meg a drancyi koncentrációs tábor élmé
nyeit, ahol a táborba utalt magyar zsidókról a lehető legkedvezőbb képet rajzolta
(ők szolgáltatták a leghazafiasabb és egyúttal a legönfeláldozóbb elemet). a katolikus
kongresszustól azt kérte, emelje fel szavát az önkényes és sokszor túlzott bebörtön
zések ellen. Szeretné, ha az ördögi körnek" egyszer valahol vége szakadna! Milyen
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bölcs és keresztényi óhaj! Poppot és Groués atya hasonló szellemben szólalt fel, a gyű

lölet és bosszú érzése helyett a keresztény megbocsátás szempontjait hangoztatva.
A nálunk is nagyon ismert La Pradelle professzor megállapitotta, hogy Nürn

bergben olyan törvények szerint ítéltek, melyek minden ember lelkiismeretébe be van
nak írva. Ehhez nem kell kihirdetés. Szerinte az 1945 április 25-iki londoni Chartával
él természetjog diadalmasan bevonult a nemzetközi jogba. "Már pedig a természetjog
a keresztény kinyilatkoztatás legtisztább forrásaiból táplálkozik." Végelemzésben "az
Államnak az ember szolgálatára kell lenni és az embert az ö rendeltetésében tisztelni
kell: ez a rendeltetése pedig abban a gondolatban gyökerezik, hogy az ember Isten
gyermeke, a többi ember testvére, akik szintén Isten gyermekei".

Izgalmas viták folytak az egészségügyi gondoskodás igényeinek és az egyén
természetes jogainak viszonyáról. Milliez doktor ismertette az állam és egyén orvosi
és fiziológiai konfliktusait, ahol a közösség érdeke szembe kerül az egyén fiziológiai
és erkölcsi szükségleteivel. A hivatali titok pl. újabban erősen korlátozódott a köz
érdekében. A közösségi orvosi ellátás pedig mindig bizonyos fokig a beteg bizonyos
lebecsülésével jár, mert az orvos eltávolodik a betegtől, az ember szenved miatta.
Még nagyobb veszély, hogy a hivatalos orvosi szervezet bizonyos diktatúrát gyakorol
a többi orvostudomány felett és eretnekségként kezeli a tőle eltérő nézeteket, hát
ráltatva a tudományos haladást.

Az orvos felől nézve a dolgokat, a modern mágus akkor teljesíti hivatását, ha
szívember és megnyugtató hatással van betegére. Más oldalról a modern sebészet
összes csábításai leselkednek rá: aránylag könnyű betegség esetén beavatkozással
terméketlenné teheti a nőt, sterilizálhatja a tuberkulótikust, az ídegbajost, bízonyos
veszélyesetén megállítja a terhességet (ezek a legsúlyosabb lelkiismereti kérdések),
megrővidítheti a haldokló szenvedéseit. De a legmodernebb veszedelem a kísérletezésr
számos államban kísérleti állatnak tekintik az embert, nem is szólva a hitlerista orvosi
szörnyűségekről.

Minden esetben az evangéliumi morál segít az orvosnak: ne tedd másnak, amit
magadnak nem kívánsz, hogy tegyenek az emberek! Minden beteg testvérünk, segiteni
kell rajta, s ha lehet, meggyógyítani, de mindig tisztelni kell benne az embert és
szeretni, mint felebarátunkat.

A hozzászólók erősen hangsúlyozták az ember személyiségének jogait. Az euge
netikával szemben Milliez joggal hozta fel, hogy emberméntelepek sohasem hoztak
volna létre egy Beethovent! (Tudvalevőleg alkoholista apja volt.) Bariety professzor
oda konkludált, hogy az orvosi haladás sem több mint a tudás gyarapítása; mig tudá
sunkkal jól és rosszul élhetünk, az ember lelkiismerete és felelősségérzete marad
mindenkor a döntő tényező. Az igazi szükséglet tehát ennek a lelkiismereti tényező

nek a megerősítése.

Képzelhető, milyen nagy érdeklődés kísérte azt a vitát, ami a természettudomá
nyok haladásához kapcsolódó félelemérzésről folyt, mely az emberiséget újabban el
fogta. Itt nem kisebb tudós, mint De Broglie volt az előadó, ki elsorolta a veszedelem
forrásait: míg az emberiség egy részének biztonsága, kényelme növekszik, nagy töme
gek, kik a gépek szolgálatába álltak, vigasztalan és embertelen életet élnek, s a gép
kultúra nőveli a háborús szenvedések lehetőségeit. Ugyanez a rémület fogja el az
emberiséget, ha a bacillusháborúra, vagy a radioaktív gázokra gondol. De szerinte
a biológia még nagyobb szörnyűségek elé állítja az emberiséget: "Tegyük fel, és ez
nem egészen alaptalan feltevés, hogy módosítani tudjuk az emberi lényt, hatni tudunk
gondolkodására, kívánságaira, készségeire úgy, hogy valami szőrnyeteghez illő szak
szerűséget tudunk nekik adni és így kitermelünk az emberekből olyan fajtákat, melyek
mint a termeszeknél, csak bizonyos fajta munkára alkalmasak: tegyük fel, hogy ennek
az eszközei egy diktátor kezébe kerülnek s akkor gondoljuk el, mi származhatik ebből

az emberek jövője szempontjábó!!"
Egy mérnök, Perretti della Rocca hozzászólásában kiemelte, hogy az atombomba

problémája csupán felújította az ember és a technika régi ellentétet, melyet Gandhi
tanusága is kiemelt s amelyet Prometheus mítoszában fejezett ki a görög világ: az
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emberiség nem szívesen törődik bele a nagy Martin-kobók koncentrációs táborszerű

világába.
A zavar háromféle: az első, hogy a technika haladásával a balesetek már a

kataklizmák határán járnak (repülőgép-máglyák, Texas City és Le Havre pusztulása
stb.) A második az atombombával kezdődő párbeszéd és végül az utolsó emberi lény
társadalmi túlszervezése, mely valóságos rovarrá alakítja, belegyömöszölve azt a
"koncentrációs világegyetembe" .

Leprince-Ringuet professzor annyira megy, hogy a 20. századot egyenesen a
félelem századának nevezi. Jellemző, hogy mikor újabban a mesterséges mezont, tehát
egy valósággal új anyagot sikerült előállitani energiából, ami a fizika egyik legszen
zációsabb erdménye, rögtön arról indult meg a vita a közönség körében, hogy hatal
masabb fegyvert nyertünk-e ezzel?

Általában az emberiség életének megjavítása és elpusztítása mindenkor kölcsö
nös kapcsolatban áll ott a technika fejlődése útján. Például az urániumból és szén
ből összeállított atomelem határtalan energiaforrást képvisel és vízben, szénben sze
gény vidékeken kítűnően használható. De ugyanakkor plutónium termelődik, vagyis
az atombomba hatékony eleme. Es vajjon melyik állani állana ellen akisértésnek,
hogy ki ne használja ezt a kivételes hatású robbanószert? Az ember tehát az atom
energia segitségével meghosszabbíthatja és megrövidítheti földi életét. Azzal, hogy
Isten az embert az angyaloknál csak kevéssé alantasabb lénynek teremtette, nyilván
olyan felelősséget rakott rá, mely nemcsak személyes, hanem kozmikus jelentőségű,

mondták az amerikai protestáns lelkészek legutóbbi nyilatkozatukban.
Egy másik hozzászóló arra a veszélyre mutatott rá, hogy az ember lassanként

fölöslegessé válhat a technika haladásának következtében. Nem kell bányász és csá
kány, mert már gázosítással tudják kihasználni a legszegényebb szénbányákat is,
.elektromos fül és szem különbözteti meg a követ a széntől és gép rakja kocsira az
anyagot, az Empress of Canada kikötött Liverpoolban révkalauz nélkül, a repülőgépek

vezető nélkül száguldanak a két kontinens között és három angol mérnök kitalált egy
ekét, mely ember nélkül felszánt húsz hektár területet. Gyapjúszedő gép feleslegessé
teszi a szedő munkást és hogy a kukorica szedését is gépesitsék, olyan kukoricát ter
mesztettek ki, mely egy csövet hoz, de mindig ugyanabban a magasságban. Hátra
van még az atomenergia teljes ipari kihasználása, mely a termelési költséget il mini
mumra fogja csökkenteni és eddig már 5500 atomenergiával összefüggő találmányt sza
badalmaztattak. Ezért mondta egy francia író: "Alig hogy épp kiléptünk a történelem
előtti korszakból" .

Mindebből az következík, hogy az ember rövid időn belül kikapcsolódik a
munkából, mint ez azelőtt is megtörtént a gépesítés egyes régebbi fázisaiban. De a
keresztény ember nem azt fogja kiáltani: "törjétek össze a gépeket! állítsátok meg
a haladást!", hanem Riquet, Teilhard de Chardin páterekkel, és más modern gondol
kodású teológusokkal együtt a haladás élére állnak és egy olyan világot épitenek,
ahol a gazdasági élet nem gátolja többé a tudomány haladását és a tudományt az
emberi szellem felszabadítására fogják felhasználni.

De Broglie válaszában szintén reményét fejezte ki, hogya technika újabb hala
dása lehetövé teszi, hogy az ember bizonyos szolgaságot jelentő életformáktól fel
szabaduljon. A klasszikus kémián túl, a tudomány végtelen távlatokat nyujt a jövőre.

Jóban és rosszban is. Mert azt kell megtalálnunk. hogy gonosztevők ne használhas
sák saját céljaikra.

Lejay páter arra a veszedelemre hívta fel a figyelmet, hogy a tudomány mai
specializálódása mellett csak igen kevesen lesznek képesek az egységbe látásra. A leg
nagyobb szakadás a filozófia és a tudomány között állt elő s a teológus is az előtt a
dilemma előtt áll, hogy belevesse-e magát a kozmoszt érdeklő vitába, vagy tisztán
tartsa-e transzcendencíára.Jrányuló hivatását.

DubarIe atya szerint a keresztény lelkiismeret nem dermedhet meg a tudomány
pánikjában. A félelem gyermeki érzése helyett figyelmünket a mögötte levő lelki
problémára kell irányítani. Uralkodjunk önmagunkon és kerekedjünk fölébe a kér
désnek. Vajjon az atombomba félelme nem-e inkább a két szembenálló világhatalom
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ellentétének problémája-e? Emberi feladatunk ennek a problémának a leküzdése.
Nem a tudományban van a kérdés megoldása, hanem az emberek lelkiségében.

Pere Lejay újra hangsúlyozza, hogy egyes tudósokkal szemben, kik azt tartják,
hogy a világot a vak fátum viszi a pusztulás felé, a keresztény ember, aki szabadnak
érzi magát, azt hiszi, hogy fölébe kerekedhet ennek a fátumnak. A tudományt kuta
tási parancsa nem szükségszerűen köti a technikai alkalmazás módjaihoz: a tudomány
az isteni terv felismerésén fáradozik. "Isten az embernek megadta a szabadságot, tudva
mire használja fel .és milyen kockázattal jár mindez: a kárhozat kockázatával. A tudo
mány és kockázatának problémája csak egy arculata annak, amit á rossz problémájá
nak nevezünk. S ez csak a hitben oldódik fel. Tanulmányainknak imádásban kell vég
ződnie. A titok az, hogy Isten, ki ismeri e kockázatot, mégis ilyen hatalmat adott az
embernek." Végső fokon a megoldás Dubarle szerint az emberiség teljes krisztianizá
lódása. A katolikusok feladata, kilépni elzártságukból és hozzálátni a világ spirituali
zálásának nagy és világot mentő munkájához.

Nagy vitái keltett Európa szellemi egysé'ge megteremtésének kérdése. Itt érez
hetően legjobban a németek szellemi befogadásának kérdése izgatta a franciákat és
érthetően Romano Guardini, az olasz származású nagy német teológus német nyelvű

előadása érdekelte őket a legjobban, melyet a Vigilia olvasói -már az előző számban
olvashattak. A kérdést a Szentatya hires kijelentése tette a katolicizmus számára
különösen aktuálissá: "Németország jövője jelenleg az Egyház jövője szempontjából
oly becses számomra, mint a szemem fénye". Bédarida professzor meg az olasz szel
lem európai bekapcsolódását ismertette. Itt került szóba a Pax Christi-mozgalom is,
mely a Szentatyától helyeselt és a békére irányuló imahadjárat megszervezését célozza.

Külön ülésen foglalkoztak az új szociális rend kérdésével, a hazátlan értelmisé
giek sorsával, és a világbéke sorsával.

Záróelőadásában Gilson, a College de France tanára joggal foglalhatta össze
a kongresszus tanulságait oly módon, hogy a tudományon túl a keresztény bölcseség
álláspontján kell állnunk. De ugyanott találjuk meg a megoldást a szociális kérdés
ben is. Mi nem azt mondjuk korunknak: "kevesebb fényt!", hanem azt, hogy "több
fényt!", de azt is, hogy "több szeretetet!" A megtestesülésnek tovább kell folytatódnia
egész az emberiség szivéig, szeretet formájában, ami nélkül nincs emberhez méltó tár
sadalom. Az ember romboló tehetségével nem állhat Isten helyébe és nélküle nem is
alkothat. A világrendet maga Isten teremtette meg és csak vele egyetértésben, pár
huzamosan lehet termékenyen alkotni.

Eckhardt Sándor

A 900 ÉVES BELVÁHOSI TEMPLOM
ÉS ÚJ FÖOLTÁRA

Sohasem gondolunk arra a Fővárosban, amikor utcáin, terein járunk, hogy lábunk
kaI őseink porát tapossuk. Talán az egyetlen kivétel a "lekopasztott templom" (amint
a restaurálás óta a pesti főplébániát nevezik) és környéke. A "sötét középkori" épület
mély lelkiséget, szárnyaló hitet, áhitatot parancsol. Körülötte szinte érezzük a kötelező

multat. A mellette részben még földalatt lévő Castrum romjai gondolkodóba ejtenek.
Itt, contra Aquincumban halt minden bizonnyal vértanu halált az a keresztény római,
akinek véres teteme fölé épült a Rókus kápolna alatti nemrég kiásott Cella trihora.

Megszentelt földre emelték a Belvárosi-templomot őseink. Eleink pihennek itt
a templom alatt, a kőrnyező téren s utcákban. Nem is olyan régen - az öregek még
emlékeznek rá - bontották le a gótikus Szent Mihály-kápolnát, a belvárosi-templom
ravatalozóját, az egyik közeli házban. A most csonkatornyú Istenháza beszorult a
mai életbe a bérházak, a hid és akták - melyek évtizedek óta háborgatják ~ közé.
A csákányok martalékául akarták dobni a megszentelt köveket. Pedig a templom, Pest
története; beszélő kövek, melyet nem kímélt sem az idő, sem az ellenség. Nekünk

637



nemcsak mint művészetí emlék becses. Története számunkra minden nagy katedrálist
túlszárnyal. Védte a Nyugatot, az ezüst Duna partján.

Kezdete homályba vész. Az bizonyos, hogy Nagyboldogasszonynak szentelték.
A harcok közepette ki tudja hányadszor sérült meg, hányszor épült újjá 900 éve.
Hitünknek, reménységünknek szimboluma lehetne. Szent nosztalgiával közeledünk hozzá.
Tudjuk, hogy évszázadok óta őseink számtalanszor kerestek itt menedéket, hogy földi
bilincseiktől szabaduljanak. Számtalanszor közvetitett ég és föld, bűnös és bűnbánó

lélek között. Az egykedvűen folyó Duna mellett ez a szent hajlék dokumentuma a
magyar mult apályának, dagályának. Magyarok hálája, jajveszékelése verődik falaihoz.

Szent István ideje körül már áll az ősi románstilusú templom. A hagyomány
szerint a "pesti rév melletti lstenházában" temetik el Szent Gellért püspököt. akit a
szemben lévő Kelen (Krénfeld) hegyéről löktek le a pogányok. A Szűz tiszteletére
épített kápolnába viszik holttestét, ahol ugyanabban a ruhában, amelyben megölték,
temetik el. Hét évig feküdt itt a test. Felemeltetése után, püspöki székhelyére kerül
az első magyarországi szent, akivel a legenda szerint "oly sok keresztény öletett meg,
hogy csak a kegyelmes' Isten tudja, mennyi volt". Ebből az első Nagyboldogasszony
templomából maradt meg a déli toronyban levő román stílust mutató faltöredék. A tudós
pap, Romer Flóris említi először: L,... legszebb románkori párkányzat és felette a rit
kán hiányzó román fogazat").

Szent Erzsébet eljegyzése a türingiai őrgróffal 120?-ben még ebben a merev,
szigorú, komoly. nehézkes píllérű, vastagfalú románkori templomban folyik le. A tatár
járás valószinűleg csak nagyrészében elpusztitja. Környékén a menekültek közül, vagy
százezer ember pusztult el. A templom alatti víz akkor, vörösen folyt. A .Jcutyaíejű

csorda" felgyujtja a várost, s Pest tűz martaléka. IV. Béla a templomot kijavittatja s
szent leánya, Margit jár a szelid, lágyhajlású boltivek alatt. Lelki szemeinkkel látjuk
öt: "Vékonyhúsú, bágyadt jegyese a mennyei ágynak ... fátyol rejti homlokát, vasöv
övezi derekát" írja egy magyar verses officium. A megmaradt részeket felhasználva
gótizálják. Akkor nyeri a szentélyben ma is látható, "fortélyos" szerkezetű mennyezetet,
karcsú, koszorúzott, csúcsíves oszlopkötegeit. csipkés ablakait, bordáinak zárócifrasá
gait. A falba és a szentély fülkéibe festett szentek, a sokhelyt elhelyezett szobrok, ki
komolyan. ki jóságosan, lézengő csodálkozó, esedező, szemlélődő eleinket nézik moso
lyogva. A freskók megmaradt, mostanában előkerült részei a kifinomult magyar gótika
előkelő emlékei. Az üvegfestmények besugározták ragyogó szineikkel munkára. harcra
készülö, esküvőre, keresztelőre jött magyarokat. Zsigmond alatt újjáépül (ősi-, örökké
újjáépítők vagyunk). (De a Zsigmond elleni lázadás is itt zajlott le.) Hunyadi Lászlót
lefejezik a Várban "Akár nő, akár férfi ki említeni meri, fejét, birtokát veszti", s mégis
a rákövetkezö vasárnap az egyház fia, a szószékröl hirdeti a fájdalmas eseményt.

Sikátorok veszik körül a falakig. Harangjának hangja, hol vidáman hívja a pesti
polgárt, hol figyelmezteti a veszedelemre. Mátyás megválasztása előtt 40 ezer nemes
a Duna jegén üt tanyát, s amint Bonfini leírja, a vezetők a pesti Nagyboldogasszony
templomban gyültek össze királyt választani. Temesvári Pelbárt, korának legnagyobb
szónoka, keményen támadja itt a pogányos humanizmust. Bátor szava Mátyást sem
kíméli, s a polgárok áhítattal hallgatják. Az oltár az iparosoké. A vargák az ív-, pajzs-,
nyíl-, szíj-, nyeregkészítők a Mindenszentek oltára előtt imádkoznak. A szíicsöké a
Sarlós Boldogasszony, a szabóké, posztónyíróké, Szent Gellért oltára, stb. A restaurálás
folyamán a pesti Nagyboldogasszony templomban lévő két pasztofórium is új helyet
kapott. Nagyrévi Endre "felszentelt püspök-plébános" és a pesti polgárok által rendelt
pasztofórium az olasz reneszansz minden szépségét feltárja. Ez a két quatrocento
faragás a túlfinomult magyar igényt hirdeti és áll akkor, amikor székely Dózsa György,
a keresztes seregek vezére, itt gyülekezve harcosaira, áldást kér és nyer az egyháztól.

A láng kialudt s csak a hamu alatt parázslik a hit. A török megszállás alatt
a Belvárosi-templom az egyetlen templom Pest Budán, amely nem alakul mecsetté.
A 18. század folyamán - szerencsére a gótikus részek felhasználásval - ismét újjá
épül. Igy barokk az eleje és a szentélyrész gótikus. Ismét fókusza az életnek. Körös
körül bazárokkal torzítják el. Halas, mészáros, csizmadia, köszörűs stb. bódéja tapad
a templom falához. (Ezeknek a kalyibáknak eltávolítása vezeti a Műemlék Országos
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Bizottságot ahhoz a felfedezéshez, hogy az oldalfalak is gótikusak.) A toldalék eltávo
lításával kezdik 1931-ben a restaurálást, amely befejezéshez közeledik. A Középkor óta
hét métert emelkedett körülötte az utca szintje. Ma a templomhoz nem felmegyünk,
hanem a templomba lelépünk. Centenáriumát ünnepli napjainkban, "az égig zengő

íves Kölni dóm is. A mi templomunk szerény szemérmes testvére a világhíres isten
házának. Mi restaurálással. új főoltárral ünnepeljük a Belvárosi-templomunk cente
náriumát. Az oltárok, mint annyi mlnden, az idők folyamán kicserélődtek. A román-,
gótikus-, barokk-oltár után a 19. században kétszer is újat építettek. Az empire-oltárt,
Steindl által tervezett neogótikus oltárral cserélték ki. Az oltár a restaurálás után,
nem illett a templomhoz. Üjat kellett terveztetni, amelynek festett részét Molnár C.
Pál készítette.

Nem könnyű feladatra vállalkozott, amikor ebben a régészeti, mütörténeti
himnuszba, a főoltár megfestését vállalta, amely nem gótizál (nem hamisít) s mégis
a környezetbe illik. Molnár C. Pál a Főiskola elvégzése után új utakra tért. Forradal
márként indult. Próbálkozásait a legtöbben ellenezték. Főleg az egyházművészet védői

tekintették őt befogadhatatlan újítónak. Első meglepetést a Szent Ferenc-pályázaton
való részvételével keltette. Sokan, sietve, megváltoztatták róla véleményünket. Szent
Ferenc prédikációja című műve, már elárulta, hogy szeretettel csügg az egyházművé

szeten. Kibontakozása gyors, sikert sikerre arat. Művészetének tengelyévé válik a
sacrális festés. Római tartózkodása megerősíti felfogásában. Neoklasszicizmusa tisztul.
O maga az el6ítéletek alól felszabadul. Elmélyedése, kifejezése, készsége, szelleme,
hitérzése munkáról munkára erősödik úgy, hogy ma eljutott a legnemesebb értelem
ben vett szentképhez.

A Belvárosi-templom főoltár-képére hárman pályáztak. Szőnyi István impresszio
nisztikus kísérlete, amint Medveczky Jenő dekoratív terve is sok szépet rejtett magá
ban. A pályázat eredménye egy pillanatíg sem volt kétséges. Molnár C. Pál számára.
Fenséges, zárt egységű, átgondolt, plasztikus, élő gondolata szükségszerűen 'nyerte el
a megbízást. Háromrészes szárnyasoltára (triptichon) egyszerű, nem stílust utánzó.
Középső részén Mária mennybevitelét ábrázolta. A kép alsó részében szarkofág, ame
lyet a 12 Apostol áll körül csodálkozva, megdöbbenve, örvendezve, mosolyogva úgy,
amint temperamentumuk kivánja. Fent az angyalok koszorújában Mária, grecói, haj
nali fényben úszó felhők között lebegve, közeledik égi trónjához. A középső kép
ünnepélyes, monumentális, architektonikus felépítése biztos. Lent az optikai súlypont,
mig a kép felső részében Mária lebegése, a magasság felé való törése szinte irracio
nális. A színes csokor benyomását keltő, napsugár mosolyú képen mindaz, ami történik,
illúziót keltő. A középső kép kettősségre: lelki és fizikai, emberfeletti megfoghatatlanra
és valóságra épül. Ezt az ellentétes gondolati parallelizmust alkalmazza színre, moz
gásra, formára. Égi és földi, hideg és meleg szín, folyékony és tört vonal, reális tömeg
és szférikus látvány válik az alkotáson egységes harmóniává. A törékenytestű, parányi
lábu, bájos, leányos arcú - testi volumenje alig lép elő - légies Mária (akinek Égbe
való emelkedését fokozza il helyes, szigorú rendezettségű ruharánccal). minden reali
tása mellett transzcendentális, minden érthetősége ellenére titokzatos. Az alatta levő

csoport, a szilárdon álló, lépő apostolokkal, az égi képpel szemben, a földi valóságot
képviselik. A súlyos kőszarkofág kontraposztja a megfoghatatlan szivárvány-felhőnek.

Az alsó nehézkességet az angyalok lebegése egyensúlyozza: A nehéz, komoly színeket
megtörtfényű foltok váltják fel, a formák, mozgás, vonal kettőssége, a földi és égi
találkozása egy térben, ad ennek az Assunzionenak eredetiséget, feszültséget.

A szárnyképeken, balról az Angyali üdvözletet, Mária találkozását Erzsébettel,
Jézus születését, jobbról a Templomban való bemutatást, a Menekülést Egyiptomba és
a 12 éves Jézus vitáját, míg a predellán az Utolsó vacsorát és a Kánai mennyegzőt

ábrázolta a művész. E szárnyképeken Molnár C. Pál kiéIhette vágyait. Egy életen ke
resztül számtalan variációban festi Mária életének jeleneteit. Ezek a kisebb méretű
képek kontemplatív szemlélődésre alkalmasak. Festönk szinte önmagát visszatartva
- hiszen gazdagon buzog belőle a gondolat - ad formát elképzeléseinek. A gyen
géd mozdulatok - a gesztusok, a szimbolikus határáig érnek s néha érzéklelettien
finomak -- tudatos rajz, átgondolt színezés, pompás kompozíció, mesteri, egységes
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felépítés, a részképeknek egyenkénti önállósága és az egészhez való viszonya (amely
nél a világítást, színt, mozgást is figyelembe vette), az ellentét tudatos alkalmazása a
képet kétségtelenül mesteri alkotássá teszi. De Molnár C. Pál a technikai felkészült
ség mellett a lelkiéletet is tökéletesen kifejezi. Tudja, hogy amikor Szent Karácsonyt
ábrázol, a boldogok szigetét kell elénk varázsolnia; a harmatos reggelben való mene
külést bemutató müve lelket megillető, és az Angyali üdvözlet, amikor az Úr szol
gáló leánya élete legszentebb pillanatát átérzi, a legmagasabb müvészettel közli velünk.

A kép önmagában szép és ebbe a történettől terhes levegőbe is bele illik. A lírai
alaphangú festmény, a templom sztgorú formáit megenyhíti. Poétikus lélegzetvétele
ehhez a sacrális komolyságú Istenházához illik. A Belvárosi-templom számára ez az
oltár értékes gazdagodás. A nagy lelki dinamikával, a hit lenditő erejével, kifogás
talan technikai tudással létrehozott mű, még ünnepélyesebbé teszi a 900 éves Istenházát.

Orvendjűnk, hogy napjainkban akadt magyar művész, aki mert sorsa, tudása, össze
nőtt vallásos adottságával, nem külső, édeskés hatást keresve ~ mint a közelmult
festői tették ~ igaz és nagy alkotást hozott létre. Jajczay János
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