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MARITAINÉK ÉS KORUK

1893-ban ukrán származású zsidó szülők költöznek ki a pogrom elől az Azovi
tenger partjáról Franciaországba, Párizsba, tíz- és hatéves kislányaikkal. A két
testvér, az elválhatatlan Raissa és Vera, minden francia tudás nélkül, bekerül
egy nagyon közepes párizsi líceumba s végigszenvedi az elválásnak, majd meg
gyökeresedésnek minden kínját és örömét. Mire Raissa nagylánnyá serdül, már
otthoniasan párizsi, szüleit sem kell szégyellníe, gondos nevelésben részesítik,
egyetemre küldik. - A századforduló Sorbonne-ja száraz racionalizmussal fejti ki
tanait, különösen a természettudományi szakon. Az adattól adatig terjedő kuta
tások és információk elapadnak a metafizikai lehetőségek fontolgatása előtt. A
fiatal diáklányori lelki sivárság, szkepticizmus hatalmasodik el, csakúgy, mint az
egyik utolsó szemeszterben megismert diáktársán, Jacques Maritainen. Jacques
az 1870-es köztársaság híres miniszterének, a harcos demokrata lu/es Favre-nak
az unokája. Az alig húszéves Jacques és a nála néhány hónappal fiatalabb Raissa
igen közel kerülnek egymáshoz. 1904-ben házasságkötésükkor nem idősebbek,

mint a mai házasságot kötő fiatalok, de mindketten megkereszteletlenek.
Nyugtalan, kutató hajlamú lelkületükben szinte rejtélyes indításra hajt ki va

Iaminek a vágya, aminek nevet sem tudnak adni. Elég a "tudományosságból",
elég, sőt túlsok a kiváló tanárok, Emile Durkheim (1858-1917) és Lévy-Bruhl
(1857-1939) híres szociológus-filozófusok prófétálásából, valami más után vá
gyakoznak. Henri Bergson viszont a Sorbonne-nal szemben levő College de Fran
ce-ban ad elő s mire Maritainék tíz évvel idősebb barátjuk, Péguy biztatására
idekerülnek, már szűk gyűrűben veszi körül a professzort jónéhány törekvő fia
tal. Bergson a tudattól, az anyagról és az emlékezetről írt műveiben sainte felté
pi a legutóbbi időben tanított filozófiák fogalmi alapjait, kitágítja a metafizikai
határokat, s ezzel újból behozza azokat a kutatás területére. Egyszerre minden
lehetővé és lehetetlenné, bizonytalanná és végtelen mélységüvé válik, s a fiatal
Maritainék lelkületében megindul az áhított változás. Bergson lágyította fel vilá
gukban azt a szilárdan összetapadó, kéregszáraz talajt, amit éveken keresztül
munkáltak ki bennük a Sorbonne tudósai.

Legkorábbi barátaik közé természetesen Péguy tartozik. Egymáshoz való vi
szonyuk az évek folyamán bonyolult marad. Péguy nem tudja fölvenni magára az
egyházi kötelmeket, s iszonyatos lelki küzdelmei árán sem adja fel egy korábbi
korszakában vállalt kötelezettségeit. Maritainék megtérésére közvetlenül a
Jacques-nál 36 évvel idősebb Montmartre-i remete, a buzgón katolikus Léon
Bloy hat. A két Maritain-t mélyen érinti Bloy "A szegény asszony" című könyve.
1905 júniusában levelet írnak az ismeretlen regényírónak, aki meghívja őket

magához. Ettől kezdve tizenkét éven keresztül, Bloy haláláig meleg baráti szálak
fűzik őket össze. Egy másik Bloy-olvasmány (Üdvösség a zsidók által) hatására
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tanulmányozni kezdik a Szentírást. Bloy tudatosan szítja bennük a vallásosság
iránti fogékonyságot, a Krisztusban való megtérés vágyát. Emmerich Katalin
"Látomásait" adja kezükbe. A baloldali Georges Sorel pedig felhívja figyelmüket
a XVII. századbeli híres jezsuita, Surin katekizmusára. Ez a befejezés. Jacques
és Raissa lelke már az első szikrától tüzet fog. A kegyelem hosszan előkészíti a
megkeresztelkedéshez vivő útjukat; ez 1906 júniusában történik meg, a Mont
martre-i St.e-Ieán-I'Evangéliste templomban. Bloy-ék a keresztszülők. '

Maritainék ettől kezdve többé egy pillanatra sem állnak meg az úton. Öt-hat
évtizedes hitvalló katolikus tevékenységükben mintha az első keresztények igaz
hitét, tüzét újítanák meg. Lelkületük izzó bélyegét rányomják környezetük, s
szinte az egész kor katolikus ébredésére. A világháborút megelőző generációnak
szinte nincs olyan nevezetes szereplője, akinek a lelkét meg ne érintené a kegye
lem. Renan és Nietzsche fájdalmas, sokszor megbotránkoztató, sőt eltántorító
töprengéseire e láncszerű karizmatikus jelenségek felelnek. Péguy 1908-ban
mondja ki: "Katolikus vagyok". Maritaint bízza meg azzal, hogy megtérésének
hírét vigye meg a Wight szigetén száműzetésbenélő bencés barátokhoz. (Mari
tainék 1912-ben belépnek a bencés harrnádrendbe, s a renddel mindvégig szoros
kapcsolatban maradnak.) A további bonyodalmak abból származnak majd, hogy
mind Péguy-nek, mind Maritainéknak el kell fogadtatniok .Jcatolikus mívoltu
kat" családjukkal: sem Raissa szűlei, sem Jacques anyja, Geneviéve Favre - akit
Péguy anyai barátnőjénektekintenek - nem örül a megtérésnek, noha többéves,
sőt évtizedes megkéséssel majd mindannyian ide érkeznek meg: Raíssa apja a
halálos ágyon keresztelkedik meg 1912-ben, édesanyja, igen gondos belső elő

készület után 1925-ben,Péguy özvegye csak évtizedekkel később. Egyikük lépé
sét sem tekinthetjük formaságnak: legalább olyan átformáló erők hatnak itt,
mint az első nagy megtérő, Claudel lelkében, akit 1886 karácsony éjszakáján,
egész fiatalon érintett meg a kegyelem, a párizsi Notre-Dame-ban.

A "megtértek" körül, tovább tágul a kör. Maritainék életébe~ a legfontosabb
szerepet az 1905-ban megismert dominikánus Humbert Clérissac (1864-1914)
atya tölti be. Ő adja a kezükbe a rend büszkeségének. Aquinói Szent Tamásnak
Summa-ját. Egy életre eljegyzik magukat a tomista teológia tanulmányozásával,
hirdetésével. Jacques Maritain erre építi fel tekintélyes munkásságát, Raissa en-

. nek segítségével mélyed el mindjobban a misztikus istenközelségben.
Baráti körük teljesen nyitottá válik, amikor 1909 októberében átköltöznek

Versailles-ba. Léon Bloy-nál már korábban megismerkedtek a mélyen hívő festő

vel, Georges Rouau/t-Ial.
Közelről érinti őket velük egyidős barátjuk, Ernest Psichari, Renan unokájá

nak megtérése és megkeresztelkedése 1913-ban. Őt is Clérissac atya hozza
vissza az egyházba. A fiatal katonatiszt-író - akit afrikai leírásai révén mintegy
Saint-Exupéry előfutárjánaktekinthetünk - a belga fronton esik ell914-ben, né
hány nappal Péguy hősi halála előtt. Raissa később meghatott részletességgel ír
ja le Péguy utolsó napjának kitudódott részleteit: hogyan díszítette fel mezei YÍ

rágokkal annak a kis Vémars-í kápolnának Mária-oltárát, amelynek közelében
másnap hősi halált halt. '

Maritain ezekben az időkben jelenteti meg a bergsoni filozófiát kritizáló mú
vét, majd első tomista tanulmányát (Művészet és skolasztika) s első "Saint Tho-
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mas"-ját. Minden rákövetkező munkájában egyre nagyobb kristályossággal fejti
ki tomista szellemű hitvallását. 1923-bana házaspár átköltözik Meudon-ba, ahol
berendeznek egy kápolnát, s engedéllyel ott őrzik az oltáriszentséget is egészen
a háborúig. Egy alkalommal Claudel is minissrál náluk. Erre az időre esik Coe
tea u megtérése, majd Reverdy-vel való barátságuk. Barátaik közül a legérdeke
sebb esetnek az albán származású Ghika herceg megtérését tekintik, akit ugyan
csak ebben az időben ismernek meg, s aki később belép a lazarista rendbe.

Péguy, Psichari, majd Léon Bloy halálával kilobban egyelőre a katolikus költé
szet, a legdrámaibb vallomások izzó hangja is. Amit Maritainék folytatnak, átke
rül a spirituális-filozofikus irodalom klásszikus szintjére. Az előző évtizedek ke
gyelmi forrása azonban kiapadhatatlan marad. Feltör még Maritain egyik legké
sőbbi főművében is, egész mondanivalójának leszűrt, fiatalos fordulatait mégis
megőrző foglalatában, a zsinat után megjelent "A Garonne-i paraszt'i-ban. Az
író ekkor már özvegyen, a Foucauld- "kistestvérek" közt élt, Toulouse-ban, a
Garonne partján.

Jacques Maritain sem a Péguy-korszakban, sem de Gaulle eszmei híveként
(1944-től) sohasem lépi át valamiféle aktuális politika küszöbét. Tomista tudós
ként és. vallását mélyen gyakorló hívőként egyaránt emelkedettebb, átfogóbb tár
sadalmi szemléletet képvisel. Minden fázisában árnyalódik a vallási színezettel,
mely a tisztán társadalmiból felemelkedik a mindent átfogó s mindenek felett ál
ló szellemibe, a metafizikába.

Maritain 1940 elején Amerikába emigrál családjával, s csak 1944 novemberé
ben tér vissza Párizsba. 1945-1948 közt Franciaország nagykövete a Szeritszék
nél. Az "új" Európában s Franciaországban azonban egyelőre alig lelhető fel a
valamikor átütő erejű katolikus irodalom. Különböző világrészekbőlkell többek
nek visszatérniök (Teilhard 1946 májusában érkezik Párizsba Kínából), s az új
élmények elsősorban a gyászolásból, bizonytalanságból. visszaemlékezésekből

vagy a kiszorítottságból, kívülállóságból fakadnak. Új tennivalók sürgetnek, fel
lazulnak az egykori tudományosan összefüggő filozófiai rendszerek, eszmék kö-
telékei. .

A századfordulón megújuló francia katolikus irodalom, filozófia és teológia
azonban ma is hat, újabb és újabb irányzatok hajtanak ki belőle. Maritain
"Garonne-i paraszt'l-ját ma is sűrűn említi a teológiai irodalom, ha hivatkozni
akar a hagyomány és a megújulás szellemére. Péguy most kezd ismét érdekessé
válni, mikor korunk annyi embep szenvedést, válságot, megoldatlan problémát
dob felszínre. A korábbi és újabb "modernisták" mellett, most térünk vissza egy
egy kiváló, példás életű egyházi ember nevére (Maritainék életében: első pap
barátjuk, Garrigou-Lagrange, Clérissac, Olivier Lacombe.: Lamy atyá, Pierre
Couturier), Bergsont most értjük jobban, amióta ismerjük a szellemével rokon
Teilhard de Chardin más változatban megírt óriás oeuvre-jét is.

Az irodalomnak mindig azok a lapjai elevenednek meg újból és újból, melyek
egész emberi élményből születtek. Ami a Maritain-házaspár életében nemcsak
irodalom, hanem- történelem s fordítva, nemcsak történelem, hanem igazi él
mény is volt, az most tárul elénk egész színpompájában: alig van olyan szála en
nek a történetnek, mely össze ne fűződne nemcsak a saját korával, hanem a
mienkkel is.
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