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A NŐ METAFIZIKAI HIVATÁSA

A nő nem játékszer.

A feminista mozgalom, melynek negyven-ötven év óta szem
lélői vagyunk, véleményem szerint csak függvénye a nyugati
kultúra talaját ingató nagy forradalomnak. Ezzel még nem
akarom azt mondani, hogy ebben a női forradalomban a cél:
öntudatra ébredés, a női humanitás lényének kutatása, nem
lenne világos. De a mozgalom mélyén valami rendkívüli nyug
talanító jelenség rejtőzik, mert a modern nő általános állás
foglalása forradalmi tendenciát mutat, s ez hasonló azokhoz a
tendenciákhoz, melyek az emberi lét lényegét támadják meg.

Először is meg akarom magyarázni és határozni, mit ér
tek az efajta forradalmi irányzaton. Talán nem tévedek, ha azt
állítom, hogy kétféle forradalom, vagy inkább kétféle forra
dalmi tendencia létezik. A történelemben találunk szükségsze
rű forradalmakat. Észszerű és folytatólagos fejlődés tudta vol
na őket helyettesíteni, s ez néha meg is történik. De tökéletes
fejlődés nincs a földön: ezért keletkezik időnkint forradalom,
amely hirtelen helyreállítja a régi s az új világ között a fel bo
rult egyensúlyt. Az ilyen forradalmakban a tendencia nem
romboló hatású: célja az, hogy megváltoztassa társadalmi éle
tünk bizonyos variálható formáit. Az újító szándék nem tá
madja meg a gyökerek szent összefonódását, ahol azok a nagy
strukturális és megingathatatlan törvények élnek, melyek ma
gának a létnek képezik az alapját. AZ; ilyen forradalmak lehet
nek tragikusak, de nem semmisítik meg magát a létet.

Azonban, minden forradalomban bizonyos túlságosan gyö
keres, prometheuszi jellegű szándékokat is fel lehet fedezni.
Ezek valami rendkívül nyugtalanító jelenséget rejtenek ma
gukban, mert a lét lényegét támadják meg és romboló szán
dékuknak az a célja, hogy kifordítsák sarkaikból azokat az
örök gránitoszlopokat, melyen az élet hatalmas épülete nyug
szik.

. Igy a lét lényege ellen tör minden olyan megújító szán
dék, mely például azt a nagy metafizikai törvényt támadja
meg, mely megköveteli, hogy az ember közbeeső helyzetet fog
laljon el a tiszta természet és a tiszta szellem birodalma kö
zött, s ezzel egyúttal meghatározza fizikai és metafizikai tevé
kenységének a területét. Akár az a szándék, hogy visszavigye
az embert a természetnek arra a területére, ahová a szellem
még nem hatolt be, akár az, hogyelőredobja a természet erői

től teljesen felszabadított tiszta szellem világába, mindkettő
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olyan birodalomba vezet, mely tilos az ember számára, éppen
sajátságos lénye törvényeiből következőleg.

A második újító irányzathoz tartozik az a törekvés is,
mely egyszersmindenkorra ki akarja küszöbölní az emberi
létből a racionalista gondolkodás számára annyira kényelmet
len egyenlőtlenség tényezőit. Nem titkoljuk el, hogy az egyén
és környezet, az akarat és a sors látható diszharmóniája
ennek a kezdettől fogva létező egyenlőtIenségnek a következmé
nye. Ez határozza meg a lét nyilvánvaló s néha ordító igazság
talanságát, nem törődve racionalista szándékukkal s erőfeszí

téseivel, melyek az élet és a történelem helyesbitésére irá
nyulnak. Időnkint megtörténik, hogy a diszharmóniából szár
mazó erős feszültség némileg enyhül, de csak azért, hogy utá
na egészen az elviselhetetlenségig fokozódjék. Mihelyt a régi
formák megfiatalítására, vagyis a feszültség enyhítésére tö
rekvő akaratunk annyira merészkedik, hogy örökre meg akar
ja szüntetni a kezdettől fogva létező egyenlőtlenséget, hogy
igy a történelmet könnyebben elviselhetőbbé, "igazságosabbá"
tegye, ez az akarat megvalósíthatatlan cél felé törekszik. A
tendencia, mely megnyilvánul benne, forradalmi és egyike
azoknak, melyek a lét lényege ellen irányulnak. Ebből a szem
pontból a XVIII. századi felvilágosodás és a XIX. századi szo
cializmus ikertestvérek, és ugyanaz a vér kering bennük, mint
a mai racionalizmusban.

Igy majd megérthetjük, miért éppen a XIX. századi szo
cializmus lett, legalább részben, a női jogkövetelések szösző

lója. Nincs semmi csodálatos abban, hogy úgy érezte, az ő hi
vatása felszabadítani "a történelem e két rabszolgáját", a jo
gaitól megfosztott proletárt és a némaságra ítélt nőt.

Távolról sem akarom letagadni a történelemnek azon
igazságtalanságait, melyekkel a szociálizmus oly sok hévvel
állította szembe a proletár iránti emberszeretetet. S azt sem
tagadom, hogya férfinek a helyzete a nővel szemben a Nyu
gat történelmében nem vezetett néha ez utóbbi legszentebb ki
váltságainak megsértéséhez. Nem, a nő semmiféle ürügy alatt
nem lehet a férfi személytelen és engedelmes rabszolgája, s
még kevésbbé "szép játékszere", egyszerű "disze" a teremtés
úgynevezett urának. A női eszmény örök és tiszta fogal
mában van valami méltóság, emelkedettség, melyet az ember
csak lealacsonyíthat, ha silány szerelmeskedésre használja fel.

Mindamellett a modern feminin mozgalomban van egy
tisztán felszabadító elem, mely nyugtalanítóvá, sőt metafizikai
szempontból fenyegetővé teszi azt. Természetesen nem arra a
tüntető, mondjuk torz formára gondolok, melyet a nők legna
gyobb része elvet magától. Sokkal megfoghatatlanabb elem
az, nem érzékelhető és a szép női természet bensejében végzi
romboló munkáját. Annál is inkább, mert a női természet egy
különösképpen értékes emberi váza, vagyis törékenyebb, mint
a férfi alkata.
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A nő emancipációjának ezt a rejtett elemét mindig meg
találom ott, ahol a nő erélyes követelő mozdulattal jelentke
zik. Elégséges ez az egyetlen mozdulat, hogy megsemmisítse
igazi nőiességét és meghatározza a női léleknek azt a külön
leges szépségíoltját, melyet "fiúsnak" neveznek és ami meg
felel a férfi-lélek jellegzetes folt jának, az "effemináltságnak".

Legyünk még világosabbak : a nő nagy kiváltsága nem
annyira a szolgálásnak tényében áll, mínt inkább abban a
szent jogban, hogy tud szolgálni. Ez a képesség visszaadja a
szolgálatnak legmagasabb értelmét. Mert olyan kiváltságról
van itt szó, amelyet a nő megoszt magával az Istenséggel, aki
egyetemes Anyaság, az Abszolutum Sóvárgása. A nő érintet
len kiváltsága tehát éppen a Szolgálat. És ennek a lényeges
Szolgálatnak legmélyebb értelemben Anyaság a neve.

A szolgálat eszménye.

Amikor a Szolgálat és Anyaság eszményét követelem a
nő számára, előre látom az ellenvetéseket, melyekkel a külön
böző nézetek teoretikusai elhalmoznak. Tény, hogy ha napja
inkban egy férfi ilyen női eszményről beszél és álmodik, ha
mar tapasztalatlan vidékinek és ósdi romantikusnak kiáltják
ki. Legalább egy századdal késik! Először is azt fogják mon
dani: mit jelent ez az eszmény abban a korban, ahol maguk
a körülmények is lehetetlenné teszik rengeteg sok nőnek az
anyaságot, mert arra kényszerítik őket, hogy belevegyüljenek
az életküzdelembe és versenyezzenek a férfivel a munka és
a nyilvános élet területén. Egy másik ellenvetés is állandóan
felmerül: a nemek egyenlőtlenségének fogalma, mely a köz
napi életben elsőrendű fontosságú, vajjon nem csupán a férfi
előítéletéből keletkezett, melyet a századok folyamán a törté
nelem hozott létre? A mulier tacet in ecclesia, mely hallgatás
ra ítéli a nőt az egyházi dolgokban, vajjon nem titkolt félté
kenység a férfi részéről? És rögtön hozzáteszik: talán csak vé
letlen, hogya nő, aki éppúgy mint a proletár, a történelem ál
dozata, a férfi mögé szorult le. Ma, és ebben áll a felvilágosult
kor haladása, a nő végre felébredt álmaiból és lerázta magá
ról némaságát, melyért egyedül a férfi felel. Hála Istennek!
Végül is meghallotta a XVIII. század Sapere aude kiáltását:
most majd merészel tudni. S íme, máris leomlott a férfi és nő

között az egyenlőtlenség válaszfala. Eljött az idő, amikor a nő

nek - éppúgy mint a férfinak - joga van közbelépni a törté
nelem elhatározásaiban, a nyilvános és kultúrális élet teljes
területén.

Az első ellenvetést nem nehéz megcáfolni. Örültség lenne
letagadni a társadalmi élet nehézségeit és lehetetlent kívánni.
Tény: a fizikai anyaság jelenleg nem minden nőnek adatott
meg. De a metafizikai anyaság? Ez nemcsak mindegyikük szá
mára elérhető; nélkülözhetetlen számukra, mert benne való
sul meg a női lét különleges Étosza.
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Ebből a szempontból lehet válaszolni a második ellenve
tésre is: rniért nem szabadna a nőnek közreműködnie a törté
nelemben, a kultúrában, a közéletben, a férfi oldalán és vele
együtt, főleg, ha - mint ma is - a társadalmi körűlmények

is megkövetelik ezt? Nemcsak a férfi joga, hogy történelmet
csináljon. A nő is emberi lény, van intelligenciája és egyéni
sége, s ezért éppúgy befolyik a történelem alakításába. mint
a férfi. Az a tény, hogy jelenleg sokkal nagyobb mértékben
kell ezt megtennie, még a közélet területén is, a multhoz vi
szonyitva újítást jelent. De ez az újítás nem menti fel az anya
ság sajátos Étoszától. Még akkor is, ha - mint ma - kényte
len a férfi oldalán állni a közéletben, a létért folyó minden
napi küzdelemben, meg kell maradnia nőnek, anyának, nem
szabad férfivá válnia. A kultúrában éppúgy mint a történe
lemben, a lét és tevékenység számára kijelölt sajátlagos terü
letén kell megmaradnia.

"Animus" és "anima."
Ez egyszerre a kérdés középpontjába vezet bennünket: mi

metafizikai szempontból a nő tevékenységi mezeje? Ha erre
válaszolni akarunk, nem lehet elég magas szemszögből nézni a
dolgokat, legalább is akkor, ha felül akarunk emelkedni a
közönséges pártideológián, mely ma a féminin mozgalomra
vonatkozó érveket szállítja.

A kérdést tehát a történelem metafizikai sikjáról kell
szemügyre vennünk. Mondtuk, hogya nőnek - éppúgy mint
a férfinak - az a hivatása, hogy felépitse ezt a történelmet.
Mert itt az emberi lény, mint ilyen, küzd emberisége teljes
megvalósitásán, s ebben a munkában a férfi és a nö egyfor
mán kiveszi a részét, vagy az egyiknek a tevékenysége kiegé
sziti a másikét.

A történelem két nagy kategóriát mutat, melyet fontos
megkülönböztetni s amely kölcsönösen befolyást gyakorol
egymásra és kölcsönösen meghatározza egymást. Ez a két ka
tegória: az Újdonság és a Tartam, egyrészről a végtelen hala
dás, másrészről a bizalom és a megmaradás. Az első: egyenes
vonal a tökéletlen ismeretlen felé; a második: örök folytató
lagos mozgás egy pont körül. De minthogy ez a két tényező

arra van ítélve, hogy szüntelenül keresse egymást és menekül
jön egymástól, meg kell különböztetnünk a történelemben egy
jó és egy rossz tevékenységet (az újdonság ösztöne), éppúgy
mint egy jó és egy rossz tartamot (a megmaradás ösztöne).
Valóban, a teljes tevékenység által vezetett történelem elemző,

vagyis romboló hatású lenne; ha pedig csak a tartam kormá
nyozná, az káros stagnáláshoz vezetné, melyben a lét tétlen
és lusta jámborságban tévelyegne. De végső elemzésben, ez a
megkülönböztetés mozgás és nyugalom, nagy kalandszomj és
önmagában való elmerülés közt, mi mást bizonyít, mint azt,
hogy az ember útban van az örökkévalóság felé? Ott ezek az
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ellentétes tényezők, melyek az idő birodalmában végül is ár
tóak le~etnek, tökéletes Egys~gbe. olvadnak, melyet éppúgy
lehet Vita aeterna-nak nevezni, mint Requies aeterna-nak.

Ha gyakran joggal lehetett a Nyugat történelmének a sze
mére vetni, hogy kizárólagosan a férfi rnintájára formálódott,
ez csak azt jelenti, hogy itt a tevékenység elve túlzott fejlődés

nek indult, ellentétben Kelet történelmével, ahol a nyugalomé
az elsőség. Kétségtelen, hogya reneszánsz óta Faustban, a tö
kéletlen végtelenre örökké kívánesi emberben kell látni a
nyugati emberiség nagy szimbólikus alakját.

Ha a történelem csak a férfi birodalma lenne, Faust egy
síkú alakja elég lenne reprezentálására. S ebben az esetben,
csak a szellemre háruina a feladat, hogy megteremtse a törté
nelmet. (Amikor szellemről beszélek, itt természetesen hatá
rolt vagyis elemző és romboló hatású irányát tekintem.) De a
történelemnek a lélek jegyét is magán kell viselnie. A termé
szethez és a földhöz kötött léleknek egyensúlyban kell tarta
nia a szellemet, visszatartania örök kalandjainak lejtőjén.

Ezen a ponton kell keresnünk azt a valódi metafizikai ala
pot, mely meghatározza a nemek különbségét. Mert a tényez:
a férfi elsősorban a szellem (animus) számára rendeltetett, a
nő pedig a lélek (anima) számára. Nem szabad ezt a gondola
tot egy száraz rendszer csavarfogójába szorítani, sem pedig
meghamísítani. Mert a férfi és a nő egyformán emberi lény,
ami azt akarja mondani, hogy mindkettő a személyiség biro
dalmába tartozik. S minthogy személyi lények, mindketten
szellem és lélekből állanak. A nemek metafizikai különbsége
csak abból származik, hogyaférfiben a szellem, a nőben a lé
lek van túlsúlyban. Ebben a különbségben bentfoglaltatik az
egyik és másik nem egész nagysága, éppúgy mint egész gyen
gesége.

Mivel a férfinél a szellem uralkodik, nagyságát a világos
ság, a logikus következetesség, az éles ítélőképesség, határo
zottság alkotja. De ez ugyanakkor emberi hiányait is megha
tározza. A női Psyché szellemi értékei nála a háttérbe szorul
tak. A nő erényei csak a zseniális férfiben jelentkeznek. Mert
a zsenít nem lehet elképzelni a női erők nagyfokú birtoklása
nélkül. Abból a tényből, hogya férfi a szellem szolgálatában
áll, következik örök nyugtalansága, melyet az újdonság (tevé
kenység) iránt érzett szüntelen szomjúsága okoz. A férfi - és
ez súlyos inferioritást jelent - a lét vándora, az, aki seholsem
érzi magát otthon, a hazátlan, aki mindig az ismeretlen 01'

szágútját járja; hiába szomjazik világosságra és logikára, hiá
ba van erejének hatalma, sohasem tud megnyugodni a benső

séges, a családi, a bizakodó metafizikai elemében.
A férfi eme jellegzetes sorsával szembenáll a nő jellegze

tes hivatása, a nőé, aki a lélek dolgainak szolgálatában áll.
De nehéz világosan kifejezni, mi mindent jelent ez.

Ha azt állítjuk, hogy a sors, mely a lelki dolgok szelgála-
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tába állította a nőt, közeli kapcsolatba hozta a természettel,
nem tévedünk. De: mit értünk itt a "Természet" fogalma alatt?
Először is, el lehetne képzelni a Természet és a nő között va
lamilyen állati kapcsolatot és feltételezni, hogy valami olyan
erőt önt beléje, amelyet a férfi - éppen mert független a Ter
mészettel szemben - nem ismer. Ebből azt kellene következ
tetnünk, hogy ez a benső kapcsolat komoly előnyt jelent a nő

számára: ennek köszönhetné, hogy az élet jobban bánik vele,
jobban óvja. De itt egy más rendű veszély vár a nőre.

A természet minden megnyilatkozásában meg lehet figyel
ni, legalább is a felszinen, egy démoni lényeget, mely telhe
tetlen, szeszélyes és változó. És az a kapcsolat, mely a nőt a
természethez fűzi, erősen megmutatja ennek az elemnek a
[elenlétét. Ismerjük a női szellem logíkátlanságát, szeszélyeit:
eléggé megkülönböztetik attól a kemény, kérlelhetetlen logi
kától, mely a férfi szellemének dicsősége.

A nő: lélek és szellem.
Mindazonáltal a nő személyes lény marad. Lélek és szel

lem, éppúgy mint a férfi, és mihelyt erre gondolunk, jobban
megértjük, mit jelent a női lélek számára a természet közelsé
ge. De most a "Természet" egy sokkal lelkibb fogalommá
alakul át szemléletünk előtt, és a női lényeg egy teljesen sa
játságos oldalával találjuk magunkat szemközt.

A férfi intellektuális hivatásában rendszerint csak a sza
badságát vesszük figyelembe, mely felette áll a nő szabadsá
gának, gőgös és erős biztonságérzetét, azokat az objektív és
kézzelfogható erényeket, melyeket az ítéletben és tettben ér
vényesít. De ez a férfi-előny, más szempontokból nem is olyan
előnyös. Gondoljunk csak a kővetkezőkre: a szellem igazi sza
badsága nem abban a tényben áll, hogy anyagilag meg tud
valósítani bizonyos cselekedeteket. Sőt azt is mondhatjuk,
hogy ez a megvalósítás nem is elsőrendű tényezője a szabad
ságnak.

És most következik a legérdekesebb! A nő közelsége a
természethez, annak beismerésére kényszerít minket, hogy a
nő közelebb áll a teljes szabadsághoz, mint a férfi. A férfi in
tellektuális éleslátása a nőkhöz hasonlítva sokkal szegénye
sebbé, bizonytalanabbá teszi a férfit az életben, mintsem azt
gondolnók. Ez az éleslátás száműzi az "örök ismeretlenbe", ez
teszi őt azzá a lénnyé, akinek - valljuk csak be szépen 
szörnyen szüksége van megváltásra. Nem a férfi az, aki telje
sen be tud helyezkedni az életbe, hanem inkább a természet
által aklimatízálődott nő. Belső szabadsága a nőt az élet ne
mesebb érték-mezői felé hajtják. És ez valami rendkívül érté
kes és szép tulajdonságot kölcsönöz lényének, ha meg tudja
azt tisztán őrizni, valami olyan áttetsző fényt, mely nem is
földi és semmi anyagihoz nem hasonlítható. A nő, éppen ter
mészeténél fogva, közelebb van azokhoz az értékekhez, melyek
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a vallás birodalmába tartoznak, éppúgy mint a belőlük szár
mazó tiszta szellemekhez. Ne feledjük el, hogy a férfi vérében
a szellem tényezőjével együtt az intelligencia luciferi eleme is
megtalálható.

És most kimondhatjuk: éppen sajátos lénye miatt kapta
a nő a történelemben azt a hivatást, hogy kiszakítsa a férfit az
"örök ismeretlen" karjaiból, ahová a szellem szünet nélkül
taszítja. Azért helyezték a férfi mellé, hogy visszavezesse a
tűzhelyhez, az élet szent oltárához, hogy megmentse akaratos
és intellektuális hajlamától, mely centrifugális.

A nő a férfi oldalán.
A végső kérdés önmagától felvetődik: hogyan fog visel

kedni a nő a férfi oldalán a magán- és a közéletben? Milyen
lesz helyzete? Mellérendelt viszonyban áll a férfival? A paj
tásság modern eszméje a két nem közt természetesen ezt a
mellérendelést követeli meg. Mégis el kell vetnünk, mert nem
felel meg sehogyan sem a lét hierarchikus elrendezésének.

De - mondják majd - ha elvetjük az egyenrangúság
eszméjét, mely annyira kedvelt a liberálisok és a szocialisták
előtt, mi lesz a férfi és a nő viszonyával? Mi más történhetik,
mint hogy visszatérünk ahhoz a régi és ósdi eszm éhez, mely
a nőben a férfi "alávetettjét" látja?

Ne higyjük, hogya nő úgynevezett "alárendeltsége" olyan
egyszerű fogalom! Mert mégegyszer: a nő, tiszta és örök lé
nyege következtében túlságosan magas szinten van az érté
kek sorában, sem hogy valaha is a férfi akarata lealacsonyít
hatná a rabszolga vagy játékszer színvonalára,

Ebből egy különös helyzet adódik: ragaszkodunk a nemek
rangfokozatának elvéhez, amint azt a természet rendelte; és
mégsem fogadjuk el a nő alárendeltségének gondolatát, a szó
köznapi értelmezésében.

Ellentmondás lenne itt? Nem, vagy csak látszólag. Ha kö
zelebbről megvizsgáljuk a szerelem elemét, mely a női lény
elsődleges érdeklődésének látszik, a probléma megoldását is
érintjük. Tény, hogya lét legnagyobb mélységeiben kemény,
kérlelhetetlen szükségszerűség mutatja a férfi örök elsőségét,

mely olyan, mint a gránitoszlop, mely mindent tart. Ebből kö
vetkezik, hogy a férfinek meg kell őriznie méltóságával az el
ső és parancsoló helyet a családban éppúgy, mint a közélet
ben. Az örök Paternitas Dei az ő vállain nyugszik: ő képviseli
a földön az Atyaságot, de olymódon, hogy azért nem szűnik

meg a magányosságnak, elhagyatottságnak az az állapota, me
lyet fentebb mint intellektuális hivatásnak következményét
állapítottuk meg. A lét nagy mélységeiben azt látjuk, hogy a
szerelem principiuma, bár alávetett a másiknak, mégis felette
lebeg, s ugyanakkor különleges lényegének következménye
képpen követeli szép "jogát a szolgálathoz". És ehhez hason
lóan látjuk a nemek hierarchiájában a nőt "alárendelve" a
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férfinak. Ebben a Szolgálatban, ebben a "szolgálat-jogban", a
nőnek ebben az egyetemes anyaságban kell látni igazi meta
fizikai hivatását, abban, hogy bár elismeri a férfi méltóságát,
mégis igyekszik megmenteni őt centrifugális hajlamától. A nő

földi szerepe: megváltani a férfit a szerelem által. Örök őrzője

a lélek legtisztább és legmagasabb értékeinek s arra hivatott,
hogy belülről legyőzze a luciferi tényezőt, mely a szellemben
tanyázik.

Gondoljuk csak meg, milyen magasra helyezi ez a hivatás
a nő méltóságát! Szövetségese Istennek és a természetnek
abban a küzdelemben, mely a férfi centrifugális beállítottsága
ellen folyik. S ne feledjük el azt sem, hogya nő ebben a hiva
tásban valósítja meg a történelem végső célját, mely az örök
kévalóság.

A vezető.

Igy tehát a nő vezeti az emberiséget. Legmagasabb lehe
tőségeinek megvalósítása felé vezetheti; de tévútra is viheti,
ha meggyalázza azt a szellemi eszményt, mely lényeges tulaj
dona és felfordít egy hierarchikus rendet, melyhez a történe
lem folyamán sohasem lehetett büntetlenül hozzányulni.

A legnagyobb gondolkodók, egy nagyon jellegzetes vágyó
dásban, mindig abban reménykedtek titkon, hogy szellemi
nyomorukból a nő tette ragadja majd ki őket. S ez megint azt
bizonyítja, hogy ebben a szerelemben való megváltásban kell
keresnünk metafizikai szempontból a nő hivatását.

Emlékezzünk Dantéra. Igaz, hogy csak szimbölikus érté
ket szabad adnunk Isteni Színjátékának. De ez olyan szimbö
lum, amelyen keresztül mindig tisztán láthatjuk minden földi
dolog végső valóságát. Azt olvassuk ki belőle, hogy az embe
riség eltévedt a szerelem nélküli szellem útvesztőiben, s hogy
maga a szellem nem tudja azt kimenteni. Beatrice-re, a szep
lőtelen nőre van szükség, a szerelem és kegyelem szimbölu
mára, aki majd elvezeti őt az örök hazája felé.

És Michelangelo nem érezte ugyanezt? Nem megindító az,
amikor ez a nagy szellem, kiábrándulva a művészet csalfa va
rázslatától, végül egy fehér papírlapot nyujt Vittoria Colon
nának, a következő gyermekes kéréssel: "Ird le nekem erre
a fehér lapra. Csak azok számára van üdvösség, akik sohasem
térnek le az egyenes útról, vagy talán a bűnbánók is remélhet
nek?" Tudjuk, hogy az öreg művész szép szonettjében ennek
csak szimbólikus értelme van. De mit gondoljunk arról az egy
szerű lapról, melyet az őszhajú aggastyán az előkelő hölgynek
átnyújt, s ártatlanul arra kéri, írja rá a végső és döntő választ
egy nagyon fontos emberi .kérdésre? Mindez nem emlékeztet
arra a mély valóságra, melyben a nő metafizikai hivatását is
mertük fel?

Just Béla fordítása.
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