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Tiencsin, 1907. V. 23.

Kedves barátom!
Második, március 1O-23-ról keltezett levelét csak tegnap kaptam

meg. A szibériai úton küldték utánam, és ott felejtődött Kíatkában, a
negyvenhat postazsák egyikéfíen, amit a Góbi-sivatag tevéi mindmáig
vonakodtak elhozni. Ezek a tevék felülmúlnak minden képzeletet!

Ezt a levelet ugyanolyan érdeklődessel és meghatottsággal olvas
tam, mint a megelőzőt, Visszavitt saját lelki tusám napjaiba. A húsz
éves kor nagy lelki erjedése ez, amelyből kiforr az élet bora.

Bizalma meghat és meg is rettent egy kissé. Azt várja tőlem, hogy
megtaláljam a gyógyító és új életre keltő szavakat; nos egyedül Isten
és az ő szolgái vannak ezek birtokában, magam csak néhány baráti
tanácsot adhatok. Sorra veszem tehát levele különböző pontjait.

A Semmi: Aki tagadja a Legfőbb Lényt, tagad minden létezést. Aki,
elveszi a mondatból az igét, elveszíti a mondat értelmét. Aki tagadja az
egységet, tagadja a benne foglalt mennyiséget. Aki elveszti hitét Isten
ben, semmiben sem hisz többé. Luthertől kezdve Kantig és Nietzschéig
tökéletesen követhető az a hanyatlás, amely az embert a legrosszabb, a
pogány állapotba taszítja vissza. Ez utóbbi legpontosabb kifejezői a
hindu teóriák Mondjon le a világ vége fogalmáról (amely egyben kez
dete is), és megszűnik a dolgok összefüggése, csak a káosz marad, amely
megborzasztja önt, és amelynél az öreg Tathágáta többre tartotta a
Semmit.

De Istennek hála: ön nem él ebben a sötétségben; a keresztény ki
nyilatkoztatás egyszer s mindenkorra eloszlatta ezeket az árnyakat. Ne
fogja fel tehát gyógyíthatatlan betegségnek azt, ami átmeneti és üdvös
válság, és épp ellenkezőleg erős lélekre vall.

Mit mondhatnék, hogy megszabadítsam a Semmi gyötrő 8Z01'On
gatásától, amelyet annak ddején magam is jól ismertem? A Semmi az,
ami nem létezik. Ami nem létezik, hogyan létezhetnék egymagáhan?
De tudom, hogy holmi tisztán filozófiai fejtegetés nem elégíti ki. Nincs
állítás, amellyel az akarat nem próbálná szembeszegezni annak tagadását.
Egyébként érzékei is a dolgok múlandóságát tanúsítják: a dolgok, ame
lyeket elmúlásukban ismertünk meg, valamint a mozgásban lévők el
tűnnek, mánt minden, ami nem önmaga által létezik. Önmagától pedig
csak Isten létezik. Minden teremtménye a Semmi része, amelyből meg
teremtet1e, és ahová iemberi kevélységűk - az egyetlen nem Istentől

származó dolog - vissza is vetheti őket.

Az érzékek effajta bizonyságára én most egy másik hasonlóval fe
lelek. A dolgok bizonytalanságuk mellett magukon viselik az örökké
valóság képét, amely összetartja, és velünk is megérteti őket. Az anyag
elmúlik, a fonna örökké megújúlva önmagával azonos marad, mint maga
Isten,aJkinek részleges képmása. A Kant által felújított Eleata tanítások
ellentmondásossága abból ered. hogy ők a végtelent egyenes vonallal
ábrázoltak, olyan sorral, amelyhez mindig hozzátehetünk. De maga az
eih'enes sem más, mint elválasztás és megszakítás. A végtelen igazi
képe a kőr, a O Ca föniciaiak nyelvében tojás, mag), amely egyben a
véges, a realizált teremtés tökéletes képmása. Minden élőlény többé
kevésbé módosított, de mindig körülhatárolt kör. A forma: tökéletes,
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áttörhetetlen zártság, az örökkévalóság kezdet és vég nélkül; annak a
Lénynek a képe, aki elől nem bújhatunk el, bármit mondjanak Buddha
és az ördög tanai.

A bizonyosság egy másik forrása, amelyen érdemes elgondolkodni;
a homogénitás, az egyneműség elve. Az utóbbi évszázadokban a tudo
mányok fejlődése rendkívüli mértékben kitágította a látható világ ha
tárait. (Evvel kapcsolatban F. biztosan elmondja önnek. hogy bizonyos
okokból, amelyekről majd más alkalommal írok önnek, ha érdekli, nem
hiszek sem a látható világ végtelenségében, sem több létező világ lehe
tőségében.) A csillagok nagyrésze kiszámíthatatlan távolságra van tő

lünk, mégis összetételükben a spektroszkóp sem tudott Földünk anya
gától idegen elemet megkülönböztetni. Nincs más megoldás. mínt hogy
a világ elejétől végig egyazon alapelemekből áll, amelyeket a tudomány
elnevezése szerínt azonos törvények; szerintem azonos formák irányíta
nak. Evvel minden lehetőség ki is merült. Ön ismeri a külőnbséget ha
talom és cselekvés között. És most itt áll ön előtt a kettő együtt: a cse
lekvő mindenhatóság.

Látja tehát, hogy a dolgok nem alkotnak káoszt; rend, értelem és
szükségszerűség uralkodik bennük. A végtelen nem zárja ki a személyest:
a legszélsőségesebb forma szigorúságát. Adjon bármilyen tetszés sze
rinti méretet a derékszögű háromszög egyes oldalainak: tulajdonságai
nem változnak.

Ebből az is következik, hogy nem vesztünk el, vannak támaszpont
jaink, biztos jeleink, amelyek eligazítanak a csak látszólag zűrzavaros

világban. Ha egy kis rrÍágnesvas mozgása elegendő ahhoz, hogy meg
mutassa Északot, és egyetlen hajszál feszessége a levegő páratartalmát,
akkor ez az ember által szerkesztett nagyszerű építmény ne adna ugyan
olyan törvényszerű és csalhatatlan jeleket, és az egyneműség előbb fel
állított elvéből kiindulva, miért ne bízhatnánk meg ugyanúgy a belső

irányításban, mint egy kicsiny mágnesvasban, vagy egy kanálka higany
ban? Itt van például a nagy emberi vágy: a boldogság és 3Z öröm vágya.
A földi életben soha nem elégül ki, és nélkülözhetetlenségéből eredően

egyszerre kézzelfogható, durva és mély. Semmi okunk nincs arra, hogy
kevésbé bízzunk ebben a vágyban, mint mondjuk étvágyunkban, amely
jelzi, hogy ennünk kell. Olyan kérdések, hogy esetleg nem vagyunk éhe-
sek, vagy hogy ez a kenyér nem jó - fel sem vetődnek.

Ebből az elvből származik az egész keresztény hit. A pogány nem
látja az utat Isten és az ember között, és természetes, hogy elkeseredik;
a keresztény ember számára Jézus Krisztus vére megjelölte az Isten
hez vezető utat. A kereszténynek pozitív jogai vannak: hite és meg
bízatása.

Nincs létezőbb valóság Istennél, nincs erősebb a szónál, amellyel a
tökéletes szól agyengéhez : a szeretet szavánál.

Tetszelgés a semmiben: Ön nem is a semmiben érzi jól magát, hi
szen az nincs is, hanem szabadsága, veszélye, sőt gyengesége érzetében,
mint a megszidott gyermek, aki keserű gyönyörűséget talál a magány
ban és szerencsétlenségben. "Ez legalább az enyém." Szent Agoston sza
vai elég pontosan megfelelnek ennek a lelkiállapotnak: At eqo per ava
ritiam meam non amittere te volni; sed volni tecum posúdere mend:u
cium, sicut nemo ouli: ita falsum dicere, ut nesciat ípsp. quirl verum sit.'"

• Nem a.kairt.alaik kaipzeí.ságom ál.tal el"eszít€'l1Í téged, de veled akartarn a ha-zug
s :.~()t. mtrut ahogy senki sem mondnat szándékosar» hamisat améükül, hogy önmaga. ne
t u d.ná rnt az ]gaz.
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Hol találja meg az ember - ha nem a vallásban, saját kicsinységének,
méltóságának és egyben panaszának mélységes kifejezését? Olvassa el
a gyászmise kilenc komor zsolozsmáját. Mindenek elmúlnak, de Isten
ben, mint a gyermek, aki apja karjaiban, az ő ölén leheli ki lelkét. így
meghalni öröm.

Csak bátorság! A kinos érzések, az önmagukban nagyon jellemző

tünetek a kipróbált gyógymód, a Szeritlélek kegyelme által lassan el-
tűnnek. .

Az egyház hagyattása : kevéssé fontos. Az igazságnak 'Semmi köze
ahhoz, hogy hány embert győz meg. Kevesen járnak misére; nos, keve
sen értik Pindaraszt vagy a Parsifalt is. Saját lelkével, sohasem a má
sokéval kell válaszolnia. Különben ez is megjövendöltetett: "Azt gon
doljátok, hogy mikor az Emberfia eljön, hitet talál a Földön?"

"Ön ortodox?" Egyetlen parancs van: szeretní Istent minden erőnk

kel, teljes szívünkből, és az ezzel egybevágó: úgy szeretní felebará
tunkat, mint önmagunkat. Ha nyomorúságos könyveimben más lenne:
útálattal megtagadom és elítélem őket. Isten szeretete, teljes engedel
messég az egyháznak: mást soha nem tanítottam. Olvassa Szent Jánost,
Szerit Pált, és rátalál az igazság és dicsőség fényére; nem lesz többé
kedve visszatérni a szegény CLaudel szánalmas fecsegéséhez. Boldoggá
tesz vele.

"Nem szeretem a papokat". Magam sem szeréttem őket. Soha nem
éreztem hasonló borzadást és aggodalmat, mint első gyónásomkor. De ez
a borzadály is az ördög sugallata. Hamarosan megszabadul majd ezek...
től a méltatlan előítéletektől.

Tudom, !hogy szenved, de ez a szenvedés csak akkor tiszteletre mél
tó, ha győztesen kerül ki belőle. Máskülönben csak afféle "kölyökku
tyabetegség", amelyről Barres beszél. Vagy keresztény lesz, vagy mint
másokat, az élet örömei és tennivalói kigyógyítják a metafizikai nyug
talanaágból. Nekem sokan írnak, de kevés közülük az olyan bátor, hogy
gőgjénél többre tartsa üdvösségét, Úgy tesznek, mint az Evangélium
beli fiatalember, aki annyi buzgalommal kutatta Isten országát, és "szo
morúan indult el" a feléje vezető úton, amikor megmutatták neki. En
gedje hinnem, hogy ön nem tartozik az ilyen szánandó emberek közé,
és testvéremnek nevezhetem.

Amennyire tudtam, feleltem kérdéseire, de ne várja, hogy valaha
is választ tudjak adni minden kételyére. A harc 'egy részét mindig egye
dül kell végígküzdeni, a töviseket csak a használat koptatja el. De: Fa
cienti quod est in se non negatur gratia. Filozófiára kényszerültem, de
valójában az igazság ennél sokkal egyszerűbb: természetes mint a nap'
és a friss víz, könnyű táplálék a léleknek, mint a kenyér és a bor. Ne
higgye, hogy szellemi tompultság, lelki megcsonkulás kell ahhoz, hogy
kereszténnyé legyen az ember. Sokan vannak, akik az abszintot és a
zenés kávéházat is a lét elengedhetetlen feltételének tekintik, és cso
dálkoznak, ha az ember lemond róla. Az értelem megvilágosításá, a szív
pompás tisztasága, az akarat növelése és szabályozása a keresztény ta
nítás lényeze. A keresztény olyan ember, aki az állatoknál ártalmasabb
emberek között is - akik nem tudják a jót a rossztól, az igen-t a nem
tól megkülönböztetni -, tudja, hogy mit csinál és hova tart. Mint egy
isten, úgy él a nyomorékek és alkoholisták tömegében, csak azért, mert
rendben van a világgal, engedelmeskedvén annak, akinek engedelmes
kednie kellett. Neki egyedül adatott meg a szabadság al rabszolgák kö-
zött. '



Tiencsin, 1907. V. 25.

Innuit immerisa admiratione quod est,
mira hoec externis ostendendo quoe
non est.

(Szent Gergely)

Kedves barátom!
Alighogy levelem postára adtam, megkaptam az önét, az április he

tedíkit, Micsoda levelezésl Nem szemrehányásképp mondom: dehogy. Epp
ellenkezőleg: legfontosabb és legkellemesebb feladatom, hogy segíteni
próbáljak azoknak a fiatalembereknek, akik ugyanabban a válságban
vergődnek, amelyen valaha magam is keresztül mentem.

Még néhány sor filozófia feleletül arra, hogy az ön elképzelése sze
rint többféle igazság lehetséges... Egy bizonyos értelemben - úgy ér
tem, önmaga által - egyesegyedül Isten létezik. a többi lényeket és dol
gokat csak az ő' teremtő akarata hozta létre (Szt. Pál). Egyetlen Isten
van, tehát egyetlen igazság, hiszen ez a két fogalom egyértelmű. Egyet
len Isten van, tehát egyetlen lényeges szempontból különbözünk tőle;

minden jelenségben közös, hogy nem Isten. Ö egymaga a kezdet és a
vég, minden teremtményében, .amelyet kizárólag saját dicsőségére al
kotott. F:s ahogyan Isten az egyetlen igazság, úgy bizonyosság is csak egy
marad számunkra: a kinyilatkoztatásé. Ahol nincs Isten: nincs igazság;
ahol Ö nincs: semmi sincsen. De a világot teremtő, fenntartó és magába
fogadó Isten mindenütt jelen van. Meg-megújuló teremtés tanúi va
gyunk. De hagyjuk a filozófiát, térjünk rá egy biztosabb, célravezetőbb

útra - örülök, hogy ön is erre biztat - a gyakorlat útjára. Aki a pá
linka hatására kiváncsi, az ide vágó pszichológiai tanulmányok elolva
sása helyett igyék belőle néhány pohárkával.

Olvasnival6k: Mindenekelőtt Pascal, aki ad eteteros nekünk, fran
ciáknak igazi apostolunk. Misztikus könyvek: a Folignoi Szent Angéla,
Ruysbroeek, Szerit Teréz, A szentek élete - bármilyen rosszul is van
megírva, EmmeriCIh Katalin csodálatos látomásai a Mi Urunk életé
ről. .. F-nek Bossuet Szárnyalás a misztériumo!-eig című könyvét és az
Elmélkedéseket az Evangéliumr6l ajánlottam. Az utóbbit ugyan én ma
gam mélységesen csodálom, de a tizenhetedik század keresztény világa
dermesztően száraz és rideg. Dante. Minden, amit Newmantól talál.

Vallásgyakorlat: Az egyházi szertartások buzgó látogatásából a
könyveknél is többet tanul. Merüljön bele ebbe a hatalmas fürdőbe: a
dicsőség, bizonyosság és költészet áramába. Ne várjon hirtelen megví
lágosodásra, lelke árnyai lassanként oszlanak majd el. Mostantól fogva
önmaga szerint cselekedjék, ismétlem: Facienti quod est in se non ne
gatur gratia. Imádkozzon minden nap, ha figyelme elkalandozik, ha csak
szájával mormolja az imát: aikkor is. Imádságában benne lesz legalább
a szándék, és ki tudhatja. hogy ezeknek a szent ajkak által annyit ismé
telt imáknak nincs-e önmaguktól ex opere operato értékük? Aki mín
den reggel és este a tőle telhető legnagyobb figyelemmel imádkozik: bi
zonyos lehet üdvössége felől. Ha lehetséges, naponta járjon misére és
legalább egy teljes egyházi évet kisérjen figyelemmel. Hordjon skapu
1árét,. imádkozzon rózsafűzért, járja végig a Keresztutat, és mihelyt ké
pes rá: legalább naponta negyedórát próbáljon az Evangélium valame
lyik szavára vagy részletére koncentrálni. Ha vétkezik, ne csüggedjen
el, rendíthetetlenül higgyen lsten szeretetében, és ne felejtse el, hogy



nem a legszégyenletesebb bűnök a legártalmasabbak.Isten egyedül a
kevélységet gyűlöli. Cor contritum et humiliatúmnon despicies.

Mihelyt megtér. pontosan engedelmeskedjék gyóntatójának, aki biz
tosan azt kívánja, hogy mínél gyakrabban áldozzék. Gyakorolja az -ak
tiv jótékonyságot (erről a témáról lásd Joel fejezetét a hamvazószerdai
misében). Nincs csodálatosabb, szívből jövőbb érzés il szeretetnél. A lé
hető leghamarabb lépjen ibe a Szerit Vince Társaságba, amely megtisz
telt azzal, hogy húsz év óta tagjai közé sorol.

A biblia: Valóban lényeges, hogy elejétől végig elolvassa. Egyetlen
kiadást ismerek: a Fillion-félét; nem valami kiváló, de legalább szö
veghű. Bármilyen ostoba és idegesítő is a kommentár, mégiscsak ér
vényre juttatja a szöveg eredeti értelmét, amelyet egyedül nehéz lenne
megközelítenie. Sajnos ez tíz vaskos kötet, de kölcsönözni tudom.

A szentmise: Hogyan is szólhatnék méltóképpen erről a csodálatos
misztériumról? Többször megpróbáltam, de meghaladja erőimet. Csak
menjen el, kisérje figyelemmel, lassanként meg fogja érteni. Guéranger
A liturgikus év című könyve - egyébként nem ajánlom __o az egyetlen,
amely a mise összes Iatin nyelvű imáit tartalmazza.

Szerit Tamás: Olvassa, arnikor teheti, de ne most; később. Éveket
fog igénybe venni.

Szegény gyermekem! Ön Krisztus hálójába került. Induxisti nos in
laqueum, csapdába vezettél bennünket.. . Megértem, hogy retteg ettől

az új világtól, amelyben - nem titok ön előtt - le kell mondanunk ar
ról, hogy tetszésünk szerínt cselekedjünk és gondolkodjunk, és ki mon
daná meg, hol a határa Isten követelésének, amelyről a Szentírás azt
mondja, hogy keményebb a pokolnál. Nem csoda, ha egész testében re
meg ott, ahol a legnagyobb szentek maguk is reszkettek. "Minden meg
térés kisebb fajta ítéle!" - mondja Pascal. Mégse rettenjen meg. Isten
tudja, rnilyen mértékkel mérjen, és az öröm mérhetetlenül nagyobb az
áldozatnál! A halál, a megsemmisülés megszűnik az ön számára, mert
Isten örökre az öné, átformálja önmagában, hogy együtt őrvendezhes

senek (Zsoltárok könyve).
Gyakorlati tanácsok: Maradjon az előre kijelölt úton. Fogadja el

az Isten által önre mért keresztet. Az egyetemen sok hasznosat tehet, s
bőven marad ideje dolgozni és gondolkodni; erre pedig nagy szüksége
van. Ha Istennek nem ott lenne szüksége önre, ahol most van, nem he
lyezte volna oda. Eletemben egyetlen egyszer próbáltam letérni a szá
momra kijelölt útról, egy másik kedvéért, amit jobbnak véltem; az
eredmény szörnyű katasztrófa lett. Lehetséges, hogy Párizs valóban jót
tenne. Azt mindenesetre legutoljára ajánlanám, hogy otthagyja Francia
országot. Az itteni ügynök-életforma, mindenfajta erkölcsi támasz nél
kül, az emberek többségének erkölcsi romlást, és kivétel nélkül minden
kinek érőveszteséget jelent - sajnos, nagyon is jól tudom.

Búcsúzom, kedves barátom . .. Látom a Szűzanyát, közelről. csön
desen, véghetetlen szerétettel nézi önt. Egy napon megismeri majd a
csöndet, amellyel Isten vagy a Szűz szólnak önhöz,

Tiencsín, 1908. I. ll.
Kedves barátom!

Utolsó levelének nagyon örültem. Jó újévi ajándék volt öntől. Akár
mit gondoljon, soha nem közeledhetik az örömhöz anélkül; hogy egy
úttal ne közelednék annak forrásához: Istenhez vagy Krísztushoz. Any
nyit még, hogy Párizs sem máról holnapra épült, de Jeruzsálem ama
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titokzatos temploma sem, amelyből pedig egyetlen fejszecsapás vagy ka
lapácsütés hangja nem hallatszott (Királyok könyve).

Ma talán ne foglalkozzunk filozófiával. Úgy látom különben, hogy
nem tulajdonít túl nagy fontosságot saját ellenvetéseinek. Viszonzásul
elhatároztam, hogy rnindennap elmondok önért egy rózsafűzért, Örö
met szerezne, ha néha-néha ön is megpróbálkeznék vele. Az imádság
önmagában is érték: még hit és figyelem nélkül sem meddő. A lelket
csodálatosan megnyugtatja, és elindítja az elmélkedés útján. Ha ön 
ahogy mondja - szeret, nem tagadhatja meg tőlem ezt a jócselekedetet.
amely naponta egy gondolatban, ugyanazokban a szavakban egyesít
bennünket.

Részleteket kér pillanatnyi életemről: semmi említésre méltó vagy
érdekes. Naponta félórát szeritelek a költészetnek, a többi időt csalá
domnak és a kisváros irányításával, birói és polgármesteri hivatalom
mal járó elfoglaltságaimnak. Pillanatnyilag a Nagy ódák utolsó, negye
dik darabját írom. Ezek az ódák tulajdonképpen zsoltárok vagy mono
lógok, amelyekben újra felvetem és kifejtem - szóelrnéletemmel és múlt
és jelen életem epizódjaival vegyítve - két értekezésem elméletét. Az
egész egy kötetnyri lesz: a Múzsák ódája formájában és betűivel szerét
ném kinyomatni. Együtt ez lesz a CÍmük: Öt nagy óda és kÖ1'7nenetí
énekek.

Ami kifejezetten irodalmi teóríáímat illeti, őszintén bevállom : nin
csenek Hajdan még voltak - a Medárd-nappal vagy a reggeli esővel

kapcsolatos paraszti közmondásokhoz hasonló - bölcs elveim, pl. Ne
vigyünk semmit túlságba, óvakodjunk a túl sok [elzőtől, stb. Ma már
ezekben az egyszerű szabályokban sem bízom. Az egyetlen követendő

elv, hogy mindent a lehető legjobban csináljunk.
Várom az említett cikkeket - amelyekről F. és Jammes már be

széltek nekem. Ön kedves fiu, hiszen előnyösebb lett volna talán más
témát választania: a görög, latin írókat, Shakespeare-t vagy Dantét. De
végül is, hátha az lehetnék önnek, ami Rimbaud volt nekem.

Kicsi lányom elragadó, de ön még túl fiatal ahhoz, hogy megértse
egy apa örömeit.

'I'iencsin, 1908. r. 28.
Kedves barátom!

Végre megkaptam kiváló cikket, és minden álszemérem nélkül be
vallom, nagy örömet szerzett vele. Azoknak, akik mint én, nemigen
szekták meg a dicsőséget, az az érzés, hogy szeretik és főként értik:
mélységes boldogság. írásaimmal első ízben foglalkozott médszeres ta
nulmány. A szel"ZÓ számára is rendkívül sok tanulsággal jár, ha mun
káját így kívülről, tárgyként, önmagát pedig egy figyelő szempár tük
rében szemlélheti. Analizise számomra is megvilágította. hogyan fakad
nak egy tőről, ugyanabból a hol békés, hol hirtelen vágvakózásból köl
tői, drámai és elméleti műveim. Lehetséges, hogy evvel segít Iecsilla
pítanom a régóta érzett lelkiismeretfurdalást, amiért soha nem tudtam
szabályokhoz kötött versben írni? A rím és az előre megszabott szótag
szám, a kívülről rákényszerített forma megkötik a szavakat, lehetetlenné
tesznek bármilyen változtatást. Az én versem pedig csupán egyetlen
kiáltás, egy mondat a pusztaságban, amelyet a hit ereje és egy értő

barát segitenek tovább élni. A klasszikus verselés merev és meeterkélt
II drámaban és a versben, bizonyos mértéken túl unalmassá sőt elkese-



ritövé válik (Lásd Leconte de Lísle-t). A hím - és nőrímeknek ez II
szabályos váltakozása olyasfajta lüktetést kelt, mint a nap egy lécke
rítés mögött. Sajnálom a jambikus verset; olyan tiszta, dísztelen, köny
nyed. (Lásd Catullus: Thetis és Peleus lakodalma című elragadó költe
ményét.) Nálunk Racine és Chénier az utolérhetetlen mesterek.

Álláspontja szükségességét természetesen megértem, mégis egy kissé
fájlalom. hogy elemzésében nem tér ki arra a két fogalomra, melyet
alapvető felfedezésemnek tartok: a tevékeny élményre és a helyváltoz
tatástól független mozgásra. Kűlönben elemzése megkapóan mélyreható,
még azokban a részleteiben is, amelyek számunkra is fölöttébb helyesek.

Előfordul egy - felteszem tisztán fogalmazásból eredő - túlzás,
amikor azt állítja, hogy az én felfogásom szerint a nagy, az egyetlen bűn,

ha az ember nem marad meg a sorsában. Természetes, hogy mint min
den keresztény, én is azt tartom, hogy a bűnök elkövetése a Tízparan
csolat megszegését jelenti, a bűnök súlyosságát pedig egyedül jellegük
és szándékuk szabja meg. De mint művész a bűnt kétféle módon is fel
foghatom: egyrészt szimbólumként, ahogy Urunk teszi a példabeszéd
ben, amikor a hűtlen intendánst dicséri, másrészt mint Szerit Pál kö
vetkező szavainak alkalmazását: Omnia cooperantur in bonum, Szent
Agoston értelmezésében: etiam peccata. így származhatott Dávid oly szí
gorúan büntetett házasságtöréséből az Urunknak életet adó Anya, és
igy került bele Dávid - épp bűne által - a krisztusi családfába.

Türelmetlenül várom tanulmánya folytatását.
Nagy örömmel dolgozom tovább Ötödik ódámon. A Coventry Pat

more-ban talált és a Wallace által tudományosan is megerősített elkép
zelés arról, hogy a világ zárt és véges, és csak a Földet lakják élő és
értelmes lények, valóságos fényforrás számomra. A végtelenség eszméje
viszont, amellyel Renan ostoba módon úgy kérkedik, mint valami ké
nyes hódítással, nem más, mint gyermekes és barbár agyszülemény.
Ilyenformán népesítették he a régi térképek a világ elnagyoltan megraj
zolt határait szörnyekkel és csodalényekkel. Kolumbusz Kristóf egy új
földrésznél is többet fedezett fel: azt, hogy a végtelen világ véges. A lé
lek mindenütt egyformán borzad, irtózik a végtelen fogalmától. (A vé
ges természetű dolgok végtelenségéről beszélek.) Az ellenvetés: hogy mi
van ott, ahol a világ kezdődik, vagy végződik, épp olyan gyerekes, mint
HZ, amelyik azzal tagadta a Föld görnbalakját, hogy sohasem vagyunk
fejjel lelelé.

Csillagászati értekezéseknek - például Lagrange a bolygók per
turbációjáról szóló munkájának - olvasásakor az ember elnémul a cso
dálattól: mennyi gondosság, hogy minden bolygó pontosan megőrizze

a pályáját. Az ég: csodálatos matematika, és a végtelenségnek, amely
nem más, mint befejezetlenség, nincs helye rajta.

Zempléni Mári~ fordítása

A kereszténység kétezer éve után még mindiq vanlln.k tn.ii és társanalmi
válaszfalak. A keresztény ember szégyene ez. Vannak, akik elfogadják, ,6t vé·
delmezik ezeket a megkülönböztetéseket. Ha a válaszfalakat elismerJilk, nem
vagyunk többé testvéreinkkel semmiféle kCJzösségben, tehát Krisztustól iB el va
gyunk vágva. Ezzel a pogány felfogással fert6zlJtten többé-kevésbé részesei va
gyunk az általános testvériség ellen elkövetett bitnöknek, melyek már ,okIzor
égbe kiáltanak.

Michel Quohi


