
CHARLES DU BOS NAPLÚjABÚl
1928 március 20. Mielőtt ma bármi máshöz fognék, azt akarom,

hogy figyelmeztetésül s egyben hálaadásként is, naplóraban mag
maradjon e csodálatos reggel emléke. Altermann abbé említette,
hogy ha távollétében papra volna szükségem, arra kér, forduljak
a montrouge-i Szerit Péter templom egyik káplánjához, akit Is
mer. Ez néhány olyan szőt mondott, mely annyira meghatott, ho.!?'y
'gyökeresen kicrnelt a kényelmes közönvnek abból az állapotából,
amelyben, elég hitvány módon, elsáncoltam magam és min tegy
elrejtöztem, mióta csütörtökön' este fölszökött alázam; Elős'lör

azt mondta: "A keresztény számára talán az egyetlen menthe
tetlen vptpk a kicsinyhitűség . .. Gondolja meg, mi mindenen
ment át Szerit Ágoston, halála emlékünnenén mégis fehérben
rnondjuk a misét, a tisztaság jelképes színében ... Ne hacvia,
hogy hibái akár csak egyetlen napra is távoltartsák a bűnbánat

tól és ar. Oltáriszentségtől"; majd hozzátette: "Azt se felejtse el,
hogy a szentáldozás pillanatában Néri Szent Fiilöp rninden ál
dott reggel igy fohászkodott: Uram, ne engedd, hogy elárulja
lak". S ebben a pár szóban minden, de minden benne rejlett, amire
ma szűkségem volt. Az első moudat ahhoz a szenthez irányított,
akit valameunyi közt a le/dobban szeretek. (,1 itt, az én esetemben
nem elég, ha szentet mondok; azt kell mondanom, visszstvezetett
az emberhez is, akit mindíg is mindenkinél jobban ezeretterm ah
hoz, akit már hitetlenségem idején jobban kedveItem mindazoknál,
akiket akkor annyira istenítettem: egy Gioraionénúl, cgy K~at...+
nél, egy Bachnál is jobban; - s azon nyom han elmentem a Guil
Iaume Budé Túrsasáeba, hog-y elhozzam Pierre de Labriolle ki
tűnő Val101ntisok-fordításának második kdtetét, amely még nem
volt meg nekem. A másik moudat, Néri Szent Fülöpé, azzal ra
~adott meg, uhozyan a Kegyelem és a hűséc csodálatos kapcso
latáról tanúskodik. Úgy értem a dolgot - (és megtérésern, 1927
júnimm óta minden élményem megerősít ebben a nézetemben)
- hogy semmit, valóban semmi egyebet nem kívánnak tőlünk,
mint hűséget- hűséget, azaz hitet, hiszen a fides szó egyformán
jelenti mind a kettőt - hűsézet és önmagunk meg-adását a Ke
gyelem bennünk való munkáj ának, amely - (ps július óta ezt is
hányszor tapasztaltam l) - mindiv kész a működésre és mindig
.rnűkődik is, azzal az egyetlen föltétellel, hogy mí magunk ne
állítsunk elébe akadályt. Jóma!!am ott tartok - s ez hitem élmé
nyének egyik állandóan visszatérő eleme -- hogy döntő jelent..ö·
ség'Bt tulajdonítok en érzésnek, melvet oly nehéz folytonosan
életben tartani magunkban. hogy nyilvánvalóan maza is kezvelem:
az Isten emlékezetére gnndolotc. Olvasféle dolog ez, mint .Ioubert
számomra oly kedves moridásának ellentéte VR<?Y .Iordítotfia:
"Hová tartanak eszméink t Isten emlékezetébe". Hitünknek. rnint
központi tárg-yára, arra kell irányulnia, hogy Isten emlékezete
vegymjön míuden ténykedésünkbe. Mi sem nehezebb ennél, sőt

azt merném .mondani: maea Isten teszi ezt nehézzé nekünk, ab
ban a pillanatban és mértékben, arnikor és ahogyan betölt min
ket, mert ilyenkor az ujjongás, a boldogság s az öröm minteav
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önmagunkért érvényesülnek, mint meganuvi megszakítatlauul föl
lövellő szökőkút, és ilyenkor igen gyakran járunk, ha nem is kel
lős közepén, de mindenesetre határán a bűnös kívánkozás ama faj
tájának. amelyet Szent János valóban a dolog mélyére tapintva
minösítctt, amikor "az élet gőgjének" nevezte. Az ernbor régen
túl lehet a bűnös kívánkozások minden egyéb fajtájáil, de 'csak
annál könuvebben eshetik áldozatául ennek, nem csupán azért,
mert kevésbbé vértezi föl magát ellenében, hanem azért is, mer!
- lévén olykor igen nehéz, megkülönböztetni azt, ami a Szentlélek
ajándéka iból, s azt, ami ezeknek ellentétéből származik - ha a
biztos és mcllőzhetetlen keresztény elv szer-int nem alapozzuk
meg magunkat az alázatossúgbun, minden hiábavaló ...

1928 április 2. . .. A démon egyszerre van bennünk is, meg
kívülünk is; (a bensőségesség és kívülünk-valósúg e két jelleg
zetesség'ében l; egyidejííségük ben ügy napjain k számára döntő

probléma rejlik, mely egyaránt érinti az Isten és a démon fo
galmát: arra célzok, hog)' fi tiszta immanencia modern törekvése
- azaz törekvése valaminő bennünk levő éH csakis bennünk levő
istenre - akarva-nemakarva a személyes Isten kiküszöbölésóre ve
zet, R az immanentisták a transzcendens Isten léte ellen fölhozott
érveikben szemlátomást miudíz föltételezik, hogy a transzcenden
cia kizárja az immuneneiát -- holott valójában e két tulajdonság
nemcsak bog} kiegészíti egymást, hanem, ha mindegyiket végig
gondoliuk, el sem lehet egymás nélkül: mi volna uzyauís elY,y
trauszeendens Isten. ha nem volna semmiféle kapcsolata a lélek
kel, ha nem lenne jelen a lélekben kegyelmének Iátogatásaival I
másfelől meg egy pusztán csak immanens Isten nemcsak mint
személy válnék köddé, hanem végül úgy is, mint Isten, azaz végső

fokon II lélek, amely martát helyettesíti be Isten helyébe, előbb
utóbb szűkségkóppen odáig jut, hogy - habár nem is tudatosan
- önnönmarrút isteníti meg: akár a léleknek, akár a személynek.
akár a hatalomvágynak e megistenitése az a veszély, amely a
trarszcondens ellensúlyától megfosztott immanens szernlélettel
mindig együttjár; ez azonhan korunk egyik lényeges problémája,
s nem tudom, lesz-e eléz heh-em és időm rá. hogy foglalkezzam
vele könyvemben); a dómon g-yökeres. abszolút antonórniá.iú lény,
és Gidc iwen jól határozta meg, amikor azt mondta róla, hog:r
"vismmforditott tevékenységet" követel tőlünk. Egyéként a homo
duplex, a kettős ernber keresztény fogalma semmi egyebet nem
jelent,. mint a démonnak Í'l uz emberi egyénnek ezt a.z e'n'ütt
létezését, attól a pillanattól fog-va. hogy II démonnak sikerüls
rávennie minket a "visszaford ított tevékenységre", voltaképpen
máris nem lehet szó kettős, hanein csak _. (a démon által) -
irányított emberről .

1928 május 25 Mostani kelletlenségem tulajdonítható talán
annak a haugsúlvnak is. amelyet .a mai katolicizmus az értelem
re vet, annak a fontosságnak, amelyet a bölcseleti fegyverzetnek
tulajdonít: ró, iden, a tomizmus túltenvésének. Mindezt nemcsak
csodálom éR tisztelem, hanem Maritainben szeretem is; szeretem
benne elsősorban azért, mert ő teljességgel aláveti ama hitnek.
mely már itt a földön állandóan spiritualizálja, s mert olyan jól
illik szellemének pontos, aprólékos, ösztönösen középkorias bá-
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jához; -- IlZ én adottságaim azonban egészen mások, fl engem oda,
ahol vagyok. oly kevéssé az értelem és a filozófia vezetett, hogy
ba egyedul csak rájuk hagyatkozom, kétségkívül éppen az ellen
kező pólusra vezettek volna; s az én esetemben meddő dolog lenne
arra hivatkozni, hogy értelmemet és filozófiámat nem igazította
helyre a hit, mert ezzel mindössze egy circulus vitiosus taposó
malinába jutnánk. A valóságban - s ezt Jacques maga mondta
nekem egyik beszélgetésünk alkalmával - az ő számára az el
sődleges tényező a hit, s a tomizmus csak utána, a posleriori kö
vetkezett; s ráadásul - a legtalálóbb, s tekintve Szent Tamás
iránt való kultuszát, a leg'tiszteletereméltőbb lélektani megfigyelés
sel - Jacques hozzátette: bármily hasonlíthatatlan tanítónk a
teológiában Szent Tamás. ha egyszer meetértünk, mégsem az a
szent, aki megtérit , s nem ő az, aki valóban hathat a lélekre.
amennyiben nem a tiszta értelemről. hanem a megtérő lélekről

van szó. Egyébként ott, ahol én tartok, fontos, hogy ne csatol
junk a Credó-hoz filozófiát; a tomizmus lehet a katolicizmus filo
zófiája, de nem hittétel: fölösleges, oogy a hittételekhez kapcsol
juk. Ezzel szemben mindinkább érzem - s ez volt jóformán egyet
len mentőövem az elmúlt hat héten át - hogy lassankint föl kell
készülnöm Szent Ágostonról való ismereteim elmélyítésére, hog~'
egy napon írni tudjak róla; vele, bárhol nyissam föl, teljes össz
hangban üzem magam, és soha nem nyitom föl hiába: min
donütt II szellemnek azt a teljes távlatát találom meg benne,
amely elfeledteti velünk az értelemnek. mint megkülönböztetett ké
pességnek. fl mint a megkülönböztetés képességének még a léte
zését is. Egész Szent Ágoston benne van, mintezv fosrlalatban, a
Krlsztusröl s li házasságtörő asszonyról mondott felejthetetlen sza
vaiban: "Már nem állt eg'ymással szemben, csak egy nagy nyo
morúság és egy nagy irgalmasság".

192R mtÍjui> 30. • .• Tegnap reggel fél nyolc körül érkeztünk
Mettdonba Peter Wusttal: a sűrű, átható illat, melvet vasárnap
délután Versailles-ban kezdtem érezni, vég-igkísért minket a Mari
tainékhez vezető úton, s ahogy egy hársak szceélvezte fal mellett
elhaladtunk. mü1,' az eddiginél is erősebb és bődítóbb lett. J aeques,
'akit nem értesítettem jövetelemről, boldoznak és mcehatottnak
látszott; kis mao-ánkápolnájába vezetett minket, ott vártuk a mise
idejét. fl én közben elolvastam a napi evaneéliumot, János 10. fe
Jezetének első tizenegy versét. E~yik-másik mondata oly mélven
érintett Ei annyira egybehangzott egynéhány újabban, sőt éppen
abban a pillanatban ébredt gondolatommal, hogy megmutattam
öket Jacques-nak és Peter Wustnak, s ők osztoztak mezindultsá
gomban. Ott van mindenekelőtt Jézus bevezető mondata a farize
usokhoz: "Bizony, bizony mondom nektek: aki nem az ajtón megy
be a juhok aklába. hanem máshonnan mászik be, az tolvaj és
rabló" -- némileg értelmezve a verset - anélkül. hogy ezzel meg
hamisttauám, vagy hogy megfosztanám korábbi. értelmeitől
úgy olvastam tegnap reggel, mint előlegezett utalást azokra, kik
ma többen vannak, mint bármikor, (8 nem tartoztam-e k"zójük
sokáig mag-am isT) - akik, hogy úgy mondiam, szalutálnak.
ezúttal azonban korántsem azért. hogy odébbáll ianak, hanem éppen
ellenkezőleg, hogy szinte betörjenek az svanzélíumba, a keresz
ténységbe. süt a katolicizmusba; akik szívesen lennének keresz-
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tények, sőt katolikusok is, azzal az egyetlen, de határozott fölté
tellel, hogy ne kelljen az oda vezető királyi úton menniük, hanem
"bemál's7.l\nak" és főképpen ne az ajtón kel1jen belépuiük. Te~nap
reggel vilásosabban megláttam, mint addig' valaha is, milyen
61lúlyos kisértes ez ma; külőnösen amikor tovább olvastam- "En
vagyok az ajtó. Aki énrajtam keresztül meg-y be, üdvözül; és be
és kjjál'hat é~> legelőt talál". Szavak, melyeknek pontos jelenté
.,ét nem tud.iuk egészen megmagyarázni, de érezzük szinte véghe-
tetlen s ob' költői mélységüket ; Jacques említette, hogy Szent
Tamás bizonyos fokig iolmácsolja és megvilágítja misatéríumukat,
amikor azt állítja: a "ki- és bejárás" azt a jővést-menést és csere
Iorgalmat jelenti, amely e földi életben megy végbe bennünk as
"isteni és emberi elem közt, és egyikből a másikba...:f~n azért jöt
'tem, hog:r pIdük legyen és minél több legyen". Ehhez nem kell
semmiféle magyarázat, hiszen napról-napra világosabban látjuk
igazságát. A szentmisét egy kármelita. Bruno atya mondta és
.Iacnuea ruinístrált neki; elég gyors, az Altermann abbéénál szem
tátoniást gyorsabb ütemben misézett, anélkül azonban, hogy ez az
összeszedettség' akár a legcsekélyebb kárára lett volna - annál
kevésbbé, mert J acsues maza a megtestesült összeszedettség, noha
-ő sem időzik el e feleletekkei; csaknem vidáman pergő ezertartás
volt: vidám, mert magától ment, és magától ment, nem mintha
kőzönyö.;; lett volna, hanem éppen ellenkezőleg-r mert annyira köz
ponti volt. Az áldozás pillanata felejthetetlen volt: Jacques só
gornője. ahogy a kezdődő elragadtatás öléből szinte felénk dobta
a tálcát, melvct röptében fogtunk el és adtunk tovább: ebben a
sorrendbeu térdeltünk: .Iacques. az anyósa. Peter Wust, én, a
fiatal André Harlaire, Roland Dalbiez ég Jacques sógornője; EI
ahogy fölkeltünk, mazábamerült, zárt, valóban átszellemült arcá
;val, szinte f'éuyességtől övezve a széles fehér főkötő alatt, melyet
uővéréhez hasonlóan ö is visel, Jacques nővére térdelt a helyünk
he, s mellotte - kevés meghatóbb látványban volt részern - a kis
-znlrrálólánv, aki kaput nyitott nekünk s aki, azt hiszem, egész
személyzetűk; így járul a szent asztalhoz minden reggel az egész
ház ...
. 1928 auousetus 2. Umm, ki elhalmovol keg-yelmeddel, tég-y me~
még valamit, Hiszen tudod, hocy mindig még valamit kérünk tő
led: EI adj nekem elég világ-osságot, eleget a Te világossáeodból,
bo~y megértsern. és ne fonákul. miért oly nehéz megvalósítanom
azt a bizonvos összhangot, amelyről naplórn oly gyakran beszél,
II rnonsieur-u tcai kápolna közt, avaz köztad, Uram, s az életbe
való visszatérés között, Mert kétségkívül jól tudom, hogy benned
kell maradnunk, mint ahogy Te is bennünk maradsz, és azt is
jól tudom. hogy mindez Iehetséeesnek, könnyűnek, majdnem be
teljesedettnek látszik a sajátosan szerzeteai életmódban, (már
amennyiben kivülről nézzük, Inert nem sZHbflcl e1fp,lejhml, ho<ry
annak Is mezvanak a maga rettenetes megpróbáltatásai és kísér
tései), {t ... sejtem, hogy ez talán mé-r nagyobb gylheiem, mint a
világ ölén, a profán életben maradni meg Benned. De akkor,
Uram, arnikor ott melletted vagyunk, talán jobb volna, ha nem
éreztetnéd ilyen nagy mártékben velünk, mily keveset azámttmin
den el?Yéb, mert hiszen ebben a minden egyébben kell, Tebenned
maradva. maradnunk - és mégis, mégis, ha nem 'érezteted ve-
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.fünk, vagy ba egy-egy reggel csak egy parányival is kevésbbé.
érezteted. Ó, akkor mintha elvesztenénk életerőnket; akkor nem
vagyunkképe~ek sem kilépni a világból, sem visszatérni a világ
ba; s én látom, mi a valódi megoldás. az, hogya kivonulás, me
lyet megengedsz. bogy Hozzád térjünk, legyen egyben az az erő

is, amellyel víssza tudunk térni a világba. Oly tisztán látom ezt,
hogy még mielőtt újra megtaláltalak volna, Uram, az átlelkesült
8éget -- a menekülésnek szükségszerűen velejáró mozzanatával
együtt -- úgy fogtam föl, mint az általános, mindenuapi, szerény
értelemben vett jobb élet ugródeszkáját - aminék mintáfa szá
momra akkor César Franck zenéjének átlelkesültsége volt; e w
néé, amelyet egyenesen a bátorság muzaiká.iának neveztem. Uram,
add, hogy ledöl iön végre az a vízválasztó, amelyet még mindig ott
érzek Benned való életem és létem többi része közt; add, hogy (a.
szó zenei értelmében) mintegy egymásban játsszanak; add, hogy
annál valóságosabban maradjak Benned, minél jobhan eleget te··
szek egész nap arámháruló f'öladatoknak ; add végül, ho{.::y mind
ast, ami szaggatott, elaprózott. különnemű, lényegtelen, ne csak el
viseljem, hanem le is tör'lesszem, s így mindez részesedjék kissé

. abban az értékben és érdemben, amelyről tegnapi naplómban 3
testi szenvedés kapcsán beszéltem. Megfogtál engem, Uram, a tiéd
vagyok, de add, hogy amíg- a földrjn élek, ne essem többé abba a
kfsértésbe, bogy arra kérjelek: úgy ragadj meg engem, ahogyan
kétségbeesett fáradtsága teljéhen Illés próféta kért, hogy meg
ragadd, mikor így kiáltott: "Végy el engem, Uram, mert nem va
gyok jobb atyármnál l" Ó Uram, tudod, ho~á ez nem g-őg részem
ről; hanem e,IO'szerű tűrelmettenséz önmagammal szemben; tudod,
hogy csak ezt akarom: annyit érni, amennyit énemnek aza leg
jobb része ér, amit Te rejtettél belém, fölérni ahhoz, ami (a szó
emberi értelmében) nem én vagyok, mert hiszen te ojtottad azt
belém, bog')' bennem lakozhassál. Add, Uram, hovy soha ne feled
kezzem el jelenlétcdről, s hog-y bánatnak és bálaadásnak az 8z
egybeomló bulláma, melyet kegyesen végigárasztasz bensőrnőn,

ne esak az d víz leg-yen számomra. amely megtisztit, hanem egy·
úttal az is, .amely táplál és lehetövé teszi, hog-y hűségben meg
maradjunk. EE> bocsásd meg, Uram, ennek az áradásnak az igényét
bennem, s a megértés, a dolgokban való tisztánlátás igényét is; bo
csásd meg annyiban, amennyiben bármi hiánya rejlenék bennük
annak a bizalomnak, amellyel egyedül csak a te vezetésedre ha
gyatkozullk. Azt akarod, hogy minden egyes ember a maga egyé
niségében _. mindanriyian, szegény földi lények - a tiéd Iegyen,
a mag-a külön (s a szónak egyáltalán nem modern értelmében)
eredeti lelkével, amelyet te adtál neki; azt akarod, hogy saját
maga legyen, de Érted, és megbocsátod nekünk, amit a te Claude-
lod oly találóan nevez "elmondhatatlan személyes képtelenségünk
nek". Uram, tudod, hogy képtelen vagyok, de szeretlek és szol
gálni akarlak: adj nekem ha csak egy parányit is a te VilágOl:r
ságodból ; vagy inkább mit sem adva belőle, alkalmazz engem
Te magad ate .szolzálatodra, azon a módon, ahogyan a legked
vesebb Neked, hogy szelgáljalak.

1939 iebruár- 12. (Utolsó naplá.) Kedden, február 8-án délután



négytől öt óru huszonháromig, a cabban, melv mindhármunkat La
Pazba vitt, egészen addig a pillanatig, amikor el kellett válnom
Zézette-től és Primerose-tól," hogy fölszálljak a washingtoni vonat
ra, oly telt és sokrétű, oly sűrű, de fájdalmas órát éltem át, hogy
több mint nehéz, szinte lehetetlen elősorolnom és kifejeznem mind
azt, ami bennem végbement. Mégis meg kell itt próbálnom, mert
ez az óra egészen különlegeson jelentős marad a szemernben.

Míg a fakó és tompuvilágítású délutánban újra áthaladtunk
a tájon, melyet Primerose most látott először, megjegyezve-egé
szen a komikumíg egyhangú csunyasázát - ama squalidbó: szár-
mazó esunvaságot, melyet Edith Wharton annyiszor éreztetett
meg az amerikai kisvárosokban és Kültelkeikben, - egyre Zézette
en és Primerose-on nyugtattam tekintetemet s éreztem, ho.gy
bármunk kölcsönös szeretete az egyetlen valóhan IM",,;; dolog
számomra li világon; és hogy életünk új föltételei a feljéig emel
ték és kibontakoztatták lényezét. A húesú pillanatában azzal az
érzéssel öleltem át őket, amelyet jól fest már nem tudom melyik
regény: "Összeölelkeztek, mint egy hajótörésben". A hajótöröttség
élménye gyakran fogott el életem döntő pillanataiban: először
1925 decemberéhen, amikor Hardv-tanulmánvom végslí következ
tetését diktáltam. u ••• Annak, hogy nem szeretjiik az életet. nincs
más. következménye, mint hogy ('f'ak annál johban szerotjük az
embereket, s éppen azért szeretiük őket, mert h07.7:1nk hasonló
an nekik is az a sorsuk, hpgy éljenek"... -- avtán átjárt, fölholy··
gatott, mint elIT ellenállhatatlan. mélyből fi)lhömpölygő hullám,
nem egészen két hónappal meg'térésern előtt, 1927 június 5-ének
reggelén a Monsieur utcában a bencés apácálc kápolnájában:' ,.Oly
erős bennern ekkor ez az érzés, hogy a tekintetben, amelyet au;
ernberekre vetek, van valami résztvevő gyöngédség sor-sunk közös
sége miatt, Úgy nézem magunkat. mint utasokat: Ó, milven ivaza
van Pasealnak, amikor azt mondja: eml hajó utasa;i 'lJal/yunkl 
S az érzésben, melyet mavamban ésalelek. A'rY hajótörós és valami
dinsőség élménye k"veredik." A valószínűtlenül kicsi la pazi ál
Iomáson, míg a zászló föllendült, hogy megállítsa a gyorsvonatot,
eg-yetlen RZÓ volt, amely mezfelelt e<rész valóm állanotúnak. ez ft
8Zft: eszeveszett; s irántuk, kettejük iránt való szeretetem is esze
veszett ezeretet volt.

Fülkémben egyedül maradva nyomban ennek a szónak II tar
talmán kezdtem tűnődni, éR tüstént meeértettem. Szeretetwmet ar,
teszi eszeveszetté, hogy testi állanotom következtóben képtelen va..
zvok közölni velük akárcsak valódi mártékét é>; mélvséeét meg
közelít.ő módon is ezt a szerptet"f" Pénteken. IQ-pu reggel, mi 11

tán befejeztem s Dumbarton Colleg-e-ben Edith Wh arfon r-ól s7,"'ló
rögtönzött előadásomat. látva, menuyire szerrvedek, Roso E1i"'abeth
nővér megkérdezte, hogy vagyok, s én azt feleJtem: "Azt hiszem,
k..dves nővér, a" én hivatásom a testi szenvedes". Ma re!?,g"Al. mi
előtt a naplót diktátní kezdtem, egy kisRé mélvebhen beleláttarn
ebhe az örök kérdésbe: túl az enoesztelé«, a jó1)átéfe[, sM a köl,
csönösség értékein - kérdeztem marramhan - IRten vajjon nem
azért bocsátja rám betegségem kiújulásának ezeket II szakaszait,

.• Zéz ette a felesége, Primerose a lánya.



hogy kárpótlást vegyen a vallási langyosság, ernyedtség, sőt kö
-zőny állapotaiért, s hogy amikor minden egyéb aktus elmarad,
legalább a testem legyen továbbra is ,.aktus". Azt hiszem, így áll
a dolog; de míndez, sajnos! mit Rem változtat. immár nem az Is
ten, Iranem az ernberek iránt való szeroteten, és napról napra
határozottabban észlelem : olyannak születtem, hogy sem az Isten
szeretete, sem az embereké - (mellyel kapcsolatban egyébként
sosem fogadtam el azt a nézetet, hogy nélkülözhet bizonyos saj~
tosan emberi jellegű érzelmeket) - nem tudna kielévíteni, ha testi
állapotom nem engedi meg. hogy tanúságot szolg áltassak szerete
temről a két embernek, aki iránt érzem, - tanúskodjam felőle
úgy, hog'Y képes legyek teljes kapcsolatban lenni velük. Úgy lá
tom, életem minden egyéb hajótörését valóban elforradtnm most s
elfogadtam az engesztelés, a jóvátétel és a reverzibilitás hármas
vallási síkján; ezt az egyet azonban nem tudnám és nem is aka

-rom elfogadni. Változatlanul az maradtam, aki meetérése más-
napján azt mondta: "Azon a napon, amikor Rikel'ül hidat vr-r-nem
II Browning házaspár emberi szerelme és a Mnnsieur utca kápol
nája közt, az én problémám megoldódott". A Monsieur utca ká
polnája, sajnos! ma már csak a mult ama kapuinak egyike. me
lyekről Proust találóan írja, hogy ha egyszer bezárultak, soha
.tőbbé nem nyílnak meg számunkra; s ami engem illet. nagyon is
fájdalmasan tudom, mit jelentett nekem a mult nyáron. hogy
többé nem találtam nyitva ezt a? ajtót. De hogy egy számomra
egyre kedvesebb kifejezést használjak: a Monsieur utca kápolna
,iának szimbolikus értéke sértetlen maradt. és az én egész prob
lémám is változatlan.

Az emberi szeretet: - ha nem térek meg, ha Istenben való
.bit nélkül halok meg, mindez .mit sem változtatott volna azon ft
4egyőzhetetlen érzésemen, hogy létében semmi nem teljesebb és
igazoJtabb már itt a földön, mint az emberi szeretet: s ma, tizen
~gy évi hit és vallásos élet után is. az én szememben az pmberi
szaretet evilági dolog, idevaló, még rnielőtt az örökkévalósázba
lépnénk. S hogy ez számomra íg~' van, az annál természetesebb,
-mert tökéletes képzelethiányom miatt még ha akarnám se tud
nám, ahogyan egyik-másik: emberi szerétetnek sikerül. rnintezy
előlegeznem az örökkévalóságot. Halálom óráján a szó szoros
értelmében semmi vig-asztalást nem nyujtana nekem. aki azt
mondaná: amit nem adtam meg Zézette-nek és Primerose-nak itt
II fi)'dön, pótolhatom odaát az örökkévalóságban.

Ez a legfontosabb problémám; de van egy másik: is, amelyen
tegnap, Notre Dame eg-yetemi előadásom előtt srondolkoatam, Az
emberi szerétet után a földi rendben a legnasryobb doloz a terem
tés. s ez két mezben jelenik meg előttünk: rpf<7.Ínt mint Isten köz
vetlen teremtése. mint az általa teremtett világ szépséze. rPHzint
lsten közvetett teremtése, az, amelyről a Liierrüure and the Soul
'ban azt írtam. "Isten szabadon áteri-eedi az ernber szabad teremtő
géniuszának". Nos. a teremtés e kettős médját illetőleg ClaudeIon

. kívül soha eg-yetlen katolikus sem elégített ki. Claudel viszont
nemcsak kielégít, hanem teljesen be is tölt. Azzal kapesolatban,
amit li maca "a téremtés roppant oktávjának" nevez, a dolog ön
ként értetődik: errész drámai és lírai. prózai és verses műve nem
más, mint szakadatlan himnusz az' isteni teremtés dicséretére. De
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van itt más is. s ez talán még ritkább: ott van Paul Claudelnak
Paul Claudelról tartott angliai konferenciája 1925 szeptemberé
ből. melynek szövegét Rambaud barátom szivességéből ismerem
8 melyet aztán Madge Versaillesben lemásolt; legfontosabb rése
letét hadd idézzem:

"Valláses szempontból míndíg elhangzik egy ellenvetés az emberi szen
vedé'yek «zmpadi ábrázolása ellen. Sl:Z oly szígorú, hogyelhallgattatta
Racn.e-t. Bossuet nagy lendülettel íejtet.e ki Caitaro atyához ín.ézett le
veleben. Lényege ebben a rnondatban ícgtalható ö.sze: Az emberi természet
oly gyönge és a szenvedelyek olyan n.ér.ékben hatnak rá, hogy szmpads
vagy könyvbeli ábrázolásukat nem lehet javaJJni. Azt hiszem, jól meg le
het felelní erre a janzenízrnussal áttta.ott érvelésre, amely egyébként egy
álalán nem ríasz.ott el olyan hiteles keresztényeket, sőt papoka., rnint
Calderon vagy Lope de Vega. Véleményern szerínt az emberi Ueknek
egye1Jen részét sem szabad ilyen interdiktummal suj.ani és, hogy úgy
mondjam kíközösttení, kivéve benső Virágunk ama trópusi táj art, ahol a
teljes lényünket alkotó impulzusok és motívumok még vad ösztön-állapot
ban megszületnek, Nincs az emberi léleknek vidéke. amely ne kínálkoz.
nék arra, hegy kikutassuk (S evangulízáljuk, '8 ne érdemelné meg a tar
nulmányozá t és a figyelmet, na csak egy élmény rajzának erejéig is. Az
ember számára a szenvedélyek nerner ak tévedés forrásai, szolgaság és
büntetés. hanem - Arisztotelesz kifejezésével -- a megtisztulás és gyó~'

gyúlás eszközei is. Végezetül: soha sehol a szenvedélyt a Kereszttől ~

választani nem szabad. A szenvedélyből rníndíg hiányzik valami, ha nem
vegyül belé fájdalom, ha nincs keresztje. melye, átölelhet. Másfelől hiányzik
valami a Keresztnek (S a Megfe.zi.e.tnek is. ha nem szerepel a képen;
ahol örökre polgárjogot nyert, ez a mezrtelen vállú és kibontott hajú Mag
dolna. Krisz.us és Magdo.lna örökre elválaszthatatlanok, A pogány szépség
a kereszt lábánál teljesedett be; ez az a hely, amely kezde.től fogva fönn
tartatott számára és soha el nem vétetik tőle .

Nincs ennél cáfolhatatlanabb és nagyszerűbb igazolása mind It
pogány szépségnek, Ihind annak a teremtésnek, melyet Isten sza--
badon átenged az ember szabad teremtő géniuszának; s ezzel a
szőveggel szembesítve ugyan mit számítanak azok az "excommuni
kációk", melyeket időnkint Claudel kihirdet, s melyek egyébként
sosem határtalan géniuszából fakadnak, hanem - egy régi fogal
mazás szerint - azokból a pillanatokból, amikor 'Claudel, az em
ber összetéveszti vérmérsékletének robbanásait a Szentlélek aján
dékaival. Igen, Claudel géniusza határtalan; sosem éreztem ezt
jobhan, mint az idén, amikor a Várost, az Angya i üdvözletet és
3 Selyemc:ipöt olvasom és magyarázom tanítványaimnak a Notre
Dame egyetemen és a Sairit Mary kollégiumban. 1923-ban, Pascal
születésének háromszázadik évfordulóján írtam: "Shakespeare-re
a legmagasabb emberi felelet, amit Franciaország adhat, Pascal".
Tavaly azonban, itteni előadásaimban.érinthettem. és elég nyersen
érintettem Pascal emberi határait. Ha igaz is, hogy a Gondolatok
egyik-másik helyén Pascal ismerte a shakespearei hangot észen
gést: elsősorban és talán egyedül csak a Hamlet Shakespeare
jéről beszélhetünk. Ma azt hiszem, az idézett mondatban, a Pasealé
helyébe, Claudel nevét helyettesíteném be. A mult fplév végén
dolgozatot írattam tanítványaimmal Shakespeare és Claudel vi·

ft4,.;:



Iitlonyárólj kitűnően oldották meg a föladatot, s munkájuk átné
zése arra a következtetésre vezetett, hogy a két lángelme közti
lényeges különbség megfelel annak a finom, de valóságos különb
ségnek, ami az embernek egyénileg, és az emberi természetnek dl
falában való megragadása közt van - s ez egybehangzik azzal a
kűlőnbséggel, amit Constant-könyvem bevezetőjében állítottam föl
egyén és teremtmény közt. Shakespeare úgy fogadja el az embert.
mint adottai, Claudel mindig úgy látja, mint teremtettei.

Van azonban e problémának még egy arca s ez különösképpen
, foglalkoztat, amióta Washing-tonban vagyok. A már idézett elő

- adásnak egy korábbi helyén mondja Claudel: "Vallás és zene,
....allás és' képzőművészetek kőzt, s itt nemcsak a prjmitívekről be
szélek, hanem egy Michelangelo, sőt egy 'I'intoretto, egy Rubens,
egy'Tizián művészetéről is, az egyetértés sosem szünt meg". Nos,
Washingtonban, szombaton, ll-én reggel, ahogy Edith Eustis-szel
megérkeztünk villásreggelire David és Margye Finleyékhez, a sza
Ion asztalán egy új könyvet találtam Giorgionéról ; s este aztán
David és Margye igazán kedvesen elhozták és ffilajánlották ne
kem a mű egy példányát. Másnap, szobámban Edithnél, próbál
gatva becsapni kissé a testi fájdalmat, hosszasan elnéztem az
Alvó Y énúsz képét, mely harmincöt éve ott áll szinte az életem
.szivében. E'~yetértés: - van kép, melyre ez a szó jobban illenék
8 megfelelőbb volna' -- ez a test, mely oly tiszta és oly telt, akár
ellY paestumi templom-oszlop, s mely - Victor Hugo verseíme
szerint - egészen A nő leölteménye, ez az álomnak átadott s álmo
dozó, békés és betelt ~örög fő! Giorgione géniuszán, és még in
kább ezen, mint a Keatséri tűnődve, átadva mag-amat az Alvó
Vénusz alakjából áradó édes megg-yőző erőnek, kezdtem ráeszmélni
arra, hogy a géniusz titka mögött - és hogy erről számotadjunk
magunknak - nem kevesebb rejlik, mint magának az Istennek a
misztériuma. Igen, az ilyen miívekben "a pog-ány szépség- betel
jesedett", s ebben a beteljesedésben ível föl a híd Isten kőzt s ama
teremtés közt, melyet szabadon átenged az ember teremtő géni
uszának.

Uram, add meg testemnek a lehetőséget, hogy szivem tanus
kodhassék teljes szerétetemről anta két lénynek, kiket nekem ad
tál; és adj neki még evy egészen kevés erőt ahhoz, hogy ün
ll·epelhessem még itt a földön a nagy emberi alkotásokat.


