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A hazát részvéttel
szeretni...
Patriotizmusunk egyenesen a rómaiaktól származik. Ezért bátorít
ják ma a fiatal franciákat arra, hogy Corneille műveiben keressék
hazaszeretetük megerősítését. Pogány erény ez, ha egyáltalán
használhatjuk e két szót együtt. A pogány szó a rómaiakra alkal
mazva teljes egészében kifejezi azt a borzalommal teli jelentést,
amit az első keresztény hitvitázók tulajdonítottak Rómának. A ró
maiak valóban pogányok és ateisták voltak, ráadásul még csak
nem is bronzból öntött vagy kőből faragott szobrokat bálványoz
tak, hanem önmagukat. Önmagunk bálványozását hagyták ránk
napjaink patriotizmusa formájában.

Az erkölcseinkben rejlő ellentmondásosság botrányos módon
tárul fel, ha a valódi keresztény morálra gondolunk, melynek
egyébként csak mintegy felhígított, a szélesebb néprétegek szá
mára átformált változata a laikus erény. A keresztény morál
középpontjában, forró, lényegi centrumában az alázat áll, az ön
kéntesen vállalt alászálló mozgás. A szentek az alászállásnak
köszönhetően hasonlítanak Jézusra. "Ő, isteni mivoltában nem
tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föl
tétlenül ragaszkodjék. .. kiüresítette önmagát... megalázta magát
és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig."

Ám ha ma egy francia Franciországra gondol, közfelfogásunk
alapján szinte kötelező számára a gőg; az alázat valóságos árulás
lenne. Keserű szívvel leginkább efféle árulással vádolják manap
ság a vichy-i kormányt, amiben igazuk is van, mert az ő aláza
tuk nagyon is kétes értékű: a rabszolga alázata, aki azért hízeleg
és hazudik, hogyelkerülje a büntetést. Viszont a valóban értékes
alázat teljesen ismeretlen előttünk e téren. Még csak a lehetősé

gében sem hiszünk, s már puszta lehetősége feltételezéséért is
nagy erőfeszítést kellene tennünk.

A keresztények lelkében a pogány jellegű patriotizmus bom
lasztó hatású. Rómától kaptuk, ám anélkül jutott el hozzánk,
hogy sor került volna megkeresztelésére. Különös, hogy a bar
bár, vagy az általunk barbárnak nevezett népek szinte nehézség
nélkül meg lettek keresztelve a hódítások idején, ám az antik
Róma öröksége soha. Kétségtelenül azért, mert nem is lehetett
megkeresztelni, még annak ellenére sem, hogy a Római Biroda
lom államvallássá tette a kereszténységet.
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Könnyű azt mondani, amit Lamartine mondott: "Az én hazám
mindenütt ott van, hol ragyog Franciaország dicsősége... Az
igazság az én hazám..." Ám sajnos ennek csak akkor lenne értel
me, ha Franciaország azonos lenne az igazsággal. Megtörtént,
megtörténik és még meg is fog történni, hogy Franciaország ha
zudik és igazságtalanul viselkedik; hiszen Franciaország távol
ról sem azonos Istennel. Egyedül Jézus mondhatta: "Én vagyok az
igazság..." Világunkban senki más nem mondhat ilyet, sem ember,
sem közösség, de emberi közösség végképp nem. Mert az lehetsé
ges, hogy valaki a tökéletesség olyan fokára jut el, hogy már nem
ő él, hanem Jézus él benne, viszont szent nép nem létezik.

Ám ha a corneille-i típusú elképzelések nem táplálhatják hazasze
retetünket, vajon mivel helyettesíthetjük azokat? Létezik egy nem
kevésbé hatásos, teljes egészében tiszta és a jelenlegi helyzetnek
tökéletesen megfelelő érzés, nevezetesen a részvét a haza iránt.
Ragyogó példa erre Jeanne d'Arc, aki azt mondta, szánalmat érez
a Francia Királyság iránt.

De hivatkozhatunk egy végtelenül tekintélyesebb dologra is.
Az Evangéliumokban nem találjuk nyomát annak, hogy Jézus
szeretethez hasonló érzéssel viseltetett volna Jeruzsálem vagy Jú
dea iránt, hacsak nem részvéttel teli szeretettel. Sohasem tanúsí
tott másféle érzelmet országa iránt, de részvétét többször is han
goztatta. Elsiratta a várost, mert előre látta annak közeli pusztu
lását. Úgy beszélt hozzá, akár egy emberhez: "Jeruzsálem, Jeru
zsálem, hányszor akartam..." Még keresztjét hordozva is tanúsá
got tett iránta való szánalmáról.

A szép, értékes, törékeny és mulandó dolgok iránt érzett szívszorí
tó gyengédség érzése másképpen szívet melengető, mint a nemze
ti nagyság érzése. A benne rejlő energia tökéletesen tiszta és na
gyon is intenzív. Az ember gyermekei vagy öreg szülei védelmé
ben képes csak igazán valódi hősiességre, jóllehet hozzájuk nem
kapcsolódik nagyság érzése. A haza iránt érzett tökéletesen tiszta
szeretetben nagyon is sok közös vonás van az ember gyermekei,
öreg szülei vagy éppen imádott asszonya iránt érzett szeretetével.
A gyengeség gondolata ugyanúgy táplálhatja a szeretetet, mint az
erő tisztelete, ám az előbbi esetben sokkal tisztább. A törékenység
iránt érzett részvét elválaszthatatlan a valódi szépség iránti szere
tettől, hiszen mindannyian szeretnénk, hogy a valóban szép dol
gok örökéletűek legyenek, ám nem azok.

Franciaországot lehet szeretni a dicsőségéért, ami látszólag
örök életet biztosít számára térben és időben. De lehet szeretni
úgy is, mint ami elpusztítható, hiszen földi dolog, s ami ezért
csak még értékesebb.

E kétféle szeretet gyökeresen különbözik egymástól; ráadásul
valószínűleg még összeegyeztethetetlenek is, jóllehet nyelvileg
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nem teszünk különbséget közöttük. Akik a második módon sze
retik hazájukat, kényszerből használhatják az elsőhöz tartozó
szavakat is.

A keresztények számára egyedül a hazaszeretet második
módja megengedett, mert egyedül az tükrözi a keresztény aláza
tot. Egyedül az kapcsolódik ahhoz a típusú szeretethez, amely
méltó a valódi szeretet elnevezésre. És ne gondoljuk, hogy az ef
féle hazaszeretet kizárólag a bajban lévő hazára irányulhat.

A boldogság iránt ugyanúgy érezhetünk részvétet, mint a sze
rencsétlenség iránt, hiszen a boldogság földi, vagyis tökéletlen,
törékeny és mulandó. Ráadásul egy ország életében mindig talá
lunk éppen elég szerencsétlenséget.

Azt se gondoljuk, hogy az efféle hazaszeretet nem vesz tudo
mást mindarról a hiteles és tiszta nagyságról, ami csak fellelhető

Franciaország múltjában, jelenében és alakuló jövőjében. Éppen
ellenkezőleg. A részvét annál gyengédebb, annál szívszorítóbb,
minél inkább látjuk részvétünk tárgyában a jót; a részvét a jó
felismerésére késztet. Ha egy keresztény elképzeli magában Jé
zust a kereszten, részvétét nem csökkenti a tökéletesség érzése,
sem a tökéletességet a részvét. Másrészt pedig az efféle szeretet
nagyon is világosan látja az igazságtalanságokat, kegyetlensége
ket, tévedéseket, hazugságokat, bűnöket, szégyenletes tetteket
hazája múltjában és jelenében, képmutatás, szándékos elhallga
tás nélkül; ám mindettől a részvéte hazája iránt egyáltalán nem
csökken, csak még szívszorítóbbá válik. A részvétteljes szeretet
számára a bűn nem eltávolodásra, hanem közeledésre ad okot,
hogy megosztozzon, nem a bűnösségben, hanem a szégyenben.
Az emberek bűnei sem csökkentették Jézus részvétét. Tehát a
részvét világosan látja a jót és a rosszat egyaránt, s mindkettő

höz szeretettel közeledik. Világunkban a részvét a szeretet egye
düli formája, mely valóban igaz és igazságos.

A Franciaország iránt érzett részvét nem hamis vigaszt nyújt, hanem
átszellemíti az elviselt szenvedéseket; még az éhséget, a hideget és a
testi fájdalmakat is képes átformálni. A hidegtől és éhségtól szenvedő
franciák, nem engedve az önmaguk iránt érzett szánalom kísértésé
nek, saját meggyötört testükön át képesek szánni Franciaországot; a
testükben érzett éhség és hideg által lelkük legmélyéig hatol hazájuk
szeretete. S az efféle részvét akadály nélkül jut túl a határokon, ki
terjedhet valamennyi szenvedőországra, kivétel nélkül; hiszen va
lamennyi nép védtelen a nyomorúsággal szemben. Míg a nemzeti
nagyságból fakadó gőg természeténél fogva kizárólagos jellegű,

nem kiterjeszthető, addig a részvét egyetemes; a távoli és idegen
dolgokkal szemben virtuális jellegű, a közeliekkel szemben pedig
nagyon is reális, kézzelfogható, hatékony, vérrel és könnyekkel teli.

Bende József fordítása
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