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A MAI FRANCIAORSZÁG
ELŐFUTÁRA

A századforduló mammonizmusában és luxusimádatában jelent
meg írasaival, de méginkább élete példájával Charles Péguy, ez
az egY'slzel ű orleansi parasztfiú. Azzal tűnt fel leginkább, hogy
gyűlölte és megvetette a pénzt, a materialista ösztönü cívilizációt
és a kapitalista életformákat. Voltak, akik azt mondották róla.
hogy Péguy egy csuhátlan szerzetes. Méltán, mert szerzetesi lélek
volt a laikus eletpálya küzdelmeiben is, Hiressé vált róla Maurice
Barres kijelentése: "Péguy más idöszakban szerzetet alapított
volna."

Péguy nem hivalkodó költői nagyság, nem győzedelmes harco
kat megvívó politikus, nem nagysikerű könyvkiadó. Egy átmeneti.
pogányból kereszténnyé préselódó kor legnemesebb gyermeke
csupán, aki lelkének illetéseire hallgatva, a legnehezebb utat tette
meg az ateizmusból lsten és a katolicizmus felé s aki mint Mózes.
ott halt meg a megpillantott Kánaán előtt, Utja mindenesetre [r-l
lemzó korunkra.

Ez az érdeskezű, napszítta arcú, szivós testű parasztgyerek
VGIt az, aki erjesztdül tudott szolgálni a francia szellemi életben
és az elsők között volt, aki felismerte a megromlott civilizáció
ingoványba vezető útjait. És ami a legfontosabb, Péguy életével.
a kési bbi erós keresztény hitvallásával hozzájárult a szocializmus
megkereszteWdéséhez. Mert Péguy szocialista volt és szociáli ...
eszméit megtérése után sem adta fel.

Péguy nem esztéta lélek, nún den reformot saját magán kez
dett meg, saját magán hajtott végre, és a saját életének a feláldo
zása árán mutatott rá a megvalósulás lehetőségeire.

Nála gondolat és tett, eszmény és, valóság, szándék és példa
tökéletesen egyebolvadtak. Ö a legtökéletesebb "l'art pour l'art"
ellenes jelenség a huszadik század szellemi irányítói között.

1873 januárjában született Charles Péguy, Orleansban, a
.leanne d' Arc városában. Apja a házasságkötés után másfél évvel
meghalt és ezt az egyetlen gyermeket hagyta hátra. Már az apja
is szegény volt és mégsizegényebben maradt az anyja, aki szék
fonással kereste kenyerét. Orleans külvárosában egy régi düledező

köházban laktak, amelynek udvarán ott álltak a befonásra és javí
tásra odahozott ezékek. Hajnaltól estig kellett az anyjának dolgoz
nia, hogy kenyerét rnegkereshesse és Péguy még felnőtt ember
korában is büszke volt rá, hogy ismeri a székfonás mesterségét,
hiszen maga is sokat segitett anyjának a munkában és fejére
tornyozva szállította haza az elkészült székeket. Büszke volt pa
raszti eredet-re, sokszor mondta, hogy szívósságát azoktól II

vincellér ősöktől szerezte, akík napi tizennyolc órát is dolgoztak él

Loire melJetti szdlókben és akik sohasem fáradtak ki a munkában.
"Nem pénzért és nem a megélhetésért dolgoztak ezek - tette oly
kor hozzá - hanem a munkát látták élethivatásuknak. a [őlvég

zett munkában lelték jutalmukat; gyermekek seregeit tudták fel
nevelni a semmiből. mert jóformán meg sem fizették öket. Nyu-
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godtak és aránylag boldogok voltak, amennyire az emberi élet iti
lent boldogságot nyújthat,"

Péguy szocializmusa ebben a régi patriarkális életben gyöke
rezik s már itt elválik a demagóg, a munkát meggyűlöltető és a
szerszámokat szétromboló szocializrnustől, Péguy a munka becsü
letéért és a munkás keresztényi megbecsüléséért harcolt.

A kis Péguy, aki szegénységben nőtt fel, már kisgyermek
korában érezte a vállaira nehezedő kötelességek súlyát, Minden
este kiharcolta anyjától, hogy korán keltse fel öt, bárhogy szeretne
is tovább aludni. Reggelenként Iriss fejjel tanulta át leckéjét, Ma
!{ányos és magábavonuló gyermek volt, egyedül bandukolt minden
nap az iskolába vezető úton. Fennmaradt iskolai dolgozatai kali
grafikus remekek. Csak franciáknál láttam még. különösen szem
lélődó szerzeteseknél, az írástísztaságnak és művészetnek ekkora
fokát. Mintha a "ráció" nemzete a gondolatok világosságát ezzel a
külsö harmóniával is fokozni akarná. mintha ennek a könvvnvom
tátás elötti kultúrának a gyakorlatában a kódexírás művészete a
raj vérébe ment volna át, s bujkálva népben, a parasztok gyer
mekeiből törne elő.

Az iskolában Péguy hamar kitűnt gondolatainak eredetisége
vel, s habár elkésve is, de megnyíltak előtte az ösztöndíjak a
magasabb tanulmányok és az egyetem felé. lH92-ben hazatért
Orleansba, hogy leszolgália katonai évét. A magányt kedvelő, de
szívós é", munkaszeretö Péguyből kitűnő katona lesz. Kedveli a
megeröltető gyakorlatokat, a hosszas marsolásokat, s mikor mínt
Dreyfusistának, elvtársai kivánságára, szembe kellett szállnia a
hadsereggel, Péguy akkor is katonának vallja mazát, Katonaévé
nek leszólgálása után ösztöndíjasként a Szerit Borbála-kollégiumba
kerül. majd 1894-ben az "École Normal Superieure" - a francia
tanárképző intézet - irodalmi osztályának hallgatója lesz. Péguy
szorgalrnasan tanul és olvas. Nyitva áll előtte a biztos és anyagi
gondoktól mentes tanári pálya, de két év után búcsút mond a flí
iskolai tanulmányoknak. megházasodik s ettől fogva már teliesen
eszméi megvalósításának él. Első állomása ennek az. hogy a
fiatal húszegynéhány éves ember, akit már egyesalád tprhpj
kötnek, írni kezd a szecialista lapokba.

A '~~eQ'énysL''g'től való kóros rettegéstől, a tisztára anyasri bp
állítottságtól . Péguy, míntegy korának ellenpólusaként. teljesen
távol áll. Izaz, hozv már gverrnekkorától fogva megszokta az élet
harcot, a mindennapiért való küzködést, de a gyermekkori sze
génvségben millió meg millió társa volt, akik a mava- iskolák el
\légzésI' után megelégedtek azzal. hogy a szP!ténységet csak ,,[ljM
magukra vonatkoztatva szüntess-k meg.

Péguy a szegényekért általában lép pororrdra. amikor megírja
hires tanulmányát anyomorról. Csakhogv {j éle" választóvonalat
húz a szegénység éS' a nyomor között, Kimondja kereken. hogy
nem a szegénység ellen akar küzdení, mert a szeQ'énység nem
szüntethetö meg. Hiszen a szezénységet Krisztus urunk is meg
szentelte, mikor kézművessorban nevelkedett fel, rnikor kész
akarva a mindennapiakért küzdő szegény életet választotta. Péguy
nem a szezénvség, hanem a nyomor ellen küzd. Számokkal, szinte
-tatisztikával dolgozik:

"A komoly keresztérívek az imák seregét azért mondják el.
h~ az üdvözültek számát szaporítsák. nem pedig azért, hogy
P,l.IT~ kiválasztottak üdvössézét. hogy úgy mondjuk, magasabb
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fokra emeljék. Nekünk is ugyanilyen tevékenységet kell kifejte
nünk, hogyanyomorgóknak rnmeí nagyobb szamát mentnessük
meg a nyomor poklator és nem lehet csak az a celunk, hogy egyes
szegenyeket emetjunk fel gazdaságilag. Az államháztartás égeszen
könnyu megterhelese is elegendő ehhez, ha a munkát olyan érte
lemben kezdjük meg, hogy legelöszőr ezeknek a nyomorgóknak
emben sorsa lebegjen a szemeink elott. Az őrájuk forditott költség
- egészen bizonyos - mas, kevésbbé fontos szükségletek terhére
fog tortenni. Csak ismerni kell a nyomort és [elentoségéhez mér
ten törodni is kell vele. Ha pusztán a távolságokat nézzük, sokkal
kisebb a távolság ama nyomor, amelyboi meg kell meatenünk
embertársainkat és ama szegénység között, amelynek kebelében
számukra helyet kell csinálnunk, mint amekkora távolság a sze
génység és a gazdagság küíöbözó fokozatai közt elképzelnhetó.
Mert amennyire nyugtalamtó számomra, hogy emberek milliói
nyomorban sinylődnek, épp annyira közömbös tudnom, hO<JY a
nyomor ölomszmű látóhatarán túl az emberek kisebb vagy na
gyobb vagyonnal bírnak-e."

Keserű és kemény szavak ezek. De figyeljük csak meg, mint
kísértenek bennük a kereszténység örök parancsai, meanyire a
vérsejtjeiben hordozza Péguy már ekkor is lerázhatatlan öröksé
gét: a kereszténység SZOCIális jelleget. Hogy olvasóit jobban fel
rázza a nyomor ellen írott filippikáival, a katolicizmus eszme
világából kölcsönzi a fogalmakat és a hasonlatokat és míg a sze
génységet a purgatóríumnoz 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, ahonnan nincs többé rnenekülés.

Péguy a világ nyomora ellen küzd, de szívesen vállalja lj

szegénységet, amit ismer és amiben a lelki és szellemi funkciók
elvégzését lehetőnek tartja. Péguy bátran megnősül tehát és több
gvermek eltartásának a· gondjával vívja meg szellemi harcát, azaz
[obbanrnondva, Igy indul neki annak a nagy csatának, amelyre
visszavonás nélkül tette fel életét.

Már' szenvedélyes pártseocialista volt ebben az időben. Al,
egyetemen lépten-nyomon társaihoz fordul: pénzre van szükségem
ennek vagy annak a sztrájknak támogatásához. És Péguynek nem
lehet ellentállni. Iskolatársai egymásután ürítik ki sovány erszé
nyeiket és Péguy szinte köszönet nélkül, gyors léptekkel me;.{)
tovább céljai felé. Lázas igyekezetében szinte egymaga akarja a
munkásságot megváltani nyomorától. Ilyeneket ír ekkor: "Az ipari
erkölcsök visszaállítása által, az ipari műhelyek lszanálása által
nem kevesebbet akarunk elérni, mint az emberiség időleges, földi
üdvözülését. Csak azok gúnyolódhatnak céljaink felett, akik nem
akarják belátni, hogy maga a kereszténység, amely az örök üdvö
zülésnek a vallása, szennyeződik be attól a piszoktól, amit a mai
rossz gazdasági és ipari erkölcsök jelentenek. Csak egy gazdasági
és ipari forradalom árán szabadulhatunk meg ettől a vésztőI: his 2

az elkárhozásnak nincs még raffináltabban elkészített, jobban be
rendezett és a gyötrelem minden kellékével ellátott Iészke... mint
a modern Ipari műhelyek."

Igy gondolkodott a huszonnégyéves Péguy. Abban az időben

tört ki a Dreyfus-affér. Péguy, a fiatal férj, nem retten vissza It

megélhetés gondjaitól, hanem mert az igazságot látja veszélyez
tetve, teljes erejével beleveti magát a harcba.
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Péguy, a tisztalelkű idealista nem látta még akkor, hogy md
lyen étvágyak vicsorognak a "Dreyfusizmus" körül, ő az igazsá
~ért szállt síkra, amire mint egyetlen kockára,. mindig feltette a
saját és családja életét. S amikor ez az irány diadalra jutott, mi
kor a régi harcosok mind magas állásokba kerültek, mikor be
érett a szellemi csoport vetése, s mikor a régi harcosokból párt
klikk és jelszavaikból politikai bunkó vált, akkor Péguy így írt
ifjúsága nagy lázáról: "A Dreyfusizmus előbb az abszolut igaz
ságnak, az abszolut igazságosságnak és egy mély szellemi rend.
nek a megtestesülése volt, most pedig a Combesizmus és a Jaure
sizrnus neve alatt az erőszak rendszerévé és állameszméjévé lett;
a politikai hazugságok, a protekcionizmus, az elnyomatás, a kor
rupció, az igazságtalanság, a csalás és a szégyen rendszerévé ...
A szocializmus pedig ugyanígy fajult el a szabotázs és. a szét
züllesztő jelszavak eszmerendszerévé ... Az én célom csak egy
lehet, az, hogy a hazugságot minden formájában üldözzem, úgy a
politikai hazugságokat, mint az irodalmiakat, a demagogízmus
Janres által befutott lejtőjét éppen úgy, mint az esztelen ateista
propagandát."

Kicsit előre futottunk idézetünkkel. hogy a Péguy arcképét
élesebben világítsuk meg. Mert Péguy ezeket a fulmináns sorokat
egyetlen egy párt keretében 'sem mondhatta volna el, egyetlen
újság lapjain sem írhatta volna le az akkori Franciaországban.
S Péguy, mielött ezeket leírhatta volna, a lángelme ösztönével be
látta, hogy ha maga nem teremt alapot gondolatainak megszólal
tatására, akkor sohasem juttathatja el azokhoz, akiknek szavaira
szükségük van. Valami kiolthatatlan belső tűz, valami elnyomha
tatlan belső küldetésérzet vezette a vagyontalan Péguyt akkor,
rnikor huszonhétéves korában egy folyóiratféle könyvsorozatot
indított. Ennek a sorozatnak a címe is éppoly külőnös, mint maga
a hivatása:

"Cahiel1s de la Quinzaine" -- "Tizcnötödikei füzetek".
Nem volt ez akkor' folyóirat s nem volt még könyv sorozat sem.

:..; mert egy szegény, Iillérek után futkosó, többgyermekes család
apa szerkesztette, nem jelent meg tizenötödikén sem, hanem ami
kor valahonnan pénz került a nyomdára. a papírosra és a többi
költségekre. Péguynek nem állott anyagi erő a rendelkezésére,
csak törhetetlen szellemi és fizikai energiája. Az is [ellemezte
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 legtöhbet azonban ()
maga írta tele.

Volt egy nagy előnyük ezeknek a füzeteknek. Az, hogy min
dent meg lehetett bennük írni. Igy azután ezeken az olcsó, szegé-:
nyes papírlapokon zajlott le nagyrészben a huszadik századbeli
francia spiritualista megújhodás nagy harca. Ezt a harcot Péguy
vezette fogcsikorgató elszántsággal, szegénységgel, betegséggel,
megértetlenséggel és családja eltartásával küzködve, harcolva
szociallstákkal, dreyfusisztákkal, kormánnyal, hatalmasokkal és az
anyagiak ra beállított világ minden intézményével. 1900-ban, éppen
a századfordulón indította meg Péguv a könyvsorozatot. Akkor
még ö maga sem tudta, micsoda szolgálatot tesz vele a francia
szellemi életnek. él csak propagandaeszközt akart nyultani azok
nak a gondolatoknak, amelyeknek az emberiség gyógyulását kellett
szolgálniok: egy érzékeny műszert. amivel a szellemi élet ütőerén
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tarthatta a kezét, egy orgánumot, amely szembeszáll, ha kell, az
összes folyóiratokkal és újságokkal, a megjelenő könyvekkel, az
egész üzleti alapokon megszervezett sajtószövevénnyel, hogy a füg
getlen gondolat és a béklyótlan felháborodás menedékhely«
lehessen.

A füzetek körülbelül 19ü5-ig ilyenek voltak. Akkoriban [utott
uralomra a Combes-kormány és Péguytől. a régi forradalmártól
azt várták, hogy ezt az alkalmat nem fogja elmulasztani állandóan
kétségbeejtő anyagi helyzete feljavítására. Hiszen egyike volt 11

legelsőknek, akik a Dreyíus-harc kezdetén kibontották a zászlót
A Combes-kormány vad ateista hajszát kezdett s maga Combes,
a hitehagyott pap irányította a szerzetesrendek üldözését. Péguy
ekkor mutatta meg leginkább, hogy kicsoda. Nem kért abból 11

támaszból És összeköttetésből, amiért meg kellett volna tagadnia
ígazságszeretetét. Látta és érezte ennek a rendszernek az alávaló
ságát és szembeszállt vele. Előfizetói ekkor még leginkább régi
szocialísta barátai köréből toborződtak össze és a támadások ered
ménye az lett, hogy az előfizetök legnagyobb része cserbenhagyta
iR. A rendszer hú csatlósai árulónak kíáltották ki. De Péguy nem
félt a szegénységtől és a megpróbáltatásoktól. Talán ezek az ese
mények is hozzájárultak ahhoz, hogy a ,.Füzetek" más irányt
vettek. Ekkor lettek a füzetekből könyvek, amelyek aztán a francia
szellemi élet szenzscióivá . váltak. 1903-ban jelent meg bennük
Romain Rolland ,.Beethoven"-je, majd a sorozat leznazvobb iro
dalmi és talán egyetlen anyagi sikere: a ..Jean Christophe" tíz
kötete, amit a szerzö a Péguv iránti tiszteletből nem vett el akkor
sem tőle. mikor a sorozat kiadásáért már nagy, gazdag kiadók
versenyeztek. Utána következtek a Péguv-misztériumok, Tharand
első munkái, a Michel Angelo, Swíft, Gobineau, Ibsen, Pascal
életrajzai, az elnvornatás alatt élő népek országainak leírása:
örménvcrszácé, Orosz-, Lengvel- és Finnországé: valamennyi egy.
egy nevezetes állomás a francia szellem történelmében. Mindez
t'gy szeg-óny,sennnitiil sem támogatott ember műve,

Péguy egész héten dolgozik, ír, lelkesít, nyomdákba szaladgál.
számlákkal vesződik, de csütörtökön a barátait fogadja. A "Rue
de la Sorbonne"-OII van a "Füzetek" kis üzlethelyisége. Alig né
hány négyzetméter, szorosan legfeljebb tizenketten férnek el
benne. Itt vitatkoznak a legutóbbi füzet állításai fölött. Péguy i!'
beszél néha, de inkább hallgat, az ö egyszerű, el révedező, töp
rengő modorában. "Egy ház ez, amit én vezetek, - írja később 
nem pedig egy állam, amelyet kormányzok. És így a szabadság
erkölcsei divnak benne." A nem köntörfalazó, igazságot, emberi
javulást, egyenességet, őszhrteséget kereső lelkeket gyújti maga
köré. És arnikor a világ éppen ezeknek a tulajdonságoknak a hiá
nyától beteg, a maga kis társaságával valósággal szellemi forradal
mat visz végbe. Légkört tud maga körül teremteni, amelyben, mint
valami fertőtlenítőben, elpusztulnak az alacsonv érdekek, a csalás,
a hazuzsáz, a képmutatás, a kizsákmányolás bacillusai. Ezért tud
annvi különböző p-rtállású embert összezvüjteni, katolikusokat.
protestánsokat. svabadgondolkodókat S mindannyiukat egvetlen
eszmei cél érdekében mozgósítja. A téves eszméket megemésztette
azóta az idő, a pelyva elhullott, a nemes mag azonban tovább
esirázott.

Péguy élete végéig megváltozhatatlanul szocíalista, akkor is.
míkor a szocialista kormányokat támadja. és akkor is. míkor
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Jeanne d' Arc és az "Artatlan szentek" mísztériumát írja. És ez az
egyik legjelentősebb pont életében, hogy még mintszabadgondol
kodó, mély keresztény ösztöneinél fogva rátalál a krisztusi ny 0
mokra a ezocializmus eszméiben. Az egyházüldözö kormányzás
virágkorában, a laicizmus tombolása közepette írja meg Jeanne
d' Arc-drámáját. Az orleansí tradíciók, a szülői ház munkás tisz
tessége, a paraszt ösök élete elevenen kísért Péguy lelkében és
semmiféle Sorbonne, semmiféle szabadgondolkozás nem tudja
onnan kiirtani. Jeanne d' Arc élete azért foglalkoztat,ia, rnert a
középkori egyházközs-g míntájára szeretné megszervezní a modern
munkásközösségek életét is. A régi egyházközségek mását keresi
a modern életben és sokszor csak képmutatást, polgári jólétben el
tunyult látszatkereszténységet fedez fel, olvasót forgató nénikéket
és kövér nyárspolgárokat. akiknek zsíros álmát nem zavarja meg.
hogy tőlük egy városnegyednyire munkáetörnezek pusztulnak el
bűzös lyukakban, gyermekek seregei válnak őrökéletükre nvorno
rékká a korai munka, az otthontalanság és az erkölcsi kiszolgálta
tottság nvomán. Péguy a szentek ezvessévének dozmáját a földre
akarja vonatkoztatni, s meg szeretné találni és' teremteni a "cité
harmonieuse"-t, az "égi várost", hogy a földi közösségekből mínd
örökre sz"míízhesse a nyomor pokoli jeleneteit. Ezért hívja segít
~égül szülöf'öldje szentíét, az Orleansí Szűzet, aki szintén a hon
talanná lett nép, a háborúban tönkrement parasztság. a megbecs
telenített nők és a leégett otthonok fájdalmától sarkallva szállt
síkra az anzol hódtók ellen. Péguy előtt Jeanne d'Arc ekkor még
csupán jelképes' alak, Ilki az Igazsávért és népért ránt kardot az
elnyomatás. a kiszolgáltatottság. a kizsákmányolás és a gllrázda
ösztönök ellen, s bár maga máglyára kerül, legyőzi az alvilág
hatalmait.

Péguy idegei ben érzi a modern rnazas-kaoítalízmus testet
lelket ölő veszedelmeit. Tudia, hogy amikor ilyen mérhetetlen
veszély fenyegeti az emberiség túlnyomó részét, akkor mindenki
nek :Sldozatot kell hoznia. S Ö. aki egyformán szeret parasztot.
munkást, burzsoá t és, artsztokratát, ha azt emberségesnek, hivatá
sát hptölFnek találta, felháborodottan kM ki azok ellen. aki'k: he
duviák fülüket az emberi jajok eFl s Ilkiknek csak a roazuk kis
kényelme. svórakozása és anyaci kedvtelése a fontos. Kempnven
kirohan tehát a munká\'lol"~ lelkét meQ'ferföz{) burzsoaerkőlcsök

~l1en. arnelvek merrllt"ltatiák a munkással az éhhérprt követelt
munk-t. amelvek znllpshe kervetik a mnnkást. mprt meqfo'lzt,iRk a
l'sal"rli pIet lpheF'sérreiVq. a leQ'r'Q'v'lzerűbh otthontól. a t i'l7tesoli!!es

ágytfil. és a tiszta ~'lztllltríl s amellett az élvezetvágy átiiltetésével
i!'! mpO'r<Jntják f'lS, tönkreteszik.

Péguy aszociális felelősségérzetet hirdette, az erkölcsi és
anyagi igazságot kereste és így szüksézszerűen el kellett Intnia
Istenhez, bármily kanyargóan vezetett is Hozzá az útja. Péguy
belső küzdelmei során mindinkább etjnt a kereszténység nagy kér
déseihez, 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
térít i. és érdekes, sokszor ismétlöd/i jelenség: Péguv eqy naciona
lista hullámon keresvfül jut el ezekhez a V"gS';· kérdpopkhez. A
marokkói krizis alkalmával a hazáját fenyeget') veszedelem fel
ébreszti benne a katonát. Ekkor íria a ,.Notre Patrie" című köte
tét, amelyben a hazáját a legveszedelmesebb ellenségtől megmenté
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Jeanne d' Arc lelke lobog fe1. A tények beszélnek és Péguynek el
kell temetnie fiatalsága álmát, a nemzetközi szocialista köztársasa
got, mert rájön, hogy a kuitúra javai is csak úgy állhatnak meg,
/Így hathatnak és fejl.ődhetnek tovább, hu erős hatalom, védi őket

az ellenséges támadásoktól. "Szükséges, hogy Franciaország és a
kereszténység folytatódjék" - írja ekkor s miközben a modern
kort támadja -- amely szerinte a haladás, a pénzrabszolgaság, a
rninden hősit, minden istenit, minden klasszikust utáló lapos ra,
elonalizmus korszaka - mindinkább elmélyül a középkori keresz,
ténység eszméiben. A tengelyt ehhez a lelki haladáshoz is Jeanne
d'Arc személye adja, de rajta keresztül most már a belső meg,
értéshez és Istenhez jut el Péguy. A kanyargós életút befejezésé
hez közeledik, amikor a municiógyárak már öntik a lövedékeket.
amelyek egyikétól holtan kell elesnie. Ekkor írja meg "Jeanne
d'Arc irgalmasságának misztérumá"-t, amely fordulópont életében.
Misztériumának legnagyobb része Krisztus hivatásával és a sze
génységgel 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 végzett, mikor imádkozott, mert mind a kettőt egyszerre
cselekedte. Igy látta Illeg Krisztust:

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

Szegény ácslegény volt, de jó munkát végzett.
,Jóság lakolt benne, ez volt minden telte.
~~S nevelőapja egészen kis mester,
Nála dolgozgatott, házi munkát végzett.

Egyszerű, népies sorok, de ahogy egymáshoz felsorakoznak, az
evangéliumi idők illata száll fel belőlük és azután egész filozófia.
egész teológia, a Péguy-féle mélységesen keresztény ízű szocializ
musnak egész rendszere ott bujkál a sorok közt.

Ezekkel a miszt ériuruokkal Péguy többet mondott el, mint
sok szooiális rendszeralkotó. A kor összes problémáit visszavitte
az ősforráshoz, misztíku s gyökereket ásott elő a munka megbecsű

lésére, amely már útszélre dobott, semmire sem becsült szemét
volt a mammutkapitalizmus zsoldjában. A munkán keresztül látja
a jó és a rossz örök harcát, az ősbűnt és az elkárhozást is. A ter,
mészet teremtő munkája is ebbe a nagy rendszerbe tartozik nála.
Van egy jó építőerö és egy gonosz romboló szellem.

A munka, a teremtés munkája, a megváltás munkája, az egész
emberiség jóért való harci munkája az, ami Péguyt misztériumaí
ban érdekli. S miközben ezeket megírja, a dolgok ősi rendeltetését
fedi fel újra a pénz látásától már elvakult emberiség előtt, Többet
tett így szociálisan is a munka, a dolgozó ember és a keresztény
család megbeosüléséért, mintha szocialísta programmbeszédeket
mondott volna.

Péguy életének hajtóereje, lstenhez vergődésének szomja,
lelkiismeretének korbácsa volt az, hogy nem bírta elviselni az emberi
ártatlanság misztikus állapotának elvesztését. Valami OSl, gyer
meki tisztaság ihlette meg egyszer, beléje költözött s ő nem bírta
többé feledni. Igy haladt keresztül a földi tereken, mondván:
.,Én sohasem dolgozern bűnös irányban. Lehet, hogy magam hű,
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IlÖS vagyok, Ó, nem érzem magam tisztának, '" die 'nem bűnös: a
munkám."

Az olthatatlan tisztaságvágy Pégllyt' végül is elvezette Isten
hez. Egyik fia súlyosan megbetegedett és Péguy hosszú napokon
keresztül gyalog zarándokolt el Chartresba. Az egykortutelsta na
pokon keresztül rótta az utat a lakóhelyétől többszái' kilométer
nyire fekvő székesegyház felé, amely az ö szemében egy ){özépkori
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 Szeplőtelen Fogantatás körül forog minden."

Péguy nemsokára meglátta a dolgokat eredeti tisztaságukban.
1914-ben az elsők között vonult a harctérre s az első volt a francia
irodalom nagy szellemei közül, akik ott estek el II német arcvonal
elött.

Stanislas Fumet írja: "A legtisztább és legártatlanabb volt
mindnyájunk között."

És ez az ártatlan lélek most kezdi betölteni oly gyorsan félbe
szakadt földi hivatását. A kiábrándult, feldúlt, de újra alkotn í
akaró Franciaország fiatalságának csak egy aszkéta, szociális és
tiszta férfi lehet az eszményképe.

A "Iegtisztább és legpártatlanabb" mínden tette szimbólumma
változott azóta és talán követőkre is talál.

Possonui László,

HORVÁTH BÉLA:

ÜZENET
A testem él, de míntha nem is élne,
Két oldalon, két arkangyal kísérne,
Az égi dombok csillogó vizére
Vezérel engem az egek vezére.

Sirgödröm tündököl, ha belenézek,
Nem rág belém a rothadás, a végzet,
Nem sárgít meg a sorvatag enyészet,
Mert ölve lettem itten én egészebb.

Engem megölni senkisem tud immár,
Belém nem kaphat semmiféle kín már,
A vállaimra égi rózsa ting már
S az örök élet lassú vize himbál.

A puszta pornak mondtam égi rendet.
A mennyország a kutyáknak izenget,
A régí kínból égi körbe kerget,
Már itt se lengek, mint üveg, derengek.

Az élet rólam lassanként levásik,
De fölmegyek a Szent Okör Tamásig,
A sírgödörből a föltámadásig,
Az égi karba, örök folytatásig!
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