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"A vallás az egyetlen dolog, amellyel egy
valamire való ember törődhetik."

Shaw: Barbara árnaq»,

1930 júniusát Londonban töltöttem. Utam célja az volt, hogy kiépítsem
és megszilárdítsam a kapcsolatokat, melyeket az elmúlt évben a londoni egye
temen és a Shakespeare Társaságban szereztem, s az angol Ember tragédiájá
nak fordítását és megjelenésének útját egyengessem. Mac Carteney, a Magyar
ország c. könyv szerzője, S. W. a londoni egyetem tanára és Bernard Pares,
a Kings Colledge dékánja szivesen álltak rendelkezésemre, hogy magyar propa
gandám érdekében dolgozhassam. Ezenkivül szerettem volna Sir Gollancz-cel,
az angol Shakespeare Társaság chairman-jével találkozni, hogy Shakespeare
magyar pályafutásáról angol nyelven könyvet adjunk ki. Sir Gollancz az angol
irodalom kiváló tanára az egyetemen, nagyszerű Shakespeare-kutató, aki elnö
költ a Shakespea.re Társaságban Shakespeare-ről tartott előadásomon, már előző

évben úgy nyilatkozott, hogy a Társaság szívesen áll rendelkezésemre, hogy
Shakespeare-ről ez a könyv megjelenhessen."

De mindezen kívül egy szubjektív dolog is izgatott. Az év elején levelet
kaptam egy londoni apácától, aki a Notre Dame de Sion-rendnek tagja s egy
nagyon előkelő magyar családból származott. A levél nagyon érdekes volt,
bensőséges lelki tartalmával, finom hangjaival megfogott és őszintén meg
hatott. Osmertem a családot, de a Sion-rend Mária nővér-ét nem láttam soha.
Angolul írt, a Császár és komédiás c. darabomat kérte, amelyet látott, s ame
lyet nem tudott elfeledni Illett, hogy meglátogassam, de érdekelt a Ratis
bonne-testvérek alapítása is. Elküldte nekem havonta a zárda angol nyelvű

lapját, melyben meglepően érdekes cikkek szoktak megjelenni. Ezt is meg
akartam köszönni.

Egy szép nyári napon csakugyan jelentkeztem a zárdában, s a társalgó
ban hamarosan megjelent Mária nővér. Amikor az első szertartásos formákon
túl voltunk, a Császár és komédiásról beszélt, s azután ezt mondta:

-- Irja meg lapunk részére akonverzióját!
- Bár a Császár és komédiásban a saját konverziómat írtam meg, s ez

az élmény évtizedeken át tüzzel élt bennem, s a csodának drémaiséga mint
szinpadi probléma állandóan velem járt, csak hosszú évek múlva gyúrhattam
formába, de arra sohasem gondoltam, hogy ezt a lelki utamat, mely pedig
egész lelki életemre befolyással volt, sőt alakította életemet, essai alakjában
meg is irjam. Igaz, hogy minden convertita más úton jut el az Igazsághoz,
de talán az én converzióm nem elég érdekes ahhoz, hogy megirjam.

-- Téved, minden lélek újjászületése a kegyelem csodája, hiszen a darab
jában éppen ezt sikerült olyan nagyszerűen megirni.

- A dráma az más, s bár a drámának minden gondolata a saját lelke
men keresztül került a drámába. az mégis csak transzpozició. Más a művé

szet és más az élet. Dilettáns irók sokszor hivatkoznak az életre, hogy ez,
vagy az az életből van, az életben megtörtént. Milyen komikus! Az élet nem
szorul motivációra, mert nem akar hatni. Ami van és létezik: az nem szorul
igazolásra, legfeljebb érthetetlen - de mindenkor való - és nem lehet meg
cáfolni. A művészet mindig hatni akar s ez csak eszközök alkalmazásával



érhető el. Az élet az ő számára csak anyag, amelyet a saját céljaira formál
és alakít. A naturalizmus legfeljebb tendencía lehet '- vagy stílus --, de
sohasem. dogma. .

Mikor hazajöttem Londonból, találkoztam P. Le-val, a Vigilia szerkesztőjé

vel. Egyszerre így szól hozzám: "Kérem, írja meg lapom részére a konverziójá
nak ffirténetét".

Talán sohasem írtam volna meg, ha P. L. nem ösztönöz,
A gyermekkor hitében nincs élet, csak egyedül Isten van benne. A gimná

ziumot a kegyesrendieknél végeztem. A nyolc esztendő alatt a tanárok mín
dig jártak hozzánk, de Maywald tanár úr még gimnáziumi éveim előtt sok
szor volt nálunk! Nagyon szeretett, mint kisfiút sokszor az ölébe vett és beszélt.
Hogy mit mondott, arra nem emlékszem, csak azt tudom, hogy papi mivolta
nagyon vonzott s azt éreztem, hogy nagyon szeret. Ac,; osztályomban nagyon
kevés zs'idófiú volt, református, lutheránus alig' akadt. Az első érzésem a
katolíkus vallás iránt" sajátságos, homályos, misztikus volt. A gyerekek reggel
misére mentek, s én irí,gyeltem őket. Nagyon szerettem volna ministrálni, s
nagyon érdekesnek találtam a szertartást. Úgy éreztem, hogy a felnőttek meg
csalnak, megrövidítenek, hogy nem vehetek részt valamiben, amit szeretnék.
A zsidó fiúk nem jártak templomba, s a templomról csak az az emlékem maradt
kis fiú koromból, hogy egy széphangú kántor énekelt (amit szívesen hallgat
tam, mert kicsikoromtól szerettem a muzsikát), de úgy énekelt, nuntha le
ereszkedett volna az úristenhez, s aztán a pap és kántor körülhordták a tórát.
Minden egyéb elmosódott bennem, tálán azért, mert a benyomás nem hatolt
be a lélekbe. A családomban az Istenhit, az imádságok függetlenek voltak a
zsidó szertartásoktól, s az első ima, mihelyt beszélni tudtam ugyanaz volt,
melyet kívülem sokszázezer gyerek imádkozott minden európai nyelven. A pro
testáns lelkészcsaládból származott német költönö. Luise Hensel írta, kí később

visszatért az Egyházba, s a paderborni klastrom főnöknője lett. Ifjúkorában
tJ vezette vissza Clemens Brentanot, a legnagyobb német dalköltők egyikét
gyermekkora hitéhez. .

Az ünnepeken a' szülői házban semmi szertartás nem volt, az étkezési
törvényeket nem tartották meg. A liberalizmusnak ebben a feltörő korszaká
ban erős nemzeti érzésben, de nem túlságosan vallásosan nevelték a gyerme
keket. A szüleim mindketten bensőséges Istenhivők voltak, s engem nem az
atheizmus rideg levegője hajtott a katolikus vallás felé" hanem a gyermek
korban felszívott hitem, mely később kereste formáját; vallást kívántam, amely
kerete legyen valóságos életemnek, tartalma belső világomnak. Hiszen egé
szen kisfiú koromban, ha éjjel álmomban felsírtam, a dadám mindjárt azt
kérdezte tőlem: "Nem imádkoztál?" S erre én újra imádkoztam, s a", ima meg
nyugtatott. Az lsten-hitet nagyon szolgálta az a szellemi légkör, mely kis
korom óta körülvett. Édesapám, aki nagyon művelt ember volt, kevés, de
nagyon művelt emberrel tartott barátságot. Folytonosan tanult, dolgozott.
A János vitézt." én már hatéves koromban, s Arany János összes műveit tizen
három éves koromban olvastam. Szenvedélyesen énekeltem keresztény kóru-

'sokat, s nagyon tetszett a gyónó-cédula, melyet osztálytársaim a gyónás előtt

írtak. Sokszor ácsorogtam a templom előtt s néztem a misét, melyből termé
szetesen semmit sem értettem. Az egyik templom mellett jobbról-balról a
kaszinó épülete volt. A templomból ferences barátok surrantak ki barna csuhá
ban, fehér övvel. Hajuk különösen volt-nyírva, járásuk halk volt. Akkor még
nem értettem, hogy ami' megcsapott a templomból, az a vallás illata. Akkor
még nem tudtam, hogyabarnacsuhás papok Assisi szerit Ferenc szolgái, még
nem sejthettem, hogy valamikor egy Szent Ferencről szóló évkönyvben cik
ket fogok írni erről a csodálatos emberről, az Egyháznak erről a nagy szentjé
ről, s hogy később barátom és mentorom lesz az a nagyszerű ember, aki az
ő Fioretti-jét fordította. Ekkor még nagyon gyermek voltam, homályos vágyak
kal, életnélküli hittel. Iskolai vallásoktatásom az ó-testamentumra volt építve,
melyben nagyon jártas voltam. (Mint beteg öreg ember, sok-sok éjszakán olvas-

204



tam később Jób szenvedéseit.) De azt nem tudnám ma megmondani, hogy miért
kisértett folyton az a gondolat, hogy Isten egyedül van.

Tizenhét éves voltam, amikor Darwint ol'vastam, s körülbelül ugyanabban
az évben Renan és Bougeaud munkáit. Miután nagyon szeréttem a: történel
met, egy történelmi probléma kezdett izgatni. Napoleon császár, aki nekem már
akkor, Julius Cézár óta, a legnagyobb politikai és katonai lángész volt, mihelyt
elhagyta a szerencséje, birodalma szétesett. Bár a gyermekkori imámat még
most is minden este elmondtam, elsősorban az érdekelt, hogy Jézus Krisztus
'klrálysága, felfeszíttetése és halála után nőttön-nő. Ezt tudtam még csak róla,
s azt, hogy a szeretet legszebb parancsait az ő lelke sugározta széjjel a világ
ban. De én beleszerettem,s mindenkit mellette törpének láttam.

Közben jogász lettem s tizennyolc éves. Most olvastam először az Evan
géliumot, s ha visszagondolok erre a tényre, ma sem tudom megérteni, hogy
miért csak most. A házban volt nálunk Biblia, s nem tudom, hogy az édesapám
miért nem figyelmeztetett rá. Igaz, hogy nem szólt bele az olvasmányaimba
soha, csak megbeszélt velem mindent. Az Evangélium mellett .modern írókat
és klasszikusokat olvastam, kikről ebben az időben nagyon sok cikket és tanul
mányt írtam. De az Evangéliumból Jézus Krisztus alakja belém költözött, s ben
nem élt. Már ekkor nagyon szerettem a középkor és a renaissance nagy festőit,

az első nagy káprázatok és élmények fogtak az olasz múzeumokban, de már
nemcsak az érdekelt, hogy milyen szép a kép, hanem a festő milyennek látja,
hogy fogja fel témáját a saját hitén keresztül.

Hétköznapi dolgaim között. míg elvégeztem az egyetemen két fakultást,
írtam és fordítottam," kenyeret kerestem, egy pillanatra sem hagyott el a gon
dolat, hogy,életemet az igazság, mondjuk az Egyetlen Igazság vágáriyára tol
jam. Tudtam, hogy .ez az út nehéz és fáradtságos, s ezenkivül nem történ
hetik meg egy természetfölötti misztikus erő nélkül, melyet a teológia "kegye
lem" néven ismer. Keresztül vágtam magam Calvinon és Lutheren. de a refor
máció nem tudott meggyőzni a maga igazságáról. Csak az ~gyház hajója vette
fel a régi kincseket s faragott és festett Apollóból Krisztusokat. A keresztény
ség az első pillanattól fogva, - hogy ne mondjam pogány, vérrel és lélek
kel táplálkozott. A Jó Pásztorból Krisztus lett, aki ai elveszett juhot a vállán
hordja, a pogány ünnepekből keresztény ünnepek lettek, tele színnel, jó kedv
vel és örömmel. az Egyházatyák felszítták Plátót és Arisztoteleszt. Ez mind a
középkor nagy ténye volt. A középkor összeforrasztotta és egybeolvasztotta
a pogányságot a kereszténységgel s nem, mint a renaissance, nyilt ellenmon
dással egymás mellé helyezte. S a leggyengébb zsidókból alapította Krisztus
az ő Egyházát a leggyengébb kősziklára,

Ezalatt állandóan aMagyár Szemlébe dolgoztam, ami akkor nem volt
sem népszerű, sem hasznos, bár a legelőkelőbb katolikus sajtóorgánum volt.
De akárhogy kerestem az utat, visszanézve a multba csak azt láttam most már,
hogy egész gyermekkori beállítottságom is erre determinált. Felbukkant ben
nem a futó időben nem egyszer Krisztus és az ő Egyháza. Ilyenkor melegség
szállt a szívemre, ha átsuhant lelkemen a hazatérés gondolata, de még nem
volt egészen bizonyos, hogy őt keresem, s utam hozzá visz. Tíz évig tartott
ez a viaskodás. Miután· univerzális területen mozogtak olvasmányaim, jogi és
filozófiai studiumokat végeztem, s irodalmi téren is működtem, mindenütt a
keresztény gondolatot kerestem. S ekkor láttam, hogy 'a tudatos keresztény
gondolatnak fokozatos elhomályosodása az európai irodalmakban együtt haladt
a tudományos materializmus térhódításával, melynek nyomán az úgynevezett
művelt rétegek a vallási közömbösség, az erkölcsi determinizmus, a Haeckel
féle felhígított és népszerű filozófiává kotyvasztott darwinizmus elveit igazí
tották be a maguk szellemi életébe. S tisztán láttam most már, hogy a 'XIX:.
század második felét az a sekély és korlátozatlan, de korlátolt intellektualiz
mus bélyegzi, amelyhez képest a XVIII. század szabadgondolkodása még min
dig magasabb színvonalat és tágasabb horizontot jelent. Éreztem, hogy nekem
az eseményeket nem a "Má"-nak, politikai dobogajáról kell néznem, hanem
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a história őstornyából, s akkor tisztában leszek azzal, hogy amit a tudatos
keresztény gondolat fokozatos elhomályosodásának neveztem, az a keresz
tény gondolat fejlődésének szinte refrénszerűen visszatérő válsága, amelyből

csak a "Má;'-nak szellemi és politikai szerencselovagjai vonhattak messzemenő

következtetéseket. A keresztény gondolat igen n,agy korszakokat élt át kata
kombákban, s valahányszor harcot áll és vereséget szenved a tudat fölszinén,
megint lebocsátkozik az öntudatlan mélységekbe, az emberi lélek öntudatlan
katakombáiba, mintegy magába tér és magához tér, hogy aztán újult erővel

törhessen megint a fölszínre, S itt is fogott erősen a történelmi probléma. Egy
nem keresztény Európa soha nem lehet egyéb, mint átmeneti állapot: válság,
nyavalya, megpróbáltatás. Európának leggyökeresebb életelve, legdúsabb élet
ere, legvalódibb értelme, talánya és megfejtése, kiindulási pontja és végső

állomása: a kereszténység. Mert Európát a krisztusi gondolat mintázta ki a
római birodalom zűrzavarából. A római bíroda1mat az európai probléma ölte
meg. Hiába lett a dáciai ökörhajcsárból római cézár és a dalmát rabszolgá
ból római császár: a római polgár a pogány világ teremtménye volt, alkal
matlan az új világra, amig a keresztséget fel nem vette. Az európai polgárt
a kereszténység teremtette meg. Az a tudományos és történelmi illúzió, mely
lábrakapott a XIX. század végén, hogy a kereszténység csak történeti alakulat,
s nem principiuma Európának, bennem nem tudott gyökeret verni. Nem hit
tem, hogya fejlődés folyamán elévül. Nem tudtam hinni, hogy az emberiség

·a hit és vallás állapotából átfejlődött a tudomány állapotába, s testi és lelki
boldogulását ezentúl csakis a földön üdvözítő tudománytól várhatja. A tudo
mányban való hit átváltozott a tudományban való vakhitté, s ez a vakhit kezdte
formálni az irodalmakat, a maga homályos és bizonytalan képére. Ebben az
időben sokat foglalkoztam mint dramaturg a világ egyik legnagyobb dráma
írójával. Ibsennel, a modern dráma nagymesterével, akit nagyon izgatott a
kereszténység problémája. Belekapcsoltam saját lelkiküzdelmeirrrbe, melyet
ebben a kérdésben önmagammal folytattam. (Itt merültek fel az első gondo
latok Szent Genesiusról, a pogány színészről, aki nyilt színpadon kereszténnyé
lesz, s a csoda drámaivá való teremtése.) A modern irodalom nagyszabású
és jellegzetes alakja a keresztény gondolatnak válságát egy tízfelvonásos tragé
diában, a Császár és Galillei-ben fejezte ki legerőteljesebben. Bár én nem
így láttam a kérdést, az ő felfogása az én igazságkeresésemben ismét egy
lépcső volt. Őt a kereszténység tisztán mint történelmi probléma izgatta, s
ebben a munkájában remek irodalmi formát adott annak a felfogásnak, melyet
nemcsak Ibsenben és Nietzschében lehet megtalálni, hanem sok angol filozófus
ban és Ibsen előtt, s mely jóval a Császár és Galillei megjelenése után magyar
nyelven is megszólalt Reviczkynek "Pán halála" című költeményében. Ez a
felfogás abban áll, hogya. kereszténység csak a második fejezet az európai
emberiség életében. Az első a pogány görögség, mely az érzékiségnek, az öröm
nek, a testíségnek uralmát hirdette. Ezzel szemben a kereszténység meghozta
a lebség uralmát, amely azonban nem jelent többé megoldást, hanem csak
újabb bonyodalmat. Az emberiség a harmadik uralmat várja, a testiségnek és
lelkiségnek harmóniáját.

A kereszténységnek olyatén felfogása, hogy ellensége az életnek, való
ságnak, örömnek csak a XIX. század második felében harapódzhatott el igazán,
tehát csakis olyan korszakban, mikor a kereszténység egész társadalmi réte
gek előtt rejtélyessé, szinte ismeretlenné vált. Ibsen, Zola, Nietzsche felfogása
a kereszténységről merő balhit, melyhez csak az illető irók és filozófusok egyéni
élete és fejlődése adja meg a teljes magyarázatot. Ibsennél például, aki más
darabjaiban is sokat vivódott a keresztény problémával - nagyon súlyosan
esik latba, hogy ő csak egy északi könyörtelen, puritán Krisztust ismert, aki
egy kissé Kant módjára mindent az elvont kötelességtudás szempontjából mér
legel. Csakhogy ez a felfogás, mellyel ők úgy dolgoztak, mint a keresztény
igazsággal, merőben ellentmond az orthodox kereszténység Krisztusának. A har
madik uralom, a testiség és lelkiség harmóniája, melyet Ibsen a távol jövő-
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től vár, megvan már a távoli multban, s megvan már a dogmában, amely sem
jobbra, sem balra nem hajolt, s nem alkudott meg sem a szakadárokkal, sem
az eretnekekkel, hanem Krisztusban egyformán váltotta. és szemlélte az Istent
és az Embert. Az Istenemberben eleven valóság az, amiért Ibsen olyan keser
vesen viaskodott. Azt a nagy kaput, amelyet olyan hatalmas erővel dönge
tett, a kereszténység már régesrég kinyitotta. A baj az volt ~ s nem Ibsen
az egyetlen, aki így járt -, hogy a theológía nyelvét nem tudták lefordítani
a maguk használatára. Ök tanítottak meg engem arra, hogy az én szellemi
Iejlődésemben mennyire fontos ez a holtnak hitt tudomány, mely nekem élő

tudomány, élő ígazság, sőt maga az igazság, az út és az élet.
Láttam magam előtt Baudelaire-t, aki a lelkében levő ellentétet úgy fejezte

ki, hogy misztikus vagyok és mégsem tudok hinni. Ez a felfogás csinált a lelke
mélyéig pogány Tolsztoj-ból álkeresztényt, s a minden izében vallásos
Nietzsche-ből Antikrisztust. 'A XIX. század nagy konverziói (Huysmans,
Strindberg, Tolsztoj) mind-mind kétségbeesett menekülések a hit és vallás
eresze alá, a nélkül, a végső meggyőződés nélkül, amely a lelkialkatban gyö
kerezik, amely tehát irracionális.

Sivárnak és kilátástalannak láttam a XIX. század második felének szel
lemi áramlatát, mikor az irodalom az életörömöt hirdette a kereszténység állí
tólagos életellenességével szemben, amikor a környezet és öröklés elve győ

zött a lelkeken, s a racionalizmus és intellektualizmus az akarat erőin. "Az
ész csak világító fáklya az akarat útján" - mondja Clairveauxi szent Bernát.
Az én hitem is gyökeret eresztett a szabad akarat isteni tanításában s nem
kívánkozott a predesztináció feneketlen kútjába..

"Gyermek,
Gyönge bárány, akit általvernek
Világ bűnének ára
Már hallom, amint szögeznek a fára."

Sokat gondoltam reá, s gondolatban sokat beszélgettem vele. S magános
óráimban éreztem, hogy konfliktusaim véget érnek. Küzdöttem és harcoltam
Istenemért - eljött hozzám. Tisztán láttam, hogy aki ennyire Ember tudott
lenni, csak Isten lehet. Hiszen a legnagyobb szentjei az Egyháznak tökéletes
ségükben is nélkülöznek bizonyos tulajdonságokat. Assisi szent Ferencből

hiányzott minden méltóság, Loyolai szent Ignácból hiányzott a szegényes alá
zat. Az Ö Istenségének bizonyitásához nem kellett több. Ö minden tudott lenni.

Nyár volt. Elutaztam Velencébe. Az Evangélium a zsebemben, gondola
taim állandóan vele foglalkoztak. Egy délelőtt egy elhagyott kicsiny templom
kicsiny oltára előtt évekig tartó konfliktusaim felszakadtak, térdreborulva zo
kogtam. Megnyugodtam, Krisztus világosan szólott hozzám mindenen keresz
tül, s Egyháza pontosan mutatta gondolataim további útját, mely tudtam, hogy
most már nyílegyenes lesz, s a katolikus hithez vezet. Hitbeli kétségeim véget
értek. Már nem akartam okosabb lenni. Eszembe jutott Pasteur, aki magáról
azt mondta: "Mivelhogy olyan sokat tanultam, olyan vallásos vagyok, mint
egy bretagnei parasztember, de ha még tőbbet tanultam volna, olyan val
lásos volnék, mint egy bretagnei parasztasszony". Az én Krisztushitem nem
ment keresztül a hitetlenség, az evolúcionizmus, az anarkizmus iskoláján. Egy
pillanatig sem voltam soha pogány, nem voltam atheista és nem voltam agnosz
tikus. Elolvastam az ilyen irányú könyveket, de kezdettől fogva a legnagyobb
hévvel fordultam szembe minden homályos és határozatlan modern szkepszis
seI. Chesterton a maga új és forradalmi igazságait a katolikus Egyház dogmái
ból építi fel, az én gyermekkoromba visszanyúló Istenhitem a katolikus dog
mákban magától értetődően találta meg szépséges formáját. Elolvastam az
egyháztagadó és az Egyházat magasztaló írásokat. Arra hamarosan rájöttern.
hogy a tisztán intellektuális iróknak nem kell mindent elhinni. Rájöttem, Isten
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tudja már hányadszor, hogy az Egyház kincsesházában olyan értékek vannak,
amelyek a modern áramlatok világánál új tűzben és fényben ragyognak, hogy
az Egyház életnevelői gyakorlata,. majdnem kétezeréves praxisa az emberi
életnek és az emberi léleknek sokal mélyebb és sokkal bensőbb ismeretéből

táplálkozott, mint a modern tudósok tintaszagú elméletei. Magamon tapasztal
tam, hogy az ember szociális és erkölcsi válságainak egyetlen orvossága van:
a kereszténység. . mégpedig abban a bőséges és kimeríthetetlen formájában,
ahogy a katolikus Egyház fenntartotta. 1900 éve áll azon a gyenge kősziklán,

melyre Krísztus építette. Csodálatos volt, mert haladó volt és makacs, forra
dalmi és konzervatív. Csak a renaissance pápák lőttek túl a célon, mert nem
számoltak az élettel, túllépték a tág határt, melyet az Egyház univerzálitásá
szabott.

Velencében ráértem végleg beállani abba az univerzális közösségbe,
melybe olyan régen vágytam. Milyen az igazi keresztény? Miben kűlőribözik

tudása például a szabadgondolkodótól? A keresztény tudását a hit inspirálja,
s míg a fejével gondolkodik, a szívével érez, s bár teljes hódolattal és tiszte
lettel van a fej iránt, olyan glóriát is lát körülötte, mely nem az ész sugárzása,
hanema diadalmas lélek ragyogása; Krisztusban szemléli a tökéletességet, a
mintaképet, az utól nem érhető ideált, a szeritekben a gyönyörű életutat, az
őnlegyőzés fönséges skáláját Krisztus felé. A tudás és hit nem mint ellentétek
élnek lelkében, nem konfliktusokat és ellenmondásokat idéznek fel benne,
hanem a legtermészetesebb harmóniában vannak egymással. Becsüli a tudo
mányt, de nem becsüli túl, mert a hit megtanította az igazi alázatosságra, amely
nélkül az ember nem alkothat nagyot. Amikor az ember legjobban alázta meg
magát Isten előtt, akkor emelte a legnagyszerűbb, a legimponálóbb dómokat,
s akkor vált ó maga is nagyszerűvé és imponálóvá. A tudás sohasem szabadít
hat meg bennünket a mísztícízmustól, mert sohasem szabadíthat meg a titkoktól.

Velencében az Evangélium mellett egy régiségboltban talált könyv volt
olvasmányom. Jacopo de Voragine: Arany legendája. Ez a remek könyv, me
lyet néhány évvel később egy kiváló esszéista és fordító ültetett át latinból
a legnagyobb körültekintéssel, nagy hatással volt reám. Ez a könyv a közép-'
korban a legismertebb és legnépszerűbb könyv volt, s a századforduló után a
kitűnő Theodor de Wyzeva új fordításában nagyon kedvelt olvasmány lett.
A XIII. századtól a XVI. századig száz meg száz kéziratban és kiadásban for
gott közkézen, dacára, hogy latin nyelven volt írva, sőt olyan latin nyelven,
melyet a humanisták nagyon lenéztek. A reformáció, meg a XVIII. század
encyklopédistái meg éppen halálos csapásokat mértek a könyvre. A boldoggá
avatott Jacopo de Voragine, aki a középkor egyik legszebb könyvét írta meg,
sok gyönyörű katolikus dolgot konzervált számunkra, de Theodor de Wyzeva
ma is félti még az időktől, s az előszavában azt mondja, hogy a könyv nem
mindenkinek való, s ne olvassa az, aki nem hisz, és nem tud hinni. Nekem
sokat jelentett szellemi fejlődésemben. Ö azt mondja, hogy nem való hitetlenek
nek. Éri éppen az ellenkezőjét hiszem. Stílusa olyan primitív és olyan meg
győző és erőteljes, hogy elsősorban hitetleneknek való. S milyen aktuális ez
a könyv mínden időben. Csupa fényes illusztrációja a keresztény erkölcsnek
és nevelésnek. A legalázatosabbak fején ragyognak itt a legbüszkébb koronák,
s a leggyengébb női karok osztják a legkeményebb csapásokat. Igaz, hogy
egy-egyepizódnak leirása, nem ártatlan ifjúságnak való.> De én már csak a
szellemét szívtam magamba, s tisztában voltam azzal, hogy ez a hibája a leg
nagyobb erényéből fakad. S amít meg kell bocsátanunk Shakespeare-nek, azt
meg kell bocsátanunk egy régebbi írónak is, aki a középkor nem finnyás embe
reinek irt. Ez a könyv ma is eleven érték, eleven valóság. Zengő harsonája

.egy keresztény világnak, melyet nem lehet elnémítani. Aranyfája az életnek,
melyet nem lehet eldisputálni szürke teóriákkal. Friss kút, ahol minden lélek
ma is csak úgy felüdülhet. mint háromszáz vagy hatszáz évvel ezelőtt. Szent
Erzsébet rózsái sohasem hervadhatnak el. Lelki konfliktusaim után ilyen csen
des szigeteken pihentem meg még sokszor. Tudtam és éreztem, Krisztus velem
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van, mert állandóan a földön van, s naponta ezer és ezer oltáron áldozza fel
testét és vérét. Ö az Ö Egyházában nyilvánvalóvá és elevenné, örökké jelen
valóvá lett. Azt is tudtam, hogyha senkisem fogja tudni, akkor is hozzátar
tozom. Az Egyház nem absztraktum. nem ·theológia, nem elvontság, nemIdea.
hanem Krisztus jelenvalósága a Földön. De egyúttal azt is tudtam, hogy még
sokat kell dolgoznom, teljesen meg kell érnern, ho'gy eljuthassak oda, ahova
kívánkozom, de már voltak érveim sok míndenre.

Egy alkalommal hajókirándulásra mentem egy nagyobb társasággal. Akko
riban divatos volt modern atheista könyveket olvasni, s mindenki "szabad
gondolkodó" volt, ami alatt azt -értették, bogy csak azt szabad gondolni, amit
ők gondoltak. Egy fiatalember nagyon magasztalta a könyveit és a vallás babo
náiról beszélt. Omlöttek szájából a közhelyek: - Művelt ember nem lehet
keresztény, a kereszténység szemben áll az élettel, a tudománnyal, a haladás
sal és más effélét.

Hogy pontosan szó szerint mit válaszoltam,' nem tudom, ~ de az ellen
érveim, meggyőződésem és hitem szerint ezek voltak; Elsősorban bizonyítot
tam, hogy a Messiás eljövetele megtörtént, s a Messiás nem más, mínt Krisztus.

-Krisztus az egyetlen történelmi példa, melyelűt a többitől, s azért az ő kér
dését nem oldhatja meg semmiféle pozitív történetírás. Ö a szó, a tett és a
gondolat tökéletes hármassága.De akí azt hinné, hogy Krisztus mint törté
nelmi jelenség, csak Istenvoltánál fogva hat ilyen különös és egyetlen módon,
megint tévedne, mert Krisztus történelmi szereplése abban is elüt minden más
történelmi szerepléstől, hogy a legemberibb, melyet a világ valaha látott.
Nemcsak azért áll az egész emberi történelemnek fölötte, mert Isten, hanem
azért is, mert Ember, sokkal emberebb és emberibb, mint bárki előtte és utána
volt. Érdekes, hogy ezt 'másfélezer esztendővel ezelőtt milyen tisztán és erősen

érezte az Egyház. A tökéletes emberi életet csakis maga Isten élhette át a tör
ténelemben, s manapság ígazán azt kell mondanunk, hogya történettudomány
nak ma sokkal inkább tisztában kellene lennie' Krisztus Isten- és Ember
voltával, mint volt ezer esztendővel ezelőtt.

A legnagyobb történelmi alakok is tépettek és zavarosak, a' legvilágosabb
történelmi események mögött is homályos, alig sejthető okok lappanganak.
Igy érthető csak meg a középkornak és az újkornak az a sok kiváló szelleme,
akik a történelemben csak egy valóságot láttak: Krisztust. Minden egyéb csak
részletes, töredékes, homályos valóság. A legtöbb nagy történelmi alak be
szennyezte magát - kénytelen volt vele. - Még azok, a legtökéletesebbek
- persze csak aránylag -, akik Krisztuson mintázták az életüket.

Minden történelmi eseménynél felmerül az a gondolat, hogy másképen
is lehetett volna. -Az Evangéliumból ez a másképpen való lehetőség csudálatos
szépséggel van kiküszöbölve. Az áruló Júdás, bármennyire áruló is - nem
faktor, csak empirikus eszköz, nem nyúlhat bele a dolgok folyásába, csak végre
hajtója az isteni plánumnak. Habár ő lett az árulás típusa és szímboluma a
világon, nem olyan, mint a többi történelmi áruló az urával szemben, mert
hiszen Krisztus tudja, hogy Júdás. lesz az árulója. Júdás gonosz, de mégsem
az ő gonoszsága veszti el Krisztust. Júdás áruló, de mégsem az ő árulása
okozza a Golgothát. Ez sem ismétlődött meg többé a történelemben, ahol min
den árulás zavaros, homályos, véletleneken múló, .véletlen következmények
kel járó: Igy erről az oldalról is igaz, hogy Krisztus élete nemcsak a: legtransz
cendentálisabb, hanem egyúttal a legtörténelmibb valóság.

Válaszolok a másik állításra. A kereszténységet gyakran illették és ille
tik ma is azzal a váddal, hogy detrónízálta a gyönyört, glorifikálta a szenve
dést, és így az élettagadás alapjára állott.· Ámde a szigorú igazság az, hogy
a kereszténység, mely egy pozitivumból, Krisztusból indul ki, mint az Evan
gélium több helye igazolja, nem azt hirdette, hogy az öröm életellenes, hanem
arra helyezte a hangsúlyt, hogy a fájdalom és. a szenvedés nem életellenes.
Az antik világ összeroppanása után nem az örömöt kellett védelmezni, hanem
a szenvedést kellett igazolni. A megfeszített Isten a szenvedést, amely mint
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fenyegető rém kísértett az antik világban, diadalmas életprincipiummá emelte:
Eddig az örvendező ember sem lehetett' boldog, ezután a szenvedő ember is
lehet boldog. A szenvedés csak addig volt boldogságellenes, amíg az emberek
féltek tőle. A romantikus Novalis azt mondta, hogy gyönyör a szenvedés, ha
szeretjük. A keresztény tradíció Máriát, hol a Fájdalmas Anyának, hol a Bol
dogságos Szűznek nevezi, s ebben az ellentétben nincs ellenmondás. Amcírtírok
mosolya, a szentek glóriája a boldogsággá szublimálódott életküzdelem,

A keresztény azért nem fél a szenvedéstől, mert fél az Istentől, s azért
nem fél a haláltól, mert az életet sem véges voltáért szerette. A pillanat értéke
a kereszténységben át van teremtve. A pillanatok nem egymás után lepergő

gyöngyök, lehulló rózsák, 'külön valóságok, hanem csak óramutatói az örökké
valóságnak. Valamint egy gyűszűnyi borban meg van az egész hordó bor
zamatja, minden pillanat kelyhéből az örökkévalóság itala gyöngyözik d ke
resztény ember felé.

Hogy lehet ezt a magas erkölcsi ideált megvalósítani, melyet a keresz
ténység szelleme így állít az ember elé? Aquinói szent Tamás maga azt mondja,
hogy az ember. sohasem szabadulhat meg végleg a bocsánandó bűnöktől, ami
más szóval annyit jelent, hogy minden örömöt, minden vágyat, minden ki ván-:
ságot nem lehet beleilleszteni abba a rendbe, melyet az ideál segítségével,
Krisztussal teremtünk az életben. A bocsánandó bűn a saját erkölcsi rendünk
nek megszakítása vagy áttörése. Goethe ezt úgy fejezte ki a Faustban, hogy:
"Es irrt der Mensch, solang er strebt",

Hinni kell Krisztusban, aki világosan szól hozzánk, s Egyháza pontosan
mutatja az utat.

Jászaí Mari, aki szintén jelen volt ezen a kiránduláson, nagy figyelem
mel hallgatott, s nagyon meg volt hatva. Benne bizonyos reakció élt a kato
likus vallás iránt, mert tulságosan istenes apja vele nagyon rosszul bánt. Mult
jában és képzeletében máskép találkozott a keresztény gondolattal, melyet én,
bár nem készültem. friss meggyőződéssel és hittel adtam elő. Könnyezett, ami
kor abbahagytam a beszédet, többen tapsoltak, gratuláltak, s én éppen olyan
alázatosan fogadtam a dícséreteket, mint kískoromban. Én mindig bíztam ma
gamban, de sem az elismerés nem befolyásolta károsan a munkámat, sem a
félreismerések nem értek fel hozzám. Ez alkalommal boldog voltam, hogy meg
értettek, hogy nem hiába dolgoztam és viaskodtam Istenemért. Orültem, hogy
meggyőztem másokat is a magam igazáról.

A kirándulást követő napon, kora reggel egy szép tiroli fából faragott
feszületet kaptam Jászai Maritól. melyet most is legszebb emlékeim között
őrzök.

Mélységes meggyőződésemet 1900-ban megpecsételtem azzal, hogy fel
vétettem magam az Egyházba.

* * *
Az én Krisztus-hiternet majdnem ötven esztendő szentelte és szilárdította

meg. Bízom rendületlenul az Egyház megmaradásában és felülmaradásában 
mert abban a pillanatban, amikor ebben nem tudnék hinni, értelmetlenné vál
nék rám nézve az egész élet. Nem tudok hinni semmiféle pogány vagy keresz
tény eretnekség végső diadalában, mert minden eretnekség bálványimádássá
válik azzal, hogy egy eszmét, egy reformot vagy egy szenvedélyt szegez
szembe az Egyház sokoldalú, s az életet mindenestől átölelő teológiájával és
filozófiájával szemben. Ma is az Egyház keretei között érzem az életet, me ly
nem a Ma és nem a Holnap. Ebből a magasságból nézve a világot, könnyen
hordoztam a konverziómból fakadó vádakat. A zsidók antiszemitát, a keresz
tények zsidót láttak bennem. De én kezdettől fogva tisztában voltam azzal,
hogy ez az én keresztem, melyet Krisztus dicsőségéért ezen a földön életem
végéíg hordanom kell.
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