
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Henri Bergsonról, aki 1859. október

18-án született és 1941. [anuár 4-én
halt meg, születése századtk évfordu
lója alkalmából világszerte megemlé
keznek. Filozófiáját azonban csak ak
kor érthetjük meg, ha "szintetikusan"
szemléljük, még' szabatosabban: ha
végső állásfoglalásaiból kiindulva visz
szafelé tekintjük át műveit. Erre fi
gyelmeztet Emile Rideau tanulmányá
ban, amelyet az Etudes részére írt. S
minden bízonnval dgaza is van ebben.
Mert ha nem is jelent sokat, hogy én
például sohasem mertem volna állí
tani, hogy "értem" Bergsont, tény,
hogy amikor a vezető magyar katoli
kus folyóiratot szerkesztettem, ,a leg
szorgosabb utánjárással sem tudtam
olyan értekezést szerezni Bengsonról,
amelyet abban a meggyőződésben ad
hattam volna közre, hogy ebből most
már világossá válnak a nagyhírű böl
cselő gondolatai. Bergson megértésé
hez azonban Rideau szerínt szükség
volt arra is, hogy azóta mi magunk
is rádöbbenjünk az igazi problémára,
melynek lényege, hogy micsoda sors
vár az emberre? '

Számunkra izgalmasabb kérdés lett,
mint valaha - hála főleg a keresz
ténységnek és a bibliának, de Hegel
és Marx filozófiájának is - a törté
net és az ember története: a mult is,
de míndenekfölött a jövő. Hová me
gyünk, mi felé tartunk ? Kitorkollik-e
a fényre a homályos út? Eléri-e vé
gét az emberi kaland a teljességben
és az életben? Remélhetjük-e, hogy az
ember leküzdi "elidegenüJéseit" és ön
magára talál? Minthogy pedig ma
legtöbbet az ilyesmikről elmélkedünk
- bocsátja előre Rideau -, nem esik
nehezünkre felfedezni, hogy amivel
Bergson voltaképpen foglalkozott, vég
ső fokon a történet filozófiája, mond
hatni teológiája volt. Tudományos té
nyekre támaszkodva vizsgálta Berg
son a történet menetét, próbálta meg
határozni a történet célját. Ma már
világosan' áll előttünk, hogy a berg
sonizmus több, mínt pszichológia, va
lójában történeti humanizmus, az em
ber idejének fenomenoló,giája. Ebben
a vonatkozásban Bergson legfontosabb
művei A teremtő fejlődés és Az er
kölcs és a vallás két forrása. Munkás
ságának többi része mind ezeket ké
szíti elő vagy építi alá.

•

írja Mihelics Vid

Mdnt mínden nagy bölcselő, Szokra
tésztől Descartesig és Kantíg, Bergson
is az "én" vizsgálatával kezdte, aJR
nak <li "személynek" elemzésével. aki
gondolkodik és cselekszik. Első köny
vei: az Esszé a tudat közvetlen adott
ságair61 és a Cogito, a szellemet mint
"aJbszolut akaratot" és 'az "a'bszolutum
akarását" határozzák meg. A szellem
az ő teremtő aktusának dínamízmu
sában ragadható meg. Énünk is akkor
nyilatkozik meg és lép elő, amikor
valami nehéz döntéssel és bátor vá
Iasztással kHépi magát a szakás és a
rutin hatalmából, a formalizmusok
tehetetlenségéből. "A szabad aktusok
- állapítja meg Bergson - Iétünk
nek azok a pillanatai, amikor komoly
elhatározásokra jutottunk."

Rideau megjegyzi: nem kétséges,
hogy Bergson erre vonatkozó fejtege
téseiben még sok a hibás szóhaszná
lat és a "fiatalos tapasztalatlanság".
Egyik bírálója, Hamelin helyesen rnu
tatott rá annakidején, hogy nem le
het beszélni a tudat "közvetlen" adott
ságaíról, mert ahhoz, hogy bármiféle
itéletet formálhassunk, elengedhetet
len az értelem közvetitése. S valóban
- jegyzi meg Rideau -, amit B€<I'g
son előad a szabadságról, azzal maga
is rácáfol saját jelzőjére. Ugyanúgy III
helytelen kifejezések okozták, hogy jó
ideig annyian félremagyarázták a hí
res "durée", a "tartam" jelentését. Ma
már köztudomású, hogy amit Bergsoa
értett rajta: az az organikus folya
mat, az az átélt áradás, amely/ben az
"én" egy személyes és strukturált ak
tussal ujra feldolgozza multját, iga
zodik a jelenhez és irányt vesz a jö
vőre. A bergsont tartam nem más,
mint "invenció és kreácíó", feltalálás
és teremtés. S nehogy az "én"-t va
lami dolognak fogjUIk fel, Berg50R
szándékosan küszöbölí ki a "swbstan
eia" szót, amikor az "én"-t akaratként
határozza meg.

Az Esszé regényes elhajlásait fa
ragták le csalchamar a pozitiv megfi
gyelések, amelyeknek terméke Az
anyag és az emlékezet. Bergsonnak
ebben a művében - Rideau szerínt
- nem az anyag természetére, az ér
zékelhető .znínőségek" eredetére vagy
az emlékezet két formájára vonatkozó
merész, de vitatható feltevések az ér
dekesek vagy értékesek, hanern az
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Ess:llé némi platonizmusával ellen
iétben az ember és a világ, valamint
a lélek és a test lényegi szolldaritá
sának hangsúlyozása. A szellemé a
"gesztus", de a test viszi végbe a
döntéseket és általa történnek a cse
lekvések. Mi több, atJudat is csak
abban az erőfeszítésben ébred fel,
amely valami módon k ífejezésre is
juttatja. Gondolkodni annyi, mint be
szélgetni önmagunkkal.

Sajnos - teszi hozzá Rideau -, van
egy nagy hézag ezekiben a fejtegeté
sekben, amelyet csak jóval később a
Két forrás fog kitölteni: a metafizikai
és vallási kérdésfeltevések hiánya,
ami míatt azután a szellemnek sza
badságra való rendeltetése alátámasz
tás nélkül ürességben lebeg.

*
Bergson már ötvenedik életévéhez

közeledett, amikor megtőrtént 1907
ben - Rideau szavait idézve - a Te
remtő fejlődés ,,'l'Oppant nagy és zse
niális dialektikus átfordulása". A
szemlélődés most már végérvényesen
a kívül lévőkre, a világra irányul. Az
embert is ujból megtaláljuk itt, de a
lét mozgásán belül és e mozgásnak
keretében. A bergsoni elmélkedés ha
tározottan rátér a realizmusra és a
tárgyiasságra, ami megnyitja az utat
a metafizika felé.

A "semmi"eszméjehan~úlyosan

feltételezi a "létezőt", ugyanúgy, mínt
a rendezetlenség eszméje a rendet.
Nem kétséges, hogy Bergson fejtege
téseit akkor sokan panteizrnusra ma
gyarázták, rnert úgy látszott, hogy az
örök világ gondolatát összevegyít! a
teremtés szükségességével. De már
csak egy lépés kellett és a "létező",

akit Bergson imént még anyagi ké
pekkel érzékeltetett - például: "a
centrum, ahonnan a világok kiszök
kentek, mint egy óriási nyalábrakéta
röppentyűí" -, szellemi bensőséggé
teljesedett, amely a legmagasabb ren
dű szabadság, érték és személyiség,
Igy persze már az "én" sem az összes
dolgok mértéke, mert az "én"~t is egy
"aJbiszolut valami" hozza létre és fog
lalja magába. A végtelen, a határta
Jan jelent meg ezzel a bergsont gon
dolkodásban.

S vele együtt a történet. Mert a lé
)ezőnek mozgása van s ez a rnozgás
- haladás. Ime az anyag, mint ener

. gíák áradása s ime az élet, amely az
anyagi erők görgetegében utat vág

magának, organizmusokat teremt s
fokozódó bonyolultságban, karöltve a
tudat növekvésével. célt keres és
igyekszik mínd magasabbra jutni.
Ime az ember, akit világító fákíyának
gyujt ki a fejlődés, hogy fényt kapjon
tőle a míndenség, Ime az emberiség,
"a térben és az időben, mint hatalmas
hadsereg, amely míndegyikünk olda
lán menetel, folyvást előre, magával
ragadó erővel, képesen arra, hogy
megtörje az összes ellenállásokat és
legyőzze az akadályokat, talán a ha
lált is".

Törnören ezeket tartalmazza a Te
remtő fejlődés. Remek dialektika,
amely az ember és a világ egybefonó
dását és különállását rítmízálja. Kato
likus részről - jegyzi meg Rideau 
talán hiányolriák, hogy Bergson nem
fejti ki és alapozza meg az ember
transzcendenciáját, szemben az anya
gi míndenséggel és az állati termé
szettel. Mellesleg ugyanezt kifogásol
hatjuk Teilhard de Chardin munkái
ban is. De ha meg is van igy a koc
kázata annak, hogy az embert a "ter
mészeti" történet egyszerű darabjává
csökkentjük. mégsem lehetetlen már
a pozitiv megfigyelésnek is észreven
nie benne a transzcendencia jeleit,
amelyeket majd a metafiúkai speku
Iácíónak kell igazolrita.

Ami az ember és a világ szolidari
tását illeti, magasan kidomborodik ez
a bergsont műben, megfelelően nem
csak a hagyományos tannak, de a mo
dern gondolkodás leglényegesebb té
májának is. A középkori thomizmus
- írja Rideau -, amikor kinyilvánít
ja az ember és a míndenség felbont
hatatlan kapcsolatát és kölcsönös eg.v
másbahatolását, egyezik e tekintetben
a marxizmussal éppúgy, mint Hussert
vagy Heidegger filozófiájával. Rideau
szerint itt van a kulcsa a bergsoníz
mus megértésének IS ez az a pon t .
amely miatt kiváltképpen időszerű

Bergson. A XVI. század óta a rno
dern világot valóban az az éles tudat
jellemzi, hogy az ember a természet
hez tartozík, amelyet hivatása a maga
képére alakítani, magához hasonita
ni. A marxizmus fogalmazta meg erre
a legtalálóbb formulát: "humanizálni
a természetet és naturalizálni az em
bert". Nem kétséges, hogy a mai világ
szelleme fejeződik ki ebben az esz
ményben, amelyet Teilhard de Char
dm .Jcríszttanízálm" próbált. Akár
akarjuk, akár nem, az embernek rés



a világnak ez a dialektikus "koegzisz
lenciája", a míndenségnek ez a jelen
léte az emberben, mint követelmény
és hivatás, visszafordíthatatlan tény,
amely a legmélyebb következmények
kel jár magára a szellemi életre is.
A munkának egész filozófiája húzódik
meg a bergsont műben, A technika is
alapvető értéket kap Bergson szem
léletében, Rideau meggyőződése, hogy
azok a marxisták, akik támadják
Bergsont, nem vették eléggé figyelem
be, mennyíre egybeesík az ő nézéte
ikkel a "homo faber" bergsont elem
zése, s az a szerep, amelyet Bergson
~ulajdonít a technikai Invenciónak.
IIÚIlt a történet motórjának. Maga a
Két forrás sem tudja elképzelni más
ként az ember .zntsztíkus túlemellee
dését", mint a technikán és a gépi ci
vílizáción át.

Rideau további, de már kiritikai
megállapítása, hogy Bergson magáévá
)ette ugyan a mindenség dialektikus
mozgásának tételét, de még nem tud
ta meg is magyarázni ennek a moz
gásnak titkát. Adós maradt a vá
lasszal, hogy miért a dolgok "állandó
levése" s miért a haladás, amely az
emberhez vezet? Míért nincsenek
egyensúlyban az anyagi energiák s
míért azoknak a szellemi energiáknak
még valószínűtlenebb egyensúlyhiá
nya, amelyek az ember felé törnek
előre? Katolikus felfogás szerint ezt
az invenciózus vagy éppen teremtő

rnozgást egy abszolut rendű forrásra
kell visszavezetni, amely egyben a célt
is jelenti. Ahogyan a Teilhard-féle
kozrnológla is cseleloszt. míkor állítja,
a rníndenség élettől való áthatottsá
gát, egy végső "pólus" szükségét,
amely mágnesként magához vonzza a
létezőket, és állítja az egység szüksé
gét, amely azonos irányt szab nekik.
A Teremtő fejlődés azonban még tá
vol az ilyen metafizikai állításoktól.
Mint minden pozitivizmus, hallgat
ezekről az alapvető kérdésekről. Berg
SOIll felfedezi és Iefrja a teremtő moz
gást, de maga a mozgás probléma ma
rad előtte.

•
A hiányosság tapasztalása ad új lö

kést a bergsont kutatásnak. Negyed
százados hosszú szakasz következik
Bergson életében, amelyben egy filo
zófiai remekmű érlelődik ki: Az er
Ttölcs és a vallás két forrása. Folyta
tása a Teremtő fejlődésnek, mert to
'Yábbra iB a történet a kérdés.· Az

egész könyv az ember értelmét, 3Z
idők célját nyomozza, Híven a zsidó
ság nagy hagyományához s talán, mint
mondják, Péguy hatása alatt, Berg
son a reménység sugarait keresi.

Elgondolása szerint a cívílízácíókat
teremtő "homo' faber" előbb vagy
utóbb eljutott oda, hogy ráért mással
is, mint munkával foglalkozni. A sza
bad idő lehetövé tette, hogy túlemel
kedjék a közösség erkölcsén. sőt val
lásán is. Alakult egy "elit", amelynek
kiváltsága lett a mísztikus szemlélő

dés. S ettől kezdve ez a "fény-orom
zat" is olyan tényező, amely előbbre

viszi a történetet, nem csupán a szer
szám, a tudomány vagy a társadalmi
szerkezet, Egy emberfajta születik,
amely nem fog elenyészní soha. Raj
ta keresztül a Szellem szól az embe
rekhez. Egy személyes Lény jelenik
meg a sivatag bokraiban és a vadon
csúcsain, üzenetet küld, felszabadító
cselekvésre ad megbízást s ugyanak
kor, amikor prófétái által művelteti

a történetet, az értelmét is felfedi
előttük annak a történetnek, S az €T

re vonatkozó tudat egész fejlődése

Kcisztusban teljesedik be. Benne pil
lantja meg Bergson a történet és a
kozmosz emelkedő tengelyvonalán a
központot és az idők csomópontját.
"Ha a nagy mísztikusok olyanok, ami
lyeneknek leírtuk - mondja Bergson
-, akkor eredeti, de tökéletlen köve
tói és folytatói annak, amiben tökéle
tes volt az evangéliumok Krisztusa."

Itt is könnyű rámutatnunk a hiá
nyosságokra Bergson gondolatfűzésé

ben - ·állapítja meg Rideau -, de azt
is hozzá kell tennünk, hogy részben
felelős értük az akkoriban elhanyat
lott keresztény bölcselet is. Lehetetlen
észre nem vennünk Bergson racioná
lis Isten-bizonyításának elégtelenségét
s nem igazolhatjuk az Istenhez veze
tő reflexiv út elutasítását. Nem érthe
tünk egyet azokkal a fenntartásaival
sem, ameilyeket a kinyilatkoztatás
egyházi és szentségi elemeivel szem
ben formált. Tudjuk viszont, hogy ezt
a magatartását módosította is. nithelyt
pontosabban megismerte a katolikus
dogmatiMt.

Akkor sem vitás azonban, hogy aza
szemléletí mód, amelyet Bergson ma
gáévá tett, bámulatos összhangban
van a hit tanításával. Bergson egy
szent történet keretébe helyezi ma
gát, olyan történetébe, amelyben Is
ten beszél és megment, olyan törté-
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netébe, amelybe Isten beavatkozik,
-olyan történetébe végül, amely lemond
arról, hogy "végtelen levés" legyen s
ehelyett egy transzcendens végpont
felé tart. Krísztus, a mísztíkusok feje
de1me és az összes isteni kegyek ko
ronája, lényegesen újnak tűnik fel
előtte, mert egy korszakot nyit meg
és a maga személyében abszolut érett
ségre juttatja az embert. S Bergson,
ha nem is mondja kifejezetten. ajánl
ja, hogy tárjuk fel magunkat Krisz
tus üzenete számára és haladjunk
mellette és vele együtt az egymást kö
vető tanítványok testvéri közösségé
ben.

Nyilvánvaló, hogya hívő magatar
iásnak ez az elsőbbsége, a teljes kész
ség a Szellem irányában, ez is súlyta
Ianítja Bergson szemében a hozzá vi
vő utak problémáját, nevezetesen a
racionális Isten-érveket, De nem volna
helyes megrónunk érte - jelenti ki
Rideau. Mint bizonyos Iegújabb kai
darcok rnegvtlágíthatták, nem férhet
kétség hozzá, hogy csak egy út le
hetséges az Igazság vallásos keresésé
ben, ez pedig: akarni azt, már a ki
induláskor határozottan vallásos óhaj
jal, és már magát a kutatást is. leg
alább bermrejlően, a hit világosságá
ban végezni.

Bergson természetesen nem teoló
giát akart felépíteni, Egyes formulái,
külőnösen a teremtés érdeknélkűlísé

gét vagy nem-szükségességét illetően,

teológiai szemszőgből eléggé pontatta
nok is, azt azonban semmikép sem
helyteleníthetiük, hogya teremtő

nagylelkűséget a legmagasabb emberi
emócíók túláradásához és belső nyo
másához hasonlítja, s feltételezi, hogy
Isteniben hiányérzet ébredt az ember
után. "Nehéz megérteni egy cselekvő

szerétetet - írja Bergson -, amely
semmire irányulna. A rnísztikusok
egyöntetűen tanúskodnak arról, hogy
Istennek szüksége van reánk, miként
nekünk is szükségünk van Istenre. S
míért volna reánk szüksége, ha nem
azért, hogy szeressen bennünket?"
Mindenesetre biztos intuició volt az
- állapítja meg Rideau -, ami Berg
sont a Szerit Jánoséhoz azonos meg
látásra vezette: "Isten a szeretet és
tárgya a szeretetnek."

A Két forrás utolsó fejezetében a
történet célját igyekszik meghatároz
ni Bergson s ugyanakkor azokat a fel
tételeket is, amelyek mellett az ember
túlemelkedhetik önmagán. Ha magá-
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évá is teszi a misztíkusoknak a test
vérí ezereteübe vetett reményét 
mondja Rideau -, a végső kdfejlés.
amelyet maga előtt lát, az emberek
nek istenekké válása. "A míndenség
egy isteneket gyártó gépezet" - ír
ja Bergson ezzel kapcsolatban. Teil
hard itt hasonlíthatatlanul magasabb
ra jutott - rnutat rá Rideau -, ami
kor egy olyan emberiséget vetít elénk,
amelyet a kölcsönös szeretet von be
Krfsztus egységébe. S a mi szempon
tunkból nézve magasabbra tekint a
marxizmus is, amikor olyan kÖZÖS8é
gért dolgozik, amelyben az embernek
az ember iránt való szenvedélyes oda
adása sZlUbHmálj'3az összes alsóbb
szükségleteket. Teilhard optimizmusá
val szemben viszont, aki az emberi
történetet vidám győzelmi menetnek
fogja fel, Bergson a h~g<gadt realiz
must képviseli. Cseppet sem tartja
könnyűnek a tömegek morális tisztu
lását. Könyörtelenűl dokumentálja az
ember természetes barbárságát. amely
továbbra is ott kísért a civilizáció má
za alatt. Bo~y,gémk szerinte "akaratos
és engedetlen" föld. Ezért emel szót
- éppen a szabadság védelmében 
a kollektív fegyelem mellett és ajánl
ja a tervezést.

Az emberközti kontítktusok ugyanis
nemzetközi téren és a társadalrni vi
szonyok területén nyilvánulnak meg,
ahol a javak szétosztásának rendsze
réből mély ígazságtalanságok fakad
nak. "Váltóállítási hibáiból az emberi
ség olyan útra tévedt - írja Bergson
-, amelynek végén inkább a keveselk
túlzott jóléte és fényűzése, mint az
összesek felszabadulása állt. Emberek
milliói annyit sem ehetnek, hogy el
űzzék éhségüket. S vannak, akik éhen
is halnak." S amíoen Bergson a mai
problémák velejét véli megtalální : az
ember és a természet szolidaritása a
munkában rnutatkozik, amely a szel
lemi szabadságot célozza, a technika
azonban beleütközik a szellemiség hi
ányába, azaz a kölcsönös szeretet és
az igazságosság hiányába. Bergson
azért erősen hiszd, hogy a technika
előbb-utóbb nagyszerű győzelmet fog
aratni az ellenállásokon s bízik a sze
retet megnövekedésében is, ami [óté
konyan fog kihatni az emberi közös
ségre. A szeretet növekedését pedig a
keresztény eszmények érvényesülésé
től, egy "új pünkösd" fuvallatától vár
ja, amely majd túlemeli a gátakon és
magával sodorja az emberiséget.



Nem mondhatjuk, hogy Bergson né
zetei az ember jövőjéről valami sza
bátosak lennének - állapítja meg Ri
deau -, de utopisztikusnak sem érez
hetjük azt a reményét, amelyet reá
lisnak tekinthető történeti megfigye
léseihez fűz. Bergson bizonyosra ve
szi a kollektív felelősség kialakulását.
amely a szabadságot fogja szolgálni,
és számít a kozmíkus energiák új len
dületére. S ha a keresztény embert
nem is elégítheti ki Bergson elmélete
- hangoztatja Rideau -, el kell is
mernünk azt az érdemét. hogy nyo
matékoson figyelmeztet: az ember
végső felemelkedése az öntudat
konkrét történetébe van ágyazva. és
az emberi közösség együttes erőfeszí

tését tetőzi be. Megfelel ez a modern
szellemiségnek. Ha a kérdésnek csu
pán ezt az oldalát nézzük - állítja
Rideau -, a marxizmusnak is igaza
van, amikor kidomborítja az ember
földi reményének értékét. S ha Teil
hardnak nem is sikerült teljesen ki
mutatnia, hogy az "Omega-pont",
vagyis a fejlődés végső egysége egy
be fog esni a mísztikus Test befejező

kíbontakozásával, akkor is oszthatjuk
azt a következtetését, hogy az emberi
együttesnek maradandó hivatása a
mind magasabb síkra való emelkedés.
MiJndezek az elgondolások teszi
hozzá Rideau - hibázhatnak az im
manencía túlzásával. esetleg túl op
timisták s nem rnentesek némi natu
ralizmustól sem, de jelzik annak a tu
datnak újszerúségét, amely ma bizo
nyosabbnak érzi, mint valaha, az em
ber és a világmindenség megkerül
hetetlen szolidaritását, s amikor szen
vedélvesen vádlalkozik merész dolgok
ra, kész viselni értük a felelősséget.

A történet bergsont szernlélctében
mímdenesetre nyomát sem találjuk ai:
emberi "szorongás" említésének, amely
szorongásra, hogy újból figyelmezte
tett, az egzisztencializmus kétségte
len érdeme. Nem vizsgálta Bergson
azokat a ",határoka,f', "helyzete
ket" sem - kudarc, fájdalom, hiba,
halál -, amelyeknek ibeható taglal á
sát K. Jiulpersnek köszönhetjük Saj
nálhatjuk továboá, hogy nem fedte
fel Bergson a misztíkusok magatartá
sának nagy titkát: azt az akaratukat,
hogy a szeretetülk többletével tegyék
jóvá a visszautasításokat. amelyekbe
az isteni szerétet kezdeményezései üt
köznek. Krisztus létének és cselekede
teinek s ugyanígy összes tanítványai

létének és cselekedeteinek is ez volt
a legmélyebb értelme: felajánlásIa egy
áldozatnak, amelyben elég szerétet
nyiJ.vám.uJ. meg ahhoz, hogy végérvé
nyes szövetségben egyesítse az embert
Istennel. Mindezekre persze azt is fe
lelhetjük, hogy Bergson nem szándé
kozott teológiát nyujtani. S így talán
még többet is jelent, hogy biológiai
megfontolások alapján következtetett
arra a "titokzatos megállásra", amely
az emberi nemet fenyegeti, ha csak
magáévá nem teszi azt a "mozgást",
amelyre a szerétet ösztönöz. S a JtiI'ag
rnatikus Bergson kifejezi azt a meg
győződését is, hogy csak egy "di'na
mikus vallás" képes megadni ebben
az irányban a szükséges lendületet.
Hogy pedig míben látja ő meg ezt a
dinamikus vallást, a Két forroo utol
só oldalad nem hagynak kétséget fe
lőle: a kereszténységben.

*
Tanulmányának zárórészében Ri

deau azokat abergsoní téziseket taglal
ja, amelyeket szerinte vagy az ural
kodó felfogás szerint el kell ejteni, il
letve módosítani kell. Idevágó fejte
getései azonban jobbára csak a szak
emberekre tartoznak, összhangban az
zal, hogy a tanulmány eredetileg elő

adás volt, a francia filozófiai társasa
gak Bergsonról rendezett kongresszu
sán. Egyik ilyen észrevétele Rideau
nak, hogy Bergson nem tudta meglát
ni az embert a maga teljes valóságá
ban. Nem volt érzéke az emberi szív
belső problémái iránt s átsíklott olyan
tényezők fölött is, mint az átöröklés, a
jellem, a nevelés és oa környezet. Te
hetsége Inkább a természettudomá
nyos, mínt az egzisztenciális kérdések
vizsgálatára késztette, emiatt azután
meglehetősen elhanyagolta az értékek
világát, holott az értékek szabják meg
a szabad cselekvéseket s bennük fe
jeződnek ki a legszellemibb energiák.

Am az effajta hiányosságole sem
gyöngíti1k Bergson időszerűségét

rögúti le ujból Rideau. Mindazok,
akik a technikában vagy a tudomány
ban, a filozófiában vagy a társadalmi
igazságosság munkálásában a világ
jövőjéért és az emberiség haladásáért
dolgoznak, bőven meríthetnek indítá
sokat és érveket rnűveíből. Mi, kato
likusok pedig különösképpen gondol
hetunk arra, hogy Bergson, akit
ugyanaz a nyugtalanság hevített, miJnt
Pascalt vagy Blandelt, az emberi len-
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dület megalapozását és a történet ér
telmét keresve a kereszténység érté
két fedezte fel. A végső következtetés
is, amelyre eljutott, megegyezik a ke-o
resztény vílágnézettel: a kozmíkus
energía, amelyrnek hullámai megsza
lditás nélkül követik egymáist az idő-

A KIS ÚT

ben, s amely az embert létrehozta,
nem egy puszta erő megfejthetetlen
áradása, hanem egy Szerétet megnyíl
vánulása, amely, hogy megoszthassa
a saját életének bőségét, mérhetetlen
előkészítések után viszonyba állította
magával az embert.

"Sok keresztény van, ki azt sem tudja, ihogy miért él a világon . . . fstene,m,
miért is helyeztél ide a világba? - Hogy üdvözítselek. - És miért akarsz üd
vözíteni? - Mert .'1zeretlek... Mily jó, mily nagy dolog Istent megismerni,
szeretni, szolgálni. Ez az ;egyetIen tennivalónk a földön. ELvesztett idő, amit
másm fordítanunk... A ,halál óráján mennyire ,s,ajnáljuk majd :az időt, ame
lyet haszontalan fecsegésre, élvezetekre, semmittevésre fordítottunk ahelyett,
hogy megtettük volna a magunkét az önmegtagadásban, imában jócseVekede~

tekben . . .
Gyermekeim, milyen szomorú ez! A keresztények hálromnegyed része

csak azon dolgozik, hogy eleget tegyen testének, ennek a hullának, mely .el
fog rothadni a földben, de nem gondolnak szegény lelkükre, amelynek vagy
örökre boldognak, VllJgy örökre szerencsétlennek kell. lennie. Nincs be1.áJtá.suk
"és józan itéletük! Ez megdöbbentő! ...

A jó keresztények, akik dolgoznak Lelkiik: megmentésén és üdvösségükön,
'mi1idig boldogok és megelégedettek. Már előre élvezik a mennyország örömétt
és boldogok lesznek az egész örökkévawsáQon 'át ... Ime egy jó éktszabály:
csak olya-smit tenni, amit nyugodtan fölajáJnlhatunk a jó Istennek ...

Látjátok gyermekeim, gondolni keű rá, hogy van lelkünk, amelyet üdvö
zítenünk kell és v,an örökkévalóság, mely ránk vár. A világ, a ,gazdagság, gyö
nyörök, tisztelet elmúlnak; a mennyország és pokol mem múlik el soha. Tehát
legyünk ébren!

A szentek nem kezdték mindig jól, de mind jól végezték. Mi rosszat kezd
tük, végezzük legalább jól és egy napon majd találkozunk velük az égben."

(Vianney Szetit János, Monin-Vácz: Szól az Arsi Szent 31-34.)

Sokszor különös gondoliatom jön, ha
a magy város forgatagában járok. Mi
lenne, ha égi kőzlekedési rendőrként

valami titokzatos vörös fénnyel leál
Irthatnám az autókat, villamosokat. a
[árdákon siető embereket ? Mílyen
választ kapnék. ha mindegyiket meg
kérdezném. hová sietsz? Munka, kö
telesség, szórakozás, pihenés, gyógyu
lás és mi minden egyéb hajt, siettet
bennünket. De kapnék-e ilyen vá
laszt: az Isten felé sietek, keresem
a lelkem üdvösségét l Az utcán roha
nókat nem állíthatom meg, de a KIS
ÚT-on járók engedjék meg, hogy az
arsi Plébános nagyszerű szavait ad
jam ajkukru: "Istenem, miért is he
lyeztél ide a világba?" Ugy-e, hogy
üdvözíts? azért meet szeretsz ?

Valami ilyesmit hallottunk egyszer
az első híttanórákon. lelkigyakorlata
inikat szent Ignác nyomán mindig ez
zel a "fundamentál,is" elmélkedéssel
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'kezdtük. Most az utolsó elmélkedé
sünk, amellyel Vianney szecant tanu
lunk a KIS ÚT-on járni, ez legyen:
"Mily jó, míly nagy dolog Istent meg
ismerni, szeretni és szolgálni." A'kik
a vallást csak újabb, itt-ott színte fö
lösleges tehernek érzik egyéb köte
lességeik mellett, azoknak alapvető

hiba van a vallásosságukban. Az Is
ten szolgálata édes és jó! Ez ad egy
séges irányt az egyébként céltalan,
ide-oda kapkodó, iránytalan rohanás
nak. Nem új terhet jelent, hanem
könnyebbé tesz mimden egyéb terhet.
Világosságot visz a sötétségbe, erőt a
fáradságba, édességet a keserűségbe;

vidámságot oda, ahol egyébként szo
morúak volnánk. A mi vallásunkat.
az evarigéliumot így fogalmazza szent
Pál: "Isten ereje az minden hívőnek"

(Róm. 1, 16.). Aki ezt nem érzi, az ta
lán" megmaradt keresztény keretek
között más vallás szerínt él. Megma-




