
dának vallásaként jelenik meg. Az animizmusok, a pogányságok, a panteizmu
sok, a laicizmusok helyettesítették a Szent miszténumát, amelyet pedig úgy
kellett felfogni, mint ami az emberiség közös java. Ugy tűnik, hogy ezentúl
minden profán, hogy Istent többé nem kell megnevezni.

Néha megesik velem, hogy azt képzelem: a kor, amelybe belépünk, rövid lesz,
és hasonlítani fog ahhoz a korhoz, amelyben az els6 keresztények éltek.

Jézus ideje az "id6k végének" ideje volt, eszkatologikus idő.

Jézus ennek a ''közeli időnek" a perspektívájában prófétált; az~ híveknek
az volt a benyomásuk, hogy az idő kifulladt s lassan befejeződik.Es az idő, ami
Jézus óta eltelt, nem igazi idő, hanem az "idők végének" mindig meghosszab
bodott késése. Az Egyház Isten jelenlétének a késlekedéséból született. Meg kel
lett adnia magát az embernek azon megállapítás előtt, hogy az idő nem szűnt

meg befejez6dni...
Ha szemügyre vesszük a fejlődés irányait, az utolsó küszöbön, amikor az

evolúció a revolúciót súrolja, felfigyelünk egy kis maradékra, valami majdnem
semmire, ami a fej1ódés~ irányítja egy kedvező változás révén, és ez a valószí
nűtlen irányába mutat. Igy az emlősök, így az emberiség, így a kereszténység
az utolsó pillanatban jelentek meg, amikor minden elveszettnek tűnt. Talán ele
gendő lesz valami nagyon kevés, hogy megváltoztassa a dolgokat? Talán ebben
a pillanatban ott vagyunk, ahol a kevéske hatalmas hatást érhet el, ez a valamivé
válás törvénye, ami szédületes eshetőségeket mutat, ahol a legrosszabb és a
legjobb egyaránt lehetségesek, az emberiséget meg lehet menteni, mint kezdet
ben, új vetés által.

10rök József fardítása

PAUL POUPARD

Jean Guitton a filozófus, irodalmár, humanista

Jean Guitton kilencven esztendeje csodálatra méltó termékenységről tanúsko
dik, például folyamatosan írja Naplóját 1912, vagyis tizenegy éves kora óta. A
Desclée de Brouwer kiadóná! megjelent Bibliotheque européenne munkássága lé
nyegét hat kötetben foglalja egybe. A minduntalan szintézis után vágyódó gon
dolkozó kutatásair6ll'úven tanúskodnak a címek: Partre1c, Valláskritíka, Bölcsesség,
Filozófia, Életem naplója, Ökumenizmus.

Jean Guitton az öreg és vak lazarista, Monsieur Pouget lelki gyermeke, akiról
felejthetetlen portrét festett számunkra; Bergson szellemi fia, kinek intuídói gon
dolatait táplálták; Jacques Chevalier gondolatai hatottak rá, s Lagrange atya
vezetésével biblikus tanulmányokat végzett Jeruzsálemben. Franc;ois Mauriac
utóda volt a marista atyák Katolikus Diákszövetségének az élén. Portal atya,
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Lord Halifax és Mercier bíboros jóvoltából az ökumenizrnusra nyitottan, Jean
Guitton, az egység embere, író és költő, egzegéta és filozófus, igényes moralista
és tehetséges festő, "ágostonos barázdát" szántott a mostanság szántóföldjén
azóta, hogy megírta doktori tézisét az időről és az örökkévalóságról Plotinosz
és Szent Agoston művei tükrében. Newman és Bergson állnak a történelmi
időről, a kulturális időről és a tudományos időről szőtt gondolatai forrásánál. A
világ minden rejtélye, s különösen az ember titka ott található elrejtve az időbe

liség misztériumában, ebben a különös adottságban, amely, elszökve a léttől s
elszakadva a semmitől, kibontakoztatja önmagát az előre nem látható, mindig
megújuló, szüntelenül folytatódó teremtményekben.

Korának tanúja, Jean Guitton, intenzíven s bensőségesen megélte a lelki drá
mákat, a modernizmus keltette feszültségtől az integrizmus felfakadásáig. Val
láskritikája olyanokkal folytat párbeszédet, mint Renan, Loisy, Couchond,
Guignebert, Bultmann. Gondolat-művességeelőnyben részesíti Giocondát Ro
din Gondolkodójával szemben, mert Mona Lisa titkot ízlelget. Jean Guitton titka:
párosítani Szókratész iróniáját Platón dialektikájával, Arisztotelész logikáját
Szent Agoston bensőségességével,Descartes módszerét Kant episztemológiájá
val, Hegel triászát Bergson metaforájával, a pszichoanalízist a misztikus lendü
lettel, mint megannyi módszert a katedrálisért, melynek hajóját az ember tölti
be, a szentély felé fordulva, ahonnan Krisztus misztériuma ragyog.

Inkább, mint ritka információkat, a guittoni Napló atmoszférát idéz fel, a sze
mélyes találkozások légkörét és kedvességét-báját a gondolat olyan embereivel,
mint Léon Brunschvicg, Edouard Le Roy, Pierre Termier, Jacques Chevalier,
Baudrillart bíboros, Maurice Blondel, Jacques Maritain, Louis Lavalle, Etienne
Gilson, Henri Gouhier, Gabriel Marcel, Henri de Montherlant, Teilhard de Char
din; a tettek embereivel, mint Paul Reynand, Jean Monnet, De Gaulle tábornok;
hadvezérekkel, mint Foch és Weygand; s végül a lélek embereivel, mint Sallege
és VI. Pál. Guittonnak ez utóbbival több mint negyedszázadon át folytatott be
szélgetései.b6l született a tucatnyi nyelvre lefordított, felülmúlhatatlan Dialógusdc.

A II. Vatikáni zsinat auditora, a párizsi Institut Catholique baráti körének
elnöke, a Francia Akadémia irodalmi nagydíjának, az Európai Montaigne-arany
éremnek birtokosa, Jean Guitton korunk legelső keresztény humanistája. Mással
össze nem hasonlítható palettájú kultúrája, melyet az emberek és az eszmék
iránt szüntelen éber és fogékony kíváncsiság táplál, annak kutatása felé tereli,
ami az embereket egybegyűjtiés az egyházakat közelíti. Számos, látszólag szer
teszét szórt írása szünet nélkül hangoztatja a lényeget, aki az időben megteste
sült Krisztus, valamint a vallási igazság fejlödése a kultúrák és mentalitások
hullámzásában. Ha mégoly kiváló is a gondolkodás művészetében,amit nagy
lelkűen közvetített hallgatók és olvas6k nemzedékeinek, elmélkedése-eszmélé
dése mélyebbre hatol. Meditációja föltárja előttünk egy benső élet titkát, ahol az
örökkévalóség átváltoztatja az időt, ezt a horizontális feszültséget a jövő felé,
amit az örökkévalóságra fordított vertikális figyelem tagol.

Pascal módjára Guitton az Ite1etek ámű könyvében különbséget tesz az anyag
és az er6-hatalom Európája, valamint az intelligencia és a tudomány Európája
meg a lelkiek és misztikusok Európája között. Kitartóan könyörög, hogy kortár
sai öntsenek lelket Európába.

Mert az írás derűs nyugalma nem elegendő, hogy elfödje a létezés tragikus
mivoltát. Az urbanizáció, az automatizáció, az informatika elvezet bennünket
egy civilizáció küszöbére, oda, ahol a lázadás - az emberiség hatalmas hangya-
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boly - és a megtérés - az emberiség egyetlen szeretet-közösség - útjai ke
resztez6dnek. A megpróbáltatás során - ami elérte a vallásokat is - kísértés
támadhat a lényeg elvetésére a járulékos elemekt6l való megszabadulás örvén,
és a kereszténység számára csábító megoldás lenne felolvadni az ember-imádat
ban, ahelyett, hogy kiteljesedne a Szeretetbe vetett hitben.

Az ember, figyelmeztet bennünket fáradhatatlanul Jean Guitton utánozhatat
lan PortJiin keresztül, vagy az ldóleges létezés és A nyugati gondolkodás fejlódése
című tanulmányaiban, nem képezheti önmaga számára saját befejezését, végcél
ját. A Megtestesülés tényétól átjárt élő hagyomány elvezet bennünket a Genezistól
az Apokalipszisig az emberiség hosszú vándorútján, aki az idő termékeny kreati
vitásán át állandóan gondolja az emberi kondíciót. A tudomány és a kultúra fölfe..
dezései itt szembesülnek a hit adottságaival a szenzibilitástól remeg6 szintézisben,
amely beleíródott a Megtestesülés-központú történelemfilozófia perspektívájába.

Ez paradox lenne? Ez a mélységesen keresztény gondolkodás, már vagy fél
évszázada fölkeltette egy nem hívő, Albert Camus csodálatát: "Monsieur Guit
ton világosságot tud adni a legbonyolultabb gondolatoknak is, ez az igazi stílus
eredménye. Az elvonatkoztatásokba melegséget, az objektivitásba szenvedélyes
séget képes vinni, és ez a lélek gyümölcse."

Azóta erról számtalan olvasó kellemes tapasztalat révén győződöttmeg,
Jean Guitton kihívja a kommentárt. Ez a filozófus utánozhatatlan művész, aki

egyszerre beszélünnepélyes és bensőséges hangon, és figyelmes, hogy észreve
gye a lényeget a csillogó és változó fölszín alatt.

Fáradhatatlan olvasó, mindent olvasott, mindent átelmélkedett - s merész
ség ugyan mondani -, mindent leegyszerűsítettutolsó, oly megindító könyve
iben: Az abszurdum és a misziérium, Csönd a lényegr61.

Guitton mindenek előtt tanú: a College de France-beli Loisy-tól a Sorbonne-on
tanító Guignebert-ig, Grandmaison és Lagrange atyáktól Bergsonig, Pouget-ig,
Mercier bíborosig és Portai atyáig.

Jézus, ez a két szótag, melyet oly kellemes kimondani, s mely annyi, önma
gáról lemondó életet ihletett, nem a rideg ész számára probléma, hanem az
intelligencia és a szeretet misztériuma.

Rajta kívül egyetlen létező nem adott alkalmat ilyen sok kérdezésnek és ta
gadásnak, melyek könyvtárakat töltenek meg. Ingaóraszerű oszcilláció vezeti a
hitetlen kritikusokat a mitológiákkal foglalkozókig. Egyesek számára Jézus csak
ember lenne, akit a képzelet megistenített, mások számára Isten, akit a mese
mondás történelmi alakká változtatott. A kritikai iskola Franciaországban vette
kezdetét. A mítosztalanítás iskolája Németországban növekedett nagyra. Renan
és Hegel hasonlítanak egymásra. A dokéták és az ebioniták véleménye már az
első századokban különbözött Krisztusról: vajon csak látszat-test vagy isteni
forma?

Guitton sokat gondolkodott az eredetek kérdésén. az örökkévalóságnak az
időbe, a filozófiai időnek a történelmibe történt beékelödésén. Visszamenni a
forrásokig annyit tesz, mint föllelni a tanúkat, kikérdezni emlékeiket, ellenőrizni
hihetőségüket,amely a tanúságtevésnek juttatott hitelhez kapcsolódik.

Guitton fő műve valaha, af én szemináriumi éveim alatt jelent meg sárga
füzetekben. A sárga kifakult. Am a gondolat mindig időszerű.A modern gondol
kodás és a katolicizmus több, mint cím, ez kihívás. Hogyan lehet a legszigorúbb
észérvek rostáján átszúrni a szeretettel telített hit misztériumait, és befejezni
azzal, hogy az ésszerűn túl a hit misztériumai messzemenőenésszerűek? Jézus
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problémája és a keresztény tanúságtétel alapja hosszú ideig vizsgál6dásom tárgya
volt, és teológusi minőségben végzett elmélkedéseimet támogatták Guitton írá
sai. Ugyanakkor nagyra becsültem Guitton filozófiai erőfeszítésének termékeny
ségét: Az id6 ésazörö"kktvalóság Szent Agostonnál. A hippói püspöknek nehézséget
okozott a keresztény történelem alárendelése a hellén gondolkodás kategóriái
nak. A bibliai időtartamnak más a fajsúlya, mint a görög időnek. Az inkulturáció
- ahogy ma nevezzük - mindig túlhaladja egy adott kultúra szűk határait.

Es a kinyilatkoztatásból született vallás soha nem hagyja magát bezárni az
emberi ész ugyancsak szűk határai közé, legyenek azok bármennyire pompásan
kitágítva a hegeli dialektika felszálló spiráljai révén.

Merészelem még hozzátenni, hogy napjainkban Guitton az igazi anti-Hegel. a
szisztematikus ideológia ellenszere. Nem mint építésze aioknak a hatásos, el
vont szintéziseknek, melyekben a valóság föloldódik, éppenséggel az analízis
során. Hanem mint mester, hasonlatosan Szókratészhez, Newman-hoz, aki vezet
a megérzett61 a kifejezettig, az időtől az örökkévalóságig, a pillanattól a tarta
mig, a cselekedettől a személyig, a gondolattól a létig, az értelemtől a szeretetig.

Guitton műve humanitással átjárt reflexió az észtől a hithez történő átmenet
ró1. A történelem hirtelen megrendül. Az, ami eddig csak lényegtelen apróság
volt, most központtá válik. Ez így van a mi életünkben is. Hinni annyit jelent,
mint újjászületni. A hit nem más, mint születés. Jézus tekintetével nézve minden
más. A lélek számára ez a hit fénysugár, az értelem és szeretet hajnala. A felfog
hatatlan misztérium többé nem elgondolhatatlan, mi több, anyagot ad a gon
dolkodáshoz és arra vezet, hogy az ember mindent átgondoljon.

Goethétől Valéry-ig a szétválasztás halálos. A hit - a kultúráktól a civilizá
ciókig - örökös hódítás a kétség fölött; a hit egyesít, és meghosszabbítja az észt,
anélkül, hogy neki ellentmondana. Keresni Istent - ez már az egyesülés vele:
"Nem keresnél, ha én már nem találtalak volna meg." "Nyugtalan a szívem,
amíg meg nem nyugszik Benned:' Az Agostontól Pascalig tartó óriások soro
zatáról Guitton olyan misztikusként ír, aki szünet nélkül a Bibliáról elmélkedik,
megkérdezve a filozófusokat. Termékenysége bámulatra méltó: filozófia, filozó
fiatörténet, val1áskritika, portrék, az intellektuális munka metodológiája, vissza
emlékezések, tanulmánykötetek, ökumenizmus, újságírás. S ez a bőséges válto
zatosság katolikus. Amint Hans Urs von Balthasar - igaz, más indíttatásból -,
Guítton szintén utánozza Lisieux-i Terézt, akit mindketten annyira szerettek:
"En az egészet választom!"

Mint a párizsi Institut Catholique rektorának, nagy örömömre szolgált őket meg
hívni a párizsi Notre Dame-katedrá1isba, amely zsúfolásig megte1taz őket hallgatók
kal, hogybeszéljenek Lisieux-í Szent Terézról születése századik évfordulóján.

A kritikus, elemző, újságíró, történész, filozófus, metafizikus Guitton szünet
nélkül kutatja a kereszténységet annakösszes örök és időbeni szempontja alap
ján. Mestere és modellje végső soron Agoston, az Isten városának, a történelem
idejének tanára, az evangéliumi megtestesülés tanúja a Vallomások révén fölfe
dezett személyes lét-egzisztencia mélységeinél. Moralista és pszichológus,
Guitton az emberi szeretet mélységeit, a férfi és a nő misztériumát, az időbeni

létezés kanyarjait kutatja. .Szeretem csodálni a modelleket; szeretem, ha vannak
modelljeim", vallja be nekünk. Írott arcképei utánozhatatlanok: MonsieurPou-
get-től VI. Pálig és Marthe Robinig. .

Anyaavölgyben című könyve a szív békéjébe, a lélek mélységeibe, a szeretettel
átitatott csodálatba, a csendből született biza1masságba vezet bennünket. Egy
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kegyelemtől mosolygós napon Jean Guittont fölkerestem a creuse melletti
völgyben. Chaumíére (kunyhő) névre hallgató vidéki lakában nővéremmel

együtt jártam. Felesége, Marie-Louise és ő, Jean, egybefonódott életükben magát
a gondolatot lakták. De Lattre marsall társaságában 1965. július15-én reggel avat
tuk föl az ide vezető utat. Es azóta ösvényeink mindig ide torkolInak. Jean
Guitton a .barátság zsenije.

A vatikáni AnaIntitkárságon a filozófus szerény hírvivőjevoltam XXIII. János
pápa mellett, aki őt bevitte a II. Vatikáni zsinatra, majd VI. Pálnál, aki szót adott
neki a zsinati atyák előtt. Párízsban a legközelebbi szomszédom volt, két lépésre
a me d'Assas-tól (az Institut Catholique utcája), a me de Fleurus sarkán álló ház
lakásában, melynek ablakai a Luxembourg-kertre nyílnak..

Kedves könyvei közel a keze ügyében, felülmúlhatatlan tanúk, segítő vendé
gek, gondolat és szeretet kimeríthetetlen tartalékai. A világ zűrzavarában és
nyüzsgésében Jean Guitton tanú. Mint az apostol is, kinek a nevét viseli, állha
tatosan és lágyan, mennyi gyöngédséggel és megértéssel figyelmeztet, hogy for
duljunk el a mindennapok szennyes tajtékjától meg a történelem viharaitól, és
halljuk meg a lelkünkben lakó Mester bensőséges és lágy, erőteljes és vonzó
hangját. Jean Guitton legkiválóbb tulajdonsága a barátság. Gondolatai, mint fest
ményei, csupa fény, megszokott kifejezési módja a párbeszéd, melyben az igaz
ság elvitathatatlan igénye a szeretet türelmével egyesül:

A zsinat alatt olyan szerencsém volt, hogy Rómában élhettem és Jean Guit
tonnal együtt étkeztem. Megosztotta velem különös érzését, amikor az első

ülésszakon, az ökumenikus megfigyelőkközött, mint egyetlen világi megfigye
ló, hallhatta a mise után Mgr. Felicicsengő hangját: Patres venerabiles, Carissimi
Obseruatores. A zsinati titkár elrendelte: Exeant omnes - mindenki távozzon, de
a l11egfigyelók maradjanak - Maneant obseroatores!

EsGuitton maradt, figyelmes mint Malebranche, gondolkodó mint Newman,
elmélkedőmint Agoston, ökumenikus mint PortaI, kérdező mint Pouget, figyel
ve a püspököket - vallotta be -, mint csillagász a csillagos eget.

A hatalmas tevékenységból Guitton alaposan kivette a részét. 1961. április
12-én elküldött számomra - de valójában a jövendő zsinatnak egy, a könyvei
mögött föltaJált füzetet, melynek cúne: Megjegyzések az értelmiségi körökben végzett
katolikus akcióról. Előadás volt, amit az akkor fiatalnak számító Pizzardo bíboros
nak 1937-ben készített, majd Sallege bíboroshoz juttatta el a szöveget, aki név
nélkül nyomatta ki, szerzője tudta nélkül, mert az akkor fogságban volt.

Két évvel késoöbegy kisalakú levélkártyán a következő sorokat intézte hoz
zám: "Meghívásom a zsinatra különös visszhangot váltott ki, ami valójában
anélkül, hogy akartam volna, irányt szabott az életemnek. Az a novemberi nap,
amikor ön engem Bea bíboroshoz vezetett, mustármagnak bizonyult. Daniélou
ezt mondta: A pápa kétkülönös dolgot tett. Berakta Szent Józsefet a misekánon
ba és Jean Guittont a zsinatra. Nem helyeslem sem egyiket, sem másikat. De a
tény az tény!"

1961. december 21-én bevallotta: "Az, amit az ember nem köteles megtenni,
az a lélekkertjének egyetlen virágzó fája. Fogadja termékeny, ízes jókívánsága
imat és szent újesztendőtkívánok ebb6l a világközepe-Rómából, ahonnan biz
tosítom önt, hogy osztom gondolatait, reményeit, imádságait."

1962 áprilisában megosztotta velem erőfeszítéseinekgondját a pontosítás, a
tömörség, a teljesség, az egészért való aggódás miatt; s félelrneir6l is beszélt
novemberbel\ nehogy a zsinat futóhomokba süllyedjen, hogy ne essen át a ló
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túlsó oldalára - a nyitottól a zártig, amint Bergson mondotta volna, vagy a
misztikából a politikába, amint Péguy fogalmazta volna, nehogy mélyrepülést
végezzen a Lélek fel61 a betű irányába.

Es végezetül: "Adjqn nekem, kedves Mersenne (Descartes párizsi levelező

társára gondolok), ötletet és tanácsot." Es Szent János ünnepére: "Az én patrö
nusom álljon ön mellett: ennek előkelő lénynek kell lennie, jóllehet kissé túl sok
Bonaergész van benne, de azt egyre inkább mérsékeli a Szent Szűz."

Mielőtt ezt a négy évtized titkait rejtegető magánlevelezést bezárnám, nem
tudok ellenállnia kísértésnek, hogy be ne lélegezzem ennek a levélvirágnak. az
illatát. A dátum: 1963. június 23. "Orly-ba a feleségem elhozott egy éppen most
érkezett levelet, amit nem bontott fel. Egy elhúnyt baráttól, Giovanni-Battista
Montinit6l érkezett, Rómából kelt június 18-án. Elég hosszú és megköszöni a
művemet. E barát halála nagy bánatot okozott nekem, jóllehet tudtam föltáma
dásáról, mert ami halandó volt Giovanni-Battistában, Pálban új életre kelt, amint
azt az első Pál mondaná. Szeretném, ha tudatná velem, milyen biztos, diszkrét
úton lehetne neki írni."

Nincs szükségem föltalálni régesrégi válaszomat, a folytatás annyira közel
van.

Most jövök rá - mondta egy szép nap Jean Guittonnak barátja, Weygand
tábornok -, hogy az ön összes művei egyet alkotnak.

Nagyon igaz, hogy ez a fest6 és zenész filozófus rendelkezik a pontos látás
és láttatás adományával. Platón tanítványa megdöbbent6en korszerű és mély
ségesen hagyományos párbeszédek szerz6jeként, miközben meggy6zi értel
münket, eljut az érzéseinkhez. Ez egyfajta bölcsesség, a tudás lényege, amit a
lélek asszimilál; egyfajta gondolkodásművészet a bels6 élet szolgálatában, mely
nek tükre a Napló, mozgatóereje pedig az az igazság, ami a Szeretet. Kivételes,
tiszta és világos nyelven Jean Guitton párbeszédet folytat másokkal éppúgy,
mint önmagával, Isten tekintetétől kísérve.

Naplóját nekem ajánlva, Jean GuiUon hozzátette: "Elküldöm életem tükrét.
Lapozgassa e könyvet, melyben kedves képekre bukkanhat."

Köszönöm, hogy Brescia városában mondhattam ezt el, amelynek dics6sége,
hogy szűkebb pátriája Giovanni-Battista Montíninek, s az 6 utánozhatatlan ba
rátja pedig felülmúlhatatlan portrékészító.

János evangelista és Keresztelé János a Szeretet fényében.
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