
Vakon rohanunk
JUSTBELA a katasztrófa felé...

Beszélgetés Jacques Maritainnel irodalomról,
világnézetről

Megjelent a Nemzeti Új
ság 1935. július 21-j szá
mában. A szöveget a mai
helyesírás szabályai sze
rint közöljük.

Párizs, július hó
Vonatom most indult el a páriszi Gare de Montpamasse-ról,

Mitteudon hat kilométernyire van Párizstól, a versailles-i vonalon,
amíg odaérek, néhány szót arról a katolikus filozófusról, akit ott
honában meglátogatok. Maritain a háború utáni francia szellemi
megújhodás kimagasló egyénisége, akinek Claudellel együtt főleg

a fiatalságra gyakorolt hatását kell kiemelni. Az egykor protestáns
Maritain tíz év óta a párizsi Institut Catholique filozófia-professzo
ra és a neo-tomizmus legkiválóbb képviselője. Antimoderne, Art et
Scolastique, Primauté du spirituel, Réflexions sur s'Intelligence stb. min
den iránybani elmélyülése, átérzett és átélt katolicizmus és utánoz
hatatlan stílusforma jellemzi, melyben a hűvös fegyelmezettség
nem zárja ki a lírizmust.

Meudon! A vonat egy pillanatig áll s máris eltúnt a
kanyarulatban. Ez a kis város arról nevezetes, hogy a tizenhato
dik században Rabelais volt a plébánosa. Szobra itt áll a főtéren,

s amint elhaladok mellette, arra gondolok, hogy a véletlen külö
nös tréfákat űz az emberiséggel: Rabelais a reneszánsz harcosa
volt, szatirikus regénye kíméletlen támadás a középkor aszketikus
szelleme ellen; Maritain ezt az aszketikus lelkületet szeretné ma,
a 20. században megvalósítani, s állandóan hangsúlyozza, hogy a
modem kor minden baját a Reneszánsznak köszönheti, mely iste
ni törvények helyett a természet és az ösztön parancsait követi. A
főtér eltúnt, s Rabealis szobra is: itt állok a kertes ház előtt, mely
ben Maritain lakik. A lugasban ül s olvas. A látogatót jelző kapu
csengőre elém jön: nyakában ugyanaz a szürke sál, mint tavaly,
szájában az elmaradhatatlan cigaretta. Kék szemeivel, melyekből

végtelen jóság árad, rám mosolyog: nem változott semmit, csak
hullámos "művészhaja" lett ezüstösebb.

- Szerencséje van, hogy Meudon-ban talál: Az Institut Catho
lique vizsgái befejeződtek, holnapután indulok hosszabb útra s
csak augusztusban térek vissza. Az ember könnyelmű ígéreteket
tesz mindenfelé: előadásokra. kongresszusokra hívnak, s most
ezeket az ígéreteket kell beváltanom. Szívesebben maradnék író
asztalom mellett, hogy befejezhessem filozófiai rendszerem máso
dik kötetét, a Metajizikát, mely nyolc éves munka után jövőre je
lenik meg.
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A háború után katolikus megújhodás az irodalomban

Olvastam Maritain úr szép tanulmányát a Nouvelle Revue Franea
ise májusi számában, és meglepett, hogy éppen az a folyóirat kö
zölte, mellyel erős vitái voltak. Az ember azt hinné, hogy óriási
távolságok választják el önöket egymástól...

- Világnézetileg igen, de esztétikailag egyetértünk a legfon
tosabb kérdésekben. Az NRF mindig nyitva állt a katolikusok
előtt: ugyanabban a számban olvashatta Francis Jammes gyönyö
ru verses elbeszélésének befejező részét: Claudel, Max Jacob,
Jouhandean, Mauriac állandó munkatársai s mint katolikusok is
jól megférnek Gide-el, Malraux-val, akik kommunisták. Mindig
hirdettem és hiszem, hogy a katolikus író lényeges tulajdonsága a
largesse d'esprit, a szellemi látókör nagysága, ami irodalmi téren
azt jelenti, hogy megértjük, értékeljük a tehetséget, legyen az ka
tolikus vagy istentagadó, royalista vagy kommunista. A leg
nagyobb francia katolikus kritikus, Charles Du Bos írta a leg
mélyebb könyvet Gide-ről, ami még nem jelenti azt, hogy ugyan
azon nézeteket vallja, mint a Caves du Vatican írója. Katolikus
egyetemest jelent, mindent átfogót és megértőt.

- Ha ez így van, vetem közbe, akkor Massis, a fő-katolikus

kritikus nem tekinthető katolikusnak, hiszen könyveiben makacs
kíméletlenséggel támadja nemcsak Gide-et, hanem Barrés-t is, aki
pedig nem áll messze a katolicizmustól.

- A Massis-probléma nem olyan egyszeru. Fő művét, a kétkö
tetes Jugements-t nekem diktálta, s éveken keresztül mindig együtt
emlegettek bennünket, anélkül, hogy engem megkérdeztek volna.
Szeretem és becsülöm Massis-t intranzigens álláspontjáért, de az
a meggyőződésem (ezt csak egy idegennek merem elmondani!),
hogy nincs igaza, amikor árnyalat nélkül ítél el írókat, akik több
megértést érdemelnének. Mussis ma ugyanott áll, mint húsz év
vel ezelőtt, nem fejlődött, nem haladt korával, s ez a vak és ma
kacs intranzigens álláspont sem neki, sem a katolicizmusnak nem
használt. Másrészről nézve a dolgokat: még mindig jobb, ha kato
likus kritikusaink ezt a szélsőséges jobboldali álláspontot foglalják
el, mint ha önző egyéni érdekből mindent és mindenkit katoli
kusnak kiáltanak ki. Az igazság a középen van, és Charles Du
Bos álláspontja követésre méltó.

- Azt hiszem, Maritain úr, hogy a kritikus rendkívül nehéz és
felelősségteljes feladat előtt áll, ha egy író katolicizmusát vagy
akatolicizmusát vizsgálja.

- A százszázalékos katolikus íróknál, mint Claudel vagy Mau
riac (a mai Mauriac) nincs különösebb nehézség. De vegye példá
ul Green esetét. Katolikusnak vallja magát - de nem regényei
ben, ami nem azt jelenti, hogy ott esetleg szembefordul a vallás
sal. Nem, csak egyszeruen kikerül minden ezzel kapcsolatos kér
dést. Regényeinek légköre sem katolikus, és mégis van bennük
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valami elemezhetetlen vonás, főleg a Léviathanban, mely jelzi,
hogy az író lelki gyökerei a katolicizmusból táplálkoznak. Nehéz,
de felette érdekes feladat lenne a Green-féle írókkal foglalkozni:
Riviére, [ouhandean, a nemrég megtért Marcel Gabriel mind ide
tartoznak. Alkotásuk a katolicizmus határvonalára esik, az állan
dó metafizikai nyugtalanság és a lelkiismereti problémák iránti
érdeklődés jelzi, hogy a láthatatlan világ legalább olyan jelentőség

számukra, mint a látható.
Mielőtt otthagynánk az irodalmat, szeretném Maritain úr véle

ményét hallani a háború utáni katolikus megujhodásról.
- A húszas években sokat beszéltek erről a "renouveau

catholique't-ról, a katolikus írók egész sora állt a megújhodás
szolgálatába, de ma már mind jobban látható, hogy áramlat
nincs, csak egyének, írók vannak, akik mint Claudel, Mauriac,
Bernanos a mai francia irodalom első vonalában állnak. Másrészt
kétségtelen, hogya fiatalabb nemzedék nem éri el az idősebbek

nívóját: nem tudnék megnevezni egy abszolút értékű regényírót,
a tavalyelőtt feltűnt Malegue-től eltekintve, aki azonban már
nem fiatal. Nagy regénye, az Augustin ou le Maitre est la egészen
új utakat nyitott a katolikus regény végtelen területére, s büszkék
lehetünk, hogy három olyan kiváló regényírónk van, mint Mauri
ac, Bernanos és Malégue.

Tomista filozófia

-Szeretném, ha röviden vázolná atomizmus jelentőségét,szerepét
a mai korban. Azt hiszem, hogy ez legalább olyan fontos, mint az
irodalom.

- Szinte lehetetlen erről röviden beszélni. A lényeg a követ
kező: civilizációnk háromszáz év óta fokozott gyorsulással halad
a katasztrófa felé. A középkorban az emberek boldogok és meg
elégedettek voltak, Istennel és Istenben élve nem törekedtek isten
né lenni. A reneszánsz, majd Descartes, Luther és Rousseau az
ember önállóságát és magasabbrendűségét hangsúlyozva és az
ész jogát hirdetve felszabadítottak bizonyos tendenciákat és hatá
suk alatt elkezdődik a rohanás a katasztrófa felé. Péguy, ez a
nagy katolikus költő és moralista fejezte ki legjobban ezt a rom
lást: ,,le mondo s'avilit", a világ elromlik, elocsmányosodik. .. Már
most nézzük a tomizmust. A kiegyensúlyozott, boldog középkor
ban (mert a "sötét" jelző ostobaság!) Aquinói Szent Tamás filozó
fiája volt a bázis életünk számára: metafizikai, etikai és esztétikai
bázis. Én filozófus vagyok és Szent Tamás késői tánítványa: köte
lességem vallani és hirdetni, hogy mint világnézet és filozófia a
tomizmus az egyetlen, mely még megmentheti civilizációnkat. A
munkás boldogabb lenne, ha mindenben követhetné középkori
ősét, az író-művész nagyszerű példaképet talál Fra Angelicóban,
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Megjelent a Nemzeti Új
ság 1935. augusztus 18-j
számában. Acikket a mai
helyesírás szerint közöl
jük.

vagy Danté-ban, a politikus... Különben hagyjuk a politikát. Fe
lesleges minden beszéd. Léon Bloy, ez a nagy, de félreismert ka
tolikus író mondta: "Il n'y a qu'une tristesse, sc'est de n'étre pas
des Saints", csak egy szomorúság van, az, hogy nem a szentek
közül valók vagyunk. A középkor érezte ezt, s igyekezett leg
alább megközelíteni a szentek világát...

Maritain kinéz az ablakon. Sötétedik, távolról Párizs fényei lát
szanak és az égbolt a kékből lila felé halad. Fázósan összehúzza
sálját, a kapuig kísér, s amint kezét nyújtja, az arcára szomorúság
borul.

A költészet él, csak
a költ6k haltak meg
Látogatás Francis Jammes otthonában

Él Párizstól nyolcszáz kilométernyire, a Pireneusokban egy francia
költő, aki nemcsak a mai katolikus irodalom egyik legkiemelke
dőbb képviselője,hanem a modern líra egyik megindítója. Első ver
sei a századforduló előtt jelentek meg az akkor nagy tekintélynek
örvendő Mercure de France-ban, legutolsó alkotása, egy nagyobb
költői elbeszélése, Alouettea Nouvelle Revue Francaise tavaszi szá
mában, folytatásként, és aki ismeri a francia irodalmi viszonyokat,
értékelni tudja Jammes pályájának e szimbolikus vonalát. Új és friss
volt negyven évvel ezelőtt, és ma, hatvanhat éves korában is
annyira fiatal és új, hogy az NRF, mely a legmodernebb francia
folyóirat, büszkén hozza nevét az első oldalon. Baudelaire és Ver
laine után az első lírikus volt, akinek a versein keresztül kezdtem
megismerni a francia lírát, s így régi vágyam valósult meg, amikor
hasparrenti otthonában meglátogathattam.

Bayonniből egy múlt századi vicinális visz Camboig, innen rozo
ga autóbusz. Hasparenig, a hegyek között megbújó baszk faluig,
melynek tíz év óta Francis Jammes a nevezetessége és idegenfor
galmi csalétke. Különös véletlennek köszönheti Hasparren ezt a sze
rencsét: egy magányos özvegyasszony végrendeletében házát és bir
tokát [ammesra hagyta, hálából azért a sok gyönyörűségért, melyet
az Angélus és a Géorgiques Chrétiennes költője nyújtott neki, - s
így történt, hogy költőnk 1924-ben átköltözött szülőfalujából Ont
herből. ahol ötven évet töltött, Hasperrenbe. Itt él népes családjával,
vadászkutyájával és mcsébeillő fehér szakállával, mint egy pátri
árka.
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