
CHARLES PÉGUY IRTA: POSSOHYI LÁSZLÓ

A századforduló mamnonizmusában és luxusimádatában jelent meg írásaival,
de méginkább élete példájával Charles Péguy, ez az egyszerű orleansi paraszt
fiú, aki azzal tűnt fel leginkább, hogy gyűlölte és megvetette a pénzt, a mate
rialista ösztönű civilizációt és a kapitalista életformákat. Voltak, akik azt
mondották róla, hogy Péguy egy csuhátlan szerzetes, s méltán, mert szerze
tesi lélek volt a laikus életpálya küzdelmeiben is. Híressé vált róla Maurice
Barres kijelentése: «Péguy más időszakban szerzetet alapított volna).

Péguy nem alapított szerzetet és élete tragédiájánál fogva a katoliciz
mus tökéletes gyakorlatáig sem jutott el. Megtérése és élete műve is töredék,
de mint töredék szolgáltatja a legizgatóbb példaképet. Élete nem az a kész
kenyér, mint Sonnenscheiné vagy Claudelé, amiből milliók szelhetnek ma
guknak szellemi táplálékot, hanem inkább egy érdes és megrepedezett kovász
darab. Kovászdarab, amely arra volt hivatva, hogy belekerüljön a szellemi
élet dagasztóteknőjébe és ott tovább erjesszen, hogy megszaporítsa benne
lényegét: a jószándékú gondolatokat. Péguy nem hivalkodó költői nagyság,
nem győzedelmes harcokat megvívó politikus, nem nagysikerű könyvkiadó.
Egy átmeneti, pogányból kereszténnyé préselődő kor legnemesebb gyermeke
csupán, aki lelkének illetéseire hallgatva, a legnehezebb utat tette meg az
ateizmusból Isten és a katolicizmus felé s aki mint Mózes, ott halt meg a
megpillantott Kánaán előtt. Útja mindenesetre jellemző korunkra.

Ez az érdeskezű, napszítta arcú, szívós testű parasztgyerek volt az,
aki erjesztőtil tudott szolgálni előbb a francia szellemi életben és most már
az egész kereszténység szellemi életében, hogy nyomdokain lélekben bátor
és minden sallang, minden mellékérdek félretevésével igazságot kereső kato
likus írónemzedékek nőhessenek, hogy Brünningek és Gil Roblesek jelentkez
hessenek a politika frontvonalán, hogy necsak a szentek és a szerzetesek
állítsanak el nem múló példát ezernyi tűrés, szenvedés és belső lemondás
irán, hanem a világi emberek is megállhassák helyüket az élet anyagi csapdái
között. Péguy az elsők között volt, aki felismerte a megromlott civilizáció
ingoványba vezető útjait s ami a legfontosabb, Péguy életével és későbbi

katolikus hitvallásával hozzájárult a szocializmus megkeresztelődéséhez.Mert
Péguy szocialista volt és szociális eszméit megtérése után sem adta fel. A «Re
rum Novarum) célkitűzéseinek korai, azaz időszerű harcosa, példaképe és
megvalósítója lett a saját maga életével.

Péguy nem esztéta lélek, minden reformot saját magán kezdett meg,
saját magán hajtott végre, és a saját életének a feláldozása árán mutatott rá

1* VIGILIA 3



a megvalósítás lehetőségeire. Élete nem tündöklik nagy eseményekben s még
nagy tettei sem mutatósak, mert harcai mindig a szellem birodalmában ját
szódtak le. Nem aratott nagy győzelmeket. mert nem a diadalokat, az ered
ményeket és az anyagilag megfogható dolgokat kereste, hanem az igazságot,
lelkének parancsait és a közösség érdekét. Ha tovább él, ha megéri az idők

viszonylagos kiforrását és az eszmék tisztázódását, a katolikus tábor egyik
tartó oszlopa lett volna Franciaországban, mint ahogy halála után szellemé
vel és példájával az is lett. De mert már a háború legelső napjaiban megölte
egy német golyó, csak élete példáját, gondolatainak misztériumát hagyta
ránk, amelyeknek csiráiban már ott rejtőzik a megújuló katolicizmus egész
csillagrendszere.

Péguy sohasem alkotott tökéletesen kiforrott szociális vagy metafizikai
rendszert, Ernst Robert Curtius, az új francia szellemiség legzseniálisabb
kutatója mégis a közé az öt szellemi nagyság közé sorolja, akik a század
fordulón bekövetkezett francia lelki megújhodás előharcosai és legpregnán
sabb képviselői voltak, akik a spiritualizmust vitték győzelemre a mult szá
zad avatag materializmusával és pozitivizmusával szemben. Ott sorakozik
ma már Péguy neve Paul Claudel, Romain Rolland, André Gide és az André
Suares neve mellett, akik után Jaques Maritain-ek, Francois Mauriac-ok és
Stanislaus Fumét-k jöhettek. S hogy itt mégis mindezek közül a Péguy életét
elevenítjük fel, annak az oka az, hogy ő nem elsősorban írásaival, hanem
sokkal inkább az életével hatott. Nála gondolat és tett, eszmény és valóság,
szándék és példa tökéletesen egybeolvadtak. 6 a legtökéletesebb «l'art pour
I'arts-ellenes jelenség a huszadik század szellemi irányítói között.

r873 januárjában született Charles Péguy, a Jeanne d'Arc városában.
Apja a házasságkötés után másfél évvel meghalt és ezt az egyetlen gyermeket
hagyta hátra. Már az apa is szegény volt és még szegényebben maradt az
anya, aki székfonással kereste kenyerét. Orleans külvárosában egy régi düle
dező kőházban laktak, amelynek udvarán ott álltak a befonásra és javításra
odahozott székek. Hajnaltól estig kellett az anyának dolgoznia, hogy kenyerét
megkereshesse és Péguy még felnőtt ember korában is büszke volt rá, hogy
ismeri a székfonás mesterségét, hiszen maga is sokat segített anyjának a
munkában és fejére tornyozva szállította haza az elkészült székeket. Büszke
volt paraszti eredetére, sokszor mondta, hogy szívósságát azoktól a vincellér
ösöktől szerezte, akik napi tizennyolc órát is dolgoztak a Loire melletti sző

lőkben és akik sohasem fáradtak ki a munkában. Nem pénzért és nem a meg
élhetésért dolgoztak ezek - tette olykor hozzá -, hanem a munkát látták
élethivatásuknak, a jólvégzett munkában lelték jutalmukat; gyermekek sere
geit tudták felnevelni a semmiből, mert jóformán meg sem fizették őket.

Nyugodtak és aránylag boldogok voltak, amennyire az emberi élet itt lent
boldogságot tud nyujtani. Péguy szocializmusa ebben a régi patriarkális
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életben gyökerezik s már itt elválik a demagóg, a munkát meggyűlöltető és
a szerszámokat szétromboló szocializmustól. Péguy a munka becsületéért és a
munkás keresztényi megbecsüléséért harcolt.

A kis Péguy, aki szegénységben nőtt fel, már kisgyermek korában érezte
a vállaira súlyosodó kötelességek súlyát. Minden este kiharcolta anyjától,
hogy korán keltse őt fel, bárhogy szeretne is tovább aludni, reggelenként friss
fejjel tanulta át leckéjét. Magányos és magábavonuló gyermek volt, aki
egyedül bandukolt mindennap az iskolába vezető úton. Fennmaradt iskolai
dolgozatai kaligrafikus remekek. Csak franciáknál láttam még, különösen
szemlélődő szerzeteseknél, az írástisztaságnak és művészetnek ekkora fokát.
Mintha a «ráció» nemzete a gondolatok világosságát ezzel a kűlső harmoniá
val is fokozni akarná, mintha ennek a könyvnyomtatás előtti kultúrának a
gyakorlatában a kódexírás művészete a faj vérébe ment volna át s bujkálva
a népben, a parasztok gyermekeiből törne elő. Annak a népnek a fia volt ő,

ahol ma, a gépek korszakában is szinte sértés a gépen írt levél, s ahol a hetven
éves Clémenceau, aki szegényen futotta meg közpályáját. amikor pénzre volt
szüksége, összes barátainak és ismerőseinek kézírással írta azt a sokezer levelet,
amelyben emlékiratait megvételre ajánlotta fel.

Az iskolában Péguy hamar kitűnt gondolatainak eredetiségével s habár
elkésve is, de megnyíltak előtte az ösztöndíjak a magasabb tanulmányok és
az egyetem felé. r8gz-ben hazatért Orleansba, hogy leszolgálja katonai évét,
A magányt kedvelő, de szívós és munkaszerető Péguyből kitűnő katona lesz.
Kedveli a megerőltető gyakorlatokat, a hosszas marsolásokat, s mikor mint
Dreyfusistának, elvtársai kivánságára, szembe kellene szállnia a hadsereggel,
Péguy akkor is katonának vallja magát. Katonaévének leszolgálása után
ösztöndíjasként a Szent Borbála-kollégiumba kerül, majd r8g4-ben az «École
Normal Superieurei - a francia tanárképző intézet - irodalmi osztályának
hallgatója lesz. Péguy szorgalmasan tanul és olvas. Nyitva áll előtte a biztos
és anyagi gondoktól mentes tanári pálya, de két év után búcsút mond a fő

iskolai tanulmányoknak, megházasodik s ettől fogva már teljesen eszméi
megvalósításának él. Első állomása ennek az, hogya fiatal húszegynéhány
éves ember, akit már egy család terhei kötnek, írni kezd a szocialista lapokba.

Álljunk meg egy pillanatra annál a ténynél, hogy Péguy minden reális
bázis nélkül, sőt azt elvetve, megnősül. A mult század végén is már azt az új
világot jelképezi ő, amely a materialista félelemérzetek elvetésével újra esz
mékért akar és tud meghalni vagy szenvedni és nélkülözni, amely tudva vagy
tudatlanul, de a kereszténység rejtett parancsait vonatkoztatja magára,
mikor nem ijed meg a holnaptól. Ma ujságok hasábjait töltik meg azok a
cikkek, amelyek a magasabb társadalmi osztályok lassú elsorvadásáról és
egyes túlanyagias emberfaj ták kipusztulásáról szólnak. Okul következetesen
a gazdasági tényezőket hozzák fel és nagyon kevés cikkíró jegyzi meg, hogy itt
tulajdonképen az erkölcsi bátorság megfogyatkozásáról, az életharc vállalá-
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sától való húzódozásról van szó. A szegénységtől való kóros rettegés, a tisz
tára anyagi beállítottságot, amitől Péguy, mintegy korának ellenpólusaként,
teljesen távol áll. Igaz, hogy már gyermekkorától fogva megszokta az élet
harcot, a mindennapiakért való küzködést, de a gyermekkori szegénységben
millió meg millió társa volt, akik a magas iskolák elvégzése után megeléged
tek azzal, hogy a szegénységet csak saját magukra vonatkoztatva szüntes
sék meg.

Péguy a szegényekért általában lép porondra, amikor megírja híres
tanulmányát a nyomorról. Csakhogy ő éles választóvonalat húz a szegénység
és a nyomor között. Kimondja kereken, hogy nem a szegénység ellen akar
küzdeni, mert a szegénység nem szüntethető meg, hiszen a szegénységet
Krisztus urunk is megszentelte, mikor kézművessorbannevelkedett fel, mikor
készakarva a mindennapiakért küzdő szegény életet választotta. Péguy nem
a szegénység, hanem a nyomor ellen küzd. Számokkal, szinte statisztikával
dolgozik:

<<A komoly katolikusok az imák seregét azért mondják el, hogy az üdvö
zültek számát szaporítsák, nem pedig azért, hogy egyes kiválasztottak üdvös
ségét, hogy úgy mondjuk, magasabb fokra emeljék. Nekünk is ugyanilyen
tevékenységet kell kifejtenünk, hogyanyomorgóknak minél nagyobb számát
menthessük meg a nyomor poklától és nem lehet csak az a célunk, hogy egyes
szegényeket emeljünk fel gazdaságilag. Egy bizonyos szociális tevékenység,
egy bizonyos szociális költségkeret sokakat megmenthet a tökéletes anyagi
és az ezzel többnyire együttjáró erkölcsi pusztulástól; ugyanez a költségkeret
azonban más szempontokból kiindulva, alig futná annyira, hogy csak néhány
félgazdag embert és egzisztenciát teremthessünk általa. Százezer frankkal,
ha jól kezelik, a nyomorgók egész tömegét meg lehet menteni, de ugyanez a
százezer frank, bármilyen jól használják is fel, édeskevés arra, hogy belőle

gondtalan életű kistőkéseket neveljünk. Csekély szociális költséggel sok-sok
embert átmenthetünk a nyomorból, az erkölcsi és anyagi kilátástalanságból
a tisztességes szegénységbe. De mekkora szociális költség kellene ahhoz, hogy
ugyanennyi szegény embert gazdaggá tehessünk? És itt az a legfontosabb,
ami a legkevesebbe kerül: hogy minél több embertársunkat segíthessük át
a nyomor végzetes küszöbén. Az államháztartás egészen könnyű megterhe
lése is elegendő ehhez, ha a munkát olyan értelemben kezdjük meg, hogy
legelőször ezeknek a nyomorgóknak emberi sorsa lebegjen a szemeink előtt.

Az őrájuk fordított költség - egészen bizonyos - más, kevésbbé fontos szük
ségletek terhére fog történni. Csak ismerni kell a nyomort és jelentőségéhez

mérten törődni is kell vele. Ha pusztán a távolságokat nézzük, sokkal kisebb
a távolság ama nyomor, amelyből meg kell mentenünk embertársainkat, és
ama szegénység között, amelynek kebelében számunkra helyet kell csinál
nunk, mint amekkora távolság a szegénység és a gazdagság különböző foko-
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zatai közt elképzelhető. Mert amennyire nyugtalanító számomra, hogy embe
rek milliói nyomorban sínylődnek, épp annyira közömbös tudnom, hogya
nyomor ólomszínű látóhatárán túl az emberek kisebb vagy nagyobb vagyon
nal bírnak-e».

Keserű és kemény szavak ezek. De figyeljük csak meg, mint kísértenek
bennük a kereszténység örök parancsai, mennyire a vérsejtjeiben hordozza
Péguy már ekkor is lerázhatatlan örökségét: a katolicizmus szociális jellegét.
Hogy olvasóit jobban felrázza a nyomor ellen írott filippikáival, a katoliciz
mus eszmeviIágából kölcsönzi 3 fogalmakat és a hasonlatakat és míg a sze
génységet a purgatóriumhoz hasonlítja, ahonnan mégis Isten lehet utunk
végcélja, mert már megpillantottuk egyszer s tudjuk, hogy újra meg fogjuk
pillantani örökre, - a nyomor Péguy szemében eggyé válik a pokollal, ahon
r-an nincs többé menekülés.

Kissé anyagias még itt, a pálya kezdetén Péguy felfogása, de ne felejt
sük el, hogy az idézett sorokban még nem a katolikus Péguy szólal meg,
hanem a szabadgondolkozó szocialista. A keresztény tanítás szerint egy nyo
morban, megvetettségben, koldulásban eltöltött életre is felvirradhatnak a
túlvilág fényei, mert akik itt lealázzák magukat, azok felmagasztaltatnak.
Ám farizeizmus volna embertársainkat a nyomorban sínylődni hagyni és a
túlvilági élettel vigasztalni, ha mi magunk is nem vállaltuk el ezt a nyomort
és szűkölködést, mint például egy szegény kolduló rend tagja a valóságban is
elvállalja sokszor az éhezést, a fázást és a ruha kényeímében való szűkölködést.

De ne felejtsük el, hogy erkölcsi nyomor ellen ez is biztosítva van: nem
fenyegetik a lopás, rablás és a prostitució szörnyű csapásai. Péguy a világ
nyomora ellen küzd, de szívesen vállalja a szegénységet, amit ismer és amiben
a lelki és szellemi funkciók elvégzését lehetőnek tartja. Péguy bátran meg
nősül tehát és több gyermek eltartásának a gondjával vívja meg szellemi
harcát, azaz jobban mondva, így indul neki annak a nagy csatának, amelyre
visszavonás nélkül tette fel életét.

Még szenvedélyes pártszocialista volt ebben az időben. Az egyetemen
lépten-nyomon társaihoz fordul: pénzre van szükségem ennek vagy annak
a sztrájknak támogatásához. És Péguynek nem lehet ellentállni. Iskolatársai
egymásután ürítik ki sovány erszényeiket és Péguy szinte köszönet nélkül,
gyors léptekkel megy tovább céljai felé. Lázas igyekezetében szinte egymaga
akarja a munkásságot megváltani nyomorától. Ilyeneket ír ekkor: «Az ipari
erkölcsök visszaállítása által, az ipari műhelyek szanálása által nem keveseb
bet akarunk elérni, mint az emberiség időleges, földi üdvözülését. Csak azok
gúnyolódhatnak céljaink felett, akik nem akarják belátni, hogy maga a
kereszténység, amely az örök üdvözülésnek a vallása, szennyeződik be attól
Ll piszoktól, amit a mai rossz gazdasági és ipari erkölcsök jelentenek. Csak egy
gazdasági és ipari forradalom árán szabadulhatunk meg ettől a vésztől : hisz
az elkárhozásnak nincs még raffináltabban elkészített, jobban berendezett
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és a gyötrelem minden kellékével ellátott fészke ... mint a modern ipari
műhelyek».

Igy gondolkozott a huszonnégyéves Péguy. Abban az időben tört ki a
Dreyfus-affér, Péguy, a fiatal férj, nem retten vissza a megélhetés gondjaitól,
hanem mert az igazságot látja veszélyeztetve, teljes erejével beleveti magát
a harcba. Nem termett azonban pártembernek, nem bírja a korlátokat és a
pártélettel járó megalkuvásokat. Egy belső hang vezérli csupán és ha akárhol
veszélyeztetve látja az igazságot, vagy azt, amit ő ifjú fővel annak gondol,
minden meggondolás nélkül fordít hátat annak a pártnak, amely nem a száz
százalékos igazságot keresi.

A «Dreyfusizmus» volt akkor a poshadó tóba dobott kő, a megtisztító
fergeteg, a jelszó, amire a burzsoa jellegtelenségbe fulladt francia nép ismét
világnézeti szempontok szerint helyezkedett el és megkezdte tusáját nem
anyagi és törvénykezési jogok birtokáért, hanem magasabb eszmék győzel

méért, Nem az volt már itt a lényeg, hogy bűnös-e Dreyfus vagy sem. Egy
egész materialista korszak lomha korrupcióban kitenyésztett kelevényei
fakadtak fel ebben a viharban. Több mint harminc esztendeje terpeszkedett
már a szélcsend, mintha a pártok és kormányok kicserélődésébenmegmere
vedett volna a francia közélet, nem volt mozgás sem előre, sem hátra. A francia
lélek nagyszerű vívódásai az emlékek honába tartoztak már. Ezt akorszakot
megelőzően öt nemzedék vívott véres forradalmakat, napoleoni háborúkat,
újabb forradalmakat és újabb háborút. De ennek az epigon nemzedéknek csak
a reménytelen anyagi «prosperity» jutott, az ipari fellendülés, a burzsoázia
fényűzése az egyik oldalon és a reménytelen ipari nyomor a másikon. És a
Dreyfus-afférból, hogy a Péguy szavaival éljünk: misztérium támadt.

Péguy, a tisztalelkű idealista nem látta még akkor, hogy milyen étvá
gyak vicsorognak a «Dreyfusizmus» körül, ő az igazságért szállt síkra, amire,
mint egyetlen kockára, mindig feltette a saját és családja életét. S amikor ez
az irány diadalra jutott, mikor a régi harcosok mind magas állásokba kerül
tek, mikor beérett e szellemi csoport vetése s mikor a régi harcosokból párt
klikk és jelszavaiból politikai bunkó vált, akkor Péguy így írt ifjúsága nagy
lázáról : «A Dreyfusizmus előbb az abszolút igazságnak, az abszolút igazságos
ságnak és egy mély szellemi rendnek a megtestesülése volt, most pedig a
Combesizmus és a j aurésizmus neve alatt az erőszak rendszerévé és állam
eszméjévé lett; a politikai hazugságok, a protekcionizmus, az elnyomatás,
a korrupció, az igazságtalanság, a csalás és a szégyen rendszerévé ... A szo
cializmus pedig ugyanígy fajult el a szabotázs és a szétzüllesztő jelszavak
eszmerendszerévé . . . Az én célom csak egy lehet, az, hogy a hazugságot
minden formájában üldözzem, úgy a politikai hazugságokat, mint az irodal
miakat, a demagogizmus Jaures által befutott lejtőjét éppen úgy, mint az
esztelen ateista propagandát».

Kicsit előre futottunk idézetünkkel, hogya Péguy arcképét élesebben
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világítsuk meg. Mert Péguy ezeket a fulmináns sorokat egyetlen egy párt
keretében sem mondhatta volna el, egyetlen ujság lapjain sem írhatta volna le.
S Péguy, mielőtt ezeket leírhatta volna, a lángelme ösztönével belátta, hogy
ha maga nem teremt alapot gondolatainak megszólaltatására, akkor sohasem
juttathatja el őket azokhoz, akiknek szavaira szükségük van. Egy kiolthatat
lan belső tűz, egy elnyomhatatlan belső küldetésérzet vezette a vagyontalan
Péguyt akkor, mikor huszonhétéves korában egy folyóiratféle könyvsorozatot
indított. Ennek a sorozatnak a címe is éppoly különös, mint maga a hivatása:

«Cahiers de la Quinzaine» - «Tizenötödikei füzetek».
Nem volt ez akkor folyóirat s nem volt még könyvsorozat sem. S mert

egy szegény, fi1lérek után futkosó, többgyermekes családapa szerkesztette,
nem jelent meg tizenötödikén sem, hanem amikor valahonnan pénz került
a nyomdára, a papirosra és a többi költségekre. Péguynek nem állott anyagi
erő a rendelkezésére, csak törhetetlen szellemi és fizikai energiája. Az is jelle
mezte aztán ezeket a füzeteket, hogy mindig csak egy ember írta tele lapjait
és egyetlen témáról, ami a legaktuálisabb volt éppen. Volt füzet, amelyhez
Péguy csak előszót írt, a legtöbbet azonban ő maga írta tele. Mert hiszen ki
adott volna helyet akkoriban az ő kűlönös, formátlan, messze célokat kergető
írásainak?

Volt egy nagy előnyük ezeknek a füzeteknek. Az, hogy mindent meg
lehetett bennük írni. Igy azután ezeken az olcsó, szegényes papírlapokon
zajlott le nagyrészben a huszadik századbeli francia spiritualista megújhodás
nagy harca. Ezt a harcot Péguy vezette fogcsikorgató elszántsággal, szegény
séggel, betegséggel, megértetlenséggel és családja eltartásával küzködve, har
colva szocialistákkal, dreyfusistákkal, kormánnyal, hatalmasokkal és az
anyagiakra beállított világ minden intézményével. rqoo-ban, éppen a század
fordulón indította meg Péguy a könyvsorozatot. Akkor még ö maga sem tudta,
micsoda szolgálatot fog tenni vele a francia szellemi életnek. Ő csak propa
gandaeszközt akart nyujtani azoknak a gondolatoknak, amelyeknek az emberi
ség gyógyulását kellett szolgálniok; egy érzékeny műszert, amivel a szellemi
élet ütőerén tarthatta a kezét, egy orgánumot, amely szembeszáll, ha kell,
az összes folyóiratokkal és ujságokkal, a megjelenő könyvekkel, az egész
üzleti alapokon megszervezett sajtószövevénnyel, hogy a független gondolat
és a béklyótlan felháborodás menedékhelye lehessen.

A füzetek körülbelül 1905-ig ilyenek is voltak. Akkoriban jutott ura
lomra a Combes-kormány és Péguytől, a régi forradalmártól és Dreyfusistától
azt várták, hogy ezt az alkalmat nem fogja elmulasztani állandóan kétségbe
esett anyagi helyzete feljavítására. Hiszen egyike volt a legelsőknek, akik a
Dreyfus-harc kezdetén kibontották a zászlót. A Combes-kormány vad ateista
hajszát kezdett s maga Combes, a hitehagyott pap irányította a szerzetes
rendek üldözését. Péguy ekkor mutatta meg leginkább, hogy kicsoda. Nem
kért abból a támaszból és összeköttetésből, amiért meg kellett volna tagadnia
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igazságszeretetét , jóllehet még nem is volt hívő katolikus. Látta és érezte
ennek a rendszernek az alávalóságát és szembeszállott vele. Előfizetői ekkor
még leginkább régi szocialista barátai köréből toborzódtak és a támadások
eredménye az lett, hogy az előfizetők legnagyobb része cserbenhagyta őt.

A rendszer hű csatlósai Péguyt árulónak kiáltották ki. De Péguy nem félt
a szegénységtől és a megpróbáltatásoktól. Talán ezek az események is hozzá
járultak azonban ahhoz, hogya «Füzetek» más irányt vettek. Ekkor lettek
a füzetekből könyvek, amelyek azután a francia szellemi élet szenzációivá
vá tak. 1903-ban jelent meg bennük Romain Rolland «Beethovene-je, majd a
sorozat legnagyobb irodalmi és talán egyetlen anyagi sikere: a «Jean Chri
stophe» tíz kötete, amit a szerző a Péguy iránti tiszteletbőlnem vett el akkor
sem tőle, mikor a sorozat kiadásáért már nagy, gazdag kiadók versenyeztek.
Utána következtek a Péguy-misztériumok, Tharaud első munkái, a Michel
Angelo, Swift, Gobineau, Ibsen, Pascal életrajzai, az elnyomatás alatt élő

népek országainak leírása: Örményországé, Orosz-, Lengyel- és Finnországé,
valamennyi egy-egy nevezetes állomás a francia szellem történetében. Mindez
egy szegény, semmitől sem támogatott ember műve.

Péguy egész héten dolgozik, ír, lelkesít, nyomdákba szaladgál, számlák
kal vesződik, de csütörtökön a barátait fogadja. A «Rue de la Sorbonnee-on
van a «Füzetek» kis üzlethelyisége. Alig néhány négyzetméter, szorosan leg
feljebb tizenketten férnek el benne. Itt vitatkoznak a legutóbbi füzet állításai
fölött. Péguy is beszél néha, de inkább hallgat, az ő egyszerű, elrévedező,

töprengő modorában. «Egy ház ez, amit én vezetek - írja később -, nem
pedig egy állam, amelyet kormányzok. És így a szabadság erkölcsei dívnak
benne.r A nem köntörfalazó, igazságot, emberi javulást, egyenességet, őszinte

séget kereső lelkeket gyüjti maga köré. És amikor a világ éppen ezeknek a
tulajdonságoknak a hiányától beteg, a maga kis társaságával valósággal szel
lemi forradalmat visz végbe Péguy. Légkört tud maga körül teremteni, amely
ben, mint valami fertőtlenítőben.elpusztulnak az alacsony érdekek: a csalás,
a hazugság, a képmutatás, a kizsákmányolás bacillusai. Ezért tud annyi
különböző pártállású embert összegyüjteni, katolikusokat, protestánsokat,
zsidókat, szabadgondolkodókat s mindannyiukat egyetlen eszmei cél érdeké
ben mozgósítja. A téves eszméket megemésztette azóta az idő, a pelyva el
hullott, a nemes mag azonban tovább csirázott. Ebből a szabad talajból nőtt

ki Franciaországban az a katolikus irodalom, melynek ma még hiába keressük
a párját szerte a világon, de amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hasonló
törekvések támadjanak angol és német, olasz és norvég, sőt magyar földön is.

Péguy élete végéig megváltozhatatlanul szocialista, akkor is, mikor a
szocialista kormányokat támadja, és akkor is, mikor Jeanne d'Arc és az
«Ártatlan szenteks misztériumait írja. És ez az egyik legjelentősebb pont
életében, hogy még mint szabadgondolkodó, mély keresztény ösztöneinél
fogva, rátalál a krisztusi nyomokra a szocializmus eszméiben. Az egyházüldöző
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kormányzás virágkorában, a laicizmus tombolása közepette írja meg Jeanne
d'Arc-drámáját. Ez az első Jeanne d'Arc-dráma nem tévesztendő össze a
tizennégy év mulva keletkezett Jeanne d'Arc-misztériumokkal. Sok még benne
a tévedés, a fogalmi zavar, de élesen kidomborítja előttünk a Péguy eredeti
és semmiféle pártszemponttól meg nem rettenő egyéniségét. Az orleansi tradí
ciók, a szülői ház munkás tisztessége, a paraszt ősök élete elevenen kísért
Péguy lelkében, és semmiféle Sorbonne, semmiféle szabadgondolkozás nem
tudja onnan kiirtani. Péguy figyelmét elsősorban a szociális nyomorúság köti
le ebben az időben. Mivel még nem ismeri a természetfölötti irgalmasság
forrásait, egy földi szolidaritás misztikájának akarja elkötelezni magát és
embertársait. Jeanne d'Arc élete azért foglalkoztatja, mert a középkori egyház
község mintájára szeretné megszervezni a modern munkásközösségek életét is.
Lázas tervei közt sokszor szembefordul még a katolicizmussal is, mert nem
ismeri a kor ismeretlenségben megvonuló lelkeit, a vele egyidőben született
Lisieuxi Szent Teréz lelkületét , a szemlélődő rendek óriási teljesítményeit;
a régi egyházközségek mását keresi a modern életben és sokszor csak kép
mutatást, polgári jólétben eltunyult látszatkereszténységet fedez fel, olvasót
forgató nénikéket és kövér nyárspolgárokat, akiknek zsíros álmát nem zavarja
meg, hogy tőlük egy városnegyednyire munkástömegek pusztulnak el bűzös

lyukakban, gyermekek seregei válnak örökéletükre nyomorékká a korai
munka, az otthontalanság és az erkölcsi kiszolgáltatottság nyomán. Péguy a
szentek egyességének dogmáját a földre akarja vonatkoztatni s meg szeretné
találni és teremteni a «cité harmonieuses-t, az «égi városb, hogy a földi közös
ségekből mindörökre száműzhesse a nyomor pokoli jeleneteit. Ezért támad
a kormányok, a Sorbonne «hazug írástudói), a szocialista és a politikai pártok
ellen, mert elhazudják ezeket az elsőrendű kötelességeket. Ezért hívja segít
ségül szülőföldje szentjét, az Orleansi Szűzet, aki szintén a hontalanná lett
nép, a háborúban tönkrement parasztság, a megbecstelenített nők és a leégett
otthonok fájdalmától sarkallva szállt síkra az angol hódítók ellen. Péguy előtt

Jeanne d'Arc ekkor még csupán jelképes alak, aki az igazságért és népéért
ránt kardot az elnyomatás, a kizsákmányolás és a garázda ösztönök ellen
s bár maga máglyára kerül, legyőzi az alvilág hatalmait.

Péguy idegeiben érzi a modern magas kapitalizmus testet-lelket ölő

veszedelmeit. Tudja, hogy amikor ilyen mérhetetlen veszély fenyegeti az
emberiség túlnyomó részét, akkor mindenkinek áldozatot kell hoznia. S ő,

aki egyformán szeret parasztot, munkást, burzsoát és arisztokratát, ha azt
emberségesnek, hivatását betöltőnek találta, felháborodottan kél ki azok ellen,
akik ezeket az áldozatokat nem akarják meghozni, akik bedugják fülüket az
emberi jajok elől s akiknek csak a maguk kis kényelme, szórakozása s anyagi
kedvtelése a fontos. Keményen kirohan tehát a munkásság lelkét megfertőző

burzsoaerkölcsök ellen, amelyek megútáltatják a munkással az éhbérért köve
telt munkát, amelyek züllésbe kergetik a munkást, mert megfosztják a családi
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élet lehetőségeitől, a legegyszerűbb otthontól, a tisztességes ágytól, és a tiszta
asztaltól, s amellett az élvezetvágy átültetésével is megrontják és tönkre
teszik.

Péguy a szociális felelősségérzetet hirdette, az erkölcsi és anyagi igaz
ságot kereste és így szükségszerűen el kellett jutnia Istenhez, bármily kanyar
góan vezetett is Hozzája az útja. Péguy belső küzdelmei során mindinkább
eljut a kereszténység nagy kérdéseihez, Istenhez és a belső megváltódáshoz.
Felesége, aki szülei ateizmusa miatt kereszteletlen maradt, pogány s így Péguy
a maga gyermekeit sem keresztelheti meg, míg az asszonyt meg nem téríti,
de az ő lelkében felhasadoztak a fátylak és egyre világosabban látja az egyet
len utat. S érdekes, sokszor ismétlődő jelenség: Péguy egy nacionalista hullá
mon keresztül jut el ezekhez a végső kérdésekhez. A marokkói krízis alkalmá
val a hazáját fenyegető német veszedelem felébreszti benne a katonát. Ekkor
írja a «Notre Patriet című kötetét, amelyben a hazáját a legveszedelmesebb
ellenségtől megmentő Jeanne d'Arc lelke lobog fel. A tények beszélnek és
Péguynek el kell temetnie fiatalsága álmát, a nemzetközi szocialista köz
társaságot, mert rájön, hogy a kultúra javai is csak úgy állhatnak meg, úgy
hathatnak és fejlődhetnek tovább, ha erős hatalom védi őket az ellenséges
támadásoktól. «Szükséges, hogy Franciaország és a kereszténység folytatód
jék» - írja ekkor s miközben a modern kort támadja - amely szerinte a
haladás, a pénzrabszolgaság, a minden hősit, minden istenit, minden klasz
szikust útáló lapos racionalizmus korszaka - mindinkább elmélyül a közép
kori kereszténység eszményeiben. A tengelyt ehhez a lelki haladáshoz is Jeanne
d'Arc személye adja, de rajta keresztül most már a belső megtéréshez és
Istenhez jut el Péguy. A kanyargós életút befejezéséhez közeledik, amikor a
municiógyárak már öntik a lövedékeket, amelyek egyikétől holtan kell el
esnie. Ekkor írja meg «Jeanne d'Arc irgalmasságának misztériumás-t, amely
fordulópont életében. «Le mystére de la charité de Jeanne d'Arc» a furcsa
párbeszédes darab címe. Azt a lelki fejlődést, Isten akaratán való ama töpren
gést boncolja ebben, amin keresztül Jeanne d'Arc falujából elindulni kény
telen, hogy a katolicizmust és hazáját megvédelmezze. Péguy most már
tökéletesen behatol a középkorba s azon keresztül a kereszténységbe, amely
nek hívője lesz.

Péguy középkori-misztériumot vet papírra, de teljesen a mának írja
sorait s a mi korunk problémái fűtik minden sorát. És ez az egyszerű orleansi
parasztfiú, mintha parasztőseit akarná megtisztelni, mintha az ő frigyükböl
fakadt Jeanne d'Arcot akarná felmagasztalni, hogy revelálja nekünk újra az
evangéliumot és Krisztus küldetését. Misztériumának legnagyobb része
Krisztus hivatásával és a szegénységgel foglalkozik, a föld népével, amelynek
megmentéséért Jeanne d'Arc útra kel. Péguy megrajzolja tehát az evangéliumi
idők Jeruzsálemét, az ácsfiút Krisztusban, a kézművest, aki jó munkát vég
zett, mikor imádkozott, mert mind a kettőt egyszerre cselekedte. Péguy
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középkori misztériumot ír egyszerű, tautológikus, neples nyelven. Három
személy vitatkozása tölti ki az egész misztériumot és benne minden harmadik
vagy negyedik sor sokszor ismétlés, vagy variáció. De micsoda variáció, a
rejtett összefüggéseknek, a más oldalról való megvilágításnak micsoda plasz
ticitása villan elénk minden ismétléséből ! Igy látta meg Krisztust:

Gyaluval dolgozott, ez volt a szerszáma;
Ez volt mestersége, ezzel nőtt ő össze,
Az ácsművességgel.

Szegény ácslegény volt,
De jó munkát művelt.

A jóság volt benne, ez volt minden tette.
És nevelőapja egészen kis mester.
Nála dolgozgatott,
Házi munkát végzett.

Egyszerű, népies sorok, de ahogy egymáshoz felsorakoznak, az evan
géliumi idők illata száll fel belőlük és azután egész filozófia, egész teológia,
a Péguy-féle mélységesen keresztény ízű szocializmusnak egész rendszere ott
bujkál a sorok közt. Éppen azért végtelenül nehéz idézni belőle, mert az egész
rendszer csak a sorok mögé bujtatva, Krisztus és Jeanne d'Arc élete példájá
nak feltárásában jelentkezik, Péguy ugyanis sohasem épített ki szociális rend
szert, amit meg lehetne cáfolni, aminek kis hibái miatt a nagy egészet is el
vethették volna a jót mindig elgáncsolni akaró álapostolok. Majd az ő nyomán
is épülhet rendszer, a jóakaratnak, a méltányosságnak, a keresztényi köteles
ségeknek rendszere, amint fia és barátai, egy új francia katolikus nemzedék
ma már rendszerbe is gyüjtötte tanait. Péguy előtt is régen kimondták már
ezeket az igazságokat, de mindig új szentek, költők és vértanuk kellenek, akik
a kor sajátszerű értelmét is beléjük öltöztessék, akik újfajta csengést tudjanak
adni az örök parancsoknak s akik rá tudják ébreszteni a világot azokra az
igékre, amelyek gennyedő sebeit egyedül gyógyíthatják. Péguy nemcsak szer
zette költészetét, hanem élte is azt, amit leírt. És mert így volt, rásugározta
lelkét társaira és tábort nevelt a magaformájú emberekből.

Ezekkel a misztériumokkal Péguy többet mondott el, mint sok szociális
rendszeralkotó. A kor összes problémáit visszavitte az ősforráshoz. mitikus
gyökereket ásott elő a munka megbecsülésére, amely már útszélre dcbott,
semmire sem becsült szemét volt a mammutkapitalizmus zsoldjában. A mun
kán keresztül látja a jó és a rossz örök harcát, az ősbűnt és az elkárhozást is.
A természet teremtő munkája is ebbe a nagy rendszerbe tartozik nála. Van
egy jó építőerő és egy gonosz romboló szellem. Mi minden kell például egy
emberélet felneveléséhez : apa, anya, tanító, pap, természeti erők, táplálékok,
micsoda erőfeszítése, gondosság és dédelgetés! És jön a rossz, a háború s az
évtizedeken át felnevelt embert egy kardvágással. egy Iándzsaszúrással meg
semmisítheti. Micsoda aránytalanság a befektetett erőkben, mennyi jótettre
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van szükség, hogya rossznak ellentállhassunk, hogya rossz el ne süllyeszt
hesse tömegével és hatásával azt, ami jó. Egy házat milyen gonddal építenek,
mennyi munka, jószándék ölt testet benne s egy szikra elég a megsemmisíté
séhez. S csak egy pillanat kell az elkárhozáshoz. Egy egészen kis eretnekség
egész kultúrát rombadönthet.

A munka, a teremtés munkája, a megváltás munkája, az egész emberiség
jóért való harci munkája az, ami Péguyt misztériumaiban érdekli. S miközben
ezeket megírja, a dolgok ősi rendeltetését fedi fel újra a pénz látásától már el
vakult emberiség elött. Többet tett így szociálisan is a munka, a dolgozó
ernber és a keresztény család megbecsüléséért, mintha szocialista program
beszédeket mondott volna.

Péguyt elsösorban a dolgok misztikája érdekelte, tisztaságra áhítozó
lelke az ősbűntől meg nem fertözött dolgok eredeti állapotát kereste. Azért
érte annyi csalódás fiatal korában, mert nem volt még elég keresztény annak
megértéséhez. hogy csak egyetlen el nem romolható tisztaság van s az nem
a földön található fel. Péguy élete prometheusi lázban telt el s élete drámája
éppen azért érdekes, mert még hitetlenül is ezért az itt lent el nem érhető

tisztaságért harcolt. A dolgok misztikáját kereste Ö, mert nem talált más ki
fejezést arra, hogy a szellem nagy irányai, mielött bűnös emberek kezébe és
befolyása alá kerültek volna, valami csodálatos ártatlanságban fogannak meg
s innen szerzik erejüket, amivel hatni tudnak minden akadályon keresztül.
Elindul egy gondolat, amint elindult Péguy lelkében a szocializmus is, tisztán,
nemesen, csupa jó szándékkal. És mi lett belöle a politikusok kezén? Mi lett
ifjúságának tiszta szándékú dreyfusizmusából? - Egyházüldözés, panama,
kizsákmányolás, pártcsoportok harácsolása. A tiszta szándékok, mikor az
ősbűntől terhelt emberi kezek hatalmába jutnak, elbuknak, megfertözödnek,
kivetköznek eredeti állapotukból, mert kegyelemnélküli személyek akarják
megvalósítani öket. Péguy sok gondolatnál vélt révbe jutni, de csakhamar
elrémülten hajózott tovább a misztikus rév, Isten felé.

Metafizikáját is két ellentétes dolognak, az idölegesnek és az örökké
valónak a fogalma tölti ki. Nevezhetnök ezt a szellem és a test világának is.
Péguy misztikájában valóság akkor áll elő, amikor az örökkévaló eszme bele
torkollik az idölegesbe, amikor - hogy biblai szóval éljünk - testté válik
az ige. Ezért ragadja öt meg annyira Krisztus élete, mert ekkor valósult meg
a legnagyobb gondolat itt a földön. Az, ami örökkévaló, itt a földön egy ideig,
egyetlen vissza nem térő idöben, a mi testünkhöz hasonló test, a mi vérünkhöz
hasonló vér, a mi szenvedésünkhöz hasonló szenvedés volt. Egyesült ami
örök és ami pillanat, s mert a fordított ja is áll, életünk, ami pillanat, örökké
való lehet.

Péguyt az egész világegyetem életéböl csak ezek az örökkévaló beékelö
dések érdeklik: az igének, a szellemnek és az örökkévalónak szentekben,

VIG'lIA



hősökben. költészetben, gondolatokban való megvalósulásai s ez az eredeti
felfogás ad költészetének, filozófiájának, de meg zátonyokon átvergődő vallá
sos életének is különösen jelentőséget. Mert ezen az úton senki sem indult
még el előtte - írja Stanislas Fumet, a kiváló francia esztéta -, a mi dolgunk
most már, hogy ezt az eszmét tovább fejlesszük, és a katolikusok hivatása,
hogy helyes értelmezést és alkalmazást adjanak egy költői elme intuitív meg
látásainak .

Péguy életének hajtóereje, Istenhez vergődésének szomja, lelkiismereté
nek korbácsa az volt, hogy nem bírta elviselni az emberi ártatlanság misztikus
állapotának elvesztését. Valami ősi, gyermeki tisztaság ihlette meg egyszer,
beléje költözött s ő nem bírta többé feledni. Igy haladt keresztül a földi tere
ken, mondván: «Én sohasem dolgozom bűnös irányban. Lehet, hogy magam
bűnös vagyok, ó, nem érzem magam tisztának, de nem bűnös a munkám»,
S bár a munka nem választható szét alkotója lényének tisztaságától, Péguy
vallomásának őszinteségében mégis hajlandók vagyunk hinni. 6 sok minden
ről nem tudott és sok mindent jobban tudott, mint mások. Az összes Jeanne
d'Arc-misztériumokban (azt mondta, hogy addig írja őket, amíg él, s korai
halála ellenére is írt jónéhányat) a főtéma az elveszett tisztaságnak a kérdése.
És azért írta meg hétezer versszakaszra «Évás-ját is, hogy az emberiség eredeti
tisztaságának elvesztését megsirassa.

Az olthatatlan tisztaságvágy Péguyt végül is elvezette Istenhez. Egyik
fia súlyosan megbetegedett és Péguy hosszú napokon keresztül gyalog zarán
dokolt el Chartresba, Az egykori ateista napokon keresztül rótta az utat a
lakóhelyétől többszáz kilométernyire fekvő székesegyház felé, amely az ő

szemében egy középkori egyházközséget jelentett. S itt találkozott az eredendő

tisztaság örök jelképével, a Szent Szűzzel. Ez volt életében a fordulópont.
Utána mondotta Stanislas Fumetnek : «Számomra egyetlen dolog, a Szeplő

telen Fogantatás körül forog minden».
Péguy belső életében mindjobban elrejtezett ezután még barátai elől is.

Csak annyit tudnak róla, hogy erős imaélete volt. Előttünk fekszik egyik leg
utolsó misztériumának töredéke, amelyben szülőföldjét és önmagát a Chartresi
Boldogasszonynak ajánlja fel. A költemény utolsó négy sora így szól:

Bűnösök mentsvára, mást se kérünk Tőled,

Mint tisztít6tüzed legmélyebb tengerét,
Hagyott sirassuk el bűnös életünket
S messziről szemléljük Ifjúságod fényét.

Péguy nemsokára meglátta a dolgokat eredeti tisztaságukban. I9I4-ben
az elsők között vonult a harctérre s az első volt a francia irodalom nagy szel
lemei közül, akik ott estek el a német arcvonal előtt.

Stanislas Fumet írja: «A legtisztább és a legártatlanabb volt rnindnyá
junk között»,
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