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1.

1853-ban, már politikai bukása után, saint-pointi magányából Lamartine
rezignált hangú levelet küld barétjának, a filozófus Valette-nak, Sorain a tra
gikus öregkor árnyéka borong: panasz, csalódottság, gondok, keserűség. "Ami
az emberi világból meríthető vígasztalást illeti - írja -, az már nem hat rám
többé. Soha nem vetettem reményemet az emberek fiaiba. magasabban van e
reménység. Igaz, olykor, elhomályosul. Isten, úgylátszik. mindig azok ellen nyi
latkozík, akik az ő művét akarják végrehajtani. Ellenségeiért harcol, barátai
ellen. Aki jó néhány esztendőt megért s alaposan tanulmányozta a történelmet,
nem nagyon csodálkozik a manicheizmuson, az egész föld nagy kálvária vagy
tarpéji szikla: kálvária a filozófusok, tarpéji szikla a hazafiak számára. Tegye
föl ezt a kemény kérdést és oldja meg másként, mint Brutus. Én beléveszek.
De legalább abban a meggyőződésben halok meg, hogy közéleti szereplésem
folyamán soha egyetlen olyan szót nem szóltam, soha egyetlen olyan tettet nem
követtem el, melynek célja ne az lett volna, hogy saját károm árán is az istení
igazságot szolgáljam. Mí volt ez: vakbuzgóság, vagy a jóakarat öncsalása?
Egyedül az ég tudja megmondani majd; ez az ő dolga."

Hogyan értsük e "télzást a manicheízmusra? Úgy - és bizonyára így kell
értenünk -, hogy az abszolút jóval szembenáll az abszolút rossz, s az élet
tapasztalatai meg a történelem példái arra tanítanak, hogy itt a földön azokon,
akik a jó ügyét szolgálják, mindig a rossz díadalmaskodik. Az elgáncsolt poli
tikus ebbe a távlatba, ebbe a metafizikai háttérbe állítja bele a maga végze
tét. Csakhogy nem éppen a kereszténység volt-e az a vallás, mely a pogány
keleti sugallatú manicheizmusok kísértéseít legyőzte s a két mereven ellenkező

abszolútum világharcát az emberiség számára az inkarnációban föloldotta? La
martine az "isteni igazság" bajnokának látja magát; de' milyen az az isteni
igazság, mely bajnoka számára a kudarc után a manicheizmus kilátásait nyujtja
vigasztalásul és önigazolásul? Bizonyára nem az az "isteni igazság" ez, amit
a kereszténység vall annak. Lamartine egy másfajta, más értelmű igazság győ

zelméért küzdött: a tiszta Értelem, a világtervező Legfőbb Lény ügyéért, azért,
hogy a világban megvalósuljon valaminő fölvilágosult, megtisztitott, dogma
mentes "kereszténység", vagyis a racionalista deizmus uralma. Megvalósuljon
az eszmény, melyért ~ mondta 1834-ben a költészet hivatásáról szólva - az
emberiség színvonala fölé magasló agyak dolgoztak a történelem folyamán,
"Krisztus fölmérhetetlen elméjétől fogva Pénelonig". Mondat, melyben burkol
tan benne rejlik Krisztus istenségének, az inkarnációnak, a katolicizmus lénye
gének tagadása. 1832-ben barátjának, a modern sajtó megalapítójának, Girardin
nak népszerű lapjában közölt cikke "a pap polgári kötelességeiről" világosab
ban beszél: "A vallásnak - írja -, miután a dogmák által formát s egyházzá
szerveződve testet öltött, s miután mindenkinek mindene akart lenni, hogy az
egész emberiségre hathasson, a homály és a tudatlanság korszakában le kel
lett szállnia az egyházatyáknak és doktoroknak, a kereszténység filozófusainak
magas értelmi szinvonaláról egészen a korlátolt értelemig, a megszokásokig,
a népi hiszékenységig. Innét származik a hitnek az a sok visszaélése, mely egy
kritikus és kételkedő század gyanakvó szemében mint valami alantas babona
felhő homályosítja el a keresztény vallás tündöklő világosságát". Mi más tehát
a föladat, mint "megtisztítani" a kereszténységet e rárakódott elemektől: dog
máitól és kultuszaítól, - vagyis voltaképpen dekatolizálni, sőt dekrisztianizálni
a szó teljes értelmében? - hiszen e kétely elsősorban a megtestesülésnek s a
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belőle következő szentségeknek, köztük is különösképpen az Eucharisztiának,
meg az Egyháznak szól. E .,megtisztított kereszténység" nem volna egyéb, mint
deista .,teológia" keresztény morállal és humanizmussal. Vagyis a fölvilágoso
dásnak, Rousseau szavojai vikáriusának visszhangja: .,Úgy teleintem - írta
Rousseau - az egyes vallásokat, mint megannyi hasznos intézményt, mely az
egyes államokban a nyilvános istentisztelet egy-egy egyforma módját írja elő,

s melyek mindegyikének meglehet az alapja az éghajlatban, a kormányzatban,
a nép szellemében, vagy valaminő más helyi okban, ami egyiket kívánatosabbá
teszi a másiknál, a hely és az idő szerint. Azt hiszem, mindegyik jó, ha Istent
megfelelően szolgálják benne: az igazi kultusz a szív kultusza". A kultúra
azonban elérkezett odáig - Lamartine véleménye szerint -, ahol már nincs
szüksége a kultusz.,hasznos intézményeire" ; eljutott odáig, ahol átveheti egyed
uralmát a fölvilágosult értelem j s a vallás, félig-meddig azonosulva a haladás
sal, már nem is a szív, hanem az ész, az értelem hódolata lesz. A rousseaui
érzelmesség szív-kultuszának helyét a férfi-Lamartine gondolatvilágában foko
zatosan átveszi a voltaírel ráció.

Fejlődése e téren szerves és következetes. Idézzük föl csak részletekig
jutott nagy műve, a .,Visions" tervét, úgy, ahogyan Lamartíne lelkében 1821
januárjában fölvillant. s ahogyan két évvel később, 1823 december 12-én egy
barátjához, Virieuhöz intézett levelében megfogalmazza. .,Az elmúlt éjszakán
-- írja -, végérvényesen lerögzítettem nagy költeményem tervét. Ime: első

jelenete néhány nappal a végső nap előtt történik. Egy fiatalember ül egy név
telen város romjain; az a kevés ember, aki megmaradt, nem ismeri. Ö elmondja
nekik történeté t. Már a föld teremtése előtt létezett. Az emberiség elbukása
után Éva egy lányának, a Legfőbb Lény legszebb alkotásának őrizetével bízták
meg. Ö lángralobban érte, szeretne ember lenni, szeretné birtokolni, még a
halál árán is. Isten haragjában megadja neki vágya teljesültét: emberré teszi,
de arra ítéli, hogy elveszítse szerelme tárgyát s ne leljen rá az égben, csak
miután több életen s több megérdemelt halálon át megtísztult", E .,metafizikus
eposz" sorozatos epizódjainak emberré vált s az egész emberiség sorsát végig
élő angyal-hősébenvoltaképpen önmagát képzeli el a költő: ő a költészetté
transzponált világdráma középpönti alakja.

Ebbe a romantikusan kozmikus tervbe nyomulnak be aztán a racionaliz
mus és progresszív liberális filozófia elemei a harmincas évek küszőbén, akkor,
amikor, a Napoleon utáni Bourbon-restauráció bukásával, az egész romantika
átfordul a nosztalgikus világérzésből a humanitárius szocializmusba és politikai
liberalizmusba, s a chateaubriandí laza esztétikus-hangulati katolicizmusból az
egyre antikatolikusabb deizmusba. Az addig metafizikus hős költő ettől kezdve
mindinkább a társadalomban az értelem győzelméért küzdő közéleti-politikai
hőssé válik, illetve ennek szerepét vállalja. E szerep azonban semmiképpen
sem alacsonyabbrendü szemében az előzőnél. Végeredményben ez is kozmikus
arányú, csupán a teremtés-mitosz helyébe lépett a történelem mítosza. A bukott
angyal ezzel győzelmes emberré válik: emberré, aki fölismerve az örök Érte
lern igazságát, maga alakítja a világ sorsát, a történelmet. Ennek az élménynek
a vallomása, bizonyos kultúrfilozófiai hangszerelésben, 1834-ben a költészet hi
vatásáról szóló említett tanulmány.

Mí sem természetesebb, mínt hogy e deista alapú liberális racionalízmus
nem túrhet meg semmiféle olyan misztikusnak minősített mozzanatot, melyben
az ember abszolút szuverénitásának s abszolút racionalista haladás-hitének sé
relmét látja. A világ, a történelem - úgy érzi - ismét döntő fordulóponton áll,
új éra kezdetén: ahogy a pogányságra következett a kereszténység, úgy követ
kezik most a kereszténységre az Értelem, az .,isteni igazság" korszaka. Ez az
analógia nemcsak Lamartine gondolkodásában bukkan föl, hanem számos kor..
társáéban is. Stendhal adja például egyik regényfigurájának, egy püspöknek
ajkára a következő jellemző szavakat a .,Vörös. és feketé"-ben: uA pogányság
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végnapjait kísérte a nyugtalanságnak és kétségnek az az állapota, mely a tizen
kilencedik században nyomasztja a szomorú és únott szellemeket".

Kozmogónia után história, a költői képzelet mitológiája után a történelem
formálás gyakorlati tevékenysége, a mitológia realizálása: ez az értelme Lamar
tine "fordulatának" a költészetből a politikába. Csak a terület változott, de nem
a küldetés. A "Visions' huszas-harmincas évekbeni költői, meg' a negyvenes
évek politikai tervei közt nincs törés. Az államférfinak, aki 1847-ben nekiindul,
mint mondja, az "Isten csatájának" - vagyis a fölvilágosult Értelem és Igaz
ság harcának - semmi oka sincs megtagadni a harmincéves ifjút, aki 18Z1-ben
a nápoly-római országúton először látta fölgyúlni az emberi dráma értelmét s
először hallotta meg a "vérité divíne" szózatát.

Negyvennyolcban eza sors eléri zenitj ét, a politikai hatalom teljében
ragyog: aztán hirtelen, meredeken alázuhan, s éppen azok a társadalmi rétegek
taszitják le, melyeket saját szavai szerint, ő "mentett át a köztársaságba". Ha
következetes önmagához, nem is értelmezheti másként tragikumát, mint ahogyan
értelmezi: a Gonoszság győzelmeként az Igazságon. A deizmus logikusan tor
kollik a manicheizmusba.

2.

Lamartine-nak e világnézete, politikájának ez az ideológiai alapja 1834-től

többé-kevésbé végérvényesen kialakult s ettől fogva lényegében nem is válto
zik, legföljebb csak annyiban, hogy 1848-ig fokozatosan egyre nyiltabb és hatá
rozottabb lesz, 1851 után pedig bizonyos pesszimisztikus, sztoikus és manicheisz
tikus szinezetet ölt. Hogy hogyan fejlődött ki benne, nem minden viaskodás
nélkül, ez a világnézet, azt művein és nyilatkozatain át elég világosan kö
vethetjük.

A legsúlyosabb benső harcot az anyai örökségként kapott katolikus hit
tel kellett megharcolnia. E benső küzdelem már akkor megindult, amikor egész
kora még mint vallásos és katolikus költőt tartotta őt számon. Mélyre vilá
gít e szempontból az a levél, melyet Rohan herceg ír neki 1819 májusában.
Rohan ekkor lép papi pályára s e lépése nem minden teatralitás, nélkül törté
nik: az egész fölszentelést bizonyos, a restauráció elejének romantikus és tár
saságías katolicizmusára, chateaubriandi esztétizmusára valló színpadíasság
övezi. A herceg világtól való elfordulása mintegy a társadalmi élet színpadán
folyik le, a nézőtéren a korabeli arisztokráciával, s van benne valaminő tet
szelgő önszemlélet, gyönyörködés az eljátszott szerep romantikájában. A roche
guyani magányt, hová 1819 nagyhetére vonul el Rohan és környezete, számos
szál köti össze a párizsi restaurációs arisztokráciával. levelek, üzenetek, val
lomások avatják ezt az arisztokráciát a nagy és színes lelki élmény szem
lelőjévé.

E társadalom a közelmultban tanuja volt egy másik megható élménynek
is, a főszerepben Lamartine-nal: tanuja volt egy szenvedélyes, - vagy szen
vedélyéssé játszott, - tragikus szerelemnek: a hősnőt, Julie Charles-t elragadja
a halál, s a gyász bizonyos misztikus fényt vet a boldogtalan szerelmesre, a
"haldoklóköltőre", aki a közeli örök találkozás reményében tekint eltűnt, esz
ménnyé lényegült kedvese után, a vágyva vágyott mennyei haza felé. Szíve 
így alakitja szerepét verseiben - kétségbeesés és remény, panasz és áhítat
között vergődik. Mi más adhatna neki békét, mint a vallásos megnyugvás? Ezt
kívánja megszerezni neki friss buzgalmában Rohan herceg: a roche-guyoni
nagyheti magányban Lamartine is résztvesz. De váratlanul, búcsú nélkül el
utazik: csak két és fél hét múltán jelentkezik levelével, melyből "a legsöté
tebb mízantrópía" árad, s melyben kijelenti: kialudt benne minden szeretet s
már csak a tökéletes egyedüllétben nyer némi enyhülést.

Erre a levélre válaszol Rohan. Lamartine fájdalmával szemben az anyai
szívre hivatkozik: nem lehetünk teljesen szerencsétlenek, amíg szeretnek ben
nünket. Ám az anyai szeretetnél "van egy más vigasztalóbb érzelem, mely a
változhatatlan szereteten alapszik és bizalmat, reményt sugall. an ismeri ezt;
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kinjai és szenvedései súlyától elhalmozottan mégis inkább marad zsákmánya
emésztő szomjúságának, míntsem hogy megnyugvásért fordulna a vigasz, öröm
és béke e forrásához, melyet a szerető Isten epedve vágyik lelkére ontani"..

E pár mondat kétségtelen éleslátással tapintott rá Lamartine lelki életé
nek, valláshoz, katolicizmushoz való viszonyának egyik leglényegesebb pont
jára: a nosztalgikus léleknek és romantikus fájdalom-kultuszának mélységes
idegenkedésére mindenféle pozitiv vallásosságtól, gyakorlati hitélettől és dog
matikától. Ragaszkodik költői szerepe legköltőibbnek vélt helyzetéhez, a fájda
lom, sóvárgás attitüdjéhez, melyet a Végtelen minden dogmatikus konkretizá
lása alapjaiban fenyeget. Mihelyt e végtelenséget Istenben megszemélyesiti,
nyomban újra kellene fogalmaznia, új értelemmel kellene telítenie a maga
végtelenségi becsvágyait; a konkrét, isteni végtelenséggel szemben nyomban
kitűnnék önnön végessége, s végtelen felé való törekvései szükségszerűen

az emberi lélek Isten felé törekvésévé realízálódnának, ami aligha folyhat
másként, mint egy vallás pozitív gyakorlatában. Ezzel pedig a hős eladdig
társadalmi diszletek közt mozgó drámája a lélek Istenhez való viszonyának
magános benső drámájára redukálódnék, a kegyelmi élet és aszkézis látvá
nyosság és közönség nélküli sikjára tolódnék át. E soliloquium középpontja
azonban már nem az ember volna, hanem Isten. Sajátos önszemlélete szerint
a. tulajdon szerepének sulyát a költő csak úgy őrizheti meg, ha drámájából
ezt a kegyelmi mozzanatot kiküszöböli s azt valaminő olyan elemmel helyet
tesiti. mely az önmagáról való lemondás helyett éppen önmaga kiemelését biz
tosítja, őt magasztosítja föl s emberi szuverénitásán semmiféle csorbát nem ejt.
Ezt az elemet találja meg Lamartine az embert a teocentrikus világkép alól
emancipáló fölvilágosult filozófia örökségében, az Értelemben s Istennek az
Értelemmel való azonosításában. Ez az Értelem pedig a történelemben valósul

- meg egyre tisztábban: a történelmi haladás igy divinizálódik, s az ember, aki
a haladás előmozdításán munkálkodik, igy nyer bizonyos isteni jelleget, igy
emeli szerepét bizonyos isteni méltóságra. Ilyesformán e fölvilágosult ideoló
giában, e haladás-misztikával átjárt racionalizmusban az addigi szemlélet sajá
tosan visszájára fordul: a vallás immanenssá, a haladás transzcendenssé válik;
rítusaitól s dogmáitól "megtisztított" vallás, meg a pusztán formális logizmus
tól megtisztított Értelern azonosul egymással. Ez a szemlélet egyaránt jellemzi
a hegeli történetfilozófiát s a romantikus racionalizmus különféle válfajajt -
egy Benjamin Constant gondolkodását például -, s ebbe torkollik bele végül
Lamartine világnézete is. Benső drámájának lényege öröklött katolicizmus, ro
mantikusan katolikus nosztalgiák, meg e racionalizmus harca; egyéni dráma,
de egyéni voltán túl tipikus is korában és korára.

1820-ban még egyszer kisérletet tesz, kalandokban szétfolyó életét rendbe
szedendő, a katolicizrhusnak nemcsak elvi elismerésére, hanem gyakorlati élé
sére is. Elhatározása azonban jellemzően kompromisszum-jellegű:az értelmi szu
verénitását megőrző ember praktikus engedménye. "Semmi veszélye - írja Ví
rieunek -, hogy e hitet kövessük, még a szellem teljes meggyőződését meg
előzően is, mert semmi olyat nem parancsol, amit az értelem és az erkölcs ne
tanácsolna". Egy hónappal később ajánlja ugyancsak Virieunek: "Áldozzuk föl
szellemünk tartózkodását, hogy cserében Isten megadja nekünk a lelki békét
és a benső igazságot", Ám, hogy ez "áldozatban" egyáltalán nem önátadás
ról van szó, s hogy a "lelki béke és benső igazság" mennyire nem katolikus
értelmű, azt egy 1821 nyarán írt verse, a "Philosophie" kétségtelenül tanusítja.

Ez a költemény jellegzetesen romantíküs témát fejez ki: a "jámborság
és középszer" horáciuszi életbölcsességét; alapjában nem keresztény, hanem
pogány életbölcsességet. Az ihlettipus közkeletű a romantikában s forrása mind
annak, amit a romantika "biedermeier" elemeként szokás emlegetni, holott
egyáltalán nem a polgári befeléfordulásból, kevéssel beérésből, családiasság
ból következik, hanem a romantikus végtelenbe-fordulás átmeneti ellenpontja:
az a kurta, idilli pihenő, melyen a romantikus lélek, deista eget-ostromIásának,
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metafizikus lendületének kudarca után mintegy erőt gyüjt, némi kis időre meg
nyugszik, mielőtt a liberális racionalizmus immár politikai-szociális hevületű

történelem-hódító harcába, a Lamartine-i "bataille de Dieu" küzdelmébe bocsát
koznék,

Hajdan - vallja 1821-ben a "Philosophie" - a költő szelleme a világ
titkainak merész megfejtésére vállalkozott, az emberi értelem kétes világánál,
Platon nyomdokain bolyongott az egekben s kutatta, mi a lélek, az Isten, az
embersors, s hogy van-e Isten és gondot visel-e ránk, vagy pedig találomra,
vak közönnyel lökte-e útjára a végzetet, egykedvűen szolgáltatva ki "a ter
mészetet a véletlennek, a földet a zsarnoknak",

Mint sas, ha hasztalan csapong az égi pályán,
csalódottan leszáll, mert nem lett része zsákmány:
a mennyek magasán lelkem hiába szállt,
mert csak kétséget és hiúságot talált;
s elúnva már, hogy a végtelenben bolyongjon,
nem ível távolabb a vágyam és a gondom
a napnál, melyet él s a tájnál. hol lakik".

Miért kutassuk Isten titkaiban sors és világ hogyanjaít s miértjeit? Érjük
be életünkkel s a józan bölcseséggel, mely szerint "minden napnak elég a maga
gondja", Ne boncolgassuk, hanem tartsuk tiszteletben a Szentek Szentjének
rejtelmeit, hajoljunk meg előtte, akár a föld, mely "nem érti, de imádja", Ö is
Istenre bízza magát; az vezesse a végső kikötőbe, míg nyugtalanságoktól s két
ségektől megszabadult szelleme "egyedül a könnyű boldogságon csüng"; feléje,
Isten felé fordulva és "gőg nélkül feszítve vitorláit minden szélnek, követi az
idő futását", Igy vezeti Lamartine-t, éppen megtérésekor, - amikor megháza
sodik s életét keresztény módra akarja rendezni, - a "szellem tartózkodásá
nak föláldozása" átmenetileg, pihenőként, a maga kicsiny világában való vég
leges honfoglalás kurta illúziójaként, az "idővel élő" horáciuszi életélvezés
derűs epikureizmusához.

Van-e gondviselés; s ha van, és ha Isten valóban szeretet és vigasztalás,
nem pedig csupán a mindenség végtelen alkotója: mire való s hogyan lehet
a természetben és világban annyi kín és szenvedés? Egyik nagy verse, a "Le
désespoir", 1818 novemberéből, valósággal káromló felelősségrevonása Isten
nek, Mit akar velünk? Miért hívott életre? "Szeszélyed művei vagyunk, ó, vélet
len; vagy boldogságodhoz kellenek gyötrelmeink, kegyetlen Isten?" A hangot
maga is túl erősnek, a képet "közönséges szemek számára" túl merésznek érzi;
először a vers megsemmisitésére gondol, azután mégis megkiméli, s hogy élét
elvegye, hatását valamennyire közömbösítse, - meg hogy aggódó édesanyját
megnyugtassa -, megírja e "rémítő kétségekre", igaz, kelletlenül, kedve elle
nére, a "vidító' választ, "La providence il. I'homme" címen, melyben a gond
viselés megszólal, megcáfolja a lázadó teremtmény vádjait, fölsorolja jóságá
nak tanubizonyságait s kinyilvánítja a "küzdj és bízva bízzál" igazságát. Semmi
kétség nem lehet felőle: Lamartine-nak inkább szól szivéből a vád, mint szí
véhez s értelmehez a vigasztalás, De azért a válasz sem pusztán föladat-vers;
egy-egy strófája átmelegszik; a benső dráma másik hangja ez, a kemény
"nem"-re a gyöngébb, meggyőződéstelenebb "igen", Igy folyik ez a dialógus,
anélkül, hogy egyelőre eredményhez jutna; Lamartine pillanatnyilag azt véli
a legjobb megoldásnak, ha egyszerűen elhallgattatja. "Belefáradva abba, hogy
folytonosan a végtelenben bolyongjon", nyugalomra sóvárog, a "tudatlanság
békéjére"; "semmire sem kívánkozom oly őszintén, mint testi és erkölcsi meg
nyugvásra" - írja 1822 áprilisában Madame de Raigecourtnak. "Föláldozni a
szellem idegenkedését" végül is a töprengésről. kutatásról, gondolkodásról való
lemondást jelenti. "Bolond minden halandó, aki gondolkodik, mert minden gon-
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dolat tévedés" - vallja 1822-ben egy verse, a "La sagesse". Az értelem el
némul, mert fél találkozni olyan kérdésekkel, amelyeket - sejti - racionaliz
musával megfejteni vagy nem tudna, vagy nem akarna; kitér a problémák elől,

mert érzi. nincs elég szilárd hite; - ("a nagy hit megvan bennem, a kicsiny
azonban nincs '- írja 1829-ben -; nagyjában hiszek, si nem részletekig me
nően"), - kívánja a vallás lelki békességét, de "legteljesebb jószándéka elle
nére" sem jut túl a teremtett világ szépségében megnyilatkozó Teremtő Isten,
a deizmus Istene iránti hódolaton. E hódolati himnuszokban pedig egyre több
a deista szólam. Sainte-Beuve világosan rá is mutatott erre, 1830-ban, az "Har
monies poétiques et religieuses" kötet bírálatéban. "a költő - írja - keres,
tudakol, kételkedik, ernyedtségből reménykedésbe emelkedik, de mikor fölcsil
lan előtte a fény, a legtöbbször leborul, ahelyett, hogy levonná a végső követ
keztetést",

3.

A "végső következtetés" levonása azonban Lamartine számára koránt
sem egyszerű. A szándék ugyan megvan benne, de a szív vonakszik s az érte
lem lázadozik; a megoldás, melyet választ, nem szűnteti meg benső válságát.
legfeljebb csak elodázza e válság kitörését. Hite sokkal érzelmibb, dogmati
kailag sokkal kevésbé megalapozott, sokkal inkább "krisztianizált deizmus",
mint katolicizmus, semhogy trón és oltár restauráció-kori szövetségének egyes
visszás tünetei ne keltenének lelkében olyan kételyeket, amelyek a tünete
ket létrehozó törekvések jogos elitélésén túl, s azokat az Egyházzal azono
sítva, már magának a hitnek és az Egyháznak a- lényegét érintik..' E tünetek,
meg egyes magukat katolikusnak valló s katolikus jelszavakat hangoztató
politikusok cinizmusa a katolicizmus valódi tartalmát illetően, hovatovább
azt a meggyőződést keltik benne, hogy a kereszténység, illetve az Egyház
túlélte magát s a modern világban csak valaminő "megtisztított", "tisztán
spirituális" formában teljesítheti a reá váró föladatokat és töltheti be
hivatását.

A "tiszta spiritualizmus" hangsúlyozása a "testies kultus:zokkal" szem
ben rámutat egy másik, a restaurációs politika visszásságainál sokkal mélyebb
okára annak, miért nem jut s miért nem juthat el Lamertine a Sainte-Beuve
által kívánt "végső következtetésekig". Ez az ok hitbeli; s éppen a katolikus
kereszténység sarkalatos tételét érinti: Lamartine, noha konverziója után egy
ideig évente legalább egyszer, húsvétkor a szentségekhez is járul, nem hisz,
nem tud hinni Krisztus istenségében, s ami ebből következik, az Eucharisztiá
ban, Krísztus valóságos, nem pedig szimbolikus oltáriszentségi jelenlétében.
Erre vonatkozik a "testies" kultusz. Mert ezt nem éri föl ésszel, azért hallgat
tatja el az ész, a kutató értelem szavát; elismerve a keresztény morál igazsá
gát, ezért hangoztatja a kereszténység puszta szellemiségét, puszta spiritualiz
musát, ezekre a kételyeire céloz 1827-ben barátjához, Virieuhöz intézett levelé
ben: "f:n is keményen tusakszom, akárcsak te; s ha elbukol, sajnálni foglak,
de nem kárhoztatni: a megpróbáltatás súlyos". A deizmus, - és a burkoltan
velejáró egyfajta manicheizmus - válsága ez: Istennek egyedül mint teremtő

nek a fölfogása, aminek folytán érthetetlenné válik ítZ inkarnáció, a teremtő

Istennek a teremtett anyagban való megtestesülése. A deizmus ezt nem is lát
hatja másnak, mint Isten ön-degradálásának; s mert az, hogy-Isten "degradálja",
vagyis a Legfőbb Lény éppen legfőbbsége attributumaitól fossza meg önmagát,
.ellenkeztk pusztán csak teremtő Isten-fogalmával: nem tehet egyebet, mint hogy
elveti az inkarnációt, Isten emberségét Krisztusban, illetve Krisztus istenségét

• A restauráció (1815-1830) és polgárkirályság (1830-1848) korának francia katolicizmusá
ról I. Henri Guillemin két könyvét: .Histoire des catholiques rraneaís au XIX. siecle. (1947) és
-r,a bataille de Dieu' (1944).

407



s a megváltást. A deizmus teremtés-elképzelése ugyariis elsősorban esztétikai
jellegű; Isten az ő szemében a legfőbb Művész, nem pedig, mint a katolikus
szemléletben, a legfőbb Szeretet: az inkarnáció viszont másként, mint a szere
tet műve, a megváltás másként, mint a szeretet áldozata, se nem érthető meg,
se nem értelmezhető.

De a deizmusnak nemcsak Isten-fogalma, hanem ember-fogalma felől is
megközelíthetetlen és értelmetlen az inkarnáció, hiszen a megváltás ténye,
amiért a megtestesülés történik, föltételezi a megváltandót: azt a bűnbeesett

emberiséget, mely lázadásával megsértette Istent, az isteni sérelmet pedig csak
isteni, az Isten végtelen szerétetétől ihletett engesztelés, áldozat teheti jóvá.
Ám a deizmus s általában a tizennyolcadik század antropocentrikus és raciona
Iista filozófiája s egész enciklopedista bölcselete éppen az eredeti bűnt, az em
beri természet rosszra-hajlandóságát tagadja s a természetében és értelmében
eleve jó ember rousseaui tanát szegezi szembe vele, a világban létező rosszat
a természettől való eltéréssel magyarázva s a társadalom bajaiért a civilizációt
téve felelőssé. Ez a fölfogás nyitva hagyja ugyan a kérdést, hogyha az ember
természete szerint "eleve jó és csak jóra képes"; történetének egy pontjától,
a magántulajdon megjelenésétőlfogva vajjon miért épitett rossz civilizációt ma
gának, s itt a rousseaui civilizáció-ellenes filozófia - mely Voltaire gúnyos
megjegyzése szerint, "kedvet ad az embernek arra, hogy négylábra álljon" 
óhatatlanul átsiklik a primitív ember romantikájának mítikus síkjára. A raciona
lizmus ezzel szemben az értelemre hivatkozik s a felelősséget a vallásra hárítja,
mely szerinte világmagyarázatával, dogmáival és ideológiájának, dogmáinak és
hatalmának fönntartására alkotott szervezetével a rációt elhomályosítja s ezzel
a fejlődésnek útját állja. Ezt a célt szolgálja a kinyilatkoztatás, melyet a föl
világosodás a racionalista biblia-kritika érveivel igyekszik megdönteni, s a
kultusz, melyet az Isten-élmény egy-egy sajátos, történeti, táji és éghajlati
tényezőktől meghatározott kifejezési formájának tekint. A vallás tehát e föl
fogásban végeredményben a történelem, illetőleg a történetileg alakuló minden
kori Isten-fogalom függvénye, ez az Isten-fogalom pedig a természetre vonat
kozó mindenkori tudásunktól függ. Minél többet ismer meg az ember a ter
mészetből, melynek számára titokzatos jelenségeit isteni jelleggel ruházza föl,
annál szűkebbre vonja az isteni körét; minél jobban világosodik föl értelme,
annál erőteljesebben lesz ura a tulajdon sorsának s annál kevésbé van szük
sége a vallás pozitív, szabályozó formáira. Ha pedig sorsának föltétlen ura
értelmének révén, fölöslegessé válik a megváltás s a naiv legendák és míto
szok lomtárába kerül, s legföljebb csak költői és szimbolum-értékű lehet a
megtestesülés tana is. Krisztus e szemlélet szerint nem Isten, hanem az embe
riség egyik kimagasló történeti alakja, akár Platon, Szokratész vagy Mohamed;
következéskép az Egyház is pusztán emberi intézmény, történelmi és a történe
lemben el is múló szervezet, épp úgy, mint dogmái és kultuszai, melyeknek
romjai közül az értelem fölvirradó korszakába nem menthető át egyéb, mint
az erkölcsi és pusztán szellemi lényeg. Ez a "tiszta kereszténység" és fölvilá
gosult filozófia pedig, a deizmus és Lamartine szótárában azonos tartalmú
fogalmak.

1832-ben még egy utolsó kísérletet tesz, hogy hítét visszanyerje: útra
kél ezért a bizonyosségért Jézus életének színhelyére, a Szentföldre. Igaz, nem
csupán ezért kel útra. Vonzza a Kelet egzótikuma, romantikája, Byron Görög
országa, a Jeruzsálem-járó Chateaubriand példája, a byroni és hugoí orientaliz
mus, egész készülődésében, abban, ahogy úti társaságát, mintegy közönség
ként, maga köré szervezi, van valami színpadiasság, önnön új szerepében való
tetszelgés; látványos, világnak-szóló kaland ez inkább, mint zarándoklat, és
teatralitása eleve kétségeket kelt a lelki siker felől. A meggyőző szózat, a
csoda valóban elmarad; helyette beteljesedik a régóta folyó dráma. Aki 1832
június 14-én Marseille-ben hajóra száll, ha deista is, féligrneddig még katolikus..

o Aki 1833 október 13-án hazaérkezik Máconba, már nem az.
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4.

Ez az utazás volt Lamartine életének legtragikusabb élménye. Róla irt
beszámolója, az 1835-ben megjelent .Voyage en Orient" megbizhatatlan ön
életrajzi írásai közt is a legmegbízhatatlanabb, telve a valóság teljesen érthe
tetlen megváltoztatásával, összekuszálásával, elmisztifikálásával; jóformán
egyetlen dátuma sem hiteles s a benne előadott események többnyire erős

helyesbítésre szorulnak. Egy útitársa, a flandríai Hondschoote polgármestere,
Delaroiére 1836-ban, egy évvel az övé után, szintén kiadta a maga "Voyage
en Orient"-ját: e mű akár cáfolatnak is beillik a Lamartine-éra. Egy másik
útitársa, Campas, valóságos megrőkönyödéssel olvasta alamartine-féle
"Voyage"-t, az állítólagos, át nem élt kalandoknak ezt a lendűletes gyűjtemé

nyét. De a legcsattanósabb érvet, a korrekció legbiztosabb alapját a költő

Geoffroi nevű inasa szolgáltatja az utókornak napról-napra vezetett színtelen,
szűkszavú és lelkiismeretes jegyzeteivel: urának költői misztifikációit a szolga
józan realizmusa leplezi le a legszembetűnőbben"

Szeptember elején érnek Ázsiába, Beyrouthba. Lamartine házat bérel, be
rendezkedik feleségével, lányával és kíséretével. Lelkíállapotára jellemző az
a néhány mondat, melyet ekkor, 1832 szeptemberében vet papirra, - de nyom
tatásban nem fog közölni a .Vovage'<ban: - "Részletekre vonatkozó meg
győződésemet, - (azt a "kicsiny hitet", melynek hiánya miatt 1829-ben panasz
kodott; voltaképpen hitet az inkarnációban s az Eucharisztiában), - alávetem
azoknak, akiket Krisztus tanainak örökösévé tett s akiknek megígérte: vele
tek vagyok a világ végezetéig. Azt hiszem, egyéni értelmünknek ez az önkén
tes megalázása van olyan kedves áldozat Isten előtt, mint ama .gyakorlat, mely
gondolatunknak evilági békességéhez és megnyugvásához szükséges". Hitval
lás, hűségnyilatkozat? Alighanem inkább csak újabb kompromisszum. A dön
tést arra a tanuságra, arra a megvilágosodásra bízza, amit a Szentföldtől vár.

Az út azonban Jeruzsálemba nemcsak fáradságos, hanem a viszálykodó
hatalmak, törzsek és bandák közt fölöttébb veszélyes is, Lamartine menleve
leket és ajánlásokat szerez, a Szíriát ténylegesen birtokló Ibrahím pasától, a
félelmes drúz törzsfőnöktől, Bechir emírtől, s a vele szomszédos, de ellensé
ges viszonyban élő titokzatos angol hölgytől, Lady Hester Stanhope-tól, aki a
Libanon sziklái közt lakik egy romladozó kolostorban, egyik mozgatója a bonyo
lult sziriai politika szálainak s baráti kapcsolatot tart fönn a Jeruzsálem kör
nyékén uralkodó arab vezérrel; azonfölül pedig, Lamartine elbeszélése szerint,
a Messiás eljövetelét várja s azt, hogy ennek oldalán vonulhasson be diadal
lal nagyszerű fehér arabs kancáján Jeruzsálemba.

Jellemzőbb szöveg aligha került ki Lamartine tolla alól, mint a "Voyage
en Orient" e híressé vált részlete: Lady Stanhopenál tett látogatásának elbeszé
lése. A zarándok költő úgy jelenik meg itt, a Lady jóslatain át, mint önnön
politikus énjének ihletett prófétája: a költő Lamartine, aki megígérí a világ
történelmi hivatású politikus Lamartine-t az emberiségnek.

A látogatás külső körülményeinek leírásában is bizonyára sok a roman
tikus színezés és misztifikáció, - a sötét várószoba, a csodálatos kert s az a
szentek-szentje-féle udvar, ahol az eljövendő Messiás nyereggel-született lovát
őrzik; - de bizonyára még több abban, ahogyan filozófikus beszélgetésüket s
Lady Stanhope-nak reá vonatkozó próféciáit előadja. A rejtelmes várúrnőnek

már első, üdvözlő szavai megütik a mísztíkus jövendölések hangját. "Valami
azt mondta bennem, csillagzataink barátiak s kölcsönösen meg fogjuk érteni
egymást. Orömmel látom, hogy érzésem nem csalt; s arcvonásai, sőt már lép
teinek zaja is, ahogyan a folyosón áthaladt, eléggé meggyőztek róla, hogy nincs
okom megbánni, amiért találkozni akartam önnel", Lady Stanhope ugyanis bir
tokában van a Nyugaton rég kihalt, de Keleten még élő tudománynak, a lát
noki erejű asetrológtának. Lamartine, akinek dicsősége a csillagokba írva!

• ücorrreí naplóját Henri GuiJJemin közli «Connaissance de Larnarttne- c. könyvében (1942).
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"Isten vezette önt e tájra, hogy megvilágosítsa lelkét; egyike ugyanis a hiva
tott s jóakaratú embereknek, akikre mint eszközökre szüksége van, ama cso
dálatos művekben, amelyeket hamarosan végez majd a világban". A Lady a
Messiás eljövetelére céloz. "Kereszténynek születtem" - válaszolja Lamar
tine. Keresztény? - lehet, de a szónak távolról sem ortodox, hanem maga
adta értelmében. "Hiszek Krisztusban - vallja -, mert ő hozta a földre a
legszentebb, legtermékenyebb és legistenibb tant, me ly valaha is az emberi
értelemre sugárzott. S ilyen mennyei tan nem lehet öncsalás vagy hazugság
gyümölcse; ezt mondta Krisztus és ezt mondja az értelem. A tanok moráljuk
ról ismerszenek meg, mint a fák gyümölcseikről; s a kereszténység gyümöl
csei - s inkább az eljövendőkről szólok, mint a már leszüreteltekről és meg
romlottakról - végtelenek, tökéletesek és isteniek: tehát isteni a tan is; szer
zője tehát,·· ahogyan ő maga mondta, isteni ige. Ezért vagyok keresztény" ...

Ime, a transzcendenciájától megfosztott, immanens "isteni"; ime, a kegye
lem nélküli kereszténység. Lady Stanhope azonban tovább megy, szolgálat
kész partner a dialógusban; ürügyet ad a feleletre, melyben Lamartine levon
hatja végre a "végső következtetést", csakhogy éppen ellenkezően, mint
ahogyan Sainte-Beuve sürgette. A szociális, politikai és vallásos viszonyok
fonákságai nem teszik-e szükségessé a megvilágosító, megváltó új Messiás el
jöttét? - hangzik a kérdés. S a válasz: az idő valóban megérett az új Mes
siásra, "ez azonban nem Krisztus lesz, aki "nem adhat már több bölcseséget,
erényt és igazságot annál, amit adott", az lesz ez, akiről Krisztus kijelentette,
hogy őutána eljön: "az a szent lélek, mely folytonosan tevékenykedve támo
gatja az embert, folytonosan megvilágosítva őt, a kor és a szükségletek sze
rínt, afelől, amit tennie és tudnia kell. Mindegy, hogy ez az isteni szellem
emberben vagy tanban, tettben vagyeszmében ölt-e testet, mert mindenkép
pen ő az; s akár ember, akár tan, akár eszme: én hiszek benne, remélek benne,
váram és hívom őt!" Ez nem szimbolum, nem is panteisztikus hódolat többé;
a hitvallás nyilt és félreérthetetlen. Krísztus betöltötte seerepét, az új Messiás
az evangéliumban megígért Szentlélek profán mása: a folytonos haladás szel
leme, a történelembe alászállt Értelem, A Lamartine-féle "új kereszténység"
új háromsága tehát: a deizmus Legfőbb Lénye, a világteremtő Isten, - az isteni
ember, fi nagy erkölcsi tanítómester, Krisztus, - és a haladás isteni szelleme.
Ezzel megszünt a Szentháromság; megszűnt Krisztus istensége - nem Isten
már, csak "isteni" -; megszűnt a kegyelem; megszűnt a kereszténység. Amit
Lamartine annak nevez, nem egyéb, mint deizmus és manicheizmus.

Nincs is hátra más, mint hogy a libanoni Szibilla fölkenje őt az új val
lás prófétájává. "Higgyen, amit akar - mondja neki -, mégis csak ama fér
fiak egyike ön, akiket a gondviselés küld hozzám s akikre nagy hivatás vár
a késZUlő műben. On rövidesen visszatér Európába. Európának vége, de Fran
ciaországnak még nagy küldetést kell betöltenie. ebben ön is részt vesz, hogy
hogyan, egyelőre nem tudom; de ha kívánja, ma este, miután megvizsgáltam
csillagait, megrnondhatom". Három csillagot már is lát. "Az egyik bizonyosan
a Merkur, mely világosságot és színt ad az értelemnek és a szónak, ön nyil
ván költő: ez leolvasható tekintetéről s arca fölső részéről. Lejjebb egészen
más, majdnem ellentétes csillagok uralma alatt áll: ez a tevékenység és erély
hatására vall; s ahogy a fejét tartja s a balvállára veti, abban ott van a nap
is. Adjon hálát Istennek: kevesen vannak, kik egynél több csillag alatt szület
tek; kevesen, kiknek csillaga szerencsés; még kevesebben, kiknek csillagát, még
ha kedvező is, ne ellensúlyozná egy ellenkező csillag gonosz hatása. Onnek
viszont több csillaga is van s valamennyi összhangzón szolgálja önt s együtt
működik a javára".

Igy nyilvánítja kf kűldetését 1835-ben a "Voyage en Orient"-ban, így te
remti meg, mágikus és esztrológíkus rejtelmességgel, költői és politikai sze
repének, "a szó hatalmának és a tett erélyének" egységét.

A valóságban e látogatás természetesen nem egészen úgy folyt le,
ahogyan a költő elbeszéli. Lady Stanhope emlékezései szerint Lamartine sok-
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kal kevésbé volt fölényes, mint amilyennek a "Voyage"-ban ábrázolja magát.'
"Annak, amit irt, a fele sem igaz" - állapítja meg e koronatanu, aki inkább
találta vendégét mulatságosnak, mint méltóságteljesnek. A józan angol hölgy
a valóságban korántsem volt oly szolgálatkész társa a romantikus dialógus
nak, mint a költő megszépitő képzeletében; emlékirataiban fanyar és rideg
tárgyilagossággal tépi szét a megdicsőítő legendát. Hogy megérezte volna, s
ráadásul csillagai sugallatára, látogatójában a hivatott lángelmét? Nem, erről

semmit sem tud; ellenkezőleg, "Lamartine úr - írja -, véleményem szerint
nem költő, noha elegáns verselő; egyetlen fenséges eszméje sincs. Hasonlít
suk csak össze gondolatait Shakespeare-éival, aki valóban költő"... Hogy
megtörtént volna kettejük közt a prófétikus beszélgetés az új Messiásról, mely
ben Lamartine kifejtette volna a "megtisztult" kereszténységre vonatkozó esz
méit? Nem, Lady Stanhope nyers, vagy csak gunyorkás, bizonyára szándéko
san zavarbaejtő megjegyzése inkább torkára forrasztotta a szót Lamartine-nak.
"A vallásról kezdett beszélni. Azt feleltem neki: nem megmondja-e az írás, hogy
van, aki utánam jő és aki nagyobb nálam? Ki ez? Ö zavarosan morgott vala
mit s dadogott, de felelni nem tudott. Végül a kurta ítélet: "Arra számított,
hogy erősen hat rám; ebben azonban irgalmatlanul csalódott".

Csakhogy - vethetjük föl a kérdést -, nem kell-e Lady Stanhope elő

adását is épp oly gyanakvással fogadnunk, mint Lamartine-ét? S ha a költő

tükre torzít a maga javára, nem torzít-e az övé is, de a költő rovására? Lehet,
hogy valamennyit torzít, de annyit semmi esetre sem, mint a "Voyage"-é. A vo
nások elég hiteleseknek látszanak. Lamartine, aki impresszionálni akarja, aki
vel találkozik: ez az észrevétel a Lady éles szemét, jó emberismeretét dícséri;
Lamartíne modorának egyik legjellemzőbb mozzanatára tapint rá vele. E világ
fias szalón-pózok azonban hatástalanok maradtak s inkább kicsinyesen nevetsé
gesnek tűntek a magányhoz és szemlélődéshez szokott, társrasági hiúságokkal
régen leszámolt, bölcs és fanyar "sivatagi Kirké" szemében.

Ám e külsőségeken túl, Lady Hester Stanhope elbeszélésének hitelessé
gét, a Lamartine-éval szemben, egy nyomós belső érv is támogatja. Amikor
beszélgetésük a vallásra fordul, a "Voyage" szerint Lamartine meghirdeti az
eljövendő profán "szentlélek", az Értelern hajnalódó korszakát: az új Messiást,
aki nem Krisztus. 1835-ben, amikor a "Voyage"-t megjelenteti, már valóban
ez a meggyőződése Lamartine-nak. 1832 szeptemberében azonban, súlyos kéte
lyei ellenére sem jut el még idáig; hiszen. éppen ekkor veti papírra már idézett
.sorait arról az "önkéntes áldozatról", mellyel aláveti magát azoknak, "kiket
Krisztus az ő tanainak örökösévé tett". Ilyen lelkiállapotban, amikor Lady Stan
hope egyenesen a mellének szegezi a kérdést - számára a lehető legkényeseb
bet, azt, amelyre a Szentföldtől vár feleletet -, válasz helyett aligha tehet
egyebet, mint hogy zavarát elárulva csak "dünnyög és dadog".

5.

Ajánlólevelei birtokában 1832 október l-én útrakel Beyrouth-ból Jeru
zsálem felé. A népes karaván - sátrakkal és fegyverekkel fölszerelve, tizen
nyolc ló, egy sereg öszvér és bennszülött kíséret - október 14-én éri el Jaffát.
Ott értesülnek róla, hogy Jeruzsálemben pestisjárvány dúl s a város zárlat
alatt áll. Ibrahim pasa ajánlása azonban hatásosnak bizonyul: az egyiptomi kor
mányzó - aki egyébként francia tábornoknak hiszi őt -, katonákat ad mellé,
hogy távoltartsák tőle a lakosságot; Lady Stanhope levelére a szent város körül
ktdózkodó Abu Gosh is bántatlanul átengedi őket; így jutnak a Jeruzsálem
melletti Ain Karem faluba s ott Keresztelő szerit János kolostorában szállnak
meg. 18-án körüljárják a pestis rémületébe dermedt város falait, meglátogat-

, Lady Stanhope emlékiratainak a Lamartine látogatásáról szóló részletét Marquis de Luppé
-édzt «Les travaux et les jours d' Alphonse de Lamartine- c. rnüvében (194Z).

411



ják a Getszemáni kertet, az Olajfák Hegyét és a mennybemenetel színhelyét,
s estére visszatérnek a kolostorba.

Sajátos zarándoklat, melyben gyanút keltőn keveredik az áhítat a profán
színpadiassággal. "Mintha. valami halott világ élemedne meg, valami fagy 01
dódna föl bennem" - írja Larnartine a Szentföld kapujában. Amint feltűnik

előtte Názáret, mély megrendülés fogja el, s mit sem törődve vele, látják-e
mások s mit gondolnak róla, - megfeledkezve arról, amire a legmakacsabbul
kényes: hiúságáról is -, térdreborul, megcsókolja a földet, zokogás fojtogatja.
A "Voyage"-ban egyetlen szót sem ejt erről, .de Geoffroi híven megőrizte a
jelenetet. Ugyancsak Geoffroi örökítette meg naiv pontosságával mindennek az
ellenképét is: a jóizű villásreggelit az Olajfák Hegyén, ahol Lamartine mintegy
áldozatul - s oly jellegzeteseri szinpadias profánsággal - egy palack hazai
bort locsol arra a talajra, melyet a keresztények számára Krisztus véres verej
téke avat szentté. Milyen világnak szóló hiú gesztus ez a boráldozat! S nem
újra csak azt sejteti-e, hogy Lamartine úgy készült szentföldi élményeire, mint
egy szerepre, úgy készült megjátszani azokat önmaga és a világ számára, mint
egy látványos, nagy jelenetet?

A díszlet azonban kopár és félelmetes; a romantikus Kelet legkevésbé
romantikus, legkomorabb arcát tárja felé: a pestis rémuralmát. A hősi gesztu
sokat elvetélteti a félelem. Pompás bevonulás helyett csak ődöngenek a falak
körül. Amikor a jeruzsálemi kormányzótól végül is engedélyt kap s október
20-án bejut, egy egészségügyi katonaosztag fedezete mellett, a szent városba
már minden körülmény ellene, az ő csalódására szövetkezett. Ha megnyugtató
szózatot, csodát várt: lelke mindenre készebb, mint a benső béke csodájára.
Szájaíze keserű, lépteit a pánik sürgeti. A katonák csak nagynehezen tudják
távoltartani tőlük a kiváncsi bennszülötteket, a fenyegető ragályt. "Nem láto
gathattuk végig részletesen a szent helyeket a körülöttünk tolongó sok ember
miatt, akikhez nem akartunkhozzáérni" - írja inasa, Geoffroi.

A költőnek a Szent Sírnál végzett elmélkedése is bizonyára sietősebb volt,
mint sem a "Voyage" alapján gondolnók. Imádkozott - mondja - övéiért
s végül önmagáért. "Igazságért és bátorságért" könyörgött. Valóban ott, Krisz
tus sírjánál támadt volna benne a döntő megvilágosodás? Aligha; a pestis lég
köre s a sietség nem igen lehetett alkalmas hangulat a meditációra és illumi
nációra. De hogya "Voyage" éppen ehhez a helyhez fűzi, ügyes költőí rende
zéssel, a deista bízonyosságra-eszmélést, mutatja, mily keveset jelentett, kegyel
mileg mennyire hatástalan volt Lamartine számára ez a látogatás. "Az értelem
és meggyőződés nagy fényessége áradt el szellememen - írja -, s világosab
ban választotta el a napot az éjszakától, a tévedéseket az igazságtól. Vannak az
életben pillanatok, mikor az ember sokáig tétova és kétes gondolatai, melyek
mint meder nélküli habok csapdostak, végül is partot érnek, ott megtörnek s
új formában ömlenek vissza, ellenkező irányban az árral, meIy odáig hajtotta
őket. Ilyen pillanatot éltem át" ...

Még napokig bolyonganak a város körül. "Jeruzsálem volt utazásunk
célja, de csak futtában járhattuk be. Alig láttunk egyebet, mint halottakat;
szakadatlanul hurcolták kifelé őket a betlehemi kapun" - jegyzi föl Geoffroi.
Október 25-én reggel Lamartine misét hallgat a Getszemáni barlang-templomá
ban. Amit a "Voyage"-ban e kápolnáról ír, csupa kritika: egyrészt a műértő,

másrészt a racionalista tiltakozása. Megbotránkozik az oltár ízléstelenségén.
"ha eltávolitanák - írja - e silány képeket, melyek megsemmisítik azokat,
amiket az áhítatos képzelet teremt örömest ez üres barlang homályában; ha
hagynák, hogy a könnyes tekintet szabadon s érzékelhető képek nélkül emel
kedjék a gondolat felé, mellyel telve ez az éj: a barlang Sion dombjainak leg
érintetlenebb és legvallásosabb emléke volna; de szükségszerű, hogy az embe
rek mindig elrontsák kissé, amihez hozzányúlnak. Sajnos, nemcsak a köve
ket és romokat változtatták és rontották meg. Mit tettek az értelem, egyszerű

ség, szeretet és alázat ama vallásának dogmáival, tanaival, példáival, melyre
az Emberfia vére árán tanította őket! Ha Isten megengedi, hogy az igazság
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a földre hulljon, az emberek átkozni kezdik s megkövezik hirdetőjét; aztán
hatalmukba keritik ezt az igazságot, melyet nem ölhettek meg vele, mert hal
hatatlan; ... mint drágakövet, melyet a gonosztevők elrabolnak az égi zarán
doktól, annyi tévedéssel veszik körül, hogy mindaddig fölismerhetetlenné válik,
mig újra rá nem ragyog a nap s századok multán elválasztva agyémántot fog
lalatától, a bölcseség ki nem jelenti: ime, az igaz, ime, a hamis, ez az igaz
ság, ez pedig a tévedés. Ezért van minden vallásnak két természete, melyek
nek társulása meghökkenti a szellemet: egy népies természet, csodák, legendák,
szégyenletes babonák, tisztátalan járulékok, melyekkel a sötétség és tudatlan
ság századai vegyitik egybe és homályositják el az ég gondolatát; s egy
racionális és filozófikus természet, mely ragyogóan és változatlanul csillan elő,

ha letöröljük az emberi rozsdát, s mely az örök és romolhatatlan napra, vagyis
az Értelem elé emelve, tisztán és teljesen tükrözi azt, s minden dolgot s min
den elmét megvilágosit az igazságnak és a szeretetnek azzal a fényével, mely
nek mélyéről látjuk és szeretjük az Evidens Lényt, Istent!"

Bár a "Voyage" fogalmazása későbbi: ha nem is ebben a határozott for
mában, bizonyára ilyesféle gondolatok foglalkoztatták Lamartine-t azon az
utolsó szentföldi napján, 1832 október 25-én. Aznap veti papírra egy vers né
hány strófáját; eimül azt írja fölébük: "A sivatag, vagy Isten anyagtalansága".
Isten "anyagtalansága": vagyis az inkarnáció s az Eucharisztia tagadása. Talán
maga is megretten kifejezései félreérthetetlen nyiltságától; abbahagyja a köl
teményt s csak hosszú évek multán, 1856-ban veszi elő újra, fejezi be és jelen
teti meg; de a legvakmerőbb sorokat még akkor is kihagyja! A kézirat azon
ban megőrizte ezeket s világot vet ekkori, 1832-beli gondolkodására, vívódá
saira. "Megtestesülni érted annyi volna, mint megsemmisítenem magamat" 
mondja a versben a pusztába kiáltó Isten. "Személyességem öngyilkossigom
lenne", és: "Lehetnék-e test, hogy egy másik test megérintsen? Hitvány táp
lálék volnék, arra való, hogy fölfaljon a száj?" 1829-ben a "Novissima verba"
elmélkedésének "szomorúlelkü" költője így fogalmazta meg a deizmus para
doxiáját: "Belehalok abba, hogy nem tudom nevén nevezni azt, akit ímádok".
A Szent Sír közelében a "Le désert" nevet ad a megnevezhetetlennek, de ez
a név nem közelebb hozza, hanem eltávolitja, nem valóságosabbá, hanem meg
foghatatlanabbá teszi; így hívják: "Titok". "Nem egy lény vagyok, hanem maga
a Lét"; "milyen emberi forma nem gyalázná meg természetemetv" Személyte
len Isten, akit kultuszában minden nép és minden kultúra a maga képére és
hasonlatosságára formál szimbolummá "jelkép-bálványozásában", hogy "magá
hoz téve hasonlóvá engem, helyettem önmagát imádja".

1832 október 26-án a karaván útrakel, vissza Beyrouth felé. November
5-én megérkeznek. December elején beteljesedik a tragédia. Lamartine kis
lánya, Júlia már otthon is sokat bajlódott a tüdejével - apjától öröklött haj
lam! -, s szülei az éghajlat-változástól remélték gyógyulását. A klíma eleinte
valóban jót is tesz neki; de beköszönt az esős évszak; Júlia köhögni kezd,
megfázik s öt napi szenvedés után, tíz és fél éves korában meghal, december
7-én éjjel.

A Szent Sirnál elmaradt a várvavárt csoda, és Lamartine megírta a "sze
mélytelen Isten" szózatát. Amikor Júlia állapota súlyosra fordul, még egyszer
leborul az előtt, akit a Szentföldön hiába keresett: lánya életéért könyörög
hozzá kétségbeesetten. De a csoda ismét elmarad. Milyen irgalmas Isten hát 
kérdezi -, aki egy apa fájdalmán, egy gyermek gyötreimén sem indul irga
lomra? Nem, az Isten nem irgalmas; részvétlen hatalom, világkormányzó hideg
akarat, titok, misztérium. "Életünk minden boldogsága, reménye, érdeke, va
rázsa örökre megsemmisült. Nincs erre válasz, csupán az égben, s egyedül
Isten felelhet. Remélem, hogy megteszi; . mert noha életem e legnagyobb csa
pásának borzalmában nem imádkozom: igyekszem akaratomat az isteni akarat-

* A vers eredeti fogalmazványát. a nvorn tatásból kihagyott részekkel a saínt-potnlí Lamart íne
levéltárból H. Guillernain közölte ("Connaissance (Je Larnar tine-).

413



hoz szabni: ez az egyetlen kultusz, melyet ezután vallani tudok" - írja decem
ber 20-án Virieunek.

1833 tavaszán, hogy fájdalmára vigaszt merítsen, felesége Jeruzsálembe
zarándokol. O csak Jaffáig kiséri; a szent helyek nem érdeklik többé. Damiani
nak, a jaffai francia konzulnak a házában lakik, ott írja meg április 22-e és
26-a közt az apai gyász megható és tragikus zsoltárát, "Getszemáni, vagy Júlia
halála" címen, s megismétli benne, amit Vírieuhöz intézett levelében vallott:
"Szívemben a reménnyel együtt meghalt az imádság is. De légy erős, lelkem:
Isten az, aki lesujtott; fájdalmad terhe alatt nyögve csókold meg a kezét".

Beletörődés a Legfőbb Lény változhatatlan akaratába, de "imádság nél
kül": ez ennek az emberi drámának a végszava. A belső harc eldőlt, a deiz
mus javára. Lamartine, ha nyilt állásfoglalással nem is, lélekben szakított az
EgyházaI és a katolicizmussal. Küzdelme hosszú volt és fájdalmas. Egyéni
dráma, de mélyen korszerű, jellegzetesen romantikus. Az a hangulati keresz
ténység, melynek légkörét Chateaubriand esztétikus, dogmátlan lelkesedése te
remtette meg, szétfoszlott a deista racionalizmus világánál. S ebben a távlat
ban válik Lamartine lelki fejlődese tipikussá a romantikára. Talán ő adja e
korban a legszembetűnőbb tanuságát annak, hogy a vallásos élményt szinez
hetik, árnyalhatják, elmélyíthetik ugyan hangulati és kedélyi tényezők, de való
ban, jellegzetesen katolikussá és katolikusan szilárddá csak az értelemmel is
átélt s a "caritas"-ban kiteljesedő dogma teheti. Ezt igazolja egyébként a nagy
katolikus misztikusok, egy Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János vagy
Sziénai Szent Katalin, Szent Bernát vagy akár Pascal példája; míg a dogmátlan
misztika óhatatlanul siklik át a deízmusba, panteizmusba, manicheizmusba, 
ahogyan a nagy keleti meg az európai heretikus misztikák, vagy a modern,
laikus romantikus misztícizmus, egy Novalis, egy Lamartine esete tanusítják.

REMÉNY

Ki fogja majd elmondani,
ha sírba fekszem én,
mit láttam e világban itt
fűzfán és gesztenyén,
bazalthegyek és csillagok
kibomló kőzetén.

Ha mínt a harmatot, az ég
a földnek átadott,
ki fogja majd megzengeni
e szörnyű századot,
mely hattyúként suhant felém
s bitangul elhagyott.

Körülvesznek a tigrisek
s a zúgó tengerek,
völgyek ölén, sziklák között
szélvészek zengenek
s mint lomha vad, elnyúlik a
halálos fergeteg.

Talán a pusztulásban is
a gondolat remeg
s terólad zengek, Istenem,
még ott is éneket,
hol szégyenülten hagynak el
a balga Istenek.
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