
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


