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Anyám emlékének



El" I. oszo

Negyedszázad Írásaiból válogattam kötetbe az ~tt következő-
ket. T,a'l'talmuk változatos képet nyújt. A sokszínűség magya-
rázata, hogy sainte valamennyit alkalom szülte, Az élet hozott
elém felrudélJtolmt,amelyek toldamat lgényelték. A,z íeások je-
lentős része laz irodalom, művészet területéről való. E témáJkJaJt
nemcsakönmagukban vizsgálom - 'bár ,a kifejtésben általában
ez foglalja-el ,a főhelyet -, hanem a ikeresztény hit fényében
nézem. Erre utal a gyűjteményes ,k)ötet címe: a középpont felől.
Az a meggyőződésem, 'hogy ISIten va1amiiképp benne rejtőzik
minden emberi adkotásban. Különösen is őreá utalhatnak -
javarészt közvetve és öntudatlanul - .a rnűvészet Iegkülönbö-
zőbb ágasataiban terrnett unűvek. A nnűvészetekben mindig volt
és van prófétikus jelleg. Olyan vonatkozés, amely az lsten rej-
tett valóséga felé mutat, Hivő ember nem csodálkozik ezen,
noha ámulva fedezi fel, Hiszen Isten ,a Iét középpontja, hatása
mindenüvé elér, ha legtöbbször nem is észrevehetően. Hogyne
lehetne ikitaipintani éppen írók, költők, enűvészek keze rnunká-
jáballl,akik külőnösen is érzékeny kapcsolatban vannakaz élet,
a jelenés ,a jövő titokzatos mélységeivel l Nern rtettem más:t,
mínt e felől a láthatatlan középpont, 'az lsten felől közelítve az
alkotásokhoz meghúztam néhány olyan vonást, amely magából
a műből, halvényabban vagy Ihatározottabban, transzcendens,
isteni erőtér körvcnalait sejteti. Szándékom volt, hogy ez sehol
ne történjék erőltetetten.

Közvetlenül foglalkoznak az isteni valósággal vallási és teoló-
giai tárgyú írásaírn. Ezek közös jellemzője, hogy a hagyományos
tárgykörökben is la 20. század 'emberét, világképét és a bibliai
kutatás modern eredményeit veszern 'tekintetbe: a mában né-
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zemaz ősi keresztény tartalmakat lsten, a :középpont felől. S így
szeretriém továbbadni gondolkozó embereknek.

Négy fejezetbe rendeetem a kiválasztott írásokat. Az "Arc-
képvázlatok" cím önmagáért beszél. A "Tükörcserepek" cím azt
jelzi, hogy egy filmben, kiádlításban, versben, könyvben és más
egyes rnűvekben rnint parányi tükördarabokban transzcendens
messzeségekből jövő sugarak vetülhetnek elénk. A "Transzcen-
dens fények" az egyházi ünnepek fonalán vesznek sorra alap-
vető hitbeli és életkérdéseket. Ez a három fejezet rövidebb írá-
sokat tartalmaz. A negyedik, a "Mély vizeken" círnű fejezetben
hosszabb esszék. tanulmányok kővetkeznek a-zirodalom, művé-
szet, teológia köréből. Az utóbbi területen is igyekeztem :közért-
hetöségre, hiszen nemcsak teológiában járatos ezakembereknek
írtam. A válogatás sorrendjét az eredeti közlési időpont szabta
meg, kivéve a transzcendens fényeket, amelyek tárgyi rendet
követnek. Ahol két évszám szerepel, ,a második időpont az írás-
mű kiegészítésének dátumát jelzi.

Az írások első megjelenésekor azt tapasztaltam, ihogy belőlük
nemcsak hívő, emberek tudnak átvenni valamit a maguk szá-
mámo Hiszem, hogy ugyanez megtörténhet a következő 1apo-
kon is.

Szeretném, ha a ,,!középpont felől" érkező sugarak visszamu-
tatuának a Középpont felé. Hiszen a fény útja megfordítható.
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"Hírhedt témáim az álom és a halál"
Jean Coetea II

Ezermester a művészetek terén? Költőnek indult, s az is maradt
mindvégig, de közvetlen hatással volt a művészet számos ágára. Ko-
runk zenéjének kialakulásában ösztönzö szerepet vitt. A francia Ha-
tok néven ismert zeneszerzői csoportosulásnak ő az esztétája 1916-
tól kezdve. Sztravinszkij Oedipus király c. drámai oratóriumának szö-
vegétő írja 1927-ben. Indításainak jelentősége felmérhetetlen nagy
mű.vészek körében. Otthonos a képzőművészet világában:számos
könyvét saját maga illusztrálta rajzaival. s különös, furcsa, de a leg-
nagyobb hozzáértök által elismert freskói díszítik annak a kis vidéki
kápolnának falait, ahová kívánsága szerint 1963-ban eltemették.
Szellemi műhelyéből a legkűlönfélébb irodalmi alkotások kerültek
ki: húsz verseskötet, öt regény, számtalan kritikai tanulmány, jó né-
hány színmű, sőt film és balett is. Utolsó napján a varázsos francia
sanzonénekesnő, Edith Piaf halála rendítette meg.. A művészetet
olyan szélesenfogta .át tekintete, hogy belefért abba a párizsi utcák
éneke is.:

Ez a friss, mozgékony szellemű,örök fiatal, világot járt, állandóan
újat kereső ésa régi szellemi örökséget megbecsülö, termékeny és
termékenyítő rnűvész azok közé a kortársaink közé tartozott, aki-
ken keresztül megnyílik a mai ember belső világa, és örök emberi
kérdések sugároznak felénk modern változatban. Versein át is ép-
pen ez a látvány ragad meg bennünket: hogyan érintette meg ízig-
vérig modern költő kortársunkat egész életén keresztül a másik vi-
lág titokzatos lehelete.

"Hírhedt témáim az álom és a halál" - hangzik önvallomásként
egyik versének CÍme. Nem tud szabadulni tőlük. Egymás után tér-
nek vissza verseiben újra meg újra, fiatal korában csakúgy, mint
későbbi éveiben .

.A hal~l gondolata végigkíséri életét. Talán legmegrázóbb an har-
mincéves korában jelentkezik:

Látom lenn a halált e szép kor magasából,
Mit, jaj, elértem én, a nagy út derekán, hol
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Elhagy az ifjúság, s fegyvere eltalál.
Kacagva viszi el szép rózsakoszorúmat;
Míg készül szőttesünk, te képzed fonalunkat,

Fonákunkon élő halál.

(A színe meg a fonákja. Kálnoky László fordítása)

A mulandóság fonala beleszÖvődik' életünk szőttesébe. Éveink sZÍ-
nei mögött a halál keze dolgozik. Nem' csupán annak gyakori átél é-
séről van szó nála, amit a bibliai zsoltárköltő (Károlyi Gáspár sza-
vaival) a halál árnyéka völgyének mond. Méltán nevezi ezt az érzést
egyik magyar méltatója "metafizikai nyugtalanságnak", . s azt írja
Cocteau magyarra fordított verseskötetének bevezetésében a költő-
ről: "az örök formák zengő börtönébe zárjaa maga jellegzetesen hu-
szadik századi félelmeit". (Jean Cocteau válogatott versei. Budapest,
1961.) A klasszikus és ugyanakkor újszerű versformában gyötrődő
ember sóhajt, akinek számára a halál nem elmúlás, vég, megsemmi-
sülés, hanem az az ismeretlen, titokzatos világ, amely felé halad csó-
nakunk, de amelybe betekinteni nem tud az emberi szem. A halál
izgató kérdőjel - ennyi, amit róla Cocteau mondani tud. Tovább
nem is juthat az ember - csak elfogadhatja annak a reménység-
nek a sugarát, amely az örökkévalóság felől, Jézus feltámadásán át
csillan meg.

Az álomban olyasmit érez meg Cocteau, hogy az ember elhagyja a
tér és idő megszokott világát, s elmerül ismeretlen tenger mély vi-
zében. Az álom és a halál rokonok. Különösen is megrázó, amikor
e két rokon összekapcsolódik lelkében az életnek legéletigenlőbb
megnyilvánulásával, a szerelemmel. Ismételten félelem gyötri, mi-
közben alvó szerelmesére pillant: álmában messze kerül tőle, ott van
ugyan mellette, és mégse tudja követni. A halál közelségét érzi az
álomban, amely újra meg újra emlékezteti a végső elváláara.

Milyen folyosók ajtóit nyitod, ha
Álmod elnyomott?

Látom, hogy elhagyod, bár kulcsra zártad,
.Arcod otthonát,

S nem marad itt belőled semmi más, csak
Fürtös koponyád.

(Hűtlen barátnőm. Rónay György fordítása)

Az álom elkerül, ha alvó arcod éjjel
A nyakam on pihen,
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Meet leskel a halál s talán ilyenkor ér el
S elaltat hirtelen.

Egy nap nem hallom majd a szívedet s nem lebben
Lélekzeted velem.

(Az álom elkerül ... Radnóti Miklós fordítása)

Az álom szimbólumává lesz számára annak a kitapinthatatlan lét-
nek, ami túl van a mi életünk, világunk és megismerésünk határán.
S szivszorító, amit ez a határ, a halál a legdrágább emberi kötelé-
keink brutális szétszakításával okoz .

.Az izzó tűzben átélt szerelern legnagyobb magaslatán mintegy ti-
tokzatos kéz írását látja a falon, amely borzongatóan idézi a véget.
A mi hitünk is rádöbben erre, de azután beleveti magát az Isten
szeretetének tengerébe, amely a halálban is körülvesz minket. Sze-
retteinktől elválaszthat a halál, ez emberi sorsunkhoz tartozik. Isten-
től nem SZakíthat el, aki reménységünk szerint új, noha ismeretlen,
de szebb léttel ajándékoz meg az eljövendő örök életben.

Költői munkájában emberen túli erők eszközének érzi magát. Ez
az irracionális elem. - mely hol hideg, szerivtelen "qlúzsák", hol ti-
tokzatosj.angyal" képében jelenik meg verseiben, aki nem engedi el-
térni útjáról - a mi .szernünkben valamiképp messzebbre mutat:
az író homályosan megsejti az eleejtett Istent. A mi keresztény látá-
sunk szerint ezektől a sejtelmektől egyenes vonalak vezetnek Isten-
be vetett hitünk ig, aki Jézus Krisztusban teljes világossággal meg-
mutatja szerető, irgalmas. atyai arcát.

Befelé fordúló költészetével együtt járt korunk kérdései felé for-
duló érdeklődése és munkálkodása. E tekintetben hozzánk különösen
is közel állt: mint a Francia-c-Magyar Baráti Társaság egyik elnöke,
hazánk cselekvő barátja volt. Sokat tett irodalmunk megismerteté-
séért Franciaországban, különösen is József Attila költészetének
népszerűsí téséve l.

1955-ben a Francia Akadémia tagjának választották. Ez az életé-
ben elnyert "halhatatlanság" nem akadályozta, hogy megmaradjon
annak, aki mindig volt: a szellem bohémjának. Mintha játék lett
volna számára a művészet; pedig valójában éppen az ellenkezője
volt neki az írás: ledobhatatlan, gyötrelmes belső kényszer.

19ő3
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A haza . ::',:.

j:. "

Radnóti Miklós emlékére
"1;. 'i":i '"i:::

..... :

1944. november 4-én, a Győr. melletti Abda község határában ti-
zenhat munkaszolgálatos bukott a maguk ásta sírba. Egyikük a 35
éves költö volt. Majdnem utolsónak maradt : többszörösen .le'pergett
előtte halálának pontos mása. Végig kellett néznie tarsai kivégzését,
tizennegyediknek ő . következett: A szürke őszi nap alkonyi, köde
ólomsúllyal feküdt a tájra. ' . ,:;':;

A táj ra, amely gyermekkorom :világát idézi. A Rábca-töltés, a ,fü-
zesek napsugárban fürödnek emlékező szememben, vakitó fehér 'fel":
hőjű kék éggel. Mint györi fiú sokszor csatangóltam erre, és ittam
a Kisalföld hangulatát, a vízpart halk varázsát.

Az ő sírhelye az én szülőföldem.
Ez a személyes emlékkapcsolás azért jogosult, mert. a huszadik

század dereka magyar hazafogalmánakRadnóti·Miklós', költészete ta-
lán legszebb és legdrámaibbtükrözője. A haza minden kerban más-
képpen vetül az emberek lelkében, noha mindig ugyanaz. A mi nem-
zedékünk Radnóti kortársa, érthető, hogy bennünk' az ő sorai' zen-
genek át, mert ugyanazokat az időket s ugyanazt az országot éltük
át - ha könnyebb egyéni sorsban is.

1936. Nyár. A budai Istenhegy. Szép alkonyagyümölcsösben. De
a látszat nyugodt, békés felszíne alatt már morajlik a föld. Keve-
sen hallják. Micsoda titokzatos sejtés villódzik 'a, jövőbe néző tekin-
tetben, amikor a gyönyörű nyári hangulatba berobban ez a vers-
szak:

S fiatal férfi te! rád milyen halál vár?
bogárnyi zajjal száll golyó feléd,
vagy hangos bomba túr a földbe és
megtépett hússal hullsz majd szerteszét?

(Istenhegyi kert)

Nem, ez nem pillanatnyi borongó érzés. Keserű jövőbe látás kíséri
ekkor már életét. Ugyanebben az évben írja versét: .Járkálj csak,
halálraítélt !

Zsugorodj őszi levél hát!
Zsugorodi, rettentő világ!
az égről hideg sziszeg le
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és rozsdás, merev füvekre
ejtik árnyuk a vadlibák.

Ugyanekkor, 1936-ban, három évvel a !háború kitörése előtt, tör
fel belőle a-megrázó vallomás, beteljesülő prófécia:

(Jaj szőke gyerekkor, de messzire szálltál!
ó, hóhajú vénség, téged sem érlek el!
a költő bokáig csúszós vérben áll már
s minden énekében utolsót énekel.)

(Tegnap és ma)

A haza fogalmát háború, vér, halála közeledő véres árnya
itatta áto

És a haza mégis haza marad neki. 1944-et írunk. Csak visszafelé
nézve látjuk teljes nagyságában, hogy ez az esztendő mennyi szen-
vedést fogott át e nép életében határokon belül és kívül. A megelőző
esztendők félelmes sejtését a kikerülhetetlenül szemberohanó való-
ság váltotta fel életében. Mit várhatott ő ekkor ebben a hazában?!
De a haza képét benne ez a sors nem tette bizonytalanná, csak még
élesebb körvonalúvá. Dübörgő légitámadás ok fest ették alá e soro-
kat:

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály ;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;

(Nem tudhatom ... 1944 januá1' 17)

Saját sorsán túlnézve énekel - versei későbbi megszólalását meg-
érző, megbékélt szívvel - a haza jövőjéről:
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szivemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,
a világ újraépül, - s bár tiltják énekem,
az új falak tövében felhangzik majd szavam;

(Sem emlék, sem varázslat. 1944 április 30)

Aztán a hajszolt halalmenetben még egyszer felködlik előtte elér-
hetetlen messzeségben az otthon álma, az istenhegyi kert, ahol sötét
vízióban mindent előre látott. A haza int feléje ezen az emléken
át is:

Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben
hordom

mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni
otthon;

. ha volna még! s mint egykor a régi hűs verandán,
a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár,
s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken,
a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen,

(Erőltetett menet. Bor, 1944 szeptember 15)

És az utolsó sorok, a négy nappal előbb is átszenvedett végső
sors:

Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Így végzed hát te is, -
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.

(Razglednicák. Szentkirályszabadja, 1944 október 31)

Mit adott neki a haza? Megvetést, kínos rabmunkát, kiszolgálta-
tott hányattatást a sokszorosan átélt végzet felé, s maga ásta sírt -,
ott a Rábca partján, Győr mellett, gyermekkorom látóhatárán.

Nem, ezen gyorsan tovahaladt az idő. A haza mást ad Radnóti
Miklósnak: versei csendülő visszhangját a tovább élő és az új nem-
zedékben, sőt a késői utódokban. Mert nagy fia túlnézett a látsza-
ton, a kegyetlen sorson, a haza valóságának személyes, egyéni és
mégis egyetemes, maradandó alkotó darabjaira.

A folyóparti sír üres. A haza él.

* * *
Bennünket külön is foglalkoztat az a megválaszolhatatlan kérdés,

miképpen fogadta és élte át hitében Radnóti Miklós a retteneteket.
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Szegedi egyetemi évei alatt, 1930-34 között, Sík Sándor professzor-
nak, a piarista szerzetes-költőnek "belső tanítványi köréhez tarto-
zott, aki őt fiaként szerette, akinek kezéből ~ híven régi elhatáro-
zásához - élete utolsó előtti esztendejében felvette a keresztséget';
(Melczer Tibor: Radnóti Miklós. In: Ezer év. Arcképek a magyar
történelemből. 1985). Radnóti kapcsolata Sík Sándorral egyetemi évei
után különösen is bensőséges és spirituális jellegű volt. Megkeresz-
telkedése nem lehetett formális aktus. 1940-től többször hívták be
munkaszolgálatra. Az Újszövetséget közben is magánál hordta. 1944-
ben a jugoszláviai Heidenau-lágerbe kerülve minden könyvet elvet-
tek tőle, csak a Bibliát hagyták meg (Kőszegi Abel: Töredék. 1972).
Szabad feltételeznünk, hogy az otthon emléke mellett lelke mélyén,
ha nem is szavakká formálva, Isten is erőforrása lehetett a bírhatat-
lan helyzetekben és a halálba vezető hosszú úton.

1964,1987

"Nem hallottad csendes lépteit?"
Rabiadranath Tagore

Más táj, nép, kor és vallás szülötte, mégis közel van hozzánk sze-
mélye. 1926-ban szívbaj ának gyógyítására néhány hetet Balatonfü-
reden töltött. Hálából egy hársfát ültetett el a part menti parkban.
A fa ültetéseker írt verse megszólaltatja ma is fölöttünk a hárs su-
sogó leveleit: "Hanem vagyok többé a földön, ó fám, suttogtasd ta-
vasszal megújuló leveleidet az erre vándorlóknak : a kőltő szeretett,
míg élt."

Költő és író, pedagógus és politikus volt a távoli Indiában. Elő-
kelő brahman családból származott, Angliában tanult, de elítélte a
kasztrendszert, hirdette a társadalmi egyenlőséget, és India szabad-
ságáért dolgozott az angol uralommal szemben. Birtokán főiskolát
létesített - ahol nők is tanulhattak - az ősi ind és a modern euró-
pai kultúra egybekapcsolására, a nemzetek közötti megértés ápolá-
sára, népe felemelésére. Több mint ezer verset, számos novellát, né-
hány regényt írt; drámák születtek tollából, bölcseleti munkák Ice-
rültek ki alkotó műhelyéből. Ö volt az első nem európai író, akit -
ln3-ban - Nobel-díjjal tüntettek ki. Bejárta a világot előadó kör-
úton, szellemi hatása messzire terjed.

De nem annyira róla, a bengáli bölcsről akarok beszélni, inkább
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idézni tőle. Jelent meg ugyan egy kis válogatás verseíből (Az utolsó
vásáro Bp. 1961.). Kötetlen ritmusú, rímtelen versei nemcsak szépsé-
gükkel gyönyörködtetnek, hanem megragadnak mélységükkel. Csa-
ládi hagyományként a bhakti vallásban nőtt fel, amely a hinduiz-
mus sokféleségében a szív bensőségességét képviseli. Tagore minden
dolgok egységét vallotta: minden jelenség mögött ugyanaz az örök
egy istenség rejlik, aki a teremtés művében és a lélek mélyén mint
szerető Isten nyilatkoztatja ki magát. S ezzel az embernek örömöt,
szabadságot ajándékoz, és tevékeny szeretetre vezérli.

Néhány töredéket bernutatok az 1920-ban megjelent, alig ismert
Áldozati énekekből. (Szentirmay Gizella fordítása. Bp. é. n. Világ-

irodalom Kiadó.) "Itt van a zsámolyod, itt pihen rajta lábad, hol a
legszegényebbek, legnyomorultabbak s az elveszettek élnek. I I Ha le
akarok hajolni hozzád, az én meghajlásom le nem érhet azokba a
mélységekbe, hol lábad pihen a legszegényebbek, legnyomorultabbak
s az elveszettek között."

"Hagyd abba a csengő, zengő énekeket s az imák morzsolását! Kit
imádsz a csukott ajtajú templom magányos, sötét zugában? Nyisd
föl szemedet és lásd, hogy a te Istened nem áll előtted! II Ott van ő,
hol a szántóvető szántja a kemény földet, hol az utcakövezők törik a
köveket. Ha nap süt, ha zápor esik, velük van ő s ruhája porlepett.
II Tedd le ünnepi szent palástodat s éppen úgy, mint ő, szállj le te
is a poros földre!"

"Akik e világban szeretnek, minden eszközzel biztosan meg akar-
nak tartani maguknak. De másként van ez a dolog a te szereteted-
del, mely pedig nagyobb, mint az övék s mégis te szabadságomat
meghagyod. II Ök sohase mernek magamra hagyni, attól tartva,
hogy megfeledkezem róluk; nap nap után múlik, s te, uram, nem
vagy látható. Ha nem szóIítgatlak imáimban, ha nem őrizlek benne
szívemben, a te irántam való szereteted mégis csak vár az én szere-
tetemre."

"Mint ahogy a vihar mégis csak végcélját. a békét keresi vágyva
akkor, mikor minden erejével a béke ellen támad, éppen úgy küzd
lázongó szellemem is szeréteted ellen s mégis kiáltása csak ez : Téged
kívánlak, egyedül csak téged."

"Nem hallottad csendes lépteit? I Ő jön, jön, egyre jön. I Minden
pillanatban s minden korban, minden nap és minden éjjel ő jön, jön
és egyre jön. I (... ) A napfényes április illattól fűszeres napjaiban,
az erdei úton át ő jön, jön, és egyre jön. I A júliusi éjszakák esős
sötétjében a felhők mennydörgő kocsiján ő jön, jön és egyre jön. I
Ha bánat bánat után ér, az ő lépésének súlyos nyomait érzi szívem
s ugyancsak az ő lábának aranyos érintése az, melytől bennem az
öröm napfénye felragyog."
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Vallásos és gondolati költeményein kívül sok verse énekel a: sze-
relemről; meghatóak gyermek- és anya dalai, melyeket fiatal felesé-
gének korai halála után gyermekei számára írt. Számtalan verse pe-
dig nem egyéb, mint az élet apró szépségeinek csendes dicsérete.

Drámái nem európai értelemben azok: nincs bennük ütközés, fe-
szültség, tragikus cselekmény, legalábbis ritkán. Hangulatokat, gon-
dolatokat, eszméket jelenítenek meg. Iskolája hallgatóinak írta, a
szabad téren adták elő, díszletek nélkül, dalok és táncok kíséretében,
hiszen dallamokat is szerzett. A Pi1"OS oleanderek c. dráma olyan ha-
talomról szól, amely nem szolgál: az ilyen hatalom embertelenné
lesz, rabszolgává tesz, végül széttörik önmagán és győz a szabadság.
A Chitra című: küzdelem az igazi szerelemért, amely a másik ember
énjét keresi és találja meg. A Sati című drámája beleilleszkedik
egész munkásságán végigvonuló egyik törekvésébe : meg akarta mu-
tatni, hogy a nőnek is van lelke, amely megértésre vágyik, olyan va-
lakire, aki álmait és vágyódásait osztja. A benne széreplő Ulma nem
hajlandó kijelölt jegyeséé lenni, mert nem szereti. Másnak adja ma-
gát: "Testem csak akkor engedi át magát, ha a szerelem nyújt oda."
Anyjának szavára: "Ne érints engem tisztátalan kézzel", válaszolja:
"Éppen olyan tiszta vagyok mint Te." Az apja melléje áll: "Jöjj,
édes gyermekem! Ezek a férfiak által csinált törvények semmisek.
~int eső fröccsennek szét a mennyei rend szikláin."

Felemelte szavát a világháború ellen. Mélységes emberszeretet töl-
tötte el, hirdette a türelmet és a megértést a népek között, szembe-
fordulva a vak gyűlölettel és elfogult nacionalizmussal. 1919~ben egy
indiai lázadás véres elfojtása elleni tiltakozásul lemondott az angol
királytól kapott lovagi rangjáról. Ahogyan reánk hagyta, magyárok-
ra, a Balaton partján: "szeretett, míg élt!".

Nem volt keresztény, de élt benne Jézus lelkéből egy sugáro Bebi-
zonyíthatnánk ugyan műveiből bölcselkedésének, hitének "pogány-
ságát". Panteista monizmus - szaknyelven. Én keresztény meggyő-
ződéssel vallom, hogy ugyanazzal az Istennel találkozott a virágban
és az alkonyban s az emberi szeretetben, mint akiben mi hiszünk a
Jézus Krisztus által.

1966



Késői újratalálkozás
Arany János

Különös érzés vele találkoznunk felnőtt fejjel. Iskolás korunkban
tanultunk róla, és sokan akkor olvastak tőle utoljára. De ő - anél-
kül, hogy tudnánk - azóta is kísér. A gondolataink ba olvadt bele.
Ez most derül ki, amikor újra kezembe veszem műveit. Nincs. még
egy költő, akinek annyi sora élne bennem szó szerint, dacolva az
évek múlásával, az emlékezet rostájával. Mondatait sodorja a szél. a
múltból a jelenbe, és azon keresztül a jövőbe. Nemzedékek lelkében
vett észrevétlenül szállást költészete.

Pedig nagyon egyszerű a varázsvesszeje. Nem gondolatai súlyával
hódít, nem verselése pergésével, talán nem is meseszövésével. ."Csak"
a nyelvével. Azzal az arany jánosi nyelvezettel, melybe úgy szívódott
fel ez a táj és ez a nép, mint ahogyan az alföldi barack ban benne
van az aranyhomok és a napsugár.

E késői újratalálkozásnak éppen az az izgalma, hogy kit takar-
nak ezek a vonzó régi, szinte mágikus verssorok, melyek varázsában
egy nép lelkének igézete lobog. Egy keserű, beteges vagy inkább
csak túl érzékeny embert, akinek élete bánkódások, csalódások,ön-
marcangolások megszakadó. de soha meg nem szűnő sora. Noha nem
volt nagyravágyó. Meghitt kedves otthon és a verselés csendes bol-
dogsága - ezek a vágyak hajtották.

A külső sors is belehasított élete várt nyugalmába. Petőfivel foly-
tatott benső barátságának véget vetett a segesvári csatatér; e kap-
csolat melegségét, kedvességét kis kötetnyi levelezésük őrzi. Ifjúsá-
gát beárnyékolta a szegénység és szülei öregsége, férfikorát a hiva-
tali robot. Haláláig kísérte fájdalmasan fiatalasszony lányának el-
vesztése. Élete utolsó éveit betegség tépte, vakulás fenyegette.

D-e belülről több volt zaklatottsága forrása: kételyei költői tehet-
ségében ; lassú gazdagodása közben is az anyagi bizonytalanság in-
dokolatlan érzése; az élet jelenségeire túlságosan érzékenyen rez-
dülő lélek nyugtalansága és panasza, elfojtott, titkolt erotikus vá-
gyai. Humora csak szavait fonta át, de nem lopott tartós derűs bé-
két lelkébe. Estére ugyan némileg kiderült az ég. A Margitsziget
tölgyfái alatt, sztoikus bölcsességgel, tréfás enyhe gúnnyal, de túl-
emelkedve önmagán nézte életének tova tűnt idejét és az öregség je-
lenét.

Minket kűlön is érdekel: gyermekkorát öreg szülei mélyen vallá-
sos levegője vette körül, a Biblia és az énekeskönyv voltak első szel-
lemi tápláléka, nem is egyszer végigolvasta korai éveiben a Szerit-
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írást. Költészetében látszik ugyan ennek kevés külső nyoma, de an-
nak semmi jele, hogy Isten szerétetének valóságából és Jézus Krisz-
tus kegyelméből átitatta volna valami mélyebben a lelkét. Balladál-
ban a bűn büntetése halál; vagy őrületig fokozódó lelkiismeret-mar-
cangolás tobzódik a legsötétebb színekkel. A Biblia beható ismerete
ellenére Isten távoli maradt, a gondviselés megszokott képzetének
homályában. Nyilván nem kapott kora egyházából indítást másra és
többre.

És költészetének világa, főleg nagy epikus költeményeié, melyek-
ben a legmagasabbra: emelkedett a magyar verselők között? Már
gyermekkorában beleivódott lelkébe szülőföldjének mesekincse és a
történelmi mondák. Ebből teremtett meg egy szép, igazságos, nem-
zeti álomvilágot. Csak a messzi múltba vetíthette vissza ezt a soha
nem létezett, eszményi, de mélyen népi országot, ahol a fejedelem a
nép atyja, az urak csak idősebb testvérek, szabadság és demokrácia
uralkodik - ahogyan találóan írja egyik mai értékelője.

Hogyne lelkesedett volna a szabadságharcért, még nemzetőrnek is
beállt félénk természetével, rövid ideig bujdosnia kellett, aki mindig
csak az otthon melegét szerette! Nemzeti álmainak valóra váltását
várta negyvennyolctól. S hogya szabadságharc elbukott, ő megma-
radt a költészet boldog tetőiri e képzeletbeli dicső múlt látójaként.
És tovább mesélt. Gördülő verses történeteiben nemcsak a magyar
nép nyelve szólalt meg csodálatos szépséggel, magas irodalmi szintre
emelve, hanem e nép lelkisége is, jó és rossz tulajdonságaival együtt.
Ezekben a regékben őrizte a maga egyéniségének módján évtizede-
ken át azt a villanást, amely Petőfiben és az 1848-as szabadságharc-
banegy pillanatra fellövellt az égre.

Muzsikáljanak bennünk és az új nemzedékekben továbbra is
Arany János sorai, ringassanak szép regéi, lobbanjanak fel tábortűz-
fényükkel szívet melegítően hosszú költményei! S őrizzék a soha
nem volt múlt valóságos népi tartalmával, egyenlőség, szabadság,
testvériség eszméj ével a múlt század harmadik, negyedik, ötödik év-
tizedének forró lobogását magyar földön!

Az epikus Arany János után a lírikussal első találkozásom már
nem fiatal éveimre esik. Új költőt ismertem meg benne, amikor fel-
nőtt fejjel kezembe kerültek Öszikéi. Egy évtizednyi hallgatás után
kezdett újra verseket írni, már alkonyi fényben, s mint közismert,
tulajdonképpen magának. 1877-ben, halála előtt öt évvel, a Margit-
sziget fái alatt üldögélve szólalt meg ismét lant ja, s ezek a húrok
már a századunkban vertek visszhangot. Nem csoda, hogy igazában
Babits és kortársai rezonáltak rá először. S azon sem csodálkozom,
hogy nekem ezek a versek jelentették érett korom Arany-élményét.
Ha visszafogottan is, de itt már felnyitja saját lelkét, fanyar hu-
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morral tesz keserű önvallomást: vágyai nem teljesű1tek, mindig is
kétely gyötörte költői vénájában, honvágy kínozza a vidék, a sza-
bad természet után, fáj a szíve a hazáért, saját panaszát, bánatát da-
lolja - darabosan, kötetlenül, de éppen ezért emberibben. A vers-
írás az egyetlen, amiben örömét leli: "A lantot, a lantot / Szorítsd
kebeledhez / Ha jő a halál; / Ujjod valamíg azt / Pengetheti : vígaszt
/ Bús elme talál." Ez a személyes, őszinte hang, amelyre felbátorodik
a magányban, testvérré teszi századunk költőivel.

Testamentum is az Űszikék nekünk, idős korúaknak: tenni a ránk
bízottakat, míg Isten betakarít csűrébe, ahogyan halála évében a
Sejtelem négysorosában készül a végre. "Vet helyemre más gabonát
cserébe."

1967

"A Te békédet add meg most nekem"
T. S. Eliot

A kor legnagyobb angol költője, Babitsnak pár évvel fiatalabb
kortársa és lelkesítője, a húszas években már világirodalmi jelentő-
ségre tett szert. Közöttünk inkább csak mostanában, röviddel halála
után lett műve ismerős, Vas István fordítása révén, Ungvári Tamás
kitűnő magyarázataival. (T. S. Eliot: Válogatott versek. Bp. 1966.
Európa)

Az emberiség sok ezer éves kultúráj ának mély egységét hirdette
a Nobel-díjas író, sőt - talán elsőnek a világon, Dante nyomán -
költői alkotó módszerében is megvalósította. Ezért nehéz olvasmány;
megértéséhez kommentárra, magyarázó jegyzetekre van szükség.
Ilyen jegyzeteket olykor ő maga is fűzött műveihez. Verseinek meg-
világításával ma már seregnyi mű foglalkozik.

Úgy kell elképzelnünk költeményeit, hogya szöveg kisebb részle-
tei, sor, mondat vagy olykor csak egy szó egészen különböző eredetű.
Az egyik darabka életrajzi emlék, a másik tegnapi élmény, a har-
madik középkori vagy ókori irattöredék, angol és más nyelvű iro-
dalom eredeti szövegrészlete, a következő pillanatnyi, de nagyon tá-
veli, váratlan asszociáció, gondolattársítás, ismét másik természettu-
dományos kutatási eredmény vagy hétköznapi tapasztalat, banális
megállapítás. Versei jelentős hányadukban ezeknek az eleven ré-
szecskéknek, mégpedig különnemű, elütő, össze nem egyeztethető
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elemeknek az egybefűzése. A meglepő és nagyszerű mindebben, hogy
az egész mégsem mesterkélt; nem csinálmány, hanem költészet a
legmagasabb rendű fajtából. Sorai muzsikálnak, amint a napokban
mondta nekem valaki.

Ezzel az Írói módszerrel a jelen pillanatba sűríti az emberi mű-
velődés letűnt századait, érzékelteti összefonódó egységét. Mint a
tenger hullámai, úgy csillan meg, játszik, hullámzik költői művében
a világirodalom. Ahol pedig a hétköznapok foszlányai kúsznak ver-
seibe (például ilyen sorok: ... Tízkor melegvíz ... Záróra uraim ...
Utcákon a gesztenyeszag ... ), oda velük a modern életnek, a dolgok-
nak széteső forgatagába, széthulló káoszába, színes zűrzavarába, ta-
pasztalható összevisszaságába a rend, a harmónia, a mélyebb össze-
tartozás és magasabb egység vágyát lopja bele,

Nézzünk meg most egy részletet! Egyik verssora így hangzik: "És
ekkor Karthagóba értem." Váratlanul bukkant fel a sor a költe-
ményben: Augustinus élettörténetéből való, amikor találkozott az
ókori város szenvedélyeivel. A következő sor Buddha beszédéből
származik: "Lángban lángban lángban lángban." A kettőegybehang-
zik, mert a tűz a vétkes vágyat jelenti. Ez a hatalmas, 1922-ben írt
hosszú vers (Atokföldje) az óhindu Upanisadok egyik szavának há-
romszoros zengésével zárul: "Santih santih santih." A szanszkrit szó
jelentése: értelmünket meghaladó béke. Ebben az óhajban oldódik
fel kietlen látomása az első világháború utáni nagyvárosi ember és
a kor lelki pusztaságáról.

Megtérésével - a húszas évek második felében - sem változik
meg kiábrándultsága. Ennek mély gyökerei vannak a nyugati szel-
lemiség és életforma megtapasztalt valóságában. De belső békét ta-
lál Istennél, és megtelítődik a végső keresztény reménységgel. Ver-
seibe immár imatöredékek. bibliai sorok is beépülnek. Írói techni-
kája most már oldottabb, személyes lírai hang vegyűl soraiba. Köl-
tészetének formájával változatlanul az intellektuális élmény nyúj-
tására tör: a gondolatot olyan érzékletesen élvezze az olvasó, mint
"egy rózsa illatát".

Eliot hite ebben a második korszakában Bergson filozófiai tétel é-
vel ötvöződik. Bergson szerínt "a múlt a jelenben létezik, ami ma-
gában foglalja a jövőt". A jelen pillanatban sűrűsödik össze a múlt
és a jövő. Eliot így ír:

Az emberi kíváncsiság múltat s jövőt kutat
S e dimenzión csüng. De megragadni
Az időnek meg az időtlennek
Metszőpontját: szentek foglalkozása -
Nem.is foglalkozás: valami adatik és elfogadtatik

2:3



• Egy életen át, mely csupa halál a szeretetben,
Onzetlenségben, önmegtagadásban, lángolásban.

(Dry Salvages)

Mély és igaz felismerés, hogy ha jelen pillanatunkat megérinti Is-
ten valósága, életünk megtelik önfeláldozó, önzetlen, önmegtagadó
szeretettel. Megmaradhat a kiábrándultság, ha valaki az életet ke-
serü tapasztalatok tükrében nézi, de az adott óra és az örökkévaló-
ság metszőpontjában a lemondó kézlegyintés fölé emel a másokért
cselekvő mozdulat.

Ötvenedik életéve után sokat nézett "előre". Rájött, hogy az öreg-
ség magában még nem ad bölcsességet az élet tovatűnésének és a
halál sötétjének elviseléséhez. Inkább csak rezignált beletörődést:

Mit ért volna ama régóta várt
Rég remélt nyugalom, őszi derű,
Az öregkor bölcsessége? Hát becsaptak,
Vagy magukat csapták be a halkhangu öregek
És mást se hagytak ránk, csak a csalás receptjét?
A derű csak eltökélt tompaság,
A bölcsesség kihült titkok tudása,
Hasztalan a sötétben, ahova belenéztek
Vagy ahonnan szemüket elfordították.

Egyetlen bölcsesség van, amit még remélhetünk,
Az alázat bölcsessége: az alázat végtelen.

Ez az alázat az, amellyel a hívő ember a halálon át másfajta életbe
tart:

Az öregeknek kutató útra kell menni
Nem fontos az itt meg az ott
Fontos csak a csönd és a mégis előre
Egy másfajta telítettségbe
Új egyesülésbe, mélyebb kapcsolatba
A sötét hidegen át, az üres kietlenségen át,
A hullámzugáson, a szélzugáson, a viharmadár

meg a barna delfin
Nagy vizein áto Végemben a kezdet.

(East Coker)

Lehetne itt-ott vitába szállni. Eliot hitbeli felfogásával, de nincs
még egy költő, aki korunk nyelvén és életérzésében ily megragadóan
közelítette volna meg az eljövendő örök életet. Kezdetté válik a pil-
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lanat, amikor múlt, jelen, jövő megszűnik az egyén számára a halál-
ban. Mégis inkább azzal az öt sorával búcsúzzunk tőle, ahol egyet-
len képben Krisztusról és önmagáról tesz vallomást. Itt, a nagypén-
teki hitben találkozunk össze vele legforróbb an : "A sebesült sebész
kutat / Acéljával s a nagybeteg I Érzi a vérző kéz alatt / Az éles,
gyógyitó, művészetet: / Lázgörbénk titkait irgalma fejti meg." (East .
Cokér) A sebesült sebész egyszerre Krisztus és követője, a költő. Lá-
zak titkait fejti meg irgalmával, holott maga is beteg - írja a ma-
gyarázó. Az irgalom segítsége, ez Jézus Krisztusnak és minden ke-
resztény embernek szolgálata.

1968

Sántha György (1888-1974)

Kevesen ismeriknevétr-Hadd mutassam be őt és költészetét. A pá-
rizsi Sorbonne-on, a berni, berlini és budapesti egyetemen végezte
tantilmányait,s filozófiai doktorátust szerzett. Mint középiskolai ta-
nár a kiskunfélegyházi, majd a kecskeméti reáliskolában tanította a
magyar, német és francia nyelvet. Évtizedeken át nyugalomban élt
Kecskeméten, ahol a két világháború közötti időben a népi íróknak
szerzett dobogót. Hangulatos jakabszállási tanyája ősfák árnyékában
sok. írói eszmecsere meghitt színteréül szolgált azokban az időkben.
Megfordultak nála Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Szabó Pál, Erdei
Ferenc, Illyés Gyula, Veres Péter, Németh László és mások. Több
verseskötete jelent meg, a háború előtt az utolsó 1935-ben: "Arany
homokon nomád felhők alatt." Előszavában Féja Géza így jellemzi
a költőt: "az alföldi éneket folytatja tovább legmélyebb és legkife-
jezőbb verseiben. A termő szelídségnek ízeit, a végtelen, biztos sík-
ság hitvallásának forróságát érzem bennük".

Régen volt ez már. Irodalmi lexikonunk eddig tartja őt számon.
Ami később következett s egyházunk közelmúltjába nyúlik, arról
már én tudok baráti vallomást tenni. Amikor Kecskemétre kerül-
tem, egyik leghűségesebb igehallgatóm lett. Régebben is többször el-
kísérte mély hitű, evangélikus feleségét az Ybl Míklós alkotta
templom hatalmas ívei alá, s közöttünk láthatatlan szellemi áramlás
indult meg, amit először csak figyelő tekintetének sugarából észlel-
tem a szószéken. Nekem volt iegnagyobb meglepetés, amikor 1954.
november 5-én este dolgozószobámban felolvasta életének első hívő
keresztény verset, Aznap született, a féléve hallott konfirmációi ige-
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hirdetés utórezgéseként: "Atya, Fiú, Szentlélek". Aztán szaporodtak
a papírlapok, s élete végére kötetrevalót alkottak sajátos ízű, egyéni
veretű, modern hangvételű, biblikus hittartalmú költeményei. A hal-
lott igehirdetések áttételesen jelentkeznek bennük, inkább csak in-
dító rugók versírása közben, mert költészetének egyre bővülő hívő
területét a Biblia saját kezű forgatásának sugarai járják áto

Legtöbb vallásos verse annyira magán viseli költőí egyéniségének
utánozhatatlan, különleges teremtő vonásait, hogy nem könnyű az
olvasásuk. Az atomfizikából vett képek, merész képzettársítások, kü-
lönös szókapcsolások, az európai kultúrörökségnek legkülönbözőbb
Ielőhelyeiről származó darabkák sűrűsödnek össze verssé. Sodró ere-
jük éppen a súlyosságuk ban van. Néhány, legigazibb "sánthás" vers-
részletének segítségével próbálom érzékeltetni korszerű keresztény
költészetének tartalmi és formai jellegzetességét.

"Írok. Valaki van mögöttem. / Keze vezet. A szeme Röntgen. /
Szent lélegzete meg-meglegyint: / .Adám hol vagy?' s új életre int. /
Nagy szél s vízzúgás már a szava: / Nap és Holdfúgás Bach-mu-
zsika. / Mennylátó János szigetéről/jön-jön megfáradt szívemért
Ő, / a csillagos egekkel habzó / ködoszlopban rejtezve hangzó / való-
ságos háromegy Isten." (írok)

Amikor írás közben valaki hátulról fölénk hajol, és érezzük lehe-
letét - Isten szól hozzá így jelképesen. A Szentlélek: Isten léleg-
zete. Aztán vált a kép: Isten szavának fokozódó erejét vihar és áradó
folyó zúgása jelzi, zenéjét Bach fúgái hordozzák, melyek mintegy
átszelik a világűr], sodorják magukkal az égitesteket és törnek a vég-
telenség s az örökkévalóság felé. A nagy Istent János mennyei jele-
nésekről szóló könyvében látja fölmagasodni a mindenség fölé, ezért
érzi a látomások helyéről, Patmosz szigetéröl közelegní az Urat, rej-
tetten, mint ahogyan az Ószövetségben Isten ködoszlopban kísérte
vándorló népét.

Jézus Krisztust és Máté evangéliumában közölt utolsó szavát a
rádi um sugárzásának hasonlatával hozza közel korunk emberéhez.
Ennek az elemnek ún. alfa-sugarai hélium atommagokból állnak.
Majd a Jelenések könyvéből az utolsó események kezdetét jelző
trombitahangot veszi kifejezőeszközül :

"Ilyen csak Egy volt, / Egy van, / Egy lesz, / s ez Ő, az evangé-
liumnak / rezgő / rádiumatomjaiból / egy másodperc alatt / 18000
kilométeres sebességgel / szétszáguldó sugara, / a hélíummag, / a szí-
venütő. tüdőtágító / trombitahang, I mely megnyit minden börtönt /
és fölrepít az égig: / ,Nékem adatott minden hatalom / mennyen és
földön.' /,És én veletek maradok minden napon / a világ végeze-
téig' ". (A végszó)
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Jézus feltámadásáról így vall:
"Te a Tamások homályos éjén I testembenyúló másvilágnak / fosz-

lánya, fénylő széle; I Te az észbontó Térnek I negyedik kiterjedése:
/ örökélet, I ki úgy szívódsz agyamba, szívinamba, I mint a víz a szi-
vacsba! I Már hallom az örömhirdető Négynek I hegyeketmozdító
hangját, I mely sodor mint Szél a hangyát I Feléd, föl, egyre fön-
tebb ... " (Mennybemenetel)

A Krisztussal való hitbeli találkozásban az örökkévalóság ér hozzá
egészen közel. Ezt az öröklétet a hosszúság, szélesség, magasság ál-
tal határolt tér "negyedik", ismeretlen dimenziójával szemlélteti.
A négy evangéliumból áradó hang ereje viszi, emeli Krisztus felé.
Ismét a képek váltakozása, hiszen egy sorral előbb még Krisztus kö-
zelsége, az örök élet mintegy átitatta egész lényét.

Házasságuk 50. éve felé haladva született meg ószövetségi ihle-
tésre a vers feleségéről, ezért teszi címét idézőjelbe: "Sára". A meg-
rázó hangulatú költeményhez tudni kell, hogy az ószövetségi elbe-
szélés szerint Mamré tölgyesében jelentette meg az Úr Abrahámnak
Izsák születését. E hellyel szemközt fekszik a makpélai mező bar-
langja, ahol Ábrahám eltemette feleségét, Sárát, majd ő is odake-
rült melléje.

"Hová hangtalan hattyúk taván I távolodó hóhajú arám, I Tél tűn-
dére? I Az l!:j-határról tiszta múltad I mágnese vissza-visszahúz a
Földre, hogy lámpád kék tükrébe / nézzen négy gyermek. Még övék
vagy. I De már ,Makpélá't bömböl Eszak I s leáll géped: I négylép-
csős zsoltárhangrakéta, I négyszirmú csillagmargaréta I s új csodát
sikolt bezárt méhed. I Csodát, amilyen Lázár óta I nem volt ... "

Még boldogan tekinthet az anya kék szemébe négy felnőtt gyer-
meke. Innen életének képe: olyan mint zsoltárhanggá vált négylép-
csős rakéta, négyszirrnúvirág ("margaréta": Margit). De már az em-
beri élet éjjelének határa felé tart, s új csoda vár rá : a feltámadás.
Folytatódik a vers az örökké sürgő-forgó háziasszonyról és életutunk
végső céljáról, az örök életről, melyet isteni ígéret hordoz, mint egy-
kor a "magtitkos" - az utód csodálatos születésének jövendölését
rejtő - Mamré tölgyese. Megszólal az egymást szerető szívek óhaja
is: bárcsak egyszerre érkezhetnék életük végórája.

"M~g sisteregsz, pisztrángok báját I legyőzve gyúrsz lisztlángpo-
gácsát I gyors kezekkel. I Sietsz. Előbb érsz? A Cél zöldje I zúg mint
magtitkos Mamré tölgye: I Meghalni együtt hogy lehetne?" (Sára)
. Jöjjön végül aza vers, amikor Istentől figyelmeztető jelet kapott

testében az .elmúlásról. Az emberi élet végső titkai sÖtétbe fúlnak,
mint amilyen homály volt a kőkorszak barlangjaiban. Olyan fázó-
san rejtelmes .a halál, mint ahogyan Ady dalolt egy titokzatos nyári
éjszakáról, A lázmérő ugrik fölfelé, életének utolsó felvonásában

27



tudja magát a költő, s amiként egy végső pillanatban az ember előtt
egész élete végigfut, ő is egyre tisztábban látja, érzi: nem tud a ke-
resztény reménység nélkül élni, bármennyire nehezen lehet hinnie s
csak félig értenie az örök élet ígéretét. Emberi ellenkérdések tusáz-
nak benne, de a halállal szemben magához szorítja a "félvehitt igé-
ket" :

"kőbaltás barlanghomályos még / a honnan és hova / s borzongón
rejtelmes dobogású az éj / mint az a nem is oly' regvolt I különös-
különös nyáréjszaka ! / Nem csoda, ha / ugrálva fölszáll a higany / s
az ötödik felvonás egyre tisztább / sűrülő pillanataiban I nem tudok
Nélküled / és nélkületek / csak / félvehitt Igék, égi / s féligértett
vágyálmok meg / szívetfeszítő szeges / keresztkérdések / szuperla-
tívuszaiban / élni!" (Élet)

Ezekben a mondatokban, nyolcvanéves korában érkezett el a
csúcsra,ahol már az élet, halál végső kérdései és a keresztény vá-
lasz teljes kiélezettségben, "szuperlatívuszokban" jelentkeznek. En-
nél tovább, magasabbra lépni a hívő embernek nem lehet. A napbar-
nította alföldi nomád, a. keresztény költő a tetőről nézett előre, aho-
vá emberi szem nem láthat; de a hit "meggyőződés arról, amit nem
látunk" (Zsid 11,1).

1968

Podmaniczky Pál emlékezete

Húsz éve halott. Október eleji őszies napon, a soproni evangélikus
temető fenyősoros útján vitték vállukon tanítványai a koporsóját.
A gyászolók gyülekezetének ajkán felhangzott az ének, melyet ő ül-
tetett át finn földről a magyar evangéliumi kereszténység szívébe:
"Szelíd szemed, Úr Jézus ... " Amikor pedig magába fogadta tete-
mét a sír, a göröngyök zakatoló, fájó dübörgéset túlharsogta a má-
sik legkedvesebb énekfordítása : "Uram, ó add, ha vándorutam majd
véget ér ... " Valamikor Finnországban hallotta ezt az éneket, a
parttól távolodó hajó korlátjánál állva. így búcsúztak tőle északi ba-
rátai, finn keresztények, akiknek testvérük maradt holtukig, holtáig.
Most nem a tenger ködlő messzeségében, hanem a halál sűrűsödő
homályában tűnt fel alakja, s ugyanaz az ének forrasztotta össze a
parton maradtakat a végső útra távozóval.

Az élet ment tovább. A két évtized alatt nagyot változott korunk,
országunk, egyházunk, de azoknak az élete is, akik akkor közelben
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és távolban megsZOlTlOT'OQVabúcsúztak azelhunyttól. Azóta többen
már elindultak a partról a, "nagy vízen át". Új nemzedék is felnőtt.
Sakik emlékezünk rá, személyes kapcsolatból, mí sem ugyanazok
vagyunk, mert az .életünk külső és belső történése szüntelenül to-
vább formál mindnyájunkat. Majdnem kilátástalan vállalkozás te-
hát, amivel próbálkozom: felidézni őt igazi valójában és ható erejé-
vel egy más korban, azoknak, kik ismerték és azoknak is, akik nem.
Mégis megpróbálom. Késztet rá a hála és a szeretet, melynek a ha-
lála és a .múló évek nem vethettek véget, ha igazi és mély volt ben-
nünk. .

Sokunk személyes érzésein túl, vezeti tollamat az objektív meg-
gyöződés, hogy a halál nem csorbítja, inkább megsokszorozza min-
den igazi emberi. életnek áldó hatását. Podmaníczky Pál nemcsak
azokban a valóságos, noha.ikitapinthatatlan nyomokban van jelen,
amelyek sokfelé ágazó szolgálatából megbújnak láthatatlanul nem
kevés ernber lelke mélyén, életüket kisebb vagy nagyobb mértékben
egykor alakíto ,befolyással.Egész élettörténete tanúságának, példá-
jának is van világító ereje, akár saját egyháztörténeti korában néz-
zük, akár ha áttételesen a rni időnkre vonatkoztat juk.

Fiatalságától kezdve, különböző egyházi munkaterületeken, meg
nem szűnő felelősséggeL fordult az emberek felé, hogy az evangélium
világossága, .örörne, békéje sugározzék bele az életükbe. Falusi gyü-
lekezetében a felsőszeliparasztembereknek, utazó igehirdetőként
széles Magyarországon kereső lelkeknek, teológiai professzori kated-
ráján és megnyitott otthonában a lelkészi pályára készülő hallgatói-
nak szüntelenül a Jézus Krisztusról szóló örömhírt mondotta, annak
egyszerű tisztaságában, mélységes emberségében, melegítő derűje-
ben. Róla valóban el lehet mondani, hogy Krisztus szeretete belülről
feszítette, nem bírta magában tartani, meg kellett osztania mások-
kal. Kőzben tekintete mindig messze is járt: Istennek Krisztusban
megmutatkozó szeretetét nem tudta szűkkeblűen látni. Tág volt gon-
dolkozásának és imádságának látóhatára : felekezetek, népek határai
ledőltek előtte, lelkét mágnesként vonzották távoli földrészek, mesz-
szi szigetek kiáltását hallotta.

Ez a hallatlan felelősség egyetlen pillanatra sem válhatott fö-
lénnyé vagy erőszakos térítő akarássá őbenne, mert szelídsége, sze-
rénysége nem magára vett viselkedés, hanem keresztény személyi-
ségének mély gyökerekből táplálkozo hajtása volt. Ehhez járult va-
lami határtalan bizalom az emberekben. Jóhiszeműsége nem ismert
korlátot, Belső alázatát hitelessé tette, hogy soha nem szűnt meg
őszintén, Isten előtt vizsgál ni önmagát, életét. Így volt azzal a tu-
lajdonságával is, amit nem bírt levetkezni: a késéssel. Nagyon pon-
tos életbeosztással dolgozott, napjai állandó megfeszített munkában
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teltek, ötperces időközök et is felhasznált rendszeresen olvasásra, de
- vagy talán éppen ezért - soha nem tudott sehová pontosan ér-
kezni. Mi, tanítványai megértő kedvességgel néztük az előadóte-
rem ablakából, amikor pelerines kabátjában, professzoros esernyő-
jével loholt órájára - őt azonban pontatlansága mindig bántotta.
A bűnbocsánat bizonyosságába fogózkodó bűnbánata nyilván nem-
csak ezt a külsőséges hibát érintette, ezért érezhette közelében mín-
denki magát testvérnek vele. Mély szociális érzülete és gondolkodása
különben is egész élete folyamán merő ellentétben állott származá-
sával, noha báró ősei között is nem egy kitűnő ember akadt.

Úgy közelítjük meg legjobban egyénisége titkát, ha azt mondjuk:
gyermeki lélek lakott benne. Ez ösztönözte bizakodó gondtalanságra,
amely sokak szemében túlzott optimizmusnak tűnhetett, pedig való
alapja volt. Mindig derűs, bízó nyugodtságának alapja nem életsor-
sában rejlett, hiszen az sok küzdelmet hozott rá, különösen is a nyo-
masztó, nélkülözéasel teli ifjúságában és az utolsó éveit terhelő, mun-
káját, terveit korlátozó korai betegségében. Gondtalan derűlátása az
Isten atyai szeretetének rendíthetetlen tudatából nőtt.

Gyermeki vonás jelentkezett abban a közelségben, ami Isten más
élő teremtményeivel, az állatokkal fűzte össze. Halála döbbenetének
napjaiban is lehetetlep volt reá úgy emlékezni, hogy a derűát ne
világítson a fekete kárpiton. Kertjének három kedves mókusa, Mik,
Mak és Muk alakja is ott ugrándozott a könnyfátyolon át szemünk-
ben. Meg a kotlóstyúk lépegetett immár végleg üressé vált karos-
széke felé, melyet "No, hát megjöttél?!" szóval engedett át egyszer
a kényelmes helyre vágyó kodácsoló tyúkanyónak. Assisi Ferencre
emlékeztet ez a szinte testvéri szeretete az állatok iránt.

S ha valaki a mai olvasók közül mindezek után egyszerű gondol-
kozású embernek képzelné, most jön számára a meglepetés: tudás-
ban is egyike volt a legszélesebb tájékozódású szellemeknek. A val-
lástörténet, vallásbölcsészet és keresztény neveléstudomány teológiai
tanára, bámulatra méltó nyelvkészséggel. Utoljára már 18 nyelvet
ismert, a Szentírásba naponta az eredeti héber és görög nyelven mé-
lyedt bele. Szépírói tehetségét az evangelium szolgálatába állította:
elbeszélései a magyar protestáns egyháztörténelemnek küzdelmes
múltját elevenítették meg, az északi népek keresztény irodalmából
sokat fordított, az Újszövetségben szereplő szökött rabszolgáról, Oné-
szimoszról regényt írt. Irodalmi munkásságát teljességgel fel sem
sorolhatjuk.

Teológiájában is a széles ölelés jellemezte: szívéhez meleg, hívő,
biblikus irányzat állt közel, ugyanakkor rendkívüli érdeklődéssei
fordult az ő idejének új, korszakot teremtő teológiai megújhodása
felé. Azzal pedig, hogy a múlt századi nagy dán keresztény gondol-
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kodót, Kierkegaard-t különös örömmel fedezte fel és előszeretettel
szólaltatta meg, megelőzte korát.

Róla való személyes emlékeimből nem egy tolul fel most bennem,
melyet vissza kell szorítanom. Közülük a legrégebbire hulljon csak
világosság. Közel négy évtizede már, hogy csütörtök esténként ott
ültem dolgozószobájában, más fiatal teológus társaimmal. Az abla-
kon át özönlött a soproni Lövérek esti csendje és tiszta levegője.
Minden alkalommal más missziói életrajzot elevenített meg előttünk,
felejthetetlenül egyéni hangsúlyától kísérten. Megéreztette, hogy
legnagyobb hatása, indítása a valóságos keresztény életek nek van,
melyeknek tanúságtételére már pecsétet ütött a halál. Immár az ő
hitben, szeretetben valóságos keresztény élete is odasorakozott a fe-
lénk világító, áldást termő "életrajzok" közé.

1969

Rembrandt bibliai képei előtt

Minden idők talán legnagyobb festőjének több száz bibliai tárgyú
képén az emberábrázolás mélysége ragadja meg a szemlélőt. A Szerit-
írásnak különösen azokat a jeleneteit kedvelte, amelyek alkalmat
adnak a mély emberi érzések, indulatok, a lélek drámai pillanatai
megjelenítésére, a szereplők belső világának kivetítésére, a valóság,
mégpedig az emberi valóság feltárására. Bibliai műveinek nagy szá-
mát még magyarázhatná a korabeli kereslet : a 17. század első felé-
ben a feltörő holland protestáns polgárság előszeretettel fordult leg-
ismertebb könyvének, a Szentírásnak ábrázolása felé, hogy otthoná-
nak falain ezek a képek vegyék körül. Rembrandtnak azonban nem-
csak festői témák tára a Szentírás. Képei és rajzai arról tanúskod-
nak, hogy alkotójuk mélyen behatolt a bibliai történetek lelkivilá-
gába. Szinte azonosult a Szentírásegyes embereivel. Ennek az azo-
nosulásnak szimbolikus jele egyik öregkori arcképe: Pál apostolt
festi önmaga vonásaival. Egészen kivételes, meg nem lazuló, sőt
egyre mélyebb kapocs fűzte a Szentíráshoz egész életében. Jelképes
erejű, hogy hagyatékában, végső szegénységének darabjai között'
egyetlen könyvet találtak: egy Bibliát.

A Szentírás jeleneteiben kidomborított mély, igaz emberséggel a
mindenkori ember személyes ügyévé teszik képei azt, -ami a bibliai:
korban, az ódon lapokon történik. Bibliai képeit szemlélve önkénte-
lenül a régi latin mondás jut eszünkbe: tua res agitur, rólad - a te
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dolgodról - van szó. S ezt a keresztény hatást éppen annak köszön-
hetjük, hogy nem mást, hanem az emberit ábrázolja a bibliai törté-
netekben; csendes, egyszerű vagy viharos, nagy érzéseket, örömöt és
fájdalmat, megdöbbenést és közömbösséget, várakozást és reménysé-
get. Az emberi lélek nagy ismerője ecset jével vagy rézlapra karcoló
tűjével felhozza a mélyből, arcokon .felismerhetövé teszi, ami az em-
berben legbelül végbemegy.

Ezzel az emberi festésmóddal egy másik hatást is közvetít.. A kép
szemlélője nemcsak önmagára ismer a Szentírásban hogy megtalál-
hassa azt, amit az ő emberi mivolta számára tartogat a bibliai jele-
net mondanivalója, hanem ugyanakkor rátárul szeme az embertársra
- rászorultságában, betegségében, szegénységében, elesettségében
vagy gyászában, szomorúságában. Testvéri közelségbe kerülnek, ve-
lünk a bibliai alakok, de nem a Szentírás történeti távolságában, ha-
nem az életünk közelségében. Rembrandt annyira valóságos emberi
érzéseket fest meg képein, hogy ugyanazok ra bukkanunk magunk
körül az életben. Tanulunk tőle a külső mögött a be1sőbe látni, s
embertársunk mozdulatában, arcvonásaiban észrevenni a lelke mé-
lyén mozduló érzéseket. Rembrandt képei az önmagunkkal és az em-
bertárssal való igazi, őszinte találkozást munkálják a Szentírás lap-
jain áto

Nem válik-e így csupán emberi drámák sorozatává a Szeritirás
Rembrandt festőál1ványán? Nem kel1-e azt vélnünk, hogy őt alapjá-
ban véve egyszerű en az ember érdekli, az emberi lélek tükröződése
arcjátékban, testtartásban, mozdulatban, s ehhez a Biblia csak él-
ménykeretet adott neki? Valóban egy pillanatra sem szabad megfe-
ledkeznünk arról, hogy ő az embert kereste szenvedélyesen bármi-
lyen tárgyú alkotásában. Remekművű portréi, csoportos arcképei és
önarcképei tanúskodnak az emberábrázolás szenvedélyéről festői
műhelyében. Még árulóbbak kis rézkarcai. Ezeken, a tájképek mel-
lett, a hétköznapi élet egyszerű alakjai jelennek meg, parasztok, kol-
dusok, szerelmespárok, vásárosok, kószáló dologkerülők. A mestert
az ember, az emberi élet kötötte le a mindennapi valóságában.

Am ha a kérdésre felelni akarunk, elsősorban tudomásul kell ven-
nünk, hogy festményen, rajzon az "isteni"-t nem lehet ábrázolni.
Isteni dolgokat nem lehet megjeleníteni, csak a hatásukat, ahogyan
az emberekben, emberi módon, emberi érzésekben és lelki mozza-
natokban, valamint külső tettekben, arcon és magatartásban tükrö-
ződnek. S mégis, Rembrandt képein feltűnik valami, ami az isteni
felé mutat. Korának majdnem valamennyi holland festőjét foglal-
koztatta a fény és az árnyék ellentéte, ő azonban a világosság és a
homály eszközét olyan egyedülálló, sajátos festői módszerévé fejlesz-
tette, amelyet egyre tökéletesebben, különböző módon, változatos
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megoldással szinte legtöbb képén, bibltaí és nembíblial tárgyú fest-
ményein, rajzain használ.

Kezdetben reflektorszerűen hull a fény a bibliai jelenet drámai
középpontjára. Ilyen többek között az 16~3-:-1Jankészült képe, (;\"hac.
lott Krisztus levétele a keresztfáról. A 'homályból kiemelkedő, IW:!g-
világított rész kiemeli képein, ami a legfontosabb, ami a helyzet
megértéséhez szükséges. Később már a fény az ábrázolás belső alko-
tóelemévé válik nála. Nem egyszeruen megvilágítás, amely a festő
által elképzelt fényforrásból jön. Még olyan esetekben is, amikor éj-
szakai jelenetet ábrázol, s ezért valamilyen lámpás szerepel a raj-.
zon, nem az optikai fényhatás fontos. Sőt például az 1646-ban festett
A pásztorok imádása képen a sötétben álló egyik pásztor kezében
tartott, régies lámpa gyér világossága nem is terjed tovább. De ar-
rébb a betlehemi kisded teste belső fényben tündöklik, s ennek vi-
lágossága sugárzik a föléje hajló Mári~ és néhány pásztor arcára.

Még beszédesebb a megfoghatatlan fény szerepe azokon a képein,
amelyek a feltámadt Jézust emberalakban az emmausi tanítványok-
kal ábrázolják. Egyik ilyen tollrajzán Krisztus alakja szinte feloldódik
a fényben (1640). A párizsi Louvra-ban látható azonos tárgyú fest-
ményén (1648) a Krisztust körülvevő sugárzás verődik vissza a reá
függesztett szemű tanítványok arcáról. Az érett korában alkalma-
'zott belső fénynek bibliai tárgyú képein az a rendkívüli hatása, hogy
a "mást", az istenit érezteti, mely túl van az emberin, de világossá-
gát az emberi életekbe árasztja szét. Az 1650-1;>enkészült Krisztus
betegeket gyógyít rézkarcaról írja a magyar művészettörténet nagy
mestere, Lyka Károly, egyik legutolsó, 1962-ben megjelent kis mű-
vében: "a ragyogó fény nem is kívülről tör be a résztvevőkre, ha-
nem a fény forrása maga a kép főalakja, Krisztus, akiből azonban
nemcsak a mindent megvilágító fény árad az egész képre, hanem a
szeretet és a vigasztalás is a köréje sereglett betegek, nyomorultak,
az élet hajótöröttei nagy seregére".
, Rembrandt életének második fele megrendítően tragikus. Elveszti

fiatal, szép feleségét, majd hűségesen gondoskodó asszonyát, meghal
fia, elfordul tőle hírnév, dicsőség, beköszönt a szegénység és a nyo-
mor. Egészen magára marad. Házának, műtárgyainak, képeinek el-
vesztése után, mindenből kífosztcttan, csapszékekben enyhítve ma-
gányának kétségbeesését, koldus médjára pusztul ,el Amszterdam
valamelyik csatornájának mentén. Elesettségében, nyomórában 'fes-,
tett utolsó műve: ,A tékozlóji7í. hazatérése. ; ,

A tékozló fiú arcát nem látjuk,a nézőnek háttal rogy térdre' apja
előtt. Az apa oltalmazó an föléje hajlik fiának, két keze - ez világít
legerősebb fénnyel - fia hátára simul gyengéden, védő en; visszafo-
gadóan. Az .apa arcán megrendült, irgalmas és boldog szerétet.



Nincs vád, csak bocsánat. Érdemtelen' megbocsátás. Igen, a végső
menedék a csapszékek közepette is más volt: ez a kép mutatja,
amelybe utoljára belesűrűsödött és fellobbant csodálatos művészete.
Koldusként odarogyni az Isten irgalmas szeretetébe - ez a "sola
gratia", az "egyedül kegyelemből" vallomása.

1969

Moliere, a nevelő nevettető

Az idő szárnyalása kérlelhetetlen. Maga mögött hagy, betemet al-
kotásokat, melyek keletkezésük idején divatosak voltak. Csak rend-
kívüli nagyság tud dacolni a múló századokkal, az élet fejlődésével,
az ízlés változásával. Moliére vígjátékain az 1650-es években harsá-
nyan kacagott Párizs minden rendű-rangú népe, s háromszáz év
múlva, a 20. század második felében is élnek művei: játsszák szín-
padokon, olvassák hazájában és külföldön. Összesszíriműve két nagy
kötetben jelent meg néhány éve nálunk. Érdemes titkát kutatni en-
nek a halhatatlanságnak, mert szép és tisztító élmény vár reánk
eredményül. .

Mennyire megtermékenyítheti valakinek művét az életsorsa! Apja,
jómódú párizsi polgár, kítagadja fiát, mert színésznek áll. A fiatal
férfi másfél évtizeden át vándortársulatokkal járja a vidéki városo-
kat, csűrszerű épületekben játszik, küzdve anyagi nehézségekkel és
vállalva 'a komédiás élet hányódását, keserveit. Ezekben az években
a csendesen szemlélődő színész rengeteg éles megfigyelést raktároz el
magában az emberekről, életről, társadalomról. Párizsban saját' mű-
vével ér el sikert. E körülmény is késztetőleg hat a benne szuny-
nyadóköltőre, hogy megírja színre kerülő darabjait, javarészt ver-
ses formában. További életében szerző, színész, rendező, színigazgató
egy személyben. Egymásra ható feladatai érle1ik klasszikussá szín-
műveit. Immár nem kell nyomorognia, de más keserűségek követ-
keznek: támadások társadalombírálatára a maradiak részéről; há-
zasságának zaklatottsága, csalódás, rágalom, féltékenység kínjai kö-
zepette; majd éveken át kísérő betegsége korai haláláig. A fájdal-
mas tapasztalatok nem tudják gátolni írói munkáját, sőt beleolvad-
nak, felszívódnak műveibe, gazdagítják tartalmát. fokozzák valóság-
szerűségét, emberibbé mélyítik.

A vígjáték - mondja vallomásként egyik darabjában - "főleg
kortársaink fogyatékosságát mutassa be". Vállalja korának új esz-
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ményét, a polgári osztály öntudatát, s éppen ezért éles gúnnyal pel-
lengérezt ki mindazt, ami a polgárság életében visszás és maradi.
Küzd a polgári szaionok finomkodó mesterkéltsége ellen (Kényeske-
dők), ostorozza a köztudatban élő konzervatív nőideált (Férjek isko-
lája). Harcba száll több művében a házasság megújításaért az érzel-
mek és az emberi méltóság alapján. Támadja a megmerevedett régi
gondolkodást, kifigurázza az életben meglesett torz jellemeket. A ne-
vettetés eszközével végez társadalomnevelő szolgálatot. A nevetsé-
gesség, a mosolygó gúny reflektorát irányítja a "kortársak fogyaté-
kosságaira", s így válik nevelő nevettetővé.

Darabjainak szatirikus, csípős éle - ha közelebbről megnézzük -
nem töredezik szét apró csatározásokban az emberi hibák között,
hanem főként egyetlen alapvető erkölcsi vétek ellen fordul: a hamis
látszat, a társasági álarc, a képmutató magatartás, az önérdekű szín-
lelés legkülönbözőbb változatait tépdesi műveiben. Legnépszerűbb
darabjában, a Tartuffe-ben az álszenteskedést, a vallási képmutatást
leplezi le, s ezzel - mint előszavában írta - "századának bűneit tá-
madta". A Don Juanban így beszélteti a főhőst: "Manapság a kép-
mutatás mestersége a legelőnyösebb." Az EmbergyűlöZöben szinte
egyetemessé válik a látszatok lerombolásának kísérlete. A hazugság-
ban élés azért válik Moliere szemében a legfőbb társadalmi rossz
jelképévé, mert az élet kifelé fordított színfalai mögött annál sze-
mérmetlenebbül dúl az önzés, az embertelenség. A látszatok uralma
ellen a tiszta emberség, az igaz nyíltság, az emberi szabadság, az át-
tetsző, valódi szeretet érdekében küzd.

Nem csoda, hogy viselnie kellett az érintett rétegek felháborodá-
sát. Vádolták darabjait erkölcstelenséggel, vallástalansággal, a tár-
sadalom oszlopainak aláásásával. A támadók sorában élen Járt az
egyház. A haldokló Moliere-hez nem engedtek papot, és csak éjsza-
kai sötétben, egyik külvárosi temető földjébe helye zhették el holt-
testét nagy nehezen a katolikus egyház kardoskodása miatt. Amig a
halott otthon feküdt, özvegyének pénzt kellett szórnia a papoktól
felizgatott tűntetők közé, akik még holtában sem akarták békén
hagyni.

Igaza volt a kertárs francia írónak, Scarronnak: Moliere "nem
nevetett, csak nevettetett". Talán éppen ez adja meg életműve hite-
lét, fájdalmasan drámai hitelét. Ö maga szenvedést hordozott egész
életében, s a maró komikum nem könnyed, felszínes életvidámság-
ból, hanem mélyebbről, valóságlátásból fakadt. Ugyanezt a kettős-
séget - a mosolyét és a könnyét - művei a mondanivalójukban
rejtik, s ezzel válnak az élet valódi tükrévé. Nézőinek a derű mellett
megrendülés az osztályrésze. Darabjainak nevetséges figurái legtöbb-
ször szánalmat is ébresztenek bennünk. Vígjátékai nem nélkülözik
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az emberi esendőség sokszor tragikus vonásait. Nevettetes közben
nyugtalanítanak és meghatnak. A Nők iskolájának viszonzatlarrsze-
relmű szánalmas hősén nem tudunk felszabadultan kacagni, oly
mélyről tör fel belőle az emberi panasz. Ta7·tuffe figurájában a ko-
mikum néhol tragikomikumba csap áto A fösvény rögeszmébe tébo-
lyodó monológja, amikor elveszettnek hitt pénze után epekedik,
vagy. vihogása hitelező uzsorásának közeli halálán, nem. tudva, hogy
a saját halálát 'kívánja -, a néző arcára fagyaszt ja a mosolyt. Nem
tudom, nem ezek a pillanatok a leginkább nevelő erejűek-é, amikor
a tükörben megvillan valami az emberi gyarlóság tragikumából és
az önzés, az embertelenség kérlelhetetlenül visszahulló átkából ?!

Halhatatlanságának titka mindezen túl abban rejlik, hogy Írói. és
szinészí képességeit kerának szolgálatába állította, és saját társa-
dalma típusaiból tudott időtlen, illetve mindig időszerű típusokat te-
remteni. A legnapibb aktualitásból nőtt - anélkül, hogy ezt sejt-
hette vagy akarta 'volna - egyetemessé, ma is aktuálissá. Nem elszi-
getelt példa arra, hogya jövőnek is akkor teszünk legnagyobb szol-
gálatot, ha merünk egészen korunk gyermekei lenni.

Ezekben a napokban újra végigolvastam néhány művét, hogy köz-
vetlenül nézzek szembe vele, különösen a keresztény hit megítélése
tekintetében. Öszintén cseng a hangja a Tartuffe egyik szereplőjé-
nek ajkán: "Azért, mert rászedett egy szemtelen gazember sivár er-
kölccsel és dagályos intelemmel, hirtelen azt hiszed, hogy mindenkí
ilyen s igazi áhítat sehol meg nem terem?" Valóban úgy van, ahogy
a francia irodalom egyik kiváló mai magyar ismerője írja Moliére-
ről: "Korántsem hitetlen; a kereszténységnek azt a humanizált vál-
tozatát követi, amelyet a kritikai gondolkozás kezdeményezői alakí-
tottak ki." Úgy érzem, a kereszténységnek is szolgál azzal, hogy le-
leplezi a látszathitet, és összekapcsolja a szív hitét az őszinte ember-
séggel.

1972

Az örök emberi
Goethe

~letművét kötetek ezrei kutatják.. méltatják a. halála ..óta él~eIt
másfél században. Ebben a növekvő erdőben kís hulló falevél .ez a
parányi írás. Talán mégsem hiábavaló tenyerünket belemerítenünk
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a'goetheí tengerbe, s ami ujjainkon pár pillanat alatt átcsorog, néz-
nünk tünődőn, elmélyülten.

l\legnagyöbb élmény, amely Goethe életével, írásaival való fog-
lalkozás közben szüntelenül ér, az örök ember látványa. Goethét la-
pozgatva, magunkkal találkozunk. Az emberinek olyan teljessége e,
amelyhez foghatót nem tudnék hirtelen említeni. Ha azt mondjuk :
"emberi", ez a szó egyszerre fényt és sötétet, magasságot és vergő-
dést, eszmét és küzdelmet, erényt és vétket, nagyszerút és kínosan
fájdalmasat idéz fel. Goethe nagyban magába sűrítette az emberlét
legbensőbb, bonyolult titkát és ellentétes, ellentmondásos mivoltát.

A róla mondott sok-sok jellemzés között a mi Kosztolányink ért
.nagyon közel hozzá. Frankfurti szülőházának az udvarán állt meg a
magyar író, és a hely varázsában izzott fel benne a választ is tartal-
mazó kérdés: "Ki lehetett voltaképpen ez a lény, aki folytonosan
nyugtalanít tökéletésségével, megdöbbent gyarlóságával, ez a legoko-
sabb halandó, akibe lehetetlenség belekötni, ez a józan-részeg, ezá
zabolátlan-zabolás, ez a kegyetlen-gyöngéd, ez a legemberibb; legem-
berebb ember?"
. Messziről szemlelve Coethét, sokan a sikeres udvaroncot, a ra-

gyogó életrnűvészt, a tökéletes nyelvi alkotó hideg fenségét, a klasz-
szikus irodalom európai hegycsúcsát veszik észre. Közelről nézveép-
pen az tagad meg élete történetében és műveiben, hogy nem tűnhet
öregkori fáradt lemondásnak, hanem átélt valóságnak bizonyul a
hetvenöt éves korában mondott, alig három hét időközével elválasz-
tottkét vallomása: "Éltem, szerettem és nagyon sokat· szenvedtem !
- így volt." "Engem mindig a szerencse különös kegyeltjeként ma-
gasztaltak; nem is panaszkodom és nem akarom becsmérelni életem
folyását. Ám alapjában véve nem volt az más, mint fáradság és ro-
bot, és elmondhatom, hogy hetvenöt évem alatt négy hetet nem él-
hettem igazán kedvem szerint."

Azért is lehet mondani, hogy Goethe életében teljességében tükrö-
ződik az emberi lét, mert nemcsak személyes életét élte át mélyen
érzésben és gondolatban, hanem egész korát. "Ki világtörténetet él,
I a pillanatra hogy hajolhat? I Csak ki kora szívéig látva ér, I mél-
tón csak az beszélhet,. az dalolhat." (Ki világtörténetet él. Somlyó
György fordítása.) Tanulságos Goethét végigkísérni ezen az úton a
weimari fejedelemség államférfiúi fáradozásától kezdve a francia
forradalommal való találkozásán át a nemzeti korlátokon' felülemel-
kedésig, a béke mellett tett hitvallásáig, vagy akár Napóleonnal foly-
tatott beszélgetésig. Tudta ő, mit jelent a közért való szolgálat. Har-
mincnégy évesen írja egy levelében: " ... savanyú falat kenyér, ha
az embert arra fogadják fel, hogy a világ diszharmóniáját harmó-
niává alakítsa át."
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Élete során néhány szor átélte szerelmi érzésben énje megújulását,
azután a lemondás keserűségét, ám ilyen és minden más, boldog és
boldogtalan tapasztalata beleivódott írói, költői alkotásaiba. Művei
"mind csak egy nagy vallomás töredékei", amint mondja önéletírá-
sában. Fájdalmas életélményei, lelkismeréti gyötrődései közepette -
amint egy fiatalkori epizód után később megjegyzi - "a költészetnél
kerestem segítséget. Folytattam szokott költői gyónásomat."

Első híres regényéről, a Werthe1Től mondja élete utolsó évtizedé-
ben: "Ez is olyan teremtmény, melyet tulajdon szívem vérével táp-
láltam, mint magzatát a pelikán." Utolsó csalódását a Marienbadi
elégiában ömleszti gyógyító remekműbe. A nyáron a cseh fürdőhe-
lyen megálltam a ház előtt, ahol azokban az időkben lakott, és át-
éreztem versét.

A goethei alkotások így születtek: sokszor keserű, fájdalmas való-
ságból, életének belső "anyagából", s ezért olyan mélyen emberiek.
Ezért lettek költői, írói művei: gyónása és vigasztalása. Mint min-
den igazi, belülről fakadó írás. Fő művét, a Faustot, egy életen át
írta: az örökké nyugtalan, kereső ember drámai költeménye alapjá-
ban véve nem is egyszeruen ezt a főgondolatot testesíti meg, hanem
"azt a gazdag, sokszínű és sokszerű életanyagot" tárja fel, amelyet
nyolc évtizednyi emberi élet átfogott.

Érdemes Goethéhez menni: emberlétünk átélésében segít. S így
tárhatjuk ki magunkat jobban, valóságosabban, igazabban az Isten
szeretete sugarának Krisztuson át, akit az evangélikus Goethe, a re-
formáció nagy értékelője, Megváltóként nem tudott felismerni. Az
isteni kinyilatkoztatást szélesebben fogta fel, az emberiség más nagy-
jai által is sugárzottan.

Mégis az örökkévalóság jelene és jövője fénylik át egy öregkori
búcsúzó levelén: "Sokáig élni annyi, mint nagyon sokat túlélni, sze-
retett, gyűlölt, közömbös embereket, birodalmakat, fővárosokat. sőt
erdőket és fákat is, melyeket fiatalon vetettünk és ültettünk. Önma-
gunkat is túléljük, s éppenséggel hálálkodva ismerjük el, ha testünk-
nek és szellemünknek legalább egyes ajándékai megmaradnak ne-
künk. Mindezt a mulandót elviseljük : ha megmarad az örökkévaló
jelenvalónak minden pillanatban, nem szenvedünk a mulandó idő
miatt. (... ) Tevékenykedjünk hát így tovább, ameddig tart nappa-
Iunk ; másoknak is fog sütni a nap, s kitesznek magukért a napsü-
tésben, minket pedig azalatt már erősebb fény fog megvilágítani."
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, "Irgalmasságodnak sem lesz határa"
Michelangelo

Az emberiség nem ismer még egy ilyen alkotó egyéniséget, aki a
művészet három terül etén ért a csúcsra: ízig-vérig szobrász volt, de
festői és építészi műveit is egyaránt csodálja az utókor.

A szobrászinasra Firenzében felfigyelt a "Nagyszeru" jelzővel mél-
tatott Lorenzo Medici, befogadta családi körébe és udvarának huma-
nista irodalmi, tudományos társaságába. A Mediciek kertjében az
antik görög szoborgyűjteményen formálódott az ifjú ízlése. Ez a kör-
nyezet és a belőle áradó hatások eljegyezhették volna véglegesen a
reneszánsz szépségideállal és a reneszánsz ember önfeledt életélvezé-
sével.Ö azonban átvéve ezen az emelkedett helyen mindent akor
megújhodó sodrából, mégis messzebb jutott. Lenyűgöző művészete
kissé idegen maradt korától. Pályatársai csodálták, irigyelték, de
meghökkenve húzódtak el tőle. A legigazibb művészek sorsa teljese-
dett be rajta: magába szívta jelene művészi eredményeit, de túlnőtt
korán, előre mutatott.

A reneszánsz művészeti eszmény a harmonikus, tökéletes emberi
szépség volt, az ókori görög szobrok és fennmaradt római' másola-
taik nyomán. Utolérhetetlenül valósul meg ez az eszmény Michelan-
gelo szobraiban, azzal az uralkodó vonással együtt, hogy az ember
belső világa, érzései, indulatai is kifejeződnek az arcon, a tagokon, a
testen. Huszonnégy éves korában faragta fehér márványból első mo-
numentális remekművét, a Szent Péter-bazilikában látható Pietclt,
ahogyan a keresztről levett Krisztust ölében tartó Mária képzőművé-
szeti ábrázolását az olasz "szánalom" szóval jelölik. A szemközt ülő
Mária kissé lehajtott feje fiatal, gyönyörű női arcot mutat. A csodá-
latosan finom vonások mérhetetlen szomorúságot sejtetnek a lélek
mélyén, miközben az egész arc és alak megőrzi a harmónia szépsé-
gét.

A továbblépés ettől a művészi eszménytől már abban jelentkezik,
ahogyan Michelangelo későbbi műveiben megjelenik a drámai pilla-
nat feszültsége. A néhány évvel későbbi Dávid-szobor a küzdelem
előtti pillanatban ábrázolja az ifjút. Antik görög szépségű arc, nagy-
szerű termet és teljes nyugalmú testtartás. Csak a kezén és karján
az erek, izmok duzzadása jelzi a készülő erőfeszítést. A mozdulat, az
egész szobor a döntő cselekvés előtti lelkiállapot kifejezése a tökéle-
tes harmónia jegyében.

Mózese szintén a kirobbanás előttí utolsó percet ábrázolja. A tíz-
parancsolat átvétele után lejött Mózes a hegyről, és távolról nézi az

39



aranyborjú 'imádását.iKeze és.karja áruljael a.benne feszülő indu-
latot. Arcán még ott vanaaÍsten-közelség' ünnepi magasztossága, de
- ha a jobb profilját nézzülf;ahogyan" ~ reprodukciók szokták áb-
rázolni - már fellángolt haragja. Viszont amikor másik oldalról néz-
tem a homályos római templom mélyén, észre lehetett venni az arcra

'ülő rezignált szomorúságot, mintha azt mondaná Istennek :riehéz a
te ügyed, Uram, mert ilyen gyenge a te néped. ..

Ezzel a szoborral már beléptünk Michelangelo alkotásainak legmé-
<Iyebb titkába, oda; ahol ő messze túllépte kora művészetének ft hatá-
rátraa emberi sors iküzdelmessége jelentkezik 'műveiben, ez pedig
idegen volt az életélvező reneszánsz világtól. A harmónia diadalának

· művészeti korszakában Michelangélo úgy tudja ezt a szépségesz-
·ményt.szolgální, hogy közben-megtelítödnek alakjai 'lelki vívódással.
, kétségekkel, kemény kűzdelemmel.rfájdalommal, szomorúsággal, töp-
· rengéssel: vergődéssel. Innen visszatekintve már első Píetája és a
·Dávid is jelzi - sahogyan halad előre élete és művészete, egyre erő-
: sebbenérezzük. műveiben - az önmagával és életsorsával küzdő ern-
·bet: vallomását, . " .

Mert művészetének ezzel a Iövonásávalönmagáról vallott.' Sike-
rek ellenére a nagy kudarcról : II. Gyula pápa síremlékén dolgozott,

,melybe művészete kiteljesedését álmodta bele, amikor irigy/Ség, fél-
tékenység'elgáncsolta, 'a páp a elejtette a tervet, és az ügy harminc-

, éves korától hetvenedik évéig húzódott, megkeserítve élete [avaév-
tizedsit. Vallottak szobrai belső tragédiájaról is: ő, a szépség meg-
szállott ja, rút férfi volt, s akik felé rajongó érzesei szálltak, azok
eszmei távolságban vagy pusztán nemes barátságban maradtak.

Alkotó munkája is testet-lelket' őrlő küzdelemmel járt: A már-
ványtömbnek úgy vágott n'eki vésőjével, kalapácsával, hogy nem volt
előtte részletes, kidolgozott minta, A kővel viaskodva születtekrneg
az alaktalan anyagban rejlő, megálmodott szobrok. A-firenzei Acca-
demia-képtárban, a Dávidhoz vezető széles folyosón sorakozik né-
hány befejezetlen szobra. Befejezetlen? Nem ezt éreztem láttukra.
A modern művészethez szokott szemünk ezekben a töredékekben
teljes müvet lát. Megrázó élmény születése közben meglesnia szob-
rot. A félig kibontott durva k6 a képzelet, a sejtelem borongásának
élményében befejezett egész. S elárulja az alkotó küzdelmét a mű-
ért. ' .

Rómában a Sixtus-kápolna magas mennyezetén Michelangelo négy
évig dolgozott, állványon hanyatt fekve festette a világ teremtése
óriási freskóját. A reácsapódó vakolattól. festéktől mocskosan vitat-
kozott a munka közben a helyszínen megjelenő. kemény akaratú
pápával. A művész emberfeletti küzdelme a művészetért ott rejlik a

. látvány mögött, amelyet ma bábeli nyelvkavargás közepette a világ
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rriinden- tájárórsúintele~ülárar'noiva egyszerre több száz ember cso-
;'dáL' -, c, -'. .• . .

Istermel is-kü~dött egész életében. Önvallomásszerű verseiben -
rrielyék gyűjteménye magyarul is megjelent Rónay György fordítá-
sában (Magyar Helikon, 1959) ~ a bűnbánatnak, a kárhozat félel-
mének meg'remÜt6 hangjai csendülnek meg. Ezek az érzések fiatal-
korában Savonarola prédikációi nyomán támadtak benne, és kísér-

. ték továbl:/ férfiéveiben is. Dante Isteni színjátéka, melyet egyik
tanítványa, Coridivi szerint "jóformán könyv nélkül tudott", az üd-
vösség és'kárhozat személyes kérdését megerősítették benrie.

Isten vezetésének különös csodája, hogy ez a vergődő, önmagával
tusázó, vétkei alatt görnyedő és a kárhozattól félő lélek élete utolsó
szakászában megtalálta az evangéliumot, Isten bűnbocsátó szereteté-
nek és üdvözítő kegyelmének örömhírét. Erről a hitről tanuskodó
.versei az 1550 utáni évekből valók. Ekkor lépte át hetvenötödik élet-
évét: Még tizennégy esztendejé volt hátra. A megelőző évekbénlaS'-
san összegyűlt hitbeli felismerések most törtek ki belőle lírai valId-
másban, de ~ mint látni fogjuk -'~belső fordulat már régebben
végbementnála. Isten kegyelmének megragadásához a legtöbb et Vit-
tória Colonna, az eszményi' rajongással szeretett nő közvetítésével
kapott. Barátságuk 1538 őszén mélyült el. Az asszony 1547-ben meg-
halt, de hatása a mester lelkivilág-ában életreszólóari megmaradt. De
hol érte el őt, Vittoria Colonnát, egy őrgróf özvegyét az Isten kegyel-
méről szóló evangélium ?

Nem él benne a köztudatban, pedig Michelangelo régebbi kutatói
is felfigyeltek rá, legkiválóbb ismerője, a magyar Charles de Tolnay
pedig kitűnő műveiben több helyen és részletesen foglalkozik azzal
a ténnyel (Michelangelo. Mű és világkép. 1975. Corvina Kiadó) -,
hogy Vittori a Colonna kapcsolatba került olyan mozgalommal, mely
a reformáció világos hatását hordozta olasz földön. A spanyol Juan
de Valdes 1531 körül jött Itáliába mint humanista és a reformáció
felismerésének vallója, Tolnay is megállapítja, hogy Valdes hitének
alapja Róm 3,28: "Azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a
törvény követelte cselekedetek nélkül." Ez a bibliai álláspont a re-
formáció felfedezése volt a 16. században.

Érdemes egy kicsit utánajárnunk Valdes itáliai működésének,
"melynek kezdetekor harmincéves lehetett. Az általa létrehozott kis
körben a saját, valamint Luther és Bucer iratait olvasták. Mozgalma

'Napolybóf egész Itáliára kiterjedt, ha nem is nagy számú követővel.
Csatlakozott hozzá Bernardino Occhino, jelentős prédikátor, refor-
mátori teológus, akit 1542-ben az inkvizíció Rómába idézett és ezért
elmenekült külföldre, hitéért hányatott sorsot vállalva. Ez az Occhino

·153.f~1541 között Vittoria Colonna lelkiatyja volt, s utána a lelki
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tanácsadó szerepet a nagy rnűveltségű nő életében a kör egy másik
fontos tagja, az angol Reginald Pole bíboros vette áto Valdes egyik
legjelentősebb követője az a Contarini bíboros, aki előzőleg Velence
küldötteként részt vett a wormsi birodalmi gyűlésen, 1541-ben pedig
a regensburgi vallásügyi vitán pápai legátusként buzgón fáradozott
a dogmatikai ellentétek kiegyenlítésén, mindenekelőtt a megigazulás-
tant illetően. Contarini belső meggyőződését kifejezik következő
mondatai: "Senki sem azért cselekszik jót, hogy elnyerje a kegyel-
met, hanem azért, mert elnyerte. Hiszen hogyan is élhetne valaki,
aki még nem igazult meg, igaz emberként? A fő dolog tehát a ke-
gyelem, a jó cselekedetek csak azután jönnek." Akár Luther is fo-
galmazhatta volna. Vittoria Colonna itt, a Valdes nyomán támadt
hitbeli megújulási mozgalomban -, amelynek teológiai érdeklődése
középpontjában a reformáció fő kérdése, az egyedül kegyelemből,
hit által való megigazulás állott - találkozott a Krisztusról szóló
evangéliummal, s így lehetett Isten kegyelmének hírvivőjévé Miche-
langelo számára.

Michelangelo hitbeli változását - noha ő nem mérte fel az ellent-
mondást az új felismerés és a hagyományos dogmák között - vilá-
gosan tanúsítják levelei, utolsó évtizedeinek művészi alkotásai, fő-
ként pedig költeményei. Vittoria Colonnához valószínűleg 1540-ben
írt levelében mondja: "Most már értem és belátom, hogy Isten ke-
gyelmét nem lehet megvásárolni, és hogy nagyon nagy bűn, ha va-
laki ezt a kegyelmet nyomasztónak érzi."

Tolnay szerint megtérése az Utolsó ítélet készítése közben kezdő-
dött. Amikor a Sixtus-kápolna mennyezetének első terveit készítette,
1533-ban, még nem ismerte Vittoria Colonnát, de a végső koncep-
cióra már az ő lelki hatása nyomta rá bélyegét, s ez kiviláglik a
freskó egyes részleteíből. A Krisztust körülvevő szentek csoportja,
akik meg akarják akadályozni az ítélet végrehajtását, tehetetlenek;
hiába minden közbenjárás - mondja Tolnay. Jézus anyja pedig a
végső verzióban nem úgy jelenik már meg, aki közbenjár az embe-
riségért, hanem félelmében önmagába roskad - ezt sem teológus,
hanem az emlitett híres művészettörténész állapítja meg. És még
tovább: "Első ízben jelennek meg ,Utolsó ítélet'-témában - a freskó
baloldalán - olyan alakok, amelyek minden külső segítség, szár-
nyak nélkül emelkednek az ég felé. (... ) Lassú, fáradságos, földön-
túli lények közbenjötte nélkül végbemenő felemelkedést látunk; ki-
zárólag a hit és a Krisztus-Nap mágikus vonzereje mozgatja. A Ires-
kónak ez a része valóban olyan, mintha az egyedül hit által való
üdvözülés tanának az ,illusztrációja' lenne."

Márványban is ugyanezt a hitbeli látást érzékelteti az a két szobor,
amelyet Michelangelo élete utolsó húsz évében alkotott: a firenzei
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Dóm-beli Sírbatétel és Milánóban a Sforza-várkastélyban látható
Rondaniní Pieta. "Azt viszi beléjük, amire legnagyobb szüksége van
- az isteni szeretetet. E két utolsó szobrát valóban nem is megbízás-
ból, hanem egyedül önmagának készítette."

A kegyelemből, a Krisztusba vetett hit által való üdvözülés igaz-
ságának személyes átélésére néhány versszakot lássunk késői versei-
ből!

"Szerelmi álmok, hiúk, üresek! I mi lesz most, hogy két halál is
közelget? I Egy biztos, hogy fenyegetőn mered rám. II Már nem
nyugtat meg véső és ecset; I egyet kívánok: az égi szerelmet, I mely
karját tárja felénk a keresztfán." (Életem immár lassankint elér ... )

"Szent szemed ne zordan ítélve nézze I múltamat, gonoszságom
meg se halld már, I és ne emeld rám szigorú karod. II Csak véred
mossa vétkeim fehérre, I s minél vénebb vagyok, adj nekem annál I
gyorsabb vigaszt, bővebb bocsánatot." (Levetve kínos, lomha terhe-
met. .. ).. .
.."Mert, bárhogy ráhagyatkozzunk szavadra, I merészség talán,

Uram, azt remélnünk, I hogy késésünk jóságod megbocsátja. II Bár
véred titka nyilván azt mutatja: I ha páratlan volt szenvedésed ér-
tünk, I irgalmasságodnak Sem lesz határa." (Felerészben fáj s búsít,
felerészben ... )

Eletern legnagyobb élményeihez tartozik, amikor 1972-ben Itália
szépséges földjén elzarándokolhattam Firenzében, Rómában, Milánó-
ban Míchelangelo műveihez. Ám alig kisebb élmény volt, amikor né-
hány. évvel azelőtt kezembe vehettem verseit magyarul. Pár évvel
később meg a legjelentősebb kutatója bontotta ki magyarul megje-
lent művében művészi alkotásaiból a szakértő kezével ugyanazt a hi-
tet az Isten kegyelmének egyedüli nagyságáról, amelyet vallok ifjú-
koromtól kezdve mindmáig.

Michelangelo utolsó évtizedeiből szobrok, festmények, levelek, a
"szép, de reszketős öregember-írással" rótt késői versek - ahogyan
kéziratainak múlt század végi gondozója említi meghatóan - együtt
dobbántják szívünkbe a legdrágább, legnagyobb igazságot Istenről
Krisztuson át: irgalmasságának nincs határa.

1975, 1987
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_.Reménytelenségen atsugarzo remenyseg.i"-_
Vörösmarty Mihály - - ,

Emlékezésünk szűk keretében csak életének, költészetének -alap-
húrját pendíthetjük meg: a tragikumot, melyből erő és szépség, sőt
remény árad. Lelki. alkata is hajlamos volt a bánatra, de sorsa sem
kedvezett neki. Anyagi gondokközött töltött ifjúkor, megözvegyült,
szegénységgel küzdő édesanyjának fájó látványa csak kezdete élete
nagy belső terheinek. Mert ';végigkísérte kettős olthatatlan szenve-
dély, mely több kínt, mint örömöt adott fialaléveiiŐIaz utolsókig.

Egyik végzetea haza szerétetének mély, személyes átélése. A ha:'
zafias gondolkodást apjától és-magyar íróktól szívta magába. Fálu:'
hoz kötődő családi életformájuk közel vitte a- néphez; Jánó's öccse
így emlékezik vissza: " a népmondákat, meséket, nótákat 'külőnös
figyelemmel hallgatta. ( ) Akukoricqfositáskoies 'szőlős~Üré't~k:-
ben nagy élvezettel volt. (... )" Az 183.o-as évek elejéritmegindult
nemzeti _függetlenségi mozgalmaknak a nép felé Iordulására ' felfi-
gyelt.:f:lethossziglan összekapcsolódott lelkében ésverseíben a haza
és a~ emberiség ügye. Belevetette magát a nemzeti megújhodás vá-
gyának és munkálásának sodró áramlatába/Negyvenéves kerára -
a halott nagyokat is megelőzve - az iország első költőjének számí-
tott, akinek szavát leste a nemzet. . --::.

Ez a: teljes azonosulás a haza ügyével, melyet mindig az emberi-
ség ege alatt szemlélt, nem járhatott kétségek, fájdalmak, hullámzó
érzések, nagy letörések nélkül. Ráznhant az ország helyzete, a tör:"
ténelmi körülmények terhe. Állandóan kísértette a nemzethalál iá-
tomása. És gyötörte mindaz, amit nemzetében bajnak, hibának lá-
tott; ő igazán nem volt elfogult népe iránt.

Felfokozottan vált a nemzeti tragédia költőjévé az 1848-as forra-
dalom összeomlása után, a rákövetkező elnyomatás éveiben. Mindvé-
gíg Kossuth politikájának lelkes híve; a szabadságharc leveréset kö-
vetően osztozik a honi bujdosók sorsában; s megrendült egészséggel,
összetörten éli át a nemzet gyászát. "Setét eszmék borítják eszemet.
(... ) Mi a világ nekem, ha nincs hazám?" (Emlékkönyvbe)

De - és ez a nagy dolog - hazafias költészetének minden boron-
gásán, kétségbeesé sén keresztültör régebben is, később is a nemzet
talpra állására Ielkesítő erő, és a remény a reménytelenségben. Az
1836-ból való Szózatban egy jobb kor reménysége es a nemzet sírjá-
nak képe váltja egymást, de a kicsendülés a tántoríthatatlan helyt-
állásra biztat: "Áldjon vagy verjen sors keze: / Itt élned, halnod
kell," Halála előtt, 1854-ben írt A vén cigány soraiban vad, tomboló
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fájdalom zokog, "Isten sírja reszket a szent honban", de a végén hir-
telen abbahagyja az eszeveszett keserű, gondűző mulatozást: "Húzd,
de még se, - hagyj békét a húrnak, / Lesz még egyszer ünnep a vi-
lágon". . .

Az életét átszövő másik, tragikus érzés a szerelern. Húszéves alig
múlt, amikor reménytelen vonzalom támad benne a földbirtokos csa-
ládnak - amelynél nevelősködött ~ a leánya, Etelka iránt. A seb
évek múltán is sajog. A lassanként kialvó szenvedély emléke azon-
ban folyvást termékenyíti költészetét - ahogyan Gyulai Pál szépen
írja. A tragikum fokozódik: átéli a legnagyobb kietlenséget, a teljes
érzelemnélküliséget, ami már maga a halál az életben. "És neked,
ki szívkihalva, / Élsz magadtól iszonyodva, / Kell-e még halál?" (Az
elhaló szerelem) Negyvenes éveiben új szerelem ejti rabul. A nála
huszonnégy évvel fiatalabb Laura iránti ostromló vágyból szépséges
költemények születnek. Kétesztendei várakozás után elnyeri az imá-
dott lány kezét, de híres verse, A merengőhöz, elárulja, hogy a
menyasszonya szívét nem kapta meg: "Hová merűlt el szép szemed
világa? / Mi az, mit kétes távolban keres?" "Sorsom te vagy" - vallja
(Laurához) -, és az ilyen mély, mindent oda adó érzés magában
hordja a beteljesületlenséget.

Életének ebből a másik végigkísérő tragíkumából születtek a ma-
.gyar szerelmi líra gyönyörű termékei, melyek a lélektárulkozás és a
költői szépség erejével ragadnak magasba.

Vörösmarty nem lehetgtt vallásos érzelemvílágú, versei legalábbis
ilyenről nem tanúskodnak. Csak ha anyjáról ír, rezdül meg benne ez
az érzés, nyilván gyermekkori emlék hatására az imádkozó édes-
anyáról. Mégis életének, költészetének megpendített alaphúrjaban -
a keresztény fülek számára hallhatóan - bibliai igazság visszhang-
zik áttételesen: azerőtlenségen áttörő erőről, a reménytelenségen át-
sugárzó reménységről, a mélyben megnyilvánuló kegyelemről.

1975

Már az ember belső világát kutatja
Tiziario

.K;ev;~~művésze van. a .múltnak, .akinek életművén oly mintasze-
rűen lEi!h.etne.megfigyelni kor, környezet és tehetség egybeolvadó ha-
t,~~~ktpiIlt Ő, á velencei f,est9ki~ály: )l~szak-Itália egyik városkájából



kerül Velencébe, s a felnövő fiúnak ez a hely adja meg életkéretét,
"Ó minden csodák csodája, a tenger minden gazdagságával gazdag:
Velence, a te szépséges szépségedben elbűvölő város" - írja a 16.
század elején az egyik kertárs író. Itt a velencei festészet nagyjai-
nak - Bellininek, Giorgionénak - közvetlen hatását szívja magába
az ifjú Tiziano. Hamarosan kiforr egyéni stílusa, amellyel korából
kimagaslik mint a nagyerejű színek festője, a színhatások mcsteré.

Nincs harmincéves, amikor megfestette a Frarí- (ferences)
templom főoltárképét. Mária mennybemenetelének elképzelését áb-
rázolja. Az aranyló, bíborló színekben fürdő képen a mozgás felfelé
törö irányát a kompozícióval, a mű felépítésével oldja meg.' A kép
első vázlatát, így mondják, a fiatal mcster egy őszi naplementekor
a lagúna partjain készítette, amikor az ég arany színt öltött és il bá-
rányfelhőket a lenyugvó nap sugarai rózsásra festették. A parton ép-
pen halászbárka kötött ki, s erőteljes halászok hordták ki a zsák-
mányt. Ez a mozgalmas csoport is rákerült a vázlatra, hogy' majd az
oltárképen az apostolok összesereglett, izgatottan tülekedő látványát
adja. Mélyebb vallásos áhítat nem érződik a képen. A művészet
nagyszerűsége árad róla, úgyhogy a készülőalkotás csodájára 'jártak
a külföldi követek, s szerették volna megszerezni uruk részére.

Tiziano az érett reneszánszt képviseli művészetében. A humaniz-
mus gondolkodásának megfelelően az ember érdekli. A "női' szépség
varázsán túl, amely számos művéről árad és ejti rabul a szemlélőt,
már az ember belső világát kutatja, s ezért lesznek olyan jellemző
erejűek portréi. Ezeken az arcok mögé látunk, a jellembe. sőt szinte
a titkos gondolatokba. Ill. Pál pápa és unokaöccsei című festményéri
az agg pápa riadt tehetetlenségét érezzük, amint az egyik unoka-
öccse rá akarja venni valami cselszövésre - látjuk, pedig csukott ct
szája! -, a másik unokaöccse pedig hidege? f'ígyel, készen.,' hogy
részt vegyen a sötét ügyben. A képből rnegismérjük ct művész' 'ren-
díthetetlen ragaszkodását az igazsághoz, hiszen ne felejtsük, a fest-
ményt nála a pápa rendelte, ő pedig leplezetlenül festi a jellemeket.

V. Károly császár meghívja udvari festőjének. Kapcsolatukat - a
korabeli felfogás szerint áthidalhatatlanul nagy rangkülönbség elle-
nére - bizonyos meghittség, bizalmasság jellemezte. Tiziano életé-
nek első króníkásai mesélik, hogy a császár egy alkalommal felvette
a földről a festő leejtett ecsetjét. Az anekdota akkor is jellemző vi-
szonyukra, ha így nem történt meg, s jelentőséget megértjük, ha
arra gondolunk, milyen szigorú etikett uralkodott a császári udvar-
ban.

A császár nevére felfigyelünk. Igen, ő volt az,aki Luther ellen for-
dult a wormsi birodalmi gyűlésen. Német-római császár, a reformá-
ciónak belsőleg, hitében is elszánt ellenfele. Az ún. schmalkaldení
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háborúban a protestáns német fejedelmek felett aratott győzelme
után róla festette Tiziano egyik legnagyszerűbb képét: a lovon ülő
mozdulatában és arcán ott van a győztes öntudata, de az elszántság
is a további küzdelemre, sőt - vagy csak az elkövetkező történelmi
események ismeretében mi érezzük? - a győzelem kétes eredménye.
Mindenesetre Tizianónak köszönhetjük V. Károly belülről is hű áb-
rázolásait, amelyek olyannak mutatják a császárt, mint késői emlék-
iratai és uralkodása: okosnak, hidegnek, számítónak, megközelíthe-
tetlennek.

Hogy a császár öreg korát a világtól való elvonultságban, a ha-
talomról való keserű lemondásban töltötte, az Tizianót - a köztük
levő bizalm as viszonynál fogva - nem lepte meg. Hatással volt a
művészre a császár elmélyülő vallásossága. Saját életét érő bánatok
is befelé fordították a mestert. Az öregedő művész legkiválóbb alko-
tásai, az arcképek mellett, éppen a vallásos tárgyú festmények, ame-
lyeken most már bensőséges átélés érződik. A saját sírja fölé szánt
Pieta, a keresztről levett Krisztust ölében tartó és fiát sirató Mária
ábrázolása - melyet már nem tudott befejezni -, őszinte vallomás
erről. A főalak rajta a sugárzó testű Krisztus.

E kései képein, köztük megrázó önarcképén, változás figyelhető
meg. Színei egyre mélyebb tüzűek, a fények felvillanásai egyre na-
gyobb szerepet kapnak, s a részletek egyre kevésbé lesznek fonto-
sak. Ekkor már csak a lényegre tör. Már inkább csak önmagának
festi képeit. A kortársak meglehetősen értetlenül álltak előttük, de
éppen ekkor - túl asikereken - ért a csúcsra. A határra jutott,
ahol a reneszánsz átadja helyét a barokknak, de - és ez a nagyobb r
- előre is ívelt, száz évvel későbbre, Rembrandthoz.

Nem ő az· egyetlen az alkotók között, aki életében kétszer adott
újat a jövőnek: ifjan, a pályája felfelé törésekor, és már idősen, a
pálya végén. Bizony igaz - nem csupán bibliai értelemben: "Ifjai-
tok látásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak."

1976
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A modern ernber lelki kertársa
Vajda János

\.; ..

. . - .

Nem véletlen, hogy a korabeli hivatalos irodalom szembéri <illott
vele haláláig, s az irodalmi kritika vezéralakja, a nagy tekintélyű
Gyulai Pál mindvégig elmarasztalta. 8 az sem véletlen, hogya fia-
tal Ady Endre 1906-ban első jelentős verseskötete elején megírjaszel-
lemi találkozását az akkor már kilenc éve halott költővel, "lelke aty-
jával", ,,8 homlokomon simogat kezével / A Montblank-ember, / Én
szent elődöm, nagy rokonom ... " (Találkozás Gina költőjével). Két
évvel később ő adja meg róla az első legteljesebb jellemzést - ma-
gára is gondolva: "Magyar és vátesz, ez éppen elég, / Hogy honi kés-
sel szent szívén döföljék." (Néhai Vajda János). Adyval együtt száza-
dunk elején a Nyugat folyóirat irodalmi nagyjai is Vajda Jánost val-
lották ősüknek.

Végigkínlódta életében a nemzet sorsát. Lelkes híve a 48-as. sza-
badságharcnak, s a nemzeti függetlenség eszméjét később is őrzi. De
az elbukott nemzeti forradalom után lelki válságba kerül, s a Meg-
hasonlás című versében a "milliók boldogításának" törekvésében
csalódott ember kiábrándultsága szólal meg. Az ország érdekében az
Ausztriával való megegyezés híve, de a Habsburgok kárára változott
történelmi helyzetben a kiegyezés jobb lehetőségeinek eljátszását
panaszolja. Magyarország iparosodásáért és művelődéséért száll sík-
ra. A köznemességből alakuló polgárság vezető szerepét 'hirdeti, s
közben méltán ostorozza e réteg önzését, elmaradottságát. A demok-
rácia harcosa publicisztikai írásaival, s a közéletből, "e förtelmek 'he-
lyéről" a természet csendjébe vágyik, "hol a világi lárma elfogy".
Minden idegszálával együtt rezeg a 'hazát érintő események hullám-
zásával.

Politikai törekvéseinek kudarcával párosul magánéletének tra-
gikus hiányérzete. Egyetlen nagy szerelem töltötte be lelkét, de el-
lentétes érzésekkel, és soha nem jutva beteljesüléshez. A fiatal költő
beleszeret budai szállásadója izgalmasan szép lányába, aki nem so-
kat törődik vele, és nagyravágyásból, pénzért egy bécsi mágnáshoz
költözik, majd elzüllik, idősebb korában az italnak adja magát.
A költő szívében a forró vonzódás és a megvetés hullámai váltják
egymást, de Gina alakja egész további életén, több mint negyven
esztendőn át kíséri. Ebből a tragikusan mély érzelemből születnek
legszebb versei az évtizedek során, köztük az ismert remekmű, a
Húsz év múlva (1876).

Életének közéleti és egyéni keserűsége - lelkének alkati tulajdon-

48



ságaíval együtt - érthetővé teszi, hogy költészetében a magány fáj-
dalmának megéneklóje lesz, ennek az annyira jellegzetesen modern
életérzésnek. űstökös megjelenése az éji égbolton saját sorsára em-
lékezteti: "Szomoru csillag, életátkom képe, / Sugár ecset, mely festi
végzetem, / Akárhová mégysz a mérhetlen égbe, / Te mindenütt
egyetlen, idegen!" (Az üstökös)

Elsőként éli át lírájában a természettudományos világképet, aho-
gyan korában, a 19. század második felében látták. A világűr mér-
hetetlen látványa a mindenség titkát keresteti vele, s kínzóvá lesz
számára, aki már nem tud hinni Istenben, a kérdés: "Ki tartja fönn
e szörnyű méretekben / A rendet, mely haj szálig összevág?" :€s még
gyötrőbb é, hogy mi' az értelme a szüntelen körforgásnak : "Bölcső,
menyasszonyágy, koporsó, / Enyészet, élet egymást váltja. // Kará-
csonyesti ólomöntők / Játéka hát a nagy mindenség?" Az anyag ma-
radandóságának elvét vallva, ébred benne a miért: "Örök a léte a
salaknak, / Elmulandók csupán az élők?" (Nyári éjjel)

Kozmikus költészetében a dolgok végső értelmét kutató vágy leg-
főképpen a halál problémájába ütközik bele. "Itt mindenütt, ben-
nem, fölöttem / Merő csoda, titok, homály. / Ide mi végre, honnan
jöttem? / Miért e lét, mi a halál?" A halál ugyan a mulandóságával
is borzaszt ja : "Soha többé, soha többé! / Szív, hogy ezt elviseled ! /
Emberagy. a ,mindörökké' / Őrületbe hogy nem ejt?" (A Balaton
partján). De jobban fél attól, ha folytatódnék a lét túl a síron:
" ... Mi van / A koporsók, a sírok fenekén? / Nem csal-e a halálnak
látszata?" (Végtelenség) Az a gondolat gyötri, hogy életének szenve-
dését, a' fájó hiányt nem temeti el a sírhant. "Be nem telt vágy, el
nem lobbant láng / ... / Ha van tudat a túlvilágon, / :€n mindig ezt az
órát látom. I E hézag ot a múlt időben ... " (Kísértetek) Lírája meta-
fizikus, a tapasztalati határon túli kérdéseket fürkésző gondolatai ide
érkeznek: "A mulandóság lehangol csak, / Az öröklét kétségbe ejt.
1.. ./ Örökké élni; élni, élni, / Lét kínja bármi szaggató; / Soha, soha
meg nem pihenni ... / Irtóztató, irtóztató!" (Nyári éjjel)

Különben is a legtöbb et kérdező magyar poéta ő. Verseiben igen
sok a kérdő mondat, a töprengő keresés jele. Hangja köznapi, szen-
vedélyes és őszinte. Annyira engedi megnyílni önmagát, hogy nem-
egyszer a lélek tudattalan világa tör fel verseiben. Öszinteségéhez
tartozik, hogy álszemérmes korában meri a szerelmet a maga való-
ságában, testi vágyaival is megénekelni, nemcsak álcázott légiessé-
gében.. Természetleírásaiban nem a külső kép visszaadása vezeti, ha-
nem a tájban is viharzó lelkének árnyaival és vágyott békéjével ta-
lálkozik. Akármiről ír, önmaga vívódó lénye válik verssé. Így lett a
modern ember lelki kertársa.

1917
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Az élet és a művészet ütközésében
Lev Tolsztoj

A világirodalom egyik legnagyobb alkotójának az élete kérdőjele-
ket rajzol elénk, művészete ellenben fényesen ragyog, regényei él-
nek, hatnak szerte a "világon, nálunk is. Noha évszázadnyi idő választ
el bennünket regényeitől, a Háború és béke, az Anna Karenina, a
Feltámadás varázsa nem kopik, frissek maradtak az idő múlása el-
lenére. A mai embernek is hiánytalan olvasmányélményt nyújtanak
Tolsztoj e fő művei, s rajtuk kívül több kisebb regénye és elbeszé-
lése, például egyik legszebb novellája, a Szergij atya.

Viszont Tolsztoj, az ember és a "gondolkcdó, akit naplójából, leve-
leiből, tanulmányaiból, cíkkeiből, vallomásaiból és élettörténetéből
megismerünk, furcsa, ellentétekkel teli képet mutat. Tulajdonképpen
önmagával és emberekkel való meghasonlásban élte le hosszú éle-
tét. A meghasonlás fő gyökere, első pillanatra bármennyire is külö-
nösen hangzik, az erkölcsi tökéletességre való törekvése volt. Ez a
nemes szándék is, mely élete második felében mint evangéliumi élet-
eszmény jelentkezett nála, vezethet belső és külső ellentmondáshoz,
mint ahogyan vele történt. A fiatalkora óta maga elé tűzött életsza-
bályok és csonka megvalósításuk közötti ütközés állandóan kísérte.
Olykor túlzó torzításba vitte az erkölcsi eszményt, amelynek elérhe-
tetlensége alatt azután szenvedett, a külső szemlélő előtt pedig visz-
szás figurának, sőt képmutatónak tűnt, amint az őt csodáló Gorkij is
nyilatkozik róla.

A nemi erkölcs, házasság, család jelentette életében az egyik küsz-
ködő területet, a másikat pedig az elnyomott orosz nép szeretete. Az.
ifjúkori kilengések és megbánások, majd a házasság magasztalása
után eljutott R házasságban való teljes önmegtartóztatás hirdetéséig,
selbukásnak érezte, hogy nem tudja megtartani. Sokat vergődött a
családja elhanyagolása, sőt elhagyása kísértésével. Élete végén, 82
éves korában el is menekült otthonából ; alig pár hét múlva halt
meg, szinte útközben.

A szegény nép iránti felelősségében is, mely fokozódóari végigkí-
sérte életét, jellemezte - áldozatos emberbaráti tettei ellenére - a
jóhiszemű próbálkozás, megtorpanás, gyakran különcség. Hosszú,
alapos előkészítés után iskolát létesít jobbágyai gyermekeinek, és.
pedagógiai lapot indít a népnevelés érdekében - nagy jelentőségű
tett volt ez akkor! -, két év múlva abbahagyja. Az arisztokrata föl-
desúr emberszeretetét azzal akarja kifejezni, hogy; saját kezűleg varr
.cipöt egyik régi jobbágyának, ügyetlenül erőlködve. Testvéri szolí-
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daritásból parasztinget viselt; a családi asztalnál neki külön közön-
séges ételt szolgált fel a - kesztyűs inas.

A valláshoz való viszonya is különösen alakult. Ötvenéves kora
után belső változáson ment át, és az evangéliumot akarta követni -
valójában az evangélium lényege és az egyház nélkül. A Hegyi be-
széd erkölcsi követeléseit magáénak vallotta, Jézust megvalósítandó
példaképnek tekintette, de elutasította Krisztust, a Megváltót. Elve-
tette az orosz ortodox egyházat, amelyben felnőtt, a kereszténység
alapvető dogmáival együtt mint Krisztus istensége, a Szentháromság,
az úrvacsora, Keresztény szempontból nem csodálkozhatunk azon,
hogy aszketikus és radikális erkölcsi tökéletesedési vágya a bűnbo-
csánat megragadása nélkül szakadatlan belső hányódásba juttatta.

A művész azonban föléje nőtt benne az egyoldalú gondolkodónak
és a különc embernek. Regényeiben az író nem tudott ellenállni a
valóság vonzásának. Ahogyan írni kezdett, a történet szálai szinte
maguktól kezdtek tovább bonyolódni, és világos célirányossággal ér-
tek a valóság kényszerítő erejével diktált befejezéshez. Ez Tolsztoj
hallatlanul nagy tehetségének, valóságismeretének, ígazságszereteté-
nek és ehhez ragaszkodó igazmondásának a diadalmaskedása saját
eszméi és életvitele felett! Két példát lássunk csak!

Az Anna Karenina, talán legszebb regénye, az író első vázlataiban
egészen más képet mutat. Látszik, hogy az író nem szereti elképzelt
hősnőjét, elítéli az erkölcs nevében, s ennek érdekében csúnyának,
lelkében teljesen romlottnak akarja ábrázolni. De írás közben meg-
szereti alakját, a varázsát ragyogtatja fel és a tragédiáját bontja ki.
Neki "drukkol" már az író, és vele az olvasó is: szívből sajnálja őt.
Anna lesz a regény legnagyobb személyisége. A másik példa arra,
ahogyan Tolsztojban a művész a saját eszméivel szemben kénytelen
írni szépet, igazat, emberségeset a cselekmény tovahömpölygése so-
rán, a Feltámadás egyik mozzanata. Ebben a késői regényében veszi
először szemügyre közelebbről a forradalmárokat. S noha Tolsztoj
az erőszakmentesség híve, ennek ellenére a forradalmárok ábrázolá-
sát a történetben az író-művész rokonszenve színezi: érződik a tisz-
telete irántuk.

Műveiben mégis nagyon benne van Tolsztoj, az ember. Gondola-
tait, elképzeléseit regényei egyes férfi hőseinek ajkára adja. Saját
életének tapasztalatait, megtörtént eseményeit, hozzátartozói, isme-
rősei alakját beleveszí műveibe. Az ellentétes végleteket. a külön-
bőző felfogások érveit, melyeknek beledolgozására a valóságszeretet
indítja, azért tudja teljes hűséggel, belülről megvilágítani, mert ő

maga ellentétes szerepeket is végigélt saját életében. Alakjainak ben-
sőjét bámulatos beleérzéssel vetíti elénk, éspedig gyakran külső esz-
közökkelregy-egy mozdulat, tekintet vagy alkati sajátosság leírásá-
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val nyomban lélektani folyamatokat érzékeltet. Az ember lelkivilá-
gának ábrázolásában igazán mester Tolsztoj, ha nem is dosztojevsz-
kiji mélységekben.

Nem a tanításával, hanem írói művészetével van a legnagyobbak
között, s ezzel szolgál ő ma is az embereknek -, bármennyire eluta-
sította késői éveiben a művészet igazi értelmét, és megtagadta re-
gényírói működésének jelentős részét. Mindezek ellenére jelentős
volt a tolsztoji tan, a tolsztojanizmus jó hatása a világban. Gandhi
tőle tanulta az erőszak ról való lemondást, hogy elérje India szabad-
ságát. A Hegyi beszéd kiragadásával, meg a szegények életét vál-
lalni próbáló sajátos életpéldájával elgondolkoztathatja minden idők
hívő keresztényeit, mert bár furcsán, sokszor torzan, de halálos ke-
molyan vette Jézus követését. Tisztelettel állunk meg előtte, mert
alakja messze sugárzó tanúság, hogya Hegyi beszéd nem maradhat
teológiai vitatéma, hanem életté akar válni: cselekvésben való reali-
zálása örök és időszerű feladat marad egyéni és közösségi síkon egy-
aránt.

1978

Szomorúság szépségbe ötvözve
TÓ'tih Árpád

Életében nem állott az irodalmi érdeklődés homlokterében. Senki
nem tudatosította, hogy Tóth Árpád a század egyik legnagyobb ma-
gyar költője. Halálakor, 1928-ban, hullt rá fényzuhatag; majd né-
hány éves csend után, 1934-ben Babits Mihály emeli magasra művé-
szetét: "varázslata senkinél sem kisebb a magyar versben. Hatalma-
sabb költő lehetett nála, de k ölt ő b b k ölt ő nincs." A háború
után Kardos László hatalmas monográfiája tűnik ki a hatvanas
évekből.

Halk szavú költő. Egyetlenegyszer robbant ki belőle kiáltás: 1919-
ben a proletárforradalmat megjelenítő versében, Az új Isten című-
ben.' A megelőző sok emberi keserűség tör fel belőle a "Mammon", a
pénz kizsákmányolása miatt, amely milliók életét servasztotta. Lelke
már korán vísszhangot ver Ady magyarságszeretetére, de tudatában
van meghatározó lelki alkatának : "Fáj, hogy csendes dalos vagyok,
s hogy nemzetem / Kemény fiai közt hirdetlek félszegen, / Félénk
apostola az én erős uramnak." (Ady Endrének) A világháborút mély-
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ségesen elutasította: "Késő utód, ki versem olvasod majd, I A bús,
partról búsan köszöntlek. / Az orkánból feléd küldöm a sóhajt, 1.. ./
Örülj, hogy szebb kor habja mossa térded, I S örülj, hogy őrült bún-
kat meg se érted." ("Szent őrületben ... ") S álmodja, várja "a hószín
szárnyú Béké"-t (Elégia egy rekettyebokorhoz).

A "csendes dalos" alaphúrja egész életében - tüdőbajtól, szűkös
anyagi helyzettől kísért, betegsége miatt 42 éves korában véget ért
életében - a szomorúság. Ezt a szomorúságot azonban belülről fe-
szíti, szinte aranyozza a vágy a gazdag élet örömeire, főként a szere-
lemre, utazásra, s a későn megteremthető családi fészekre - neki az
otthontalannak, a magányos kóborlónak. A halk bánat és a képzelet-
ben száguldó vágy alakult át verseiben muzsikáló szépséggé. Ebben
van költészetének nagysága: leggyötrőbb fájdalmait is az élet vará-
zsának érzetében "szépséggé bűvölte". Néhány verssort idézek:
" ... daloljon a lélek I Vigaszos daccai : mégis szép az élet!" (Egy lány
a villamosban) "Vergődni mindhalálig, I Vágyódni mindhalálig ... "
(Vergődni mindhalálig), " ... élni jó, bár élni rút" (Száz év után.
Vajda János emlékének). A sok közül talán legszebb versében is,
amely alkonyi sétát ír le, amikor "jó volt élni, mint ahogy soha", ott
lebeg valami szavakba nem öntött borongás. Könnycsepp kívánkozik
a végére, és nem kitörő öröm. A fénylő csend, a szeretet átérzése in-
kább így kívánná (Esti sugárkoszorú),

A halk szó nem zárja ki, sőt hitelesíti saját gondjának egyetemessé
mélyülését. Ezt már a háború "orkánjából" küldött "sóhaja" is mu-
tatta. Az utolsó évtizedében még világosabban jelentkezik a költő
fájdalmának univerzális tágulása. "Micsoda mikroszkóp üvege süt
rám, hogy egyéni életem milliószoros I Bánattal érzi ma, hogy ő az
egész emberiség?" (Micsoda reflektor elé ... ) "Vén hegedűjének"
hangjában - érzi, s mondja magának - "nemcsak magad fájsz ben-
ne, de a tág I Egész világ!" (Hegyi beszédek felé). Az emberi kap-
csolatok örök hiányérzete szólal meg sokat idézett versében: "A Szi-
riusz van tőlem távolabb / Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja
meg? ilO, jaj, barátság, és jaj, szerelem! / 0, jaj, az út lélektől léle-
kig! / Küldözzük a szem csüggedt sugarát / S köztünk a roppant, je-
jes űr lakik!" (Lélektől lélekig)

A már fiatalon vért köpő költőt átlengi mindig a halál közelsége.
Huszonhárom éves korában, az öröm óráján, a halálra gondol, s lel-
kében búcsúzik szeretteitől (Légyott). A fenyegető betegség fokozó-
dásával, a pályazáró évtized verseiben még inkább előtörnek a ha-
lállal foglalkozó gondolatok. Az emIített kettősség erre a témára is
jellemző: "az életakarás fénye és a haláltudat sötétje" (Kardos
László megállapítása). S egyre inkább áthatja a halál közelgését a
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csendes megnyugvás. Ennek mélyebb oka is lehet, mint a beletörő-
dés.

Ha hihetünk verseinek - s nincs okunk kételkedni őszinteségé-
ben -, az utolsó négy esztendejében feldereng előtte az Isten, aki-
vel régebben nem törődött. Az új-tátrafüredi szanatóriumban nyu-
godtan szembenéz a kétféle eshetőséggel: új tavaszt, vagy a halált
hozza-e neki ez a tél? ,,8 mégis a csönd-paplanu télben, / Nagy nyu-
galom évadját élem - / Érzem, az Isten gondol vélem. 1.. ./ Fekszem
megadva, békén, resten. / 8 néz rám, át a végtelen esten, 1 Tűnődve
sorsomon, az Isten." (Új tavaszig vagy a halálig) Nem oldódik meg
előtte a kínzó régi miért, amelyet élet és halál, sors, "a lét fájó titka"
felvet (Miért? Rádió, Elkoptam). De Isten elé készül: "Az előadás-
nak rég vége van. / Jobb lesz: lemosom az élet silány 1 Festékeit ma-
gamról. Halavány, 1 De igaz arcom. bocsásd meg, Uram!" (Ripacs)
És az utolsó versek között: "Tudom és érzem, hogy szeretsz: 1 Pró-
báid áldott oltó-kése bennem 1 Téged szolgál, mert míg szivembe
metsz, / Új szépséget teremni sebez engem." (Isten oltó-kése)

Mi is így látjuk őt. Teremtője érzékeny lélekkel ruházta fel, élet-
sorsa és a kor szüntelen szomorúságokat hozott, de bánatból, halálkö-
zelségből szépség termett verseiben. "Voltál-e boldog?" - kérdezi
magától utolsó esztendejében (Betörő). A vers ezzel zárul, válasz nél-
kül. Csak három évvel régebbről visszhangzik rá borongósan a ke-
vés jó emlék említésével az Új tava szig vagy a halálig első négy
versszaka. Mi felelünk helyette: mégis boldog volt - a verseiben.
Mert bennük a szépség föléje nőtt búnak, gondnak, halálnak. Olva-
sóit ma is felemeli a szépség élménye, a könnyét nyelő szépségé.

1978

"Selyemlágy, kék zene"
Dsida Jenő

A Magyar Irodalom Gyöngyszemei sorozatban, húszezer példány-
ban, Jékely Zoltán kitűnő válogatásaban jelent meg kís gyűjtemény
Dsida Jenő verseiből (1980). A példányszám ot nem mellékesen emlí-
tem: az 1938-ban, harmincegy éves korában elhunyt erdélyi költő
még mindig nem eléggé ismert, s talán e köteten át megtalálhatja az
utat sokak szívéhez.

Költészete kímondatlanul is a 23. zsoltár egyik sorát hívja elő
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bennünk: "Ha a halál árnyékának völgyében járok is ... " Ez az ár-
nyék kicsi korától belülről vetítődötta napjaira: gyenge és beteg
szíve szüntelenül adta a jelzéseket a halálközelségről; Nem véletlen,
hogy az ebből fakadó szorongó érzések átszövik lírai megnyilvánulá-
sait. Inkább meglepő, hogyafiatalságára boruló árnyék nem homá-
lyosította el, sőt annál ragyogóbb fénybe öltöztette szemében az éle-
tet. A serdülő, az ifjú és a fiatal férfi tele volt életszeretettel és élet-
örömmel.

Huszonegy éves korában megjelent első verseskötetében, a Lesel-
kedő magányban egyik költeménye így szemlélteti ezt az egyidejű
kettős átélést: "S velem suhan ez a nagy árnyék, / a halál árnyéka, /
arcomon egy fekete barázda / s kivert királyfi kincse: a mosoly."
(Fekete köpeny alatt) Kedvese felcsillanó mosolyát kutatja, s ugyan-
akkor mindenek végét rettegi. "Áldom a suhanó halált, / ki fekete
köpenye alatt / megmutatta az életet."

A kétféle, ellentétes élmény, a kísérő halál tudata és a fiatalon
tündöklő élet ismételten egy-egy versen belül jelentkezik, mínt az
emlí tettben is. Gyermekkori, a serdülő kislány halálával végződő sze-
relmének emléke ilyen képeket idéz vissza benne: nyíló ibolyák közt,
harmatos fűben hever mellette a leányka, s ebben a ragyogó tavaszi
pillanatban "süllyedt vele lassan a pázsit / süppedt vele halkan a
hant / s már láttam a mély gödör ásít / s ő fekszik a sírban alant"
(Szerenád Ilonkának). Napsütötte őszön a korzóról szerelmespárok
felkúsznak a szobor talapzatára csókolózni, de éjszaka "a suhogó,
nagy lovas árnyék / leléptet halkan a házak közé / s minden tizedik
kapura keresztet ír". (Sötét szobor a város felett) Ismét. a lobogó élet
és a hideg halál kontraszt ja egyetlen versben!

Máskor a kettős alapélmény szétválik, más-más versben jelentke-
zik, mindegyik szinte végletes rrregtapasztalásban. Az ellentétes han-
gulatú versek sora mégis eggyé válik mint összetartozó életérzés.
A szomorúság fátyla számos versére teljesen ráborul. Sok verssorá-
ban olvassuk a "félek" szót. A kihagyó szívverés, a beteg szív szorí-
tása orvosilag is megállapíthatóan okoz félelmet, szorongást. S ki-
váltja benne mások társaságában is a magára maradottság kétségbe-
ejtő érzését. Megrázó bizonysága ennek különösen a Leselkedő ma-
gány, az Itt feledtek, a Nincs többé ember. Az idevágó Nagycs,üWr-
tök című versére még visszatérek, , '.

A másik, a haláltudattal egybeszövődő szál is megtalálható ön-
állóan, külön versekben. Vidám, derűs életöröm, tréfás jókedv su-
gárzik nem egy költői alkotásából: Vidám kínálgatás keresztényi la-
komán, Kóborló délután kedves kutyámmal. Gyönyörűek szerelmes
versei, különösen is: Arany és kék szavakkal ... , Vallomás.

Miként nem szakította szét a tudatát és nem törte ketté a költé-
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szetét a napjait kísérő két ellentétes valóság? Éppen azért, mert
verssé alakult, mégpedig szépséget hordozó, harmóniát árasztó ver-
sekké. Verselésében nincs semmi zaklatottság, kuszaság, diszharmó-
nia. Rímei, a sorok belső hullámzása, a míves szavak varázsa ringat-
nak: mintha különös altatódalt hallanánk mély szomorúságunkban.
Költészete megnyugtató erejű. Számára volt elsősorban az, de mai
olvasójának is.

Versei zenév é válnak. "Egy hang szól belőle; bársonyos és rejtet-
ten szomorú. Mélyen megérintő mollban" - mondja róla találóan a
kötet előszavának írója, Lengyel Balázs, és értő elemzéssel be is mu-
tatja ennek egyéni költői módszerét az egyik legszebb versén. (Út a
Kálváriára) Hasonlóan a végletes ellentét feloldását szolgálja versei-
ben a szépség másik eszköze: a színek. "Hajszálnál finomabb fonál
/ a szornorúság / .. ./ Éjszaka gyémánt, nappal ezüst." (A háló köze-
pén) "Kék az éjszaka és arany" - a színek ilyen merész alkalmazá-
sával emeli tündöklő régióba a sötétet, a szomorút. Az arany és a
kék különösen kedvelt jelzői. Túl a színek használatán, versei sok
részlete festészetté lesz szavak, mondatok ecset jével, éspedig halk tó-
nusú pasztellképekké.

A két ellentétes életérzés feloldását nemcsak a forma, hanem a
tartalom is hozza. Csak három tényezőre mutatok rá. Az egyik: a
mások felé fordulás. Testvérekként néz az emberekre, együtt érezve
és boldogságot kívánva: Legyen áldott, Amundsen kortársa. Az Örök
útitársak, harmincadik életéve után, leendő feleségéhez szól, a ma-
gányérzet ellenpontjaként: ,,0, szép ez így (... ) / Kacaj, sírás, -
árny, fény, - élet, halál, / örök társak, együtt egy két jelenség."
Majd: "az üdvösség társammá szegődött. / Halld meg, halál: nem
vagyok egyedül."

A másik: a valóság feletti látomások, melybe nem egy halotti
verse torkollik. A szerenád halott gyermekkori szerelméhez így vég-
ződik: "úszunk tova kék levegőben / mint két pihe lengetegen / és
fulladozunk ölelőben / fény teli fellegek en" . A halál fölé emelő szür-
realista képzelet keresztény fundamentumról is elindul szárnyalásra
(A pántos kapukon túl).

És a harmadik, visszatérő feloldás: Jézus. Nem ugyan a Megváltó,
bár ő is feltűnik a hajnali utcaseprő meleg szívvel nézett alakjában
(Az utcaseprő). A Húsvéti ének az üres sziklasír mellett őszinte bűn-
bánatról tanúskodik, és az élő Úrról, akinek a lábnyomát keresi.

De Jézusban ő tulajdonképpen a szenvedő társat éli áto Krisztus
című verse mélyen igaz és tanulságos is, gondolva émelygős Jézus-
képekre a falon, vagy olykor oltáron. "Krisztusom, / én leveszem ké-
pedet falamról. Torz / hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
!tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. !Ilyen ragyogó kék-
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szemünekvilyen jóllakottan / derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen !
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa. f Én sok éjszaka láttalak
már, hallgattalak is f számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű I
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló."

Legnagyobb versei közül kettőben is a szenvedő Jézussal való azo-
nosulás-telső pillanatra meghökkentő, de véresen komolyan vett él-
ménye jelentkezik. És mi ne botránkozzunk meg: az élő Krisztus en'"
gedi, hogy így is belefogóddzék kezébe az esendő, szomorú ember!
Falusi váróteremben csatlakozás híján hat órát kellett üldögélnie a
költőnek nagycsütörtök estéjén. Testileg-lelkileg törötten, tompa bor-
zalom fogja el: a magára maradottság félelmes szorítása. "Körülnéz-
tem : szarettem volna néhány f szót váltani jó, meghitt emberekkel, f
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt, / Péter aludt, János aludt, Ja-
kab f aludt, Máté és mind aludtak ... " A rosszullét izzadságcseppjei
végigcsurognak arcán. (Nagycsütörtök) Az Út a KáLváriára még bi-
zarrabbnak tűnhet: a költő egy régi szerelem vérző sebével a Golgo-
tán lépkedő - bár meg nem nevezett, de világosan sejtetett - Krisz-
tus társaként "ballag a hegyen". Ne lepődjünk meg: az ilyen fáj-
dalom súlyát csak az ismeri, aki már vonszolta.

A versek halk zenéjű hangját, pasztell színezését a válogatásban
áttöri a költő élete utolsó kötetéből utolsónak közölt vers: a Psalmus
Hungaricus. "Vagy félezernyi dalt megírtam / s e szót: magyar, f
még le nem írtam. f .. ./ O, mily hályog borult szememre, / hogy meg
nem láttalak, / te elhagyott, te bús, kopár sziget, f magyar sziget a
népek Őceánján l" S következik egy jajgató hosszú ének, a nagyvi-
lágban szétszórt magyarságot felrázó vallomás, melyben hatszor is-
métlődik refrénként a 137. zsoltár siráma, a zsoltár 5. és 6. versének
parafrázisa: "Hunyjon ki két szemem világa, I mikor nem rád te-
kint, / népem, te szent, te kárhozott, te drága!" A népe iránti szere-
tet egy halk hangú költőből is hangos kiáltást préselhet ki.

1980

Szalatnai Rezső

Termékeny írói, tanári, hazafiúi élete gazdagságát lehetetlen e
szűk helyen számba vennünk. Inkább a pótolhatatlan színt próbálom
utánafesteni, amit az ő személye és munkálkodása jelentett nemzeti
és irodalmi életünkben, egyházunkban is. Ehhez azonban át kell te-
kintenünk röviden az életét.
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Felvidéki származású, az egyetemet Prágában és Krakkóban vé-
gezte, s Pozsonyban volt tanár. Irodalmi működése ott bontakozott
ki a magyar kisebbségi sorsban. Kezdettől fogva ápolta a magyar-
szlovák és a magyar-cseh szellemi kapcsolatokat. A szlovákiai ma-
gyar ifjúságót haladó irányban nevelte és szervezte. A magyar iro-
dalom élő és holt nagyjaival ismertette meg a nemzeti kisebbséget.
A második világháború idején cikkeivel küzdött a fasizmus ellen,
börtönt is vállalva. Példát mutatott a kisebbségi helytálláshoz, lelket
öntve másokba. 1948-ban el kellett hagynia szülőföldjét, Magyaror-
szágra költözött, Budapesten élt. Életsorsa hányattatásai ellenére vál-
tozatlanul munkálta tovább a csehszlovák-magyar irodalmi érintke-
zés mélyitését.

Személyes kapcsolata számos nagy magyar, szlovák és cseh íróval,
költővel, részvétele a hazai irodalmi életben megsokszorozta hatását.
Volt tanítványai meg nem szűnő szeretettel és tisztelettel keresték
vele az érintkezést. Nagy volt a baráti köre. Tiszta jellemének, nem-
zeti érzésének és a szomszéd népekkel való testvériségének sugár-
zása messzire hatott a közvetlen érintkezés nyomán is. Cikkei, tanul-
mányai, könyvei kristály tisztán tükrözték a benne élő érzelmi és
gondolatvilágot. Varázsos stílusa sodró erejével vitte mondanivaló-
ját olvasóihoz, a szépség élményének szárnyán. A szépirodalom és az
esszé volt két legkedvesebb műfaja. A magyar evangélikus kulturá-
lis és lelki örökségnek is mindhalálig hűséges őrzője, terjesztője.
A hazai evangélikus sajtó fáradhatatlan munkása volt: az ő írásai
képezték e téren a legmagasabb írói szintet. Az utolsó két évben
többszörös szívinfarktusa ellenére rendíthetetlenül végezte írói mun-
káját, hogy feladatát befejezze. Hetvenhárom éves volt, amikor 1977.
március 23-án este váratlanul dobbant utolsót a szíve. Hetilapunk-
ban, a virágvasárnapi számban, már halála után jelent meg utoljára
küldött kézirata. Ebben az írásában a beteg esti imája - amely az
övé volt - maradt ránk utolsó, hozzánk szóló, megrázóan felemelő
szavaként.

Örökébe nincs, aki léphetne. Mert az az együttes, amit emberi és
írói mivoltában alkat, adottság, életsors, emberek, történelmi hagyo-
mány, új felismerések, irodalmi érdeklődési kör, nemzeti és egyházi
múlt, szülőföld és haza, egyéni tehetség és társadalmi környezet ki-
alakítottak -, lemásolhatatlan, ritka kivételes és sajátos ajándéka
Istennek a Duna menti népek, a magyarság és egyházunk számára.
De tanulnunk lehet tőle számos irányban, s életének, gondolkozása-
nak, írói művének a hagyatékát eleven hatóerőként érdemes ápol-
nunk.

Ilyen szálakra bomlik ez az örökség: a szülőföld szerelme; a ma-
gyar haza szeretete; nemzeti történelmünk értékeinek megelevení-
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tése; _II népek közeledésének munkálása; becsületes, őszinte, nyílt
emberség ; a barátság jelentősége az emberi életben; az irodalom
szépségének és formáló erejének szomjazása, továbbadása; az evan-
gélikus egyház múlt jának és jelenének megbecsülése, és - talán ez
a legnagyobb - megtalálni életfeladatunkat, s azt mindhalálig tel-
jesíteni. Befejezni nem fogjuk tudni soha. Ö sem fejezhette be. Ön-
életrajzi regényének írása megszakadt. Az életmű mégis teljes: amit
lelkiségben, látásban, felelősségben át akart adni, átadta egészen,
hiány nélkül.

A nekem legkedvesebb könyvei itt vannak előttem. Mindegyíkröl
nem írhatok. Legszebb élményem: "Juhász Gyula hatszáz napja"
(1952). Nagyon szeretem két különösen egyéni alkotását: "Magyar
írók nyomában" (1967), "Arcképek, háttérben hegyekkel" (1969).
Ezekben a tájat idézve, több esetben személyes emlékezéssel is át-
szőve ad miniatűröket 20. századi és régi "írástudókról", ami jel-
lemző szava volt.

Két posztumusz kötetét meghatva vesszük kézbe. "Elindulunk és
visszatérünk" - ez a címe az elsőnek, s alatta a megjelölés: regény.
Alig pár hónappal jelent meg halála után -(Szépirodalmi Kiadó,
1977). Ahogyan indul, nyomban elárulja az olvasónak. hogy saját
visszaemlékezéseit beleszövi az író a történetbe. Az első sorokban
egy őszi sétát villant elénk az utolsó évekből, budapesti lakása köze-
lében: "Hullanak az őszi levelek, rászáll a Vérmezőre egy aranylóan
susogó pikkelyköntös, bokáig gázolok benne. Ereszkedik le egy-egy
levél, vállamra is, akárha sárga pillangó. Amint kezembe veszem, s
tűnődve darabokra morzsolom, eszembe jut a régi ősz, amikor diák
voltam, és így hullottak, fönn északon, ezek a savanyú, pernye-
könnyű arany levelek, s feküdtek le takarónak szegény Magyarország
kifárasztott testére."

Aztán minden átmenet nélkül, írásjellel sem. tudtul adva, a má-
sodik bekezdésben már a 14 éves fiú kezd el beszélni, a hajdani Fel-
vidék "Ovárad" regény-nevű városkájában, s mondja a történetet
egyes szám első személyben a könyv 340 oldalán. Ezzel az írói for-
dulattal lebegteti végig. Szalatnai Rezső a titokzatos fátylat a regé-
nyeri, amely párafüggöny egy pillanatra sem nyílik meg, s mögötte
egybeolvad az ő fiatalkori személye és amonológot mondó Rácz Ist-
ván fiú alakja. Elválaszthatatlan a könyv lapjain a történeti emléke-
zés ésa regényszövés. Sejtem a belső nyitját: a varázsfüggöny azért
borul rá a műre, hogy az író kötetlenül taníthasson és vallhasson.
Tanítás és vallomás ez a szépirodalmi alkotás, arról, ami az egykori
történelem- és irodalomtanár, a két hazában is élt szerző életét, lel-
két mindvégig betöltötte.·

Kezdem a történelem-tárggyal. A regény egy nyár végétől egy
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tése; _il. népek közeledésének munkálása; becsületes, őszinte, nyílt
emberség ; a barátság jelentősége az emberi életben; az irodalom
szépségének és formáló erejének szomjazása, továbbadása; az evan-
gélikus egyház múlt jának és jelenének megbecsülése, és - talán ez
a legnagyobb - megtalálni életfeladatunkat, s azt mindhalálig tel-
jesíteni. Befejezni nem fogjuk tudni soha. Ö sem fejezhette be. Ön-
életrajzi regényének írása megszakadt. Az életmű mégis teljes: amit
lelkiségben, látásban, felelősségben át akart adni, átadta egészen,
hiány nélkül.

A nekem legkedvesebb könyvei itt vannak előttem. Mindegyikről
nem írhatok. Legszebb élményem: "Juhász Gyula hatszáz napja"
(1962). Nagyon szeretem két különösen egyéni alkotását: "Magyar
írók nyomában" (1967), "Arcképek, háttérben hegyekkel" (1969).
Ezekben a tájat idézve, több esetben személyes emlékezéssel is át-
szőve ad.miniatűröket 20. századi és régi "írástudókról", ami jel-
lemző szava volt.

Két posztumusz kötetét meghatva vesszük kézbe. "Elindulunk és
visszatérünk" - ez a címe az elsőnek, s alatta a megjelölés: regény.
Alig pár hónappal jelent meg halála után ·(Szépirodalmi Kiadó,
1977). Ahogyan indul, nyomban elárulja az olvasónak. hogy saját
visszaemlékezéseit beleszövi az Író a történetbe. Az első sorokban
egy őszi sétát villant elénk az utolsó évekből, budapesti lakása kőze-
lében: "Hullanak az őszi levelek, rászáll a Vérmezőre egy aranylóan
susogó pikkelyköntös, bokáig gázolok benne. Ereszkedik le egy-egy
levél, vállamra is, akár ha sárga pillangó. Amint kezembe veszem, s
tűnődve darabokra morzsolom, eszembe jut a régi ősz, amikor diák
voltam, és így hullottak, fönn északon, ezek a savanyú, pernye-
könnyű arany levelek, s feküdtek le takarónak szegény Magyarország
kifárasztott testére."

Aztán minden átmenet nélkül, írásjellel sem tudtul adva, a má-
sodik bekezdésben már a 14 éves fiú kezd el beszélni, a hajdani Fel-
vidék "Ovárad" regény-nevű városkájában, s mondja a történetet
egyes szám első személyben a könyv 340 oldalán. Ezzel az írói for-
dulattal lebegteti végig Szalatnai Rezső a titokzatos fátylat a regé-
nyen, amely párafüggöny egy pillanatra sem nyílik meg, s mögötte
egybeolvad az ő fiatalkori személye és amonológot mondó Rácz Ist-
ván fiú alakja; Elválaszthatatlan a könyv lapjain a történeti emléke-
zés és a regényszövés. Sejtem a belső nyitját: a varázsfüggöny azért
borul rá a műre, hogy az Író kötetlenül taníthasson és vallhasson.
Tanítás és vallomás ez a szépirodalmi alkotás, arról, ami az egykori
történelem- és irodalomtanár. a két hazában is élt szerző életét, lel-
két mindvégig betöltötte.

Kezdem a történelem-tárggyal. A regény egy nyár végétől egy
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másik nyár végéig mondja el az ódon kárpáti kísváros életét, 1918-
1919 sorsfordulóját. Az első nyár még az akkori Magyarországon ját-
szódik, a második már Csehszlovákiában. Óhatatlanul eszembe jut,
hogy az író Szakolcán, a Nyitra megy ei kisvárosban volt diák, és ott
élte át az államfordulatot. Magyarokat, szlovákokat, cseheket, oszt-
rákokat látunk e bonyolult idő kisvárosi terében. A városkába ér-
kező hírek zajlása és ami ott végbemegy, messze hitelesebb belső
képe a történelmi fordulatnak, mint a köztudatban élő. Mi, a mai
Magyarország határai között felnőtt nemzedék, annak idején a hú-
szas években nem is kaphattunk igazi beszámolót, s már ezért is lé-
legzet-visszafojtva olvassuk a helyi híradást évtizedek távolából. Hű
és emberséges egyszerre ez a történelemóra, amelyben részesülünk,
mert az író nem szépít, de megért és szeret. Megérti és szereti az ott
élő szlovák népet, amely kisebbségi sorsból hazát kapott.

Folytassuk a hazaszerétet-tárggyal. A Felvidéken hirtelen az új
csehszlovák állam keretei közé jutott magyar kisebbség tájékozódá-
sát, magatartás- és feladatvállalását keresi a könyvben a mesélő hős,
közepes sorsú család fia. Néhány diák magyar őnképzőkört alakít,
elvégzik odahaza az idegen nyelvűvé lett gimnázium tananyagát ma-
gyar nyelven is. Egy beszélgetésükben hangzik el: "Egy pillanatra
sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy legfőbb leckénk a nemzeti
irodalom, a nemzeti múlt és hazánk teljes földrajza." Még előzőleg
történt: a városkát elfoglaló légionáriusok jövetelének hírére egyik
osztály társuk fegyveres ellenállást szervez. Feri hiúsítja meg az esz-
telen vérontást. "Ezt a haza nem kívánja - mondja. - A haza a
legszebb emberséges érzelem a szívünkben. S ami emberséges, azt
csak emberségesen lehet szolgální." Kialakul a kis társaságban a
szomszéd népek együttélésének, egymás megbecsülésének a gondo-
lata.

Szülőföld-órákra is beülünk a könyv padjaiba. Csak a szív emlé-
kezésén át lehet így leírni az egykori kisváros utcáit, zsombékos ha-
tárát, a szőlő hegyet , meg a fiú utazása kapcsán Pozsonyt, ahol az író
az egyetemet végezte és hivatását betöltötte 1948-ig.

Szalatnai Rezsőnek megadatott, hogy e mű írásával búcsúzzék az
életétől. Visszatérhetett a diákkorába, belevarázsolhatta a regénybe
a felejthetetlen, derűs iskolai emlékeket, a fiatal évek szomorúságait
is, főként pedig a készülést a jövőre. S a közben eltelt termékeny
élet tapasztalataival telítve, vallhatott - az ő megkapó stílusával,
amelyet annyira szeretek - egész emberi és írói hivatását átható
eszményéről: a nemzet igazi szolgálatáról. Aki nem találkozott vele,
ebből a könyvből megismerheti: ez volt Szalatnai Rezső! A hagyo-
mányos történetszövés, a szereplők gondolkozásának és a párbeszé-
deknek kifinomítása, a halkan érzelmes pillanatok is mind egészen
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Ő. Nemes szívének dobogását érezzük a lapokon. :É:rdemes a meg-
szűnt szívverés lüktetéséhez hozzáérinteni lelkünket.

Két hazában egy igazsággal címen jelent meg a másik posztumusz
kötet (Magvető, 1982). A könyv első, nagyobb felében a szerző Ki-
sebbségben és igazságban címmel gyűjtötte össze 1938-1948 között
.napvilágot látott cikkeit, melyek a háború végéig a pozsonyi magyar
sajtóban, az utolsó évek termékei már Budapesten jelentek meg.
Akad köztük, amely óvóhely en vagy börtönben íródott, s akkor nem
láthatott nyomdafestéket.

Hű tükrei a szlovákiai magyar kisebbség helytállásának a hitleri
hatalom árnyékában és a háború utáni első évek küzdelmes sorsá-
ban. Az olvasó szinte velük együtt éli át azoknak az éveknek, sűrí-
tett napoknak a történetét. Az Író a kisebbségi magyarság ügyének
megtorpanás nélküli vállalója, igaz emberi tisztasággal és becsüle-
tességgel. A kisebbségi keserűségek közepette sem szűitt meg hir-
detni, hogy a Kárpátok és a Duna népei saját múltjuk és jelenük
révén meg tudják érteni egymást, ha akarják. Érdemes figyelni,
hogya korabeli Magyarországot messzire megelőzi a szellemi tájé-
kozódásban: kik, vették észre nálunk 1943-ban halála 100 éves for-
dulóján Hölderlint? Kik mondták ki köztünk 1938-ban, hogy "Tho-
mas Mann és Beethoven! Van-e a ném et szellemnek számunkra hi-
telesebb képviselője, .mint ez a két alkotó?"? Ady, Móricz, Bartók,
Kodály neve és lelke leng a zászlóján. Az Anschluss napjaiban meri
kimondani: "Bécs. Egykor a miénk is voltál, s szerettünk téged, nem-
zetünk történelmi gyűlölője és ébresztője. Megfordulunk, s rád né-
zünk, mint egykor a testőrök, Bessenyeiék: mi lesz veled?"

Nem folytathatom mondatainak kiemelését, de két cikkét lehetet-
len nem említenern. Az 1943-as A nemzet nem azonos címűt. "Anem-
{let önmagával. azonos, adottságaival, századai val érez együtt, végze-
tesen és megmásíthatatlanul." A másik 1948-ból való, amikor az át-
telepítéskor egy hűvös éjszaka, sötétben a teherkocsi már áthozta
családjával együtt a magyar határon a Pozsonnyal szíve minden ér-
zésével összeforrott írót: Két hazában egy igazsággal. Hozza magával
a kisebbségi élet zománcát: az emberiességgel párosult magyarsá-
got. "Lépésünk még bizonytalan, de érzésünk biztos. És ez jó lesz az
új hazának is. (... ) Kezdjük hát el újra a munkát, emeljünk, töröl-
jünk, építsünk, takarítsunk, alkossunk. A haza, melynek más a leve-
gője, mint a szülőföldé volt, bizton szeretni fog érte."

Azután az egykori pozsonyi kisebbségi lélekkel hazai magyarként
élt Budán, az Attila úton, Kosztolányi és Márai tovatűnt otthonának
a közelségében. Naplójegyzeteit - nevezzük így, mert keletkezésük
történetét nem árulja el az Író halálakor a fiókjában nyomdakész ál-
lapotban találtkéziratköteg - teszi közzé a kötet második fele, szín-
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tén saját címével: Nemzet és emlékezet. A kéziratból, még a könyv
megjelenése előtt, a Diakonia folyóiratunk bő válogatást közölt az
1982. évi két számában. Közzétételük előtt szerkesztői feladatomnak
éreztem, hogy nyomozzak a rendkívül változatos tárgyú kézirati
anyag keletkezése után. Azt véltem először, hogy különböző helye-
ken megjelent írásait gyűjtötte össze az író, de nem bukkantam pub-
likálásuk nyomára. Nem egy jegyzet alig több 5-6 sornál, ezek így
nem is jelenhettek volna meg. Viszont többnek pontosan kitűnik a
keletkezési éve és alkalma. Van részlet, a látogatás Szegeden Juhász
Gyula édesanyjánál, amelynek egy fél mondata az 1960 előtti évekre
utal. Egy másik, a Gyóni Gézáról halála 50. évfordulóján írt meg-
emlékezés, biztosan adja elénk az 1967. évi dátumot. Egy kőből növő
nyárfát meg már "évtizedek óta" figyel lakása közelében. Milven
céllal írta a kis önálló egységeket sokévnyi időben ?Ez, úgy lát-
szik, megmarad az író titkának, amit a címlapon vagyelőszaval nem
akart felnyitni.

A témák gazdagságát csak érzékeltetnem lehet. Ezzel be is muta-
tom az egyes írások kezdetének tipográfiai megoldását, amelyet a
szerző tervezett-el. ,,(Iglón, a patikánál) hallotta Csontváry az égi su-
gallatot ... " ,,(édesapám) jut most gyakorta eszembe; .. " ,,(Szent
György Prágában,) vagyis a Kolozsvári testvérek szobra, melyet a
magyar király küldött ajándékba a cseh királynak ... ",,(Széphalom)
Hamar eléri a kocsi Sátoraljaújhelyről Kazinczy Ferenc maradvá-
nyait " ,,(Podolin) a világ végén található, egy vakvonal végállo-
mása " ,,(Mikszáth) boldog volt, akár Arany, hogy bölcsője ma-
gyarnak ringatta ... " ,,(Berzsenyi) valahol, nem tudni, melyik évben,
megtört, s elrejtőzött a magyar világ szeme elől ... " ,,(Dudaszó)
A budai kerti vendéglőbe, ahol szülőföldünk emlékétidézzük, be-
tért egy dudás ... " ,,(Édesanyám) még mindig élsz, holott kis gim-
nazista voltam, midőn lezárult befelé merengő harangvirágszemed,
melyről azt suttogtak, hogy nagyon szép ... "

Nem lehet abbahagyni a parányi remekművek olvasását. Csupa
szívmelegség, prózába öltözött líra, a magyar nyelvnek kristálytiszta
csobogása ezek az írások. És a közös értelmük: nemzetnek lenni, em-
bernek lenni nem lehet emlékezés nélkül. Közben pedig azt is érez-
zük, hogy Szalatnai Rezső megmaradt ugyanannak a tágölelésű ma-
gyarnak, aki a kisebbségi sorsban volt: a naplójegyzetek között egy-
más után ír egy szerb, román, cseh, szlovák íróról tele megbecsülés-
sel, értékeléssel.

Közkönyvtárakban hozzáférhetők művei: azért említem, mert ol-
vasásuk révén hathat az író halála után, azok között is, akik szemé-
lyesen nem ismerték.

Néhány képes levelezőlapot őrzők tőle,az utolsóévekből, gyógyító
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helyekről: Mátraházáról, Balatonfüredről, a Kékes-tetőről. Innen írta
szép, férfias, belső harmóniára mutató kézírásával. "A tiszta barát-
ság lámpáj ával integetek feléd kicsinyke hazánk legmagasabb pont-
járól, ahol most szívom a tiszta levegőt s iszom tiszta vizet." A mon-
datban, most tudatosítom csak, háromszor fordul elő a "tiszta" szó,
Véletlen? Inkább önkéntelen vallomás: az emberi tisztaság volt esz-
ményképe egész életében és írói művében.

1977,1983

Az evangélikus örökség
Tatay Sándor önéletrajzi írásaiban

Előző regényeiben és elbeszéléseiben is szüntelenül jelen van az
önéletrajzi elem, de aztán közvetlenebb önvallomás útjára lépett: a
Meglepetéseim könyve (1974) a gyermekkorát, a Lődörgések kora
(1977) a fiatalkorát eleveníti meg, ha regényes formában is. Mégpe-
dig önmagával szemben könyörtelen őszinteséggel. Ismételten óv at-
tól, hogy élete valamely fordulatának, eseményének a belső rugóját
szebbnek, jobbnak vélje az olvasó, mint amilyen valójában volt.
S ennek ellenére, vagy éppen ezért, egy olyan emberi arckép borita-
kozik ki a történetből, főként a második regény lapjairól, amely na-
gyon rokonszenves. Ennyi iróniával szemlélni valakinek a saját éle-
tét, derűs önkritikával bevallani fogyatékosságait, ifjúkori céltalan
hányódását, és egyúttal mégis engedni - mert ezt kivánja az őszin-
teség -, hogya felszín alól előtörjön a gyermekkorral kezdődő tö-
retlen emberség, a jellem ereje, s a nemegyszer szokatlan formában:
megnyilatkozó mély emberszeretet -, ez több írói remeklésnél, ez
maga az élet valósága egy sajátosan rendkívüli, megnyerő és érde-
kes változatban.

Ami bennünket most az önéletrajzi kötetekben különösen érdekel:
a lutheranizmus öröksége. "Lutheránus pap volt az apám, papok vol-
tak az őseírn századokon áto Kezdve a protestantizmus höskorától,
kezdve a gályarabság korától." Noha apja inkább a könyörtelenül
igazságos Istent hirdette, s "kevesebbet és sokkal halkabban szólt az
evangéliumok Istenéről, aki a szeretet" -, a magatartásában látja az
író megvalósulni a lutheri példát. A .reformátor kedélyét, megérté-
sét, belátását testesíti meg szemében az apja. A dörgő hangú prédi-
kátor-apa ,;szeIíd ember volt, elnéző .éstengedékeny, megragadott
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minden ürügy et a megbocsátásra, és hogy mindent jóra magyaráz-
hasson. (... ) A megbocsátás, az elnézés alapeleme volt a mi életfor-
mánknak. Az engedékenység is. És ebben is példát mutatott a refor-
mátor Luther." A fő dolgokban hajlíthatatlan Luther - vallja az
író mint példaképéről - "kicsire nem nézett".

Az apa nevelésére is rányomta bélyegét ez a megértő szeretet. In-
kább jó barátja volt gyermekeinek. Kevesen mondhatják el: "Soha
olyan szabadnak később sem éreztem magam, mint gyermekkorom-
ban, mikor pedig általában legkiszolgáltatottabb az ember."

Az Író édesapja humorát mondja az Isten nagyobb ajándékának,
holott "nem volt ő hitében sem szegény, dehogy volt"; mert ez a jó
humor "megtartotta az élet szeretetében és körülményeihez képest
földi boldogságban". Ha valaki furcsállná a humornak és a hitnek
ezt a párhuzamát, hadd emlékeztessem : Barth Károlytól, századunk
első felének teológusától megtanuihatta a mi nemzedékünk, hogy a
humorra mint Isten "tulajdonságára" tekintsen. S ebben a visszaem-
lékezési mozzanatban, a jó kedélyben megint lutheri karakteriszti-
kummal találkoztunk.

A papi család életformájában is talál az író hasonlóságokat Luthe-
rékkal, Nem csupán kedves, véletlen egyezéseket sorol fel: "Hát
annyi tehenünk, borjúnk, disznónk volt éppen, rnint nekik", s Cra-
nach egyik egykorú képén mintha az ő kutyájukat festette volna
meg. Mélyebb a vallomása: "A lutheri szellem minden más ható erő-
nél életesebben jelen volt a családunkban. Nem mint meghirdetett
tan. (... ) Benne volt házunk levegőjében. (... ) Magyar nemesi csa-
ládból származom, de a szász bányászfi, anémet parasztunoka élet-
felfogása, stílusa, aprólékosan emlékül hagyott formái sokkal jobban
jelen voltak családi életünkben a hazai udvarházak hagyományai-
nál."

Házukban a főhelyen Luther képe mellett ott függött feleségének,
Bora Katalinnak későbbi, idealizált portréja. "És jó, hogy Katalin
arca ilyen volt, mert így jobban hasonlított szép arcú anyámhoz.
Mert lélekben, és a rájuk háruló munka alázatos vállalásában egyek
voltak ők. Mikor könyvekből megismerkedtem a reformátor családi
életével, nem tudtam szabadulni a kényszertől, hogy Katalin alak-
jában anyámat képzelj em."

De hagyjuk Bora Katalint, inkább arra a bibliai és életigazságra fi-
gyeljünk, amit az író az 57 éves korában meghalt anyjáról mond el:
"Mi volt az, ami őt annyi gond, gyötrelmes munka, a család anyagi
hanyatlása, sikertelen pórbálkozások, lányainak szerencsétlen házas-
ságai, a fiaiban is beteljesületlen álmok mellett megtartotta boldog
embernek? Egyedül a szívéből soha el nem fogyó, el nem fáradó,
szűkebb és tágabb környezetét besugárzó szeretet." Úgy is, hogya
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szeretete szeretetet termett iránta, és úgy is, hogyj.a szeretet önma-
gát jutalmazza, mert magában gyönyört keltő érzés". Szeretetben
elégő boldog anyai élet 'emléke világít az író felé abakonytamási
evangélikus papi otthonból drága örökségként.

Megszakadt teológus éveiből maradandó hatású a Biblia tanulmá-
nyozása. Erre magánszorgalomból is rávetette ott magát. A Károlyi-
bibliát akkor már elolvasta betűről betűre. S naponta átküzdötte a
görög Újszövetség húsz-húsz versét. "Tettem ezt mintegy penitencia-
ként, mikor vállaltam, hogy ingatag hitemmel teológusnak megyek.
(... ) A 'Biblia sosem tett rám olyan lenyűgöző hatást később, mint
abban az első nekirugaszkodásban." Majd Pécsett, bölcsész korában
is forgatja a táskájában hordott Bibliát, mert nem tudja, helyesen
cselekedett-e, amikor elhagyta a teológiát. "Még mindig kerestem a
döntést a könyvek könyvében." S talán maga sem veszi észre, hogy
későbbi írásaiban a mondatfűzések során hányszor bukkan fel egy-
egy bibliai ige emléke.

Teológus időszakából kiemelkedik Luther alakja. "Tanulmányaim-
ból a reformátor személye volt az egyetlen, aki magával ragadott.
Minden egyebet elhanyagoltam, a vizsgákhoz legszükségesebb felké-
szülést az utolsó napokra halasztottam. Az előadásokról is minden
ürüggyel elmaradtam." Második önéletrajzi regényében mutatják az
elszórt jellemzések Lutherról, hogya reformátor valódi mívoltában
ragadta meg olvasmányai során. Aki pedig vele egyszer igazán talál-
kozott, az aligha tudja kivonni magát emberies nagyszerűsége és
szavainak igazsága alól élete végéig.

A fiatal teológus nem vette könnyen, mit keres ő a papi pályán.
Vállán volt "a lelkifurdalás terhe is, hogy ingatag hittel pap" akar
lenni. "Néha gyötrődtem komor gondokban, van-e Isten, vagy nincs.
Máskor vállat vontam, hogy nékem aztán mindegy. Ennek most vé:..
ge. Isten kell, és nincs megalkuvás! Vagy talán lehetne mégis ilyen-
formán?" Becsületes küzdelem indult meg benne, hogy megragadja
"az Isten lábát". De - ezt már én mondom így - Istennek más célja
volt vele, nem a lelkészi szolgálat.

Hogy aztán a hit kérdésében meddig jutott el, ilyen kérdést nem
szabad felvetni, mert ezt csak Isten látja - mindnyájunk lelkében
is. De mai vallomását komolyan kell vennünk könyve lapjáról: "Éle-
temben én úgy maradtam, hogy nem lehettem egyetlen vallásnak,
sem egyetlen meggyőződésnek, társadalmi vagy bölcseleti rendszer-
nek kétely nélküli híve. Am egy dologban hiszek: a szeretet ésszel
fel nem fogható roppant erejében. Mindenekfelett megváltja a bűnös
lelket, és meggyógyítja a beteget. Megteremti a békességet, mely
minden jónak a forrása." Ebben a "hitvallásban", melyet az anyjáról
már idézett visszaemlékezéséhez fűz, a kételyemlítése egészen re-

65



formátori és bibliai, hiszen nincs igazi hit kétely nélkül. A szerétet
erejébe vetett hit pedig nem más a mi bibliai meggyőződésünk sze-
rint, mint világi módon, öntudatlanul az Istenben való hit, mert "az
Isten szeretet"; ezt a csúcsmondatot nem lehet elégszer idéznünk Já-
nos első leveléből.

Tanúságtétel az is, ahogyan teológiai tanárairól emlékezik. Tatay
Sándor igazán nem volt mintateológusnak mondható, sem azorgal-
mát, sem életmódját illetően, amint magáról szóló történetei mutat-
ják. S ezek a derék professzorok, akik meghökkenve kísérhették fi-
gyelemmel az eszményeikkel ellentétes hallgatójukat, keresztény
megértésből jelesre vizsgáztak, amilyen magatartással visszafogadták
a teológiáról való első távozása után. "Hűtlenségem után szinte 'ért-
hetetlen jóindulattal. (A professzori karból alakult bizottság) nyil-
ván olyan emberekből állt, akik a kétkedés és megbizonyosodás drá-
máját maguk is megjárták. Ilyesmi nem képzelhető el gőgös és fa-
natikus emberek, csak igazi hívők között." Kettőjük kedves szavát
idézi is. (Előbb már emléket állított könyve lapjain a felejthetetlen
Podmaniczky Pálnak is.) "Fájó szívvel váltam meg tőlük, mikor újra
és végérvényesen elhagytam a hittudományi fakultást. Ha vegyes ér-
zelmekkel gondolok középiskolai tanáraim többségére, rájuk mindig
tisztelettel és szeretettel. Hosszútűrők voltak és kegyesek. Amilyen a
szeretet." Tudja-e az író, hogy ezeken a szavain át az első korinthusi
levél 13. része cseng át, a szeretet himnusza?! És ha az egykori sop-
roni teológiát mérlegre tesszük, Tatay Sándor emlékezése jelentős
súllyal esik latba: ott, lám, ez a szellem uralkodott.

Mindkét önéletrajzi kötetében megjelenik néhai Gáncs Aladár
alakja, a hazai evangélikus egyházban a lelki ébredésnek korán tá-
vozott apostola, a megtérés hirdetője. Az író unokatestvére volt. Ke-
gyességi típusában egészen más, mint akiket apjában, nagyapjában
és néhány teológus társában "a zamatos lutherség híveinek" tar-
tott. Sokat tartózkodott házuknál, és fiatalabb unokaöccse, szeme
előtt vívta. "lutheri méretű harcát a kétkedések, kísértések korsza-
kától a megtérésig". Ez a közelről látott személyes tapasztalat tette
megértövé az írót teológus korában a magukat megkülönböztetett
hangsúllyal hívőnek mondó társai iránt, noha látta és találó szavak-
kal jellemzi a megtért voltuk öntudatából táplálkozó fölényességet.
A fiatal Tatay unokabátyja személyén át megérzett valamit a lé-
lekmentő hit szenvedélyes, áldozatos erejéből. S ehhez járult: "sze-
lídséget, jóságot és türelmet ennyit én még emberben nem leltem" .
Az utak, íme, a lutheri kegyesség különböző típusainál - apjánál,
teológiai tanárainál, s "a lélekébredések világméretű mozgalmának"
tudósánál és prófétájánál - ugyanoda vezetnek: a megbocsátó Is-
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tenhez, s onnan az emberi megbocsátáshoz, türelemhez, megértéshez,
jósághoz.

Milyen módon jelentkezett ebben a fiatal életben az etikum? Kis-
gyermek korában az Isten félelméből következően a jóra való igye-
kezetben, lényegében a tízparancsolat megtartására való törekvés-
ben. "Igyekeztem engedelmes lenni, nem hazudni, nem lopni, nem
irigykedni ... " Nem lehet ugyan megkülönböztetni a vele született
tulajdonságot a papi ház nevelésének hatásaitól, de kétségtelen,
hogy ebből a kettős gyökérből fakadt a kisfiú barátsága az állatok-
kal: "az állatokat nem éreztem alábbvaló lényeknek, legfeljebb más-
féléknek, és ez nagyon lényeges dolog"; a munka József Attila-í lá-
tásának az öröme: "nem tudott semmi jobban gyönyörködtetni, mint
a szépen, tempósan végzett munka: az utca seprése, kert ásása, szán-
tás, boronálás, falak emelkedése"; a háborgás a megalázó bántás
miatt egy cigány ütlegelése láttán; a nincstelenekhez való közelség:
Imre nevű kis zsellérbarátjának udvartalan ajtaja előtt így érez: "Itt
az Isten békéje uralkodott, az angyalok csendje".

A fiatalember hányódó útjain már sokkal meglepőbben, az erkölcs-
bírák előtt rejtetten. önmaga szemében pedig ironikus szégyelléssei
vagy természetes egyszerűséggel jelentkezik az etikum. Egyik al-
kalmi munkájában, teletöltött zsákok szurkáló ellenőreként rájön,
hogy "a gyanakvás megszégyenít, lealáz, elkeserít, ellenségge tesz.
A bizalom viszont gyógyítja a sértettek sebeit, és jó közérzettel és
bizalommal kamatozik". És végeredményben nem fizetett rá az eljá-
rására. Egyik tréfás csínjével egy kiránduláson olyan sokkot okozott
professzorának. hogy az illető sokáig nem heverte ki. "Engem pedig
bűntudat gyötört, mert ráeszméltem, hogy más a test és más a lélek,
ha húszéves, vagy ha ötven. (... ) Nyilaid, melyek lesiklanak a húsz-
évesről, gyötrelmes sebeket ejtenek azon, aki megért félszáz évet.
Am mindez lehet fordítva is. Nyila válogatja. (... ) Felírtam magam-
nak akkor egy füzetbe, hogy fiatalok, vigyázzatok az öregek re, és
öregek, vigyázzatok a fiatalokra, mert rettenetes kárt okozhattok
egymásban." Ilyen füzetei néhány bölcs mondás után elkallódtak -
fűzi hozzá, hogy többre ne értékeljük.

Az önmaga árnyoldalairól adott őszinte kép - "botlásaimról, té-
vedéseimről, megfutamodásaimról, bölcsességgé magasztositott wt-
lenségemről, elfecsérelt tálentumokról", ahogyan a Lődörgések korát
kezdi - nemcsak kendőzetlen önismeretről, hanem minden hivalko-
dás megtagadásáról vall. A siker elutasítása végigvonul egész felidé-
zett fiatalkorán. "A sikeres élet titka nem az enyém. És ez nem baj."
Az életre készülés könnyedén vevése alatt a karrier hajszolásának
elvetése rejtőzött. Sőt mélyebb felismerés: a megértés és megbocsá-
tás "a sikertelen életre ítéltek egyik fő ismérve. Aki pedig sikert
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akar a földön,. az ne törődjék az ellenfelei bajával, de még barátai
boldogulásával sem."

Külországi vándorlásaiban a természet varázsa és a kallódó em-
beri életek kötötték le figyelmét. "Mindenekfelett a táj. A minden
képzeletemet felülmúló szép Európa. (... ) És az országutak emberei.
(... ) Legjobban azokat szerettem, akik minden cél nélkül bolyong-
tak. Aztán azokat, akik nem akartak otthon koldusok lenni. Voltak,
akiket csapás ért, de az már olyan régen történt, hogy mesévé vál-
tozott." Elemezpetném ezeket a mondatokat is, mert tükör az írója
bensőjéről.

Bécsi életében egy utcalány alakja magasodik ki az egyébként
sem polgári társaságából. Amit az illető érette tett a bajában, az
szinte groteszkül humoros leírás, de - elnézést a hasonlatért - jé-
zusi magatartás, dosztojevszkiji értelemben mindenesetre. És az em-
lékezés mérlege: ez a "lány számomra az angyali jóságot, a tisztasá-
get (... ) jelentette". Kőszegen grafológiai irodát nyitott. Maga sem
hisz tevékenységében, de az emberismeretből és az összefüggések
felismeréséből adódó eredményeit emberek sorsának eligazítására
használja fel, ha nem is előírásosan. Amikor Répcelakon leszáll a
vonatról, és látja kedves Jolán nénije kétségbeesését őmiatta, hirte-
len megváltoztatja tervét, és a lillafüredi, jövedelmezőnek ígérkező
íráselernzés helyett a fővárosba megy "tisztességes" állás után nézni.
Egy fiatal vagány - mély emberi erkölccsel.

Nézőpontját nem festi át most utólag, hanem elmondja, hogy osz-
tozott a magyar társadalom általános felfogásában, melyet az irre-
dentizmus hatott áto A parasztságot, melyet akkor a nemzeti jö-
vendő letéteményeseként emlegettek, saját szemével nézte. Felada-
tuk nagy volt: "Meg!y\aradni a kor rájuk mért sanyarú körülményei
között, és megtartani válluk on az országot." Nem volt ő tanúj a -
vallja - "még annak a sokat emlegetett paraszti maradiságnak
sem". Szülőfaluja jellemzésében különösen benne dobog a szíve. Ba-
konytamásinak "nem volt kastélya, urasága sem. Öreganyám birtoka
volt talán a legnagyobb, amíg szét nem foszlott, de (... ) megosztoz-
tak rajta a bakonytamásiak. Azután már nem maradt sehol föld,
amelyből hasítani lehetett volna. Uradalmak vették körül a határt,
kikezdhetetlenek. Am akik a szűk határból kiszorultak, nem szapo-
rították a szomszéd uradalmak cselédségét. Messzebb mentek szeren-
csét próbálni. Legtöbbnyire Észak-Amerika Ohio államába. A Ba-
kony kipusztult, elfutott színmagyar faluinak helyén a törökvilág vé-
geztével majdnem mindenütt idegen ajkúak kezdték újra irtani az
erdőt. Tamásiban akadtak, akik átvészelték a századokat, ésaz el-
veszettek helyébe a Batthyányiak valah onnét magyarokat hoztak.
(... ) Szigetet képeztek evangélikus vallásukban is, magyarságukban
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is.· Ezért volt közelebb Cleveland, mint a szomszédos grófi és papi
uradabnak világa. Mikor jobbágyságukból felszabadultak, felszaba-
dultak ők lélekben is. Volt itt öntudat, keménység, a módosabbak-
ról szólva, kevélység is. De váljék becsületükre, mindezek a tulaj-
donságok nem a szegényebbekre, a kiszolgáltatottakra tapostak, sok-
kal inkább az idegenek, a nadrágosok, sőt a hivatalbeliek felé érvé-
nyesültek." Valahányszor hazaérkezett "valamelyik messze városból
- mondja -, miridig meg-magyarázhatatlan szomorúság fogott el".
A megfeszített munka szenvedését látta itt közös sorsnak: "döntő
többségükben a családok a maguk birtokán verejtékeztek. a kis va-
gyon szolgaságából pedig nincs menekvés egy nyugodt éjszakányi
sem". Falujának többször előforduló megjelenítésében ismételten
hangsúlyozza annak magyar lutheránus jellegét, nem hivalkodva, de
értékelve. Nem tudok magyar írót, aki ilyen élethelyzetben megval-
lotta volna, hogya lutheranizmus az ő magyar szülőföldjét, népét
formálta. .

Az emberi szeretet olyan irányban is bevilágítja az író ifjúkoranak
a történéseit, amely a fiataloktói meglehetősen távol állott: a nők
tisztelete, közelebbről azoké, akik a "szerelem ínségében" megaján-
dékozták magukkal. Tulajdonképpen csak két ilyen emlékéről szól,
a Sopron-széli fiatal özvegyről és pécsi egyetemista korában a vidé-
ket biciklin járva egy fiatal sváb asszonyról. Nem kalandként be-
szél róluk. Visszafogottan és szemérmes költőiséggel. Ehhez a témá-
hoz tartozik, amelyet pécsi fiatallakótársaival beszélgetve életfelfo-
gásként fogalmaz meg: Az asszonyok "amit adtak neked, meg nem
fizetheted és meg nem szolgálhatod soha. Szolgálni kell az asszonyo-
kat anélkül, hogy megjutalmaznának szolgálataidért. Így váltod meg
nemedet és így fizetsz az érdemtelen elfogadott gyönyörökért. Mert
akitől nyerted, annak visszaszolgálni kevés egy élet."

Tatay Sándor önéletrajzi írásaiban a legmélyebb etikum mások-
ban az ember megbecsülése. Es valami ennél is több, amely - most
veszem ezt csak észre, különös, de éppen az utolsó példák nyomán
- végigvonul a két köteten és átsüt a legkülönbözőbb emberi kap-
csolatairól szóló emlékezésein : a megajándékozottság érzése. Beszél-
jen apjáról, anyjáról, testvéreiről, pajtásairól, teológiai tanárairól.
hányódó fiatal életútjain a vele összesodródott emberekről, lányok-
ról és asszonyokról. írótársai nemzedékéből az akkori ismerőseiről és
barátairól -, az általuk való megajándékozottság parazsa izzik a so-
rokban. Az életrajzi visszaemlékezést a hála melegíti át emberek
iránt anélkül, hogy talán egyszer is előfordulna írásában ez a szó.
Az emberek iránt való hála pedig akaratlanul, kimondatlanul, öntu-
datlanulis az Isten szemében az ő iránti hálaadássá válik.

Egyik porladó, közös teológiai tanárunk mondása jut eszembe most
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önkéntelenül. Az író emlékezetében nem hagyott nyomot, semmi
nem jelzi önéletrajzi írásaiban. De le kell írnom vagy 45 év távolá-
ból, mert Tatay Sándor felidézte bennem: a lutheri hitből etikai mo-
tívumként a hála fakad. A hála Isten - és emberek - iránt.

1979

Jánosy István

Neve ma már az élő írók élvonalában sorakozik. Csendes, szerény
egyénisége megérdemelte, hogy évtizedek után egyre sürűbben je-
lenjenek meg müvei és betakarítsa egy élet termését. Belülről sze-
retném most őt láttatni, mert írásai ezt a nézőpontot diktálják. Nem
csupán versei, melyek a lélek legmélyebb rétegeiből merítenek. Ta-
nulmányai is - hiszen önvallomásszerűen kapcsolódnak műfordítói,
írói munkásságához.

Összegyűjtött versei Az álmok kútja végtelen címen jelentek meg
(Magvető, 1981). Különös kettősség vonul végig a harmincöt év köl-
tői alkotásait elénk helyező verseskönyvön. Az egyik ágon csupa
zaklatottság, álmok kuszasága, rémségele kavargása, a tudattalanból
feltörő foszlányok. Ösztönös - és nem programszerú ! - szürrealíz-
mus. A versek őszintesége mindennek a forrására is rávilágít a fi-
gyelő olvasó előtt. Az átélt történelem és saját lelki alkata magya-
rázza nyitjukat. A budapesti ostrom látványai nem hagyják nyu-
godni. Torz halottak az utcán, ledőlt háztetők, a fiatalon megtapasz-
talt rémes képek ki nem törölhetően beléje vésődtek. Egy szükség-
kórház 1943-ból, a Dontói hazahozott üszkösödő fagysérültekkel,
1978-ban jelenik meg versében.

A szörnyűségek emléke párosul idegrendszeri adottságával. Meg-
születik az önvallomás: Himnusz a Neuraszténiához. így kezdődik:
"Oh Ideggyöngeség. te Múzsa, / neked köszönhetern művészetem."
Látomásteremtő erő rejlik bensejében, amely az élet egyszerű vagy
szép pillanataiban is váratlanul szorongató képzeletképeket vetít
eléje. Erre egyik legjellemzőbb verse a Lefutás a Hármashatárhegy-
ről. Ifjú szerelmese szökdel előtte, a távoli város ibolyakék tenger,
de ebben a varázsosan szép pillanatban "a föld peremén vérpöffe-
teg buggyan fel omlón". Feltornyosuló boszorkánykontyok s guruló
koponya. Aztán mintha a tenger vize a szájukig érne, fullaszté halál
közelednék. Ekkor szétpattan a látomás: "De ... ott látod az Újlaki
templomot. / Fénylőn csilingel a villamos."



Egyik leggyakoribb szava az álom. Több verse álomból ír6dott: az
az álrnodásra jellemző vegyülésévei valóságelemeknek és szorongat6
képzeteknek. Mélylélektani rejtély félig öntudatlanul a sötétben pa-
pírra rótt sorai azon az éjszakán, amikor úgy volt, hogy reggel am-
putálják a lábát (Operáció előtt).

Az összegyűjtött versek en átfutó másik ág - amely néha párhu-
zamos, máskor összefonódó az előzővel, mint a címadó versben is -
éppen ellenkező: kristálytiszta patak csobogása. Mintha Arany Já-
nos - a költő ideálja - verseine bennük modern változatban. Tö-
rekvése teljesül : "A XVI. század magyar nyelvének ugyanúgy élni
kell verseimben, mint a XX. századi nyelvnek." A Felvidéken szüle-
tett, hol más nép nyelve vette körül. Talán éppen ezért zeng szenve-
délyes Ödát: "Istennőm, végzetem, mindenem, magyar nyelv!" Köl-
tői szótára rendkívül gazdag. Népi szavak, amelyeknek a jelentését
a városi, sőt gyakran a mai falusi ember is alig ismeri; virág- és nö-
vénynevek tobzódó gazdagsága. így csak az forgatja, ízlelgeti szájá-
ban a szavakat, akinek fájóan édes a nyelvünk. A tömörség is en-
nek a sajátja.

A megtalált hitves és a Balaton szerelme összeszövődik. Ehhez a
mély emberi érzéshez a tó ezüstös tája nemcsak keretet ad. Egy-
másba olvad itt két, különállóan is csodálatos élmény: " ... s Tihany
mögött a nap végsőre villan. / Eszembe jut, hogy ki vagy énnekem."
(Alkonyi búcsú) Évek múltán visszfénye ennek a Gyenesi elégia.

Megénekli a neki legtöbb et jelentő emberi nagyságokat. Elsősor-
ban az édesapját. Nem ismerek magyar költőt, akit ennyire eltöl-
tene apja alakja, az életében és holta után. A zenéből Beethoven,
Mozart, Schumann, Bartók igézi. A festők közül Gulácsynak, Csont-
várynak, Van Goghnak hódol. A költők közül Arany mellett Juhász
Gyula, Berzsenyi, Babits, a szlovák és magyar vért hordozó Hviez-
doslav és ifjúkora költő-mestere, Ady tűnik elénk. A történelem
nagyjaiból Rákóczi, Gandhi, Martin Luther King foglalja le gondola-
tait. A színház és film világából Latinovits Zoltánnal, Ingmar Berg-
mannal találkozunk. Az írók sorából Dosztojevszkij magaslik fel.
A Karamazov testvérekben önmagát látja. Dimitrij szenvedélye, Iván
kételyei ismerősek neki; de Aljosa szeretne lenni: "Az ösztönt fe-
gyelmező gyémántkemény szeretet. / Mért úr a gén? Mért nem vá-
laszthatunk szabadon szerepet?" (Karamazovok)

Pedig Aljosa ő - a maga módján. Újra és újra visszatérnek ver-
seiben ilyen gondolatok: .Jcoldus-csonkokban is tekintsed önmagad",
"Szolgálva légy szabad!", "Ha célt tudsz látni embertársadban, s
nem vak eszközt", "Ne több gyilkot!", "tartsd a nemölés szigorú pa-
rancsát!". A Szent Ferenc zsoltárából : "Értsék, hogy van emberfc-
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letti szépség, I szépsége annak, ki feltétel nélkül szeret." Az ember-
ség zenéje zeng az egész költői életműből.

Es a belső béke, harmónia keresése, ismételt megtalálása. Társá":'
nak mondja: "Békédtől azt kapom, mit, szertelennek, I legnehezebb
megnyern em : Az Arányt." Nem véletlenül ír verset Barcsay képeire:
"így szeretnék írni: benső rendembe I kényszeríteni a Lét szín-szik-
rahalmazát, I csakhogy kivallja végső igazát, I s ön-összhangjába
lépjen: tiszta csendbe. I 1.. ./ A világban, s bensőnkben robbanás van,
! mégse robbanhat. Összhang kell: ... "

Költészetének kettős arculatát őmaga származásából is következ-
teti, Besztercebányán született, anyai ősei onnan és a közeli falvak-
ból valók. "Innen szorult belém a ,Dosztojevszkij-lélek', amely az
ember mélyvilága, a gomolygó ösztönök, az elesettek, a szenvedők
felé húz. (... ) Apám Kemenesmagasiból való, Berzsenyi pátriájából.
Természetének angyali nyugalma, derűs jósága: örök, elérhetetlen
ideálom. Pannonia, ez a játékos ,Kalevala-világ', keresztezve a ró-
maiak arány- és harmóníaérzékével, volt gyermekkorom felejthetet-
len nyarainak színtere" - vallja egy régebbi megnyilatkozásában.

Istenben is a mindeneket átfogó, magába foglaló végső egységet
keresi. Az "arasznyi lét s öröklét titkát" őbenne sejti. "En a Ki-
mondhatatlant imádom, I aki az Ösegy, és az Ös-energia" (Missa So-
lemnis). "Amit elménk tükröz: a Rész. I De felrémlik létnedveink-
ben, I borzongató sejtelmeinkben I arcán lepellel: az Egész. II A nagy
Titok, a Mondhatatlan I lobban föl néha álmainkban, I s átvillanyoz
időn, teren, I az éteren - a Végtelen." (Az álmok kútja végtelen).
Ebbe a hitébe távoli ősi vallások eszmerendszere is beleolvad, hiszen
műfordítóként bejárta ezt a világot is. Kereszténysége a Dosztojevsz-
kijjel való lelki rokonságában bujkál, meg etikájában. Az evangé-
liumok Máriájában az "Anyát" ragadja meg. Az egykori evangélikus
teológiai hallgató azonban egyik versében elérkezik a csúcsra is.
A Getsemáné című versében Jézus Istentől való elhagyatottságát -
a keresztfai En Istenem, miért hagytál el engem?! kiáltását - ezek
a sorok követik: "Ha most alámerül a Szeretet, ! s nem támad föl
- így egy bagoly huhog - I e bolygón többé élni nem lehet (... )"

Közvetett, kimondatlan Isten utáni kiáltás húzódik végig az ösz-
szegyűjtött verseken az elmúlás kínzó tényének kísérő zenéjében,
amely egyre jobban felerősödik a legújabb versek hangerejéig. Ami-
kor a tőle távozottakra gondol - Halottak napja az utolsó verscik-
lus címe -, a sötéten át felsejlik benne: " ... midőn elült! minden
küzdés: orgonaszagú éjbe I megpöndül halkan a szférák zenéje, II s
történéstelen, szélfodrozta estben I fölködlik messze a nemember-
arcú Isten." (Sokszor vágyódom ... ) Ez már a mi hitünk szemében
húsvét sugara.



Az ,összegyűjtött versekből nyert képet gazdagítja és erősíti meg
A riagy kaszás 40 új verse és néhány régi, a negyvenes évek közepé-
ről (Magvető, 1'985).Fokozódik a mulandóság őszi lehelete, sűrűsöd-
nek a búcsúzások távozóktól, s összegeződik az útra készülődő költői
hitvallása a Parabázisban: "Uram, mit akarsz még velem? / Elöntött
már a végtelen. I A valóság képei helyett I a végső szépség villan
már szemernben. I Leírható versek helyett I különös dallamok zúg-
nak fülemben. II ... De mégis szólni kell, kiáltani, / fásult szívekbe ba-
rázdát szántani, ls ha testemet várja Kháron ladikja, I a Dal szár-
nyaljori egyre magasabbra!"

Tanulmányainak válogatott gyűjteményét· Élmények és emléke-
zések címen adta közzé (Magvető, 1987). A műfaji megjelölés első
pillanatra szokatlanul hat, hiszen nem önéletrajzot akart írni a szer-
ző, hanem tanulmányait adja az olvasó kezébe. De már az első ol-
dalakon kiderül, hogy olvasmányai és zenehallgatása olyan átélés-
sel jártak kiskorától kezdve, amely önéletrajzi mozzanatokká avatja
őket. Annyira saját életének eseményeivé váltak, hogy alig tud kü-
lönbséget tenni életének a megtörtént és az irodalmi, művészeti sí":
kon végbement élményei között.

Az átélés kísérője lesz egész műfordítói munkásságának is, amely-
nek 1954-től szentelte erejét, soha abba nem hagyva saját költésze-
tét. Szerenesés véletlen volt-e, a kiadó ráérzése, vagy inkább felsőbb
vezetés, hogy szinte mindig olyasmit kapott fordítási feladatul, ami
egyúttal mint olvasmány is a legnagyobb élményt nyújtotta. így a
fordítás kemény munkája szüntelenül olyan szellemi magaslatokra
vitte, amelyekre mint életének igen szép történéseire tud visszaern-
lékezni. Ezeket az élményeket, emlékezéseket foglalta írásba műhely-
tanulmányokként. Különleges önéletrajzot tartunk tehát kezünkben,
s ugyanakkor mély betekintést kapunk alkotásokba, alkotók lélek-
rajzába a világirodalom időben és térben széles területéről, a szer-
zőhöz legközelebb álló hazaiakat is beleértve.

Az ógörög világból Püthagorasz zenei törvényével kezdi, megmu-
tatva annak mai természettudományos és zenei, sőt általános neve-
lési aktualitását. A pitagoreusok alapmeggyőződése - a mindenség-
ben rend, harmónia uralkodik, s az embernek az általa tapasztalható
kaotikus gomolygásban ezt a nagy kozmikus harmóniát kell meg-
valósítania - Jánosy István életművének egyik vezérelvévé lett.
Azután Platón következik, életének "talán legnagyobb szellemi ka-
landja". Az európai gondolkodást meghatározó filozófusból a költőt
bontakoztatja ki, és gondolatainak modernségét világítja meg, az
utóbbit főként Heisenberg megszólaltatásával. .

India ősi kultúrájából a Rámájana szanszkrit eposznak a nép éle-
tét ma is átszövő hatását vizsgálja, keresi ennek a maradandóságnak
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nyitját, a népköltészet eleven varázsát. Végzi ezt a mélylélektan esz-
közeivel, a kollektív tudattalan felismeréseivel. A még régebbi Ma-
hábhárata eposz szintén Visnu' isten világába vezette. A 20. századi
India két legnagyobb szellemi egyéniségénél kereste a' feleletet arra
a kérdésre, mi az, ami e két eposzból még ma is India sok .száz mil-
Iiónyí lakójának lelkét, képzeletét, jellemét viaszként alakítja.
Gandhi önéletrajzából, Rabindranath Tagore műveiből a hindu em-
ber lelkisége világosodott meg az ősi eposzokkal egybehangzóan.
Gandhi pedagógiája külön is foglalkoztatja; a modern technikai vi-
lágunk ártalmainak ellensúlyozására keresi nála a jövőbe mutató
ösztönzéseket. S levonja a segítő tanulságokat a nagyvárosok félel-
metes megduzzadása közepette. Gandhi erkölcsi törvénye, az erő-
szakmentesség, mely saját szavai szerint "minden élet iránti jóaka-
ratot", "tiszta szeretetet" jelent, a szerző egész gondolkodására rá-
nyomja bélyegét.

Egyik legizgalmasabb tanulmánya John Milton művéről, az Elve-
szett Paradicsomról szól. "Börtönnaplónak" indul beszámolója, any-
nyira taposómalomnak érezte kezdetben e 17. századi költői mű for-
dítását. De ahogyan szaporodtak a végeláthatatlan sorok, "azon ka-
pom magam - írja -, hogy egyre jobban átforrósul a szívem, egyre
nagyobb szeretettel, sőt szenvedéllyel rovom a sorokat". Mert felfe-
dezte, hogy Milton intellektuális vallási világa, az eposz szerkezetét,
mondanivalóját megszabo antropomorf istenfelfogás állandóan fe-
szültségben van az alatta kanyargó "feneketlen mély érzelmi ör-
vénnyel" . Elbűvölik Milton természeti képei is: "ő a világ legna-
gyobb bukolikus költője".

Dosztojevszkij egyik elbeszélése már kamaszkorában beépült ál-
maiba. Később ezt a felfedezést teszi: "Dosztojevszkij alakjai már
egyszeri olvasásra olyan ismerősünkké válnak, akik végigkísérik éle-
tünket. Eléggé tapintatlanul akármikor ránk nyitják az ajtót, ami-
kor a legnagyobb munkában sürgünk, letelepednek a fotelba, és vég-
telen vallomásokban mesélik életük legintimebb részleteit." Sok sze-
mély közülük ellenszenves, sőt undorító. "Mégis - bármily paradox
a szó ~ szeretjük őket. Hiszen jellegzetes vonásaik, sőt bűneik, gaz-
ságaik is mint lehetőség bennünk fészkelnek." Nyíltan képviselik a
mindnyájunkban rejlő emberi önzést. Szívdobogva olvassa a szerző-
nek ezeket a sorait, aki valaha beleremegett már Dosztojevszkij
mélységeibe.

Nem számolhatok be a kötet minden alakjáról. II. Rákóczi Fe-
renc, Berzsenyi, Petőfi, Arany, Babits, Radnóti egytőlegyig azok-
ban a hatásokban világosodnak meg előttünk, amelyeket Jánosy Ist-
ván tőlük az élete során élményszerűen kapott, s amelyeket nemegy-
szer epízódszerűen is megörökít. Hasonló személyességgel szól a
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folklórról, Kodály Zoltán és az ógörög zenei-esztétikai nevelés kap-
csolatáról.

A hazai olvasóközönségre merőben újszerűen hat, amit három fe-
jezetben, közel 100 oldalon a második világháború utáni és a leg-
újabb amerikai költészetről mond el, saját fordításaival illusztrálva.
Ezek a költők a szegények igazságáért perelnek verseikben, kínosan
takargatott élettitkokat tárnak fel az önvallomás-költészetben, a
nagyvárosi gépvilág üvöltést vált ki belőlük, hátborzongató és visz-
szataszító istenlátomást írnak le, meghökkentő lstenmagasztalast fe-
jeznek ki a végső emberi nyomorúság képei vel. Többen közülük az
elmezavar peremére, sőt kellős közepébe kerülnek. A lélek mélyré-
tegeit próbálják feltárni kábítószeres eksztázis segitségével, de csu-
pán a Semmihez érkeznek el. Sérült lelkek idegenül vergődnek a
magányban. Az egyik legnevesebb, Berryman, bár kóros lelki folya-
mata szükségszerűen vezetett oda, hogy a jeges Mississippibe vetette
magát, "mégis hazatalál" - ahogyan Jánosy írja Berryman verséről,
mely a mártírhalált halt Poly karposz, második századi szmirnai
püspök hitvallására utal: ,,86 évig szolgáltam Neki és ő sose bántott,
I Hogy átkoznam meg Királyomat, aki megváltott! I - és a János-
tanítvány vállalta a tüzhalált./ Tégy engem is elfogadhatóvá Idők vé-
gezetén I ama fokon, amelyre Te előreléptetsz."

"A lélek állapotainak végsőkig pontos megfigyelése és leltározás a
- talán ez jellemzi e korszak legjobb amerikai költőit" - írja róluk
a szerző a kötet 1979-ben keletkezett tanulmányában. A lélek legmé-
lyebb tájaira szálltak le, ahonnan nehéz visszajönni - teszi hozzá.
Ezeknek a szédítő lelki alászállásoknak vizsgálatához a pszichoana-
lízís és C. G. Jung mélylélektani módszerei kellenek, amelyeket a
kutató úgyszólván az egész kötetében alkalmaz. Az ősi hindu epo-
szok elemzésében csakúgy, mint Milton-magyarázatában, vagy Pe-
tőfi szürrealizmus ának kifejtésében, Arany János lélekképénél. Nem
tudok magyar nyelven még egy ilyen vállalkozásról, ahol a szerző
az irodalom mélyvilágában ezzel a lámpással jár. Nem véletlen ez.
Lelki alkata, az álmok végtelen kútjának mélye, költői műveinek
egyik vonulata ismerőssé tette ezen a helyen. De neki megadatott -
hitem szerint Isten kegyelmének ajándéka ez számára -, hogya ho-
mályba vesző mélységekből újra meg újra visszajöjjön a "pannón
földre", az apai örökség derűs harmóniájába.

1982, 1988
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Kopár sziget

Kevés film jut el a szó teljes értelmében vett művészet magasla-
tára. Ez a japán film áttöri műfajának korlátját, és a maga teljes-
ségében igazi művészi élményt nyújt.

Különlegessége, hogy az egész filmben egyetlen szó sem hangzik
el. Csak a rendkívüli kifejező erejű kísérőzene hallatszik, amely egy
más nyelven mondja el, amit a képeken látunk: az ismétlődő, egy-
hangú, bánatos és mégis vonzó dallam kifejezi azt az életsorsot, ami
lepereg előttünk. Néha a kísérőzene is teljesen elnémul, s akkor tel-
jes a csend, szinte lélegzet-visszafojtóvá teszi a figyelést. A csendet
csak a szél süvöltése, -eső kopogása, motorcsónak berregése, víz cso-
bogása töri meg.

A japán partvidék közvetlen közelében van egy kicsiny, néhány
száz négyzetméternyi sziget. Kopár dombja elüt a környező táj szép
látványátóI. Ezen a szígeten éli végtelenü! egyhangú és küzdelmes
életét egy japán család: férfi, feleség, két kisfiuk. Egy évüket ra-
gadjaki életükből a film. 'I'ikkasztó nyárral kezdődik. Hajnali szür-
kületkor már csobban a víz, a csónakban a férfi és a nő, mennek a
partra vízért. És ez ismétlődik egész nap. Közben a nagyobbik fiú
megy iskolába és jön iskolából -, a csónakban akkor is ott a 'két fa-
vödör, tele friss vízzel, amelyért kemény, fáradságos erőfeszítésben
telik el az életük. Az asszony, a férfi felcipeli vállán a kopár dombra
a vizesvödröket, lassú mozdulattal önt belőle a gyér, kiaszott növé-
nyekre. A verítékes, egyhangú életük árán szerzett víz szétfut a ho-
mokos talajon, pillanatok alatt eltűnik, mintha csak hiába történt
volna az egész. Megint evezés, vízhordás, öntözés elölről.

Közben eljön az ősz, majd a viharos tél, arriikor a napokon át zu-
hogó eső kimossa az ültetvények et, azután a tavasz -, de a sivár
robotot csak egyszer töri át öröm. Kezdetleges szerszámokkal kicsé-
pelt termésüket a parton nagy nehezen eladják. A két fiú is szolgál
meglepetéssel, míg távol vannak: sikerül a nagyokéhoz hasonló erő-
feszítéssel halat fogniuk. Sok hiábavaló, megalázó próbálkozás után
végre értékesítik. Akkor az egész család elmegy együtt egy boldog
délutánra, hajókirándulásra, cukrászdába. Mosolygást a szülők szenv-
telennek tűnő arcán az egész év alatt csak ekkor látunk.
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Hamarosan beköszönt a rémisztő aggodalom a kis viskóba. A ki-
sebbik fiú megbetegszik. Szívszorító nézni, amint a nagyobbik kar-
jával adja a sziget oldaláról a sürgető jelt a csónakkal közeledő, me-
gint csak vizet hordó szüleinek. Hiába evez vissza lázasan a partra
az apa és fut lélekszakadva orvosért.

Tovább villannak a képek: a halott fiú osztálytársai jönnek mo-
torcsónakkal a temetésre. A buddhista pap elvégzi a szertartást, a
földbe helyezett kis ládakoporsó fölött ősi szokás szerint meggyújt-
ják az elhamvasztó farakást. Távolodik a motorcsónak. Messziről tű-
zijáték fénye tündöklik az éjszakában, de a szigeten maradt, megár-
vult családnak rnost már végképpen kopár lett az élete.

Újra felkel a nap, megint ott öntöz a nyári forróságban ezerszer,
tízezerszer végigcsinált mozdulattal a férfi. A nő most érkezik tele
karmákkal. Leteszi azokat a földre. Azután irtózatos sikollyal felbo-
rítja az egyik vödröt, hogy haszontalanul szétfolyjék a drága sok víz-
csepp, életük ára. Ráveti magát a földre, két kezével tépi ki a pa-
lántákat és szórja szét a teljesen értelmetlenné vált élet keserű, té-
bolyult önkívületében. A férfi mozdulatlan arccal nézi, nézi. Patta-
násig feszült pillanat. Azután lehajol a szerszámért és újra önteni
kezdi a vizet a vigasztalanul száraz földre, silány növényekre. Az asz-
szony ráemeli tekintetét, s ő is a botra erősített vizes kupáért nyúl,
hogy folytassa az öntözést, mintha mi sem történt volna.
, Ez a mozdulat a csúcsjelenet. Ezért készülhetett az egész film. Azt
tartalmazza, hogy még ilyen embertelen körülmények között is, a
puszta megélhetésért vívott örömtelen és kemény sorsban is, a tra-
gikus gyermek halál ellenére is erősebbnek bizonyul az élni akarás,
a küzdelem megújulása. Miért? Mi hajtja őket? Mit várnak ezek a
filmbeli emberek hátralevő életüktől? Adott helyzetükben aligha re-
mélhetnek mást, mint eddigi küzdelmes életük folytatódását. És
mégis újra nekidőlnek. Itt a mélyben az az ősi ösztönös erő feszül,
amely az embert az életre sarkallja. Isten úgy teremtette meg az
embert, hogy belé oltotta az élettel, a természettel és hátrányes kö-
rülményekkel vívott küzdelem készségét, nagy letörések után, tra-
gikus gyászban is az újrakezdés elszántságát.

A filmben a mozdulatok, arcok, tájak, zörejek és zene együtt mu-
tatják végtelenül szegény és sivár emberi életkörülmények megdöb-
bentő valóságát, és még ebben a teljesen nyomasztó, rettenetesen
kopár élethelyzetben is az élet titokzatos erejét.

A Kopár sziget az élet diadalának ábrázolása, aminthogy egészen
másként és más síkon, de húsvét is az! A filmben a földi élet ereje
előtör rányomódó terhek alól, az első húsvétkor meg az örök élet
törte át a halál véglegesnek hitt kérgét.

ti963
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Van Gogh leveleiről

Csak 37 éves múlt, amikor kihunyt lángja, s mégis teljes az élete,
és befejezett a munkája. Pedig úgy hagyta abba, mint aki feladja az
emberfeletti küzdelmet. Nemrégiben egyantikvár kötet került ke-
zembe: Van Gogh levelei (Fordította Timár László. Officina könyv-
tár), Levelei legnagyobb részét Theo öccsének írta, s belőlük az em-
ber lép elénk. Amikor kezünkbe kerül festményei nek reprodukciója,
vagy talán megállhatunk egy-egy vászna előtt -, belső világának a
levelekből kisugárzó izzása olyan fényt gyújthat, amely még döbbe-
netesebbé fokozza a megrázóan lenyűgöző látványt.

Hollandiai protestáns lelkész fia. A műkereskedelemben töltött
évei után, huszonöt éves korában prédikátor lesz belga bányászvidé-
ken, azon a területen, amelyet nem sokkal később tollával Zola, véső-
jével lVIeunier elevenített meg drámai erővel. Tífuszjárvány tör ki,
s a fiatal prédikátor - egyházi feletteseinek nagy megrökönyödé-
sére - beleveti magát a nyomorgó, beteg emberek megsegítésébe:
gyér jövedelmén az éhezőknek eledelt vesz, ruháit szétosztogatja ;
csontig soványodva, legyengülve, szalmazsákjára dőlve tart áhítato-
ka t szegényes szállásán.

Egy szegényeket ábrázoló rajz láttán ezt írja: "Nézd, engem mín-
dig megragad, ha a kimondhatatlan és leírhatatlan elhagyatottság-
nak, magánynak, nyomornak, szegénységnek egészen sajátságos ké-
pét látom, mert abban a dolgok végét, a legvégsőt érzékelern. és lel-
kemben ekkor Isten gondolata éled fel."

Egy másik levelében a belga szénbányászok küzdelmes sorsát festi
meg, a sötétséget, amelyben élnek, s ezt fűzi hozzá: "Tudod, hogy
nemcsak az evangéliumnak, hanem az egész Szentírásnak gyökere
vagyalapigazsága: ,a fény, amely a sötétbe világít'." Ezzel János
evangéliumát idézi (1,5).

Az egyházi hatóság elbocsátja állásából, mert az önfeláldozó sze-
retetnek ezt a gyakorlati megvalósítását összeegyeztethetetlennek
tartja a "papi méltósággal". Van Gogh ekkor talál rá igazi hivatá-
sára :.festő lesz.

A természet nyügözi le; de nem másolja, hanem átéli. Egyetlen
mondatában benne van a festészet egész meghatározása. "A termé-
szet a valóság, az igazság, de egész jelentősége, értelme, jellegzetes-
sége annyi, amennyit a művész kiemel és kifejezésre juttat belőle."

Képei mutatják a természettel való benső azonosulást, amiről
egyik hatórás gyalogsétája után így írt öccsének 30 éves korában:
"Esős, havas, viharos délután, többnyire pusztán keresztül. Vándor-
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lásom nagyon felfrissített, helyesebben annyira együtt éreztem a Ter-
mészettel, hogy ez mindennél inkább megnyugtatott."

S hogy festői munkájában mennyire köti a valóság, ezek a sorai
tükrözik: "Fáradozzunk inkább többet komoly tanulmányokkal,
mintsem divatos fogásokkal hízelegjünk a közönségnek, és az ő ke-
gyéért esdekeljünk. Gondjaim pillanataiban néha előfordult, hogy
már-már e divatos fogásokhoz nyúltam, de aztán gondolkodóba es-
tem, és így szóltarrr magamhoz: ,nem, nem, csak maradj hű önma-
gadhoz, és ha nyersen is, szigorúan is, fejezd ki úgy a dolgokat, me-
lyek lehetnek durvák, de feltétlenül igazak'."

A természetet úgy festi, hogy a Teremtő nyomában maga is te-
remtve jár, az emberi sorsot, saját lelkének hullámzását is beleve-
títve az alkotóerővel mintázott képbe.

Isten igéje nem a megszokott módon, mégis belenyúlt életének
végső festői korszakába is: Két évvel halála előtt írja: "A Szentírás-
nak vigasza, mint kesernyés mag kemény héjában: Krisztus. Krisz-
tus alakját csak Delacroix és Rembrandt festették meg úgy, ahogyan
én érzem őt. [... ] Krisztus hangsúlyozta az örök életnek, az idő vég-
telenségének, a halál semmiségének, a vidám megelégedettség és ön-
feláldozás szükségességének és jogosságának alapvető bizonyosságát.
Ö maga derűs megelégedettségben élt, mint az összes művészek leg-
nagyobbika : márványt, .agyagot, színt megvetve. az élő húsban. dol-
gozott! Ami azt jelenti, hogy [... ] élő embereket, halhatatlanokat
alkotott. Ez. pedig komoly dolog, különösen azért, mert ez az igaz-
ság." Ugyanebben a levelében ezt is írja: "Olvastad már valaha Lu-
ther életét? Mert Cranach, Dürer és Holbein hozzá tartoznak. Az ő
személyisége a középkor nagy fényessége."

Mint fiatalkori prédikátori szolgálatára, a festői hivatására is rá-
dobta az életét, összekapcsolva azt a testvérszeretettel. Nagy anyagi
áldozatok árán öccse tartotta el őt, aki hitt bátyja művészetében.
Van Gogh minden képét neki adta, hogy azok árából valami megté-
rüljön öccsének rá fordított kiadásaiból. Másfél évvel halála előtt
írja: "Nem tehetek róla, hogy képeim eladhatatlanok. Egyszer eljön
a nap, mikor belátják, hogy értékesebbek a beléjük ölt festék áránál
és egész nyomorúságos életemnél, amit csak reájuk fordítottam.
Nincs is már más kívánságom, csak ne legyen többé adósságom. De
édes öcsém, -adósságom oly nagy, hogy ha hitem szerint sikerül is
egyszer visszafizetnem, a festményeim alkotásával járó megerőltetés
addigra már egész életemet elnyelte."

Néhány hónappal később: "Sohasem becsültem értem tett jótéte-
ményeidet többre, mint ma. Nem tudom kifejezni, miként érzek, de
biztosíthatlak, hogy jóságod végtelen, és ha nem is látsz eredményt,
kedves öcsém, ne bánkódj miatta: jóságod megmarad". S utolsó le-
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velében, amelynek sorai megszakadnak, mert még aznap agyonlőtte
magát: "Munkám a Tiéd. Az életemet adom érte, az eszem félig már
ráment. (... )"

Életének utolsó évei - amennyire betegsége engedte - egyetlen
lázas iram. Koplal és dolgozik, s mindent háttérbe szorít az életben,
hogy elvégezze hivatását, s öccse gondjain is segítsen. Megrázöbb és
a szó mély emberi értelmében erkölcsösebb vallomás aligha hangzott
el művész ajkáról az életének a feladat alá rendeléséről: "Úgy kel-
lene élni - írta festő barátjának 1888 őszén - mint valami szerze-
tes, aki azonban kéthetenként egyszer ellátogat a bordélyba. Én így
teszek. Tudom, hogy ez nem túlságosan költői, de úgy érzem, hogy
kötelességem életemet a festészet alá rendelni." Tehát lemondva a
családi élet örömeiről, az élettárs meghitt közelségéről, a testi vá-
gyak gyors elintézése mellett siet igazi feladatának sürgős teljesíte-
sére, mert érzi, hogy már kevés ideje van hátra.

Ezekben az utolsó éveiben tájképein egyre hullámzóbbá, kavar-
góbbá válnak a vonalak. Fokozódó belső tusája, kétségbeesése vetül
ki a természetbe. Az egész környező táj, házak, utcák, lépcsők, ga-
bonatáblák, dombok osztoznak sorsában. Mintha csak Pál apostol
megrázó szavának illusztrációit látnánk a teremtett világ vajúdó só-
várgásáról (Róm 8,19-22).

Emlékezésünket egy levél töredékévei zárjuk, amelyben fél évvel
halála előtt az éppen készülő festményein vívódik, többek között a
lenyűgöző erejű Magvető című képen: "Jókora adag ihletre volna
szükségem, valami fénysugárra a magasból, hogy szép dolgokat te:"
remthessek."

Úgy érezzük, hogy Isten rövid életében sokszor adott neki fény-
sugarat a magasból, hogya Teremtő keze lehessen: a belső és külső
valóság megrendítő szépségű kifejezője.

1965

Késő évek nyomában

Húsvét táján vettem újra kézbe Illyés Gyula könyvét. Esszére-
génynek nevezi a Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei cimet
viselő kis gyűjteményt. Vers, elbeszélés, napló és gondolatok rögzí-
tése; legalább négyféle műfaj változataiban néz szembe a mai mér-
tékkel nem is "öreg", 67 éves Író a mulandósággal. A borítólap belső
szelvényéri kemény, erős, az élettől cserzett férfiarc tekint fényképé-
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ről a látóhatár felé. A markáns kéz, a szállingózó gyér haj, a kötetlen
tartás, az egész mellkép eggyé válik a művel.

Nagy emberi tettnek érzem ezt az írást. A próza különösen élessé
teszi a tükröt, szinte nyerssé a beszámolót az öregedés önmagán meg-
figyelt jelenségeiről. Versben könnyebb őszintének lenni, mert a szo-
ros forma mintegy keretet ad az önvallomásnak, s ezzel kissé máris
eloldja az író személyétől. Itt azonban egy ember a mindennapi gon-
dolataiba enged bepillantást, ahogyan az idős évek valóságában kö-
zelíti meg őt személyesen, orvul és állhatatosan az öregedés és a ha-
lál.

S hogy ezzel az ősellenséggel miként veszi fel a harcot belűl, a lel-
kében, hogyan dob el tetszetős, de alapjában véve csak ámító vérte-
ket, és mire jut megoldásként, leszámolásként -, ez csak formájá-
ban Írói, költői alkotás, tartalmában mélyen emberi vállalkozás. Hoz-
zátehetem: mindenkit érintő, mert akit nem ragad el fiatal vagy fel-
nőtt éveiben a korai halál, annak nem lehet kikerülnie az életnek
ezt az utolsó iskolapadját. Halálunk óráját nem magunk szabjuk
meg, s ezért hiába irigyeljük azokat, akik az élet csúcsáról távozhat-
tak, és nem kellett megkóstolniuk a vesztés, a lemondás éveinek ke-
sernyés ízét.

Amit az Író útravalóul az öregedéshez saját vérén, idegszálain át-
szűrve ad, valóságos tanács. S mivel a művészet köntösében nyújtja,
egyszersmind élmény, mely megragad, áthevít, sajátunkká lesz. Csak
azt emelem ki, ami művészi szépségének és emberi igazságának egy-
ségében leginkább megfogott. Mindjárt a bevezető vers! Kháron az
ókori görög mitológiában az alvilág révésze, aki a halottak lelkét át-
viszi az alvilág határfolyóján. Ladikja nem a halálunk pillanatában
indul velünk - mondja a költemény -, hanem már az öregedés
éveiben, amikor az élet partja szépségeivel mellettünk már a viszont
nem látás hangulatában suhan, s látványa az emlékezés hálájában
magasztosedik fel. Nagy dolog, ha tudunk, mosolyogva vagy köny-
nyezve, de örülni az emlékeinknek !

Megrázóan szép egy beszélgetés novellaszerű leírása a könyv de-
rekán. Szilveszter napjának délelőttjén vagyunk a balatoni szőlőhe-
gyen. Napfényben szikrázó hó borít hegyet-völgyet. Elhagyatott, ro-
mos présházak, a falut, a fiatalokat másfelé vonzotta a mai élet.
Csak egy aggastyán szőlősgazda megy fel pincéjéhez, s a hozzá be-
köszöntő ősz hajú városi vendéggel beszélget. Szomorú szavak hul-
lanak arról, hogy régen ilyenkor rajzott a hegy, ünnepet ült a falu,
hogy borral köszöntse az új esztendőt. " ... tudja, ki lesz kint hol-
nap ezekben a végtelen mezőkben? Senki. Mert én se jövök ki töb-
bet." A városi férfi, maga is a föld szülötte, együtt érez az ősi fáj-
dalommal, amely az öregek sajátja minden kerban a megszokott, a
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régi változásán, pusztulásán. De ő mégis másként búcsúzik az elsüly-
lyedő emléktájtól : "Valami présházat szeretne a használatból kicsöp-
pentek közül. [ ... ] Nem magának keresi ő azt a megjavítható pin-
cét. Hanem valamelyik unokájának." Itt tölthetnék a hétvégét.
"Ő aztán, a nagyapa, maga is kijönne velük, esetleg egy-két hétköz-
napra is itt ragadna, rendbe tenni az elhanyagolt fákat, tőkéket.
Újra kezdeni, ami egyszer az ősök gondja és öröme' volt." Olyan ta-
nács ez, amely kitágul jelentésében: a változó világban is jó lenne
megkeresni azt a kis ösvényt, amelyen az öregember nosztalgíája a
jövő felé indulhat új szépségek csíráztatására talán önmagának is,
de a felnövő nemzedéknek mindenképpen.

Az utolsó oldalak gondolatsorából bújik elő áruló parányi mondat.
Személyes vallomás a mű titkos rugójáról; megelőzi egy ritka ön-
zetlen magatartás. "A magára adó öreg egyik legszebb elégtétele az
elmúlás megaláztatásával szemben, ha távozása rettenetét környe-
zete számára tompítani képes. Ezt szolgálják ezek a sorok." A hozzá-
tartozókl-a való tekintet ez a halálra készülő részéről: úgy húzzuk
be magunk mögött az ajtót, hogy akik itt maradnak, vigaszt kapja-
nak abból a tartásból, ahogyan nyugodtan, kétségbeesés és sajnálko-
zás nélkül vártuk a halált.

Környezetéhez szóló kérése is annyira személyes és emberi, hogy
mások is elmondhatnák késői években a jelképpé váló gesztussal:
hagyjátok az öregedő embert csendben háttérbe vonulni, ne nógas-
sátok arra és ne hitegessétek azzal, ami teljesítmény már nem telik
tőle. "Tegyetek elém egy pohár bort, de hadd köszönjem meg csak
egy kézmozdulattal, arcomat se kelljen felétek fordítanom."

A hívő keresztény embereknek gyakorta tévedésük, hogy csak Is-
ten igéj éből akarnak erőt, vigasztalást, útmutatást kapni az élet nagy
kérdéseiben. Pedig irodalom, költészet, filozófia mennyi jó és igaz
tanáccsal szolgálna nekik is! Isten az embernek a Szeritíráson kívül is
tartogat segítséget életéhez, a végső szakaszhoz is, éppen a mélyen
emberi gondolatokban. Ez a könyv ilyen, még ha van is benne, amit
a Krisztusról szóló evangélium alapján mi másként látunk.

Idetartozik az a félreértés, amelynek eredete azonban nem az író-
ban, hanem az egyházban van. "A protestánsnak gyanús a békés ha-
lál. A jó keresztyén csak szenvedve, retten et közt hagyhatja el a föl-
det. [... ] Hisz a Legfelső bírót, az Atyát, az utolsó pillanatig retteg-
nünk kell." Nem kétséges, hogy az író ezt a megállapítását is az élet-
ből merítette. Az a pap, akitől ő valamikor ilyesmit hallhatott, alig-
ha lehetett evangélikus. A lutheri gondolkozás a legteljesebben szem-
ben áll az ilyen felfogással, hiszen az evangélikus hit számára a bűn-
bocsánat boldog bizonyossága a legfőbb igazság, s mi, hacsak nem
rendül meg ez a hitünk, nem az ítélő Isten, hanem a szerető, írgal-
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mas Atya kezébe tesszük le magunkat a halál mélysége felé zuhanva.
A reformáció az Istennel megbékélt ember csendes, bizodalmas tá-
vozását adja elénk a megfeszített és feltámadt Krisztusba vetett hit-
ben.

Ezzel már elmondtam, amit emberi gondolat, bölcs tanítás, költé-
szet nem mondhat el a végről, mert csak Isten taníthat meg rá az
evangéliummal, a Krisztusról szóló örömhírrel. Hogy a halállal szem-
ben nemcsak e könyvön végigvonuló kettős emberi magatartás le-
hetséges, a végsőkig való tiltakozás és a kérlelhetetlenbe való bele-
nyugvás. Elesünk ugyan mind, egyenként, sorban, amikor halálunk
órája eljön. De Krisztus feltámadásából - ez a fény hullt rá a könyv
lapjaira, amikor húsvét ünnepe előtt forgatni kezdtem - az a re-
ménységünk támad és erősödik, hogy "Kháron ladikján" nemcsak a
régi parttól búcsúzunk, hanem az örök élet, a hiánytalan öröm és a
teljes szeretet, az Isten közelsége új partjai felé ringunk. "Halál, hol
a te diadalod ? ( ... ) 'hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk a mi
Urunk Jézus Krisztus által!" (Pál apostol első korinthusi leveléből)

1970

Karácsony festők ecsetjén

Jézus születése, ha hívő keresztény szemmel nézzük, kétfélekép-
pen fogalmazódott meg a képzőművészeti alkotásokban a századok
folyamán, stílusirányok változásai közepette. Vannak ilyen tárgyú
művek, amelyekben karácsony igazi értelmét érezzük kifejezve a fes-
tészet nyelvén, és sok esetben meg sem lehet állapítani, hogy ezt a
művész tudatos, mély hite eredményezte, vagy csak öntudatlanul ta-
pintott rá a lényegre. A képek szemlélésekor ez a szubjektív, alanyi
háttér tulajdonképpen mindegy, a lényeges a mű, amely magáért be-
szél. Mégis érdemes felfigyelnünk arra, hogy amelyik festő bensősé-
ges Krisztus-hitéről tudunk az élettörténetéből, annak karácsonyi
képei ebbe a vonalba tartoznak. Lehet bizonyságot tenni ecsettel is.

A firenzei Fra Angelico a 14. század első felében festett Jézus szü-
letése című képén még merev középkori vonalak uralkodnak, de az
alakok elrendezése a földön pihenő gyermek körül, Mária, József,
két más figurával együtt, összetett, imádkozó kézzel, egyenlő, arányos
távolságra tőle, egyformán a kis Jézusra pillantó áhítatos arccal -
azt fejezi ki, amelyet a festészet elmondhat karácsonyról: ezt a gyer-
meket isteni hódolat illeti. A gyermek kezének mozdulata míntha
áldást adna. Mária itt nem nő Jézus fölé, alakja legfeljebb lehelet-
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nyivel hangsúlyosabb társainál, amennyi ebben a helyzetben Jézus
anyját megilleti. Térdre késztető kép ez Isten Fia előtt.

Több mint egy évszázaddal később Grünewald isenheimi oltárán
Mária már hajlékony mozdulattal tartja karjában gyermekét, de te-
kintetében szinte fürkésző idegenséggel nézi, mintha érezné előre:
talány lesz neki fia, míg csak le nem borul előtte pünkösdi hitben,
túl nagypénteken és húsvéton. A festmény másik sarkából megszó-
laló szent zene mintegy átsuhan a fürdető dézsa fölött, hogy zengje
az újszülött isteni dicsőségét.

Említsem Dürer fiatalkori fametszetét, még mielőtt Luther köve-
tője lett volna, A pásztorok imádását? A középpont ismét, fonott ko-
sárkában, a kicsi Jézus; József és két marcona pásztor előtte hajt
fejet, Mária térdelő, hódoló alakja az áhítat és alázat karmozdulatá-
val a gyermekben Istent dicséri, a gyermek fejénél az angyal az is-
teni eseményt jelzi. Kezdetleges idői sűrítéssei a távolban látszik az
angyali örömhír jelenete: "Íme, hirdetek nektek nagy örömet ... "

Isten emberré lett - karácsonynak ezt a mély tartaimát tudja
megjeleníteni a festők ecsetje, amikor mesterkéltség nélkül, őszin-
tén hat a képeken a betlehemi gyermek felé forduló, nem emberi
lénynek szóló áhítatos imádat.

A karácsonyi tárgyú művészi festmények jelentős része - van-
nak ezek között nagy értékek is - Krisztus születésének igazi je-
lentőségét nem sugározza. Fényük nem Jézusra, emberi személyének
isteni titkára hull, hanem az ecset emberi érzésekből festi meg a ka-
rácsonyi jelenetet, különösen Mária alakját. Az újkori festészet nagy
előfutára, Giotto az 1300-as években dús falképein karácsony éjjelé-
nek ábrázolásában az anyai gyöngédséget, a gyermekében gyönyör-
ködő édesanyai szeretetet emeli ki.

Mária szerepe a karácsonyi festmények en különös változáson megy
át a reneszánsz korában, amely a középkori önmegtagadó lemondás-
sal szemben az élet szépségét és örömeit vallotta magáénak. A rene-
szánsz alkotások ban Mária a szépség ideálja lesz. A Madonna-ké-
pek a korabeli női szépség ábrázolásaivá válnak, nem képzeletbeli
módon, hanem természet után, a festő előtt lebegő élő arcok bájá-
nak, varázsának rögzítésével. Lippi karácsonyi képein a 15. század-
ban az életből vett gyönyörű női portré jelenik meg. A következő
században Correggio karácsonyéji képén Mária megvilágított arca és
felsőteste a középpontba helyezve a szépség harmóniája.

Az anyai érzésnek, az emberi szépségnek e képein a gyermek Jé-
zus már csak kelléknek tűnik. Mégis van a festő ecset jének távoli,
rejtett összefüggése karácsonnyal. Jézus születése, Krisztus testbe ől-
tözése - a megváltás örömhírével együtt - az emberi érzések igen-
lését is jelenti. S ha karácsony lényegére ezek a festmények nem is
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mutatnak, dogmatik us szigorúsággal ne kárhoztassuk festóiket, hi-
szen ők csak azt tették, hogya koruk által eléjük adott vallási ke-
retben boldogan megjelenítették az emberi érzéseket, utat nyitottak
az emberi örömnek. A szépség élményévei ajándékoztálc meg nézői-
ket. Olyasmivel, ami nem idegen karácsonynak az egész emberi éle-
tet átható fényétől. Anyaság, szerelem, család nincsenek Isten szere-
tetének fénykörén kívül. Ezek is egy-egy sugár az ő szeretetéből,
amelynek teljességét a bűnbocsánat és örök élet ajándékával kará-
csony evangéliuma zengi.

A 20. században karácsonyról már alig születtek képek. Pedig
Krisztus és szenvedése, halála, feltámadása nem érintetlen téma né-
hány modern festő tárgyválasztásában. Karácsony eltűnésének a
képzőművészetből inkább az lehet az oka, hogya betlehemi történet-
hez az idők folyamán hozzátapadt romantika s Krisztus isteni és em-
beri voltának hittani tétele a mai embert nem érinti szíven. A felnőtt
Krisztus, a szenvedő, sőt a feltámadott is, úgy látszik, többet mond
a mai embernek, a kor válságaiban, az embertelenség megtapasztalt
szörnyűségeiben. Vagy talán ez is kereszténységünk csődjéhez tarto-
zik, hogy nem tudtuk közkinccsé tenni a kultúra gondolatvilágában
karácsony tartaimából az egyetemes emberi jelentőségű vonást, az
Isten emberszeretetének megnyilvánulását, amely az emberek felé
forduló hasonló szeretetünk indítéka lehet?!

Ahol karácsony mégis felbukkan újabb képeken, a karácsonyéj
ismert jelenetei helyett - ha csak nem régi festmények ihlették
utánérzésre a festőt - szimbolikus, jelképes megoldásokkal találko-
zunk. Ezzel ismét karácsony legbensőbb mivoltához érkeztünk. A jel-
kép korunk egyik nagy, újra felfedezett kifejezőeszköze, s a festé-
szetben a mi időnkben karácsony igazi jelentősége másképp, mint
szimbólumokkal, aligha mondható el.

Ruzicskay Györgynek, a szarvasi evangélikus gyülekezet fiának
egy rajza jut eszembe. Sugarak felülről áradó, szétnyíló zuhataga kö-
zött egy hatalmas kéz dicsfény es gyermekalakot nyújt lefelé. Az elő-
térben és kétoldalt férfiak, nők, gyermekek, távolban templom, há-
zak. A kép pátosza a jelen évtizedek festői nyelvétől már idegen, de
a néző, ha hallott Jézusról, azonnal tudja cím, felirat nélkül is, hogy
kicsoda ez a gyermek, és kié a nagy kéz, s azt is, hogy ez karácsony:
Isten nyújtja Krisztust felénk.

1970
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"Máté evangéliuma"
Pasolini filmje

A közelmúltban gyilkosság áldozatául esett híres olasz filmrende-
zőnek 1964-ben készített műve ámulattal tölti el a nézőt. Hogyan si-
kerülhetett megoldani a merész feladatot: bemutatni a modern em-
bernek Jézus életét, teljes hűséggel az Újszövetség leghosszabb evan-
géliumi könyvéhez, s mégis lenyűgözően, a két és negyed órás elő-
adásban a figyelmet mindvégig ébren tartva, sőt fokozva?! A film-
művészet ilyen csúcsteljesítményéhez még az a meglepetés csatlako-
zik, hogya nézőt alaposan igénybe vevő, mondhatnám kifárasztó
filmre tódulnak az emberek, a legkülönbözőbb korosztályúak. A mű-
vészeti értéknek és a közönség igényének egészen ritka, magas hő-
fokú találkozása ez.

A film kockáinak jelentős része néma: csak látjuk a képet. Ez a
filmalkotói módszer rendkivüli mértékben közelít a filmművészet lé-
nyegéhez: a látvánnyal mondani el a dolgokat, s csak a legszüksé-
gesebbet szöveggel. Jelen esetben az élőszót kizárólag a Máté evan-
géliumából vett mondatok adják a szereplők ajkára. Az olaszul be-
szélő film magyar feliratait a revideált Károlyi-fordításból vették,
mégpedig több helyen - ami nem volt rossz - simítva mai nyelv-
használatunkhoz.

Akár néma jelenetnek voltunk a tanúi, akár bibliai szöveg is hang-
zott, a legfőbb kifejezőeszköz az arc és a szem. Még nem láttam fil-
met, amelyben az arckifejezés és a tekintet mindent el akart és igen
sokszor el tudott mondani, mint a Máté evangéliumában. Ahogyan
Keresztelő János a Jordán folyó kís öblénél kereszteli a hozzá jövő-
ket, és egyszer csak észreveszi, hogy Jézus közeledik : arcáról, fő-
ként tekintetéről leolvasható mindaz, amit Jézus megpillantása szá-
mara jelentett. Vagy amikor Jézus megtagadása után Péter elfut, és
közben a lépcsőkről vissza-visszanézve figyeli a történendőket: noha
lába viszi, de az arca és szeme teszi meg tulajdonképpen az utat az
összeroskadó zokogásíg.

Van néhány jelenet, amelynél az esemény külsődlegesebb eszközök
felhasználását kínálta. A betlehemi gyermekgyilkosság, vagy a na-
gyon élethűen megrendezett vonulás a Golgota felé, lökdösődő em-
berekkel, a keleti utca kavargó képével, a rendet fenntartani igyekvő
római legionáriusokkal. De a film lélekbe markoló stílusa, kifejezés-
módja ott érvényesül igazában, ahol az arcot és szemet kell néznünk
ellenállhatatlanul. A fiatal Mária, Jézus anyja felejthetetlen! Az idős
Máriáról viszont tudjuk, hogy nem színésznő alakítja, hanem Paso-
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lini anyja. Az a tény, hogy a filmrendező ezt a szerepet anyjának
szánta, és anyja vállalta, egészen személyes vonatkozást ad a megje-
lenítésnek: érezzük, hogy ez nem színjátszás, inkább egy mai idős
anyának a belépése Jézus történetébe a hit és az érzelem szálaival.
Júdás vagy a főpap arca olyannyira élő, hogy izgalmasabb látvány
jelenetes képnél, s szinte feleslegesnek érezzük az áruló végének a
bemutatását, az akasztott ember képét.

Az arcok és a szemek megrendítően szép alakításához a film má-
sik állandó fő "szereplője" járul: a zene. Bach, Mozart, Prokofjev,
Webern muzsikáját használja fel a filmzene összeállítója. Bach Má-
té-passiójából vett részletek nem aláfestést adnak, hanem Jézus éle-
tének az értelmezését sugalmazzák. Az Egyiptomba menekülés útját
a passió zenéje kíséri : a Kereszt már akkor feltűnt Jézus útján.
A feltámadást követő missziói parancs és a "Veletek vagyok minden
napon" utolsó szavak elhangzásaker egy csodálatos glória zeng szóló-
énekben. Hát még amikor váratlanul néger spirituálé szólal meg!
Először a napkeleti bölcsek érkezéseker. Találóan, hiszen ők színes
bőrűek lehettek. (Ez egyébként is nagyszeru jelenet.) Aztán meg a
keresztre feszítéskor! "Néha úgy érzem magam, mint anyátlan gyer-
mek, távol az otthon tól , hosszú úton ... "

És Jézus? Éles különbség húzódik a gyermekkori és a felnőtt Jé-
zus ábrázolási módja között. Az élénkbarna szemű csecsemőben meg
az Egyiptomból hazainduló hároméves fiúban nincs semmi feltűnő.
Keresztény hívők hajlamosak amolyan csodagyermeknek képzelni a
kis Jézust. Jólesik látni a filmen a természetességet. ahogyan a ne-
vető kisfiú apja karjába fut. Az inkarnáció, Isten emberi testbe öl-
tözése teológiai igazságát aligha lehetne kedvesebb en átélni, mint
egy ilyen jelenet láttán.

Viszont a felnőtt Jézus, aki járja a Szentföld kietlen útjait, mint-
ha nem lenne eléggé emberi? Ez csak felületes benyomás, mert amit
benne idegennek érzünk, annak megvan az értelmezési jelentősége:
ezzel a komolysággal, nem hétköznapi emberi viselkedéssel sugallja
a film a nézőnek azt, ami az evangéliumokon is végigvonul - Jézus
személyében a rendkívülit, az istenit, a megváltó küldetés igézetét.
Ne felejtsük, hogy Máté evangéliuma is Jézus egész földi életét már
a feltámadott Krisztus fényénél szemléli. És ezt érzékelteti a film-
rendező - talán maga sem tudta, milyen teológiai mélységet érint
vele - azzal a különös, a megszokottól eltérő magatartással. amely
a filmben a beszélő, cselekvő, az utakon járó Jézust jellemzi. Mé-
lyen érző emberséget néhány jelenet annál inkább kiemeli, hallat-
lanul kevés eszközzel: Jézus meghallja Keresztelő János halálhírét
és elindul; néhány pillanat múlva egyetlen könnycseppet veszünk
észre, amint szeméról már arca közepére ért. Vagy a belülről feltörő,
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egyre fokozódó mosoly, amely boldog nevetéssé válik, amikor a
gyermekeket nézi.

A film rendkívül természetesen jeleníti meg Jézus életének csoda-
szerű eseményeit, anélkül, hogy bármit elvenne Máté evangéliuma
közléséből. Az angyal, aki megjelenik a gyermeket váró Máriának
vagy a halott Jézust a sziklasírban kereső asszonyoknak, egyszeru
fehérruhás, fekete hajú fiatal nő, az a típus, amely a film szereplőit
jellemzi. Semmi dicsfény, túlvilági sugárzás nem árad el a jelenete-
ken. Egyszerűen képváltások jelzik, hogy Máté evangéliumában itt
csoda történt: például az öt kenyér és a két hal helyén a következő
pillanatban tele kosarakat látunk. A megjelenítés természetességé-
hez tartozik, hogy Jézust sehol sem veszi körül nagyembersereg :
a hegyi beszédnél vagy a kenyércsodánal meg a jeruzsálemi bevonu-
lásnál sok embert látunk, de nem tömegeket. Ez így is volt igaz.

Máté' evangéliuma minden jellegzetes közlési formájából találunk
részletet a filmben: gyógyítási történetet és így tovább. A példáza-
tok közül én a magvető példázatát tettem volna bele, a szőlőmun-
kasoldról szólóval viszont az evangélium szerkezetéhez simul a film:
Krisztus szenvedése és halála kapja benne a legnagyobb hangsúlyt.
A szenvedéstörténet jelenetsora döbbenetes erejű! Amikor elhagy-
tam a filmszínházat, Pál apostolnak az a mondata zsongott bennem,
amivel a galáciaiakat emlékeztette: "akiknek szeme előtt úgy írtuk
le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg!"

A filmet a rendező XXIII. János pápa emlékének ajánlotta, akiről
már most kétségtelen, hogy az újkori katolikus egyháztörténet leg-
nagyobb tettét vitte végbe: kinyitotta a római egyház ablakait a vi-
lág és a reformáció felé. Holta után ez is egyik ajándéka: Pasolinit
e film készítésére ihlette, amelyben Máté evangéliuma tisztán és iga-
zán vetül a ma embere elé.

1976

A Balczó-filmről

Rendkivüli film a Küldetés, a szó kettős értelmében: nem szokvá-
nyos és kiváló alkotás. Az egész filmben lényegében nem történik
más, mint a filmet rendező Kósa Ferenc beszélgetése a 38 éves Bal-
czó Andrással, "minden idők legnagyobb öttusázójával". Még beszél-
getésnek se Iehet igazában nevezni, hiszen a rendező alakja háttér-
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ben marad, s alig egy-két mondattal mozdítja tovább Balczó önval-
lomását.

A beszélgetés helyszíne néhányszor változik, s ez megkapóan alá-
festi az éppen akkor elhangzó részletet. így jelenik ineg a Bujtos,
ahogyan a Nyíregyháza peremén egykori agyagbanya helyén támadt
vizeket, nádasokat nevezik: itt nőttek fel együtt. Barangolásaimból
ráismerek a magányos házíkóra a Pilis erdőrengetege fölött, kiugró
szirten, ahová Balczó visszavonult utolsó olimpiai győzelme után ,,40
napra" eldönteni további útját. Kórházi szülőosztály várakozójában
folyik vele tovább a beszélgetés, ahol eléje hozzák az éppen akkor
született, síró csecsemőt, a fiát. Visegrád melletti terepen akadály-
lovagláson az a szerep jut neki, hogy az ugratás közben levert aka-
dályokat visszahelyezze : utána sült keszeg evése közben válaszol a
rendező kérdéseire. Végül egy Csákvár környéki falu jelenik meg
hó alatt, parasztházat rendezett be maguknak, asztalosszerszámok-
kal bölcsőt barkácsol, és tervezgeti, hogy majd lova is lesz. .

A kamera folyton az arcára irányul, hol távolabbról, hol kőzelebb-
ről, s halljuk a mondatait, amelyek nagyon egyszerűen, nagyon ter-
mészetesen és nagyon mélyről jönnek. A film nagyszerűsége,' hogy
ezt a belülről fakadó monológot - melyet csak néha szakít meg vi-
lágbajnoki küzdelmekről, győzelmekről felvett egykori híradójelenet
- nem lehet unni másfél óra hosszat, sőt a közönség feszült figyel-
me követi.

A rendező elérte célját, amelyről nyilatkozott. Balczó András óriási
sikerei idején az őt ünneplő "hangzavar már-már eltakarta előlünk
magát az embert". Aportréfilm "éppen az ő valódi arcát, küldeté-
sének vállalt drámáját igyekszik föltárni és bemutatni. Ahogyan ba-
ráti közelségből látható egy ember." . . . '

A filmből erre figyelünk most mi is. Mai mellőzött ihelyzetéhez
nem tudunk hozzászólni. A szavaiban megnyilatkozó kritika boncol-
gatása sem lehet a mi asztalunk. De az az emberi és keresztény ma-
gatartás, amellyel pályájához és az élethez viszonyul, mélyen elgon-
dolkoztató. A gondolatok sodró árjából csak néhányat ragadok ki
szemléltetésül.

Öttusaversenyei közben érett meg benne a tudat: "Másokért fu-
tok." Ráébredt, hogy amire odaszánta szinte aszkéta életmóddal fia-
talságát, az közösségi szolgálat: a benne bízó, érte izguló emberek
számára megszerezni a győzelem örömét. De ez a belső magatartás
nem lehet csupán egy rendkívüli teljesítményt elérő sportoló egyedi
esete, hiszen ő is túl van már rajta élete folyamában. "Olyan mun-
kát szeretnék találni - mondta ez év elején rádióbeszélgetésében
-, amit hivatásnak érzek, nem foglalkozásnak. Ami kitölti az élete-
met." Minden ember nagy kérdése, ha nem is tudatosítja, hogy mun-
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kájában vagy esetleg szabad idejében rátaláljon hivatására, amivel ő

tud jót adni másoknak, és megleli benne élete alkotó örömét.
A Biblia ismételten előkerül a beszélgetésben. Balczó szerény en

beszél róla - egyébként is a szerénység egyik legszebb vonása a film
hősének -, de a rendező megérzi, hogy itt az életének egyik titka,
erőforrása, szellemi, lelki kísérője rejtőzik, és rákérdez: Mondd, mi
mindent kaptál a Bibliából! Néhány válasz következik, mit adott
neki a Szentírás útmutatásul. De úgy zárja le a felsorolást, hogy ab-
ból nyilvánvaló, nem lehet a sor végére érni. Bibliai igéket is idéz,
s ez számunkra megrendítő pillanat: nem szószékről, oltár elől hang-
zanak, hanem mai filmből, egy világi férfi csendes bizonyságtevése-
ként.

Sőt a személyes hit vallomása is megszólal a filmben. Balczó And-
rás egyéni életsorsának mai problémájára kerül szó, s halljuk a
rendező kérdését: "Hogyan reméled életed megoldását?" Másod-
percnyi csend, a kamera egészen közelről mutatja arcát és tekinte-
tét: "Isten majd elrendezi, hogy legyen értelme az egésznek." Ne-
kem pedig Péter első levelének egyik verse jutott eszembe: "Legye-
tek készen mindenkor megfelelni mindenkinek, aki számadást kér
tőletek a bennetek élő reménységről!" (3,15)

S átlengi a filmet a haza valósága. Nem csupán akkor, amikor sze-
münkre áttetsző fátyol ereszkedik, mert a világ nagy arénájában
Balczó fellép a győztesek emelvényére, a magyar zászló kúszni kezd
a magasba, és felcsendül a Himnusz. Még inkább akkor, amikor a
rendező kérdésére elmondja, csillagászati összegű ajánlatokat kapott
külföldről, de ő nem ment. "Sok mindentől meg lehet válni, a ha-
zátólnem." .

1977

Portréfilm Kormos Istvánról

Régen éreztem olyan jónak a modern technika ajándékát, mint a
vele folytatott egyórás tévébeszélgetés figyelésekor. A halála előtt
pár hónappal készült felvételt az 1977-ben elhunyt költő már nem
láthatta .. Mintha itt ülne velem szemben, úgy válaszol a láthatatla-
nul kérdező beszélgetőtárs, Csukas István mondataira.Méternyi kö-
zeiségben .látom az arcát, figyelem közvetlen szavait, s kísérő kéz-
mozdulatait. És átél em a metakornmunikácíó jelentőségét az emberi
érintkezésben: így. nevezik a 82;avak tartalmához kapcsolódó, a te-
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kintetben, arcjátékban. gesztusokban, hangszínben megnyilvánuló
néma közlést. Az 54 éves korában bekövetkezett hirtelen halál meg-
rendíté hátteret sző a felvett beszélgetés mögé, s még inkább ki-
emeli az élményt: a képernyőn élő személy beszélget velünk.

Személyes vallomása - így, élő voltában - irodalomtörténeti ada-
lékká válik: olyan belső megvilágítást ad verseihez, gyermekeknek
írt verses meséihez, az általa összeállított antológiák lelki hátteréhez,
egész költői fejlődéséhez, amelyet olvasói és kritikai értékelői egy-
aránt hasznosíthatnak. Nem is szólva a kortárs költőkkel való kap-
csolatának a felvillantásáról. Maga az ember pedig, aki megnyílt
előttünk, az őszinte emberségnek a sugárzásával hatott mélyen
reánk, aportréfilm nézőire, hallgatóira.'

A tévébeszélgetéssel, ezzel az utolsó nyilvános emberi-írói tettével
két felejthetetlen emléket állított: az egyiket a nagyanyjáról, a má-
sikat a halállal való szembenézéséről.

Válaszai során a legnagyobbat, a legtöbbet a nagymamáról mon-
dotta. Édesanyja helyett, aki belehalt a szülésbe, nagyanyja nevelte,
saját tíz gyermeke után tizenegyedikként. A mindössze két elemit
végzett zsellérasszony nemcsak pótolhatatlan anyai szeretetet adott
neki. Tőle származtatja Kormos István a költői fantáziát és az iro-
dalmi ihletet is. Ö szoktatta rá a könyvekre. Stendhal és Tolsztoj
regényeit olvasta, s adta a fiú kezébe. 11':ssok történetet mondott el
neki a Bibliából, amelyet gyakran olvasgatott. Köztük saját képze-
letével szőtt történetek is szerepeltek. A nagymama színes népi me-
sevilága vette körül az ébredező értelmet. A költőt a szakkritika nem-
egyszer nevezte népi szürrealistának ; ez a megjelölés - mondotta
most Kormos István - valójában és igazán a nagyanyjára illik reá.

Még amikor a tévébeli beszélgetőtárs a felvétel további folyamán
a gyermekkortol messze eső témát pendített is meg, a költő a vála-
szát meglepően megint a nagymamával kezdte. "Sok gyönyörű sze-
relmes verset írtál és írsz még ma is - mondta a kérdező. - Mit je-
lentett életedben és mit jelent a szerelem, mit jelentettek a nők?"
A válasz így kezdődött: "Ugyanazt mondhatom, amit a költészetre,
hogy mindent. Nagymamától kezdve, akitől az első szavakat hallot-
tam, aki először hallotta az én szavaimat. Nagyon fontos szerepük
volt a nőknek az életemben ... "

Megrendülten lehettünk tanúi Kormos István emlékező szavai köz-
ben, ahogyan a Győr közeli Héderváry-birtokon, váltakozó urasági
cselédházakban szegénysorban élő "névtelen" asszony belső csillag-
világa indított el magasságok felé egy írói tehetséget. Tisztelet neki,
és vele együtt sok más anyának, akinek emlékét nem örökítheti meg
így az utód.

Számunkra, akik tudjuk a hamarosan bekövetkezőt, drámai izzá-
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súvá lesz a beszélgetés, amikor a fiatalkor bohósága kapcsán önkén-
telenül a halál kerül szóba. Húszéves koromban - mondja a költő
- egy nagy szamárságot írtam egy versben, valami olyasmit, hogy
nem verem össze a bokám én a halál előtt. Most már másképpen
gondolkodik. És a kérdező indítására megnevez néhány megrendítő
halált szeretteí, barátai, ismerősei köréből: a nagyanyja halálát, Ju-
hász Ferenc feleségéét, Simon Istvánét, és tovább. Nem fél a halál-
tól, de szeretn é felnevelni még a kisebbik leányát, a beszélgetés ide-
jén négyéves Lucát, akit máris bevezetett gyermek léptekkel Petőfi
Sándor, Weöres Sándor és saját gyermekverseivel a költészet szép-
séges birodalmába. "Sok mesét írok, verses mesét írok, a kislányom-
nak rengeteg verset mondok, gyerekverset, amikor el akarnak lepni
az ilyen gondolatok" a halál kérlelhetetlen valóságáról.

Saját halálát a feladat, a szeretet kötelezése halasztatná vele mi-
nél későbbre: "jó ideig benne akarok maradni ennek agyereknek
a jövőjében". Az élet értelmét a halállal szembesítve az "érted", "ér-
tetek" élni meggyőződésével fejezte ki, sebben - ha másban nem
is - egyek Pál apostollal: "De testben maradnom szükségesebb ti':'
érettetek." (Fil 1,24) Másképpen történt: a függöny legördült. Mö-
güle mégis világít az utolsó vallomás és az életmű, kiváltképp sok
vers a gyermekek örömére.

1978

Az esztergomi Keresztény Múzeumban

A felfedezés megrendítő erejével hat, amikor megállunk "a Kép-
tár" - Esztergomban csak így nevezik - első helyiségeiben. Alig
másfél teremnyi anyag, amelytől nem lehet szabadulni. Újra meg
újra végigjárom, olvasom a gyűjtemény történetét, és hallgatom is
a fülhallgatós készüléken. A múlt században Simor érsek és Ipolyi
Arnold püspök, művészettörténész indította meg a vidéki kis templo-
mokban rejtőző középkori magyar egyházművészeti emlékek gyűj-
tését, hogy a kallódástól megmentsék őket.

Mit termett volna a hazai képzőművészet, ha nemzeti létünk fej-
lődését nem töri meg a török uralom! Ezek a mohácsi vész előtti mű-
vek világosan tanúsítják, hogy festő és szobrász mestereink benne
éltek a korabeli európai művészetben. Jelen voltunk Európában. És-
pedig nem csupán kisebb j-elentőségű művekkel, hanem olyan nem-
zetközi rangú festészettel, mint amelynek két remekműsorozata itt
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különös en lenyűgöz: Kolozsvári Tamás 1427-ben befejezett garam-
szentbenedeki szárnyas oltárának fő oltárképe és hét tábla képe, meg
az 1506 körül Selmecbányán működő, csak monogramjáról ismert,
M. S. mester négy képből álló szárnyas oltára, késő gótikus festé-
szetünk betetőzése.

Nézem a csegöldi B. E. mester oltárképét 1494-ből: muzsikáló
angyalokat orgonával. hegedüvel, lanttal, hárfával. Megállok egy bá-
jos látványú kis fa szoborcsoport alatt: az Atyaisten zenélő angya-
lokkal; ismeretlen magyar mester műve 1490 körül. S hirtelen pár
hónapot visszarohan velem az idő: a világhíres genti oltárképet néz-
tem Belgiumban. A Van Eyck testvérpár alkotásán az egyik részlet
éneklő, muzsikáló angyalokat ábrázolt, fél századdal régebben, mint
a magyar mester műve. A motívum, a báj ugyanaz: vidéki meste-
reink is együtt lélegzettek a korral.

Vált a szemléletmódom: az egyháztörténelem tanúsága szerint
azokban az időkben, a reformáció előtti századokban, alig hangzott
szószékekről a Krisztusról szóló evangélium. De ezek a késő közép-
kori magyar táblaképek azt hirdetik. Természetesen szentek és Má-
ria gyakran szerepelnek az alakok között a korabeli kegyességnek
megfelelően. A képek kiemelkedő témái mégis Krisztus szenvedése,
halála és feltámadása. S ezek a bibliai események középkori realiz-
mussal vannak beállítva a jelenbe. Egyszerű falusi templomok né-
pének jelenvalóvá tették a megváltás tényeit. Az ábrázolás rendkí-
vül expresszív. Ahogyan például M. S. mester képén a keresztfa mel-
lett János átoleli az elaléló Máriát, abban dráma és szívhez szóló ér-
zés eggyé válik. Jézus feje: valóságos halotté. Micsoda ellentét mel-
lette a Feltámadott arca: kisimult vonások, nyugalom, fenség. Pré-
dikációk voltak ezek a képek a maguk korában.

A középkori magyar egyházművészet igehirdető erejét támasztja
alá az a művészettörténeti szempontból is helytálló megfigyelés,
hogyatáblaképeken, szobrokon átüt alkotóik naiv, gyermeki hite.
Nem érezni távolságot a mű tárgya és alkotója között: megformálá-
sán szinte látni lehet, hogy az egykorú mester fenntartás nélkül be-
leélte magát a bibliai eseménybe.

A gyűjtemény a legnagyobb és legbeszédesebb összeállítás az or-
szágban Mohács előtti egyházművészetünkről. A múzeum további
művészeti kincsei jelentős részükben szintén páratlanok hazánkban:
a 13-14. századi itáliai képek, melyek városok szerinti sajátossága-
ikban - Firence, Siena, Velence - az európai festészet hajnalára
nyújtanak rátekintest. Ebbe itt most nem mélyedhetünk bele; elé-
gedjünk meg a nem magyar anyagból a legrégebbi és legmoderneb-
bül ható szobor bemutatásával. Mária Magdolnát ábrázolja az isme-
retlen kölni mester 1170körül fából készített műve, melyet egy tűz-
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vész megpörkölt. A felsőtest feketévé vált tónusa így még megka-'
póbban fejezi ki, amit a faszobor a vonalai val : a bűnbánatot.

Megállunk az utolsó kis teremnél, amelyben jelenleg ikonkiállítást
találunk. Nagy részüket még Ipolyi Arnold vásárolta gyűjteménye
számára kilencven évvel ezelőtt egy kölni árverésen. Jóval megelőzte
ezzel az ikonok iránt később támadt érdeklődést, amely az 1913-as
pétervárt nagy ikonkiállítás után bontakozott ki. A kisalakú, java-
részt festett képek bennünket nemcsak azért érdekelhetnek, mert az
ikonfestészet felé forduló figyelem ma még fokozottabb. Sajátos
szépségük et annak a szigorú festői hagyománynak köszönhetik, amely
századokon át öröklődött az ortodox, keleti kereszténységben, és
megszabta a szent személyek ábrázolásának a módját. így az időt-
'lenség, sőt az örökkévalóság leheletét érezzük a képeken. S mégsem
másolatláncot alkotnak, mert mindegyik mester saját tehetségét,
látását, egyéniségét is tudta érvényesíteni az ikonfestő hagyomány
hűségesen őrzött keretei között.

A közösségi és mégis személyes festészetnek ez az egybeolvadása
az ikonművészet vonzó titka. A képtár kiállításán látható ikonok a
Változatlant és a Változót nemzeti, népi vonatkozásban is szemlél-
tetik. A 16-17. századi szép darabok között van görög, szerb, orosz,
délszláv, román eredetű. Néhány kettős hatást képviselő is: Itáliá-
ban görög mester készítette vagy fordítva: görög és dalmát vidéken
születtek olaszos jelleggel. A különböző szülőföld leheletnyit átha-
totta jellegevel az azonos ősi előírások alapján létrejött műveket .
. A szobányi ikonkiállítás a keleti kereszténység nagy ajándékát ér-

zékelteti más keresztényegyházakkal: Jézus Krisztus tegnap és ma
és örökké ugyanaz!

1978

Útkeresések a halálon át

A 1"einka1"náció, az újra való testet öltés ősi hindu tanát jól ismeri
a vallástörténet. Ezt elevenítette fel európai talajon a múlt század
végén az antropozófia. Mai formájának a lényege: nem csupán egy-
szer élünk a földön. E tant újabban tudományosnak látszó módon
próbálják igazolni. Ezek sorába tartozik Dethlefsen nevű svájci pszi-
chológus mostani években végzett kísérletsorozata. Hipnotikus álom-
ban visszavitte - feltételezése szerint - a médiumot több mint száz
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évvel ezelőtti, egészen más országban és más körülmények között élt
állítólagos életébe.

Mai keresztény hittel két válaszunk van erre a felfogásra. Az
egyik: a modern gondolkozású hívő ember bármilyen földi valóságot
elsősorban a tudomány megvilágításában szemlél. A mai általános
természettudományos megállapítások szerint pedig az ember lelki
működése, az emberi tudat az agysejtjeinkben végbemenő kémiai fo-
lyama tok hoz kapcsolódik. Amikor az agy működése végleges en meg-
szűnik a halálban, vége az emlékezetnek is. Az emlékezet sem száll
át valamilyen test nélküli úton egy későbbi idegen életbe. A gének,
amelyeket a fogamzás tovább it a szülőkből a gyermekbe, saját test
szerinti őseink végeláthatatlan sorának öröklődő tulajdonságait hor-
dozzák, de nem egy tőlünk független élet, méghozzá saját régebbi,
nem létező életünk emlékeit.

A másik válaszunk már sajátosan bibliai: a Szentírásban foglalt
kinyilatkoztatás egyszeri életet vall, s a halál valóságát újabb és
újabb földi élet ígéretével nem enyhíti, hanem a feltámadás remény-
ségével biztat, amely Isten láthatatlan, örök világába visz. (Máté 11,
14 alapján szokták állítani, hogy Jézus is tanította a reinkarnációt;
pedig itt csak a Messiás jövetelét megelőző próféta ószövetségi vá-
rásáról van szó, amely Keresztelő Jánosban teljesült. És kapcsoló-
dik ahhoz a legendához, hogy Illés próféta nem halt meg, hanem
"forgószélben az égbe" ment föl: 2Kir 2,11).

A klinikai halálból visszatértek beszámolóit használja fel egy má-
sik irányú áttörési próbálkozás a halál kérlelhetetlen falán. Az or-
vostudomány mai eszközei lehetövé teszik, hogy sok esetben a szív-
működés megszűnte után, míg az agysejtek még valamelyest működ-
nek, az illetőt sikerül visszahozni az életbe. Ettől az úgynevezett klí-
nikai haláltól meg kell különböztetni a valóságos halált, amelyből
életre keltés már nem lehetséges.

A klinikai halálból visszahozott emberek közül többen vallottak
olyan tapasztalatokról, amelyeket R. A. Moody amerikai orvos és
J. C. Hampe nyugatnémet lelkész könyveikben ismertetnek. Az ille-
tők haláluk "beállta" után úgy érezték, hogy kilépnek fizikai tes-
tükből, mintegy nézőként látják tulajdon testüket, amint fáradoznak
vele az orvosok. Fénytüneményt pillantanak meg. Lepereg előttük
egész földi életük. S olyan békesség, öröm tölti el őket, hogy nem
kívánnak visszatérni a földre.

Ezekben a beszámolókban többen a túlvilág, az örök élet bizonyí-
tékát látják, amelynek kezdetéhez vagy legalábbis határához érkez-
tek az illetők a klinikai halál állapotában - e felfogás szerint. "Élet
az élet után" - hangzik az emlí tett amerikai könyv címe.

A mi hívő véleményűnk ezzel szemben áll, s ismét kettős szálból
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fonódik. Tudományos alapon bizonyos, hogy a gondolkozás, észlelés,
érzés, a tudat működése a valóságos halállal megszűnik, mert az
agysejtek bomlani kezdenek.

Hogya megelőző pillanatokban, a klinikai halál állapotában vagy
(valószínűbben) a klinikai halál előtti állapotban a tudatban [átszód-
hatnak le olyan jelenségek, amelyekről a szóban forgó beszámolók
szólnak -, az nincs kizárva. Ebben az esetben - ha ezt a jelenséget
további vizsgálatok részletesen és megbízhatóan felderítik - úgy
tekinthetjük a valóságos halál előtt jelentkező maximális fokú
öröm és békesség érzését, a fénylátomást mint a teremtő Isten utolsó
ajándékát III földi életünkben. Ha mindez általánosan igazolttá vál-
nék, biztatá vigasztalást adhatna a szenvedő nagybetegeknek. hogy
lesz még a halál végső tudatkihunyása előtt egy utolsó nagy meg-
könnyebbedés.

De nem tekinthetjük mi hívők ezeket a jelenségeket a túlvilág bi-
zonyítékának bibliai és teológiai alapon sem. Istent, Krisztust, az
örök életet, a transzcendens isteni világot emberi érzékeléssei nem
lehet tapasztalni. "Hitben járunk, nem látásban." (2Kor 5,7) "A hit
... meggyőződés azokról, amiket nem látunk." (Zsid 11,1) Ezek az
újszövetségi mondatok a keresztény hit egyik alapigazságát fejezik
ki. A felsorolt élmények mind az emberi "látás", érzékelés körébe
tartoznak. A klinikai halál körülí állapotban sem lehet ténylegesen
észlelni, ami a valóságos halálon túl van. Mert a "látás" csak az
örökkévalóságban adatik meg, s egyáltalában nem földi létforma-
ban.

A pillantás "odaátra" itt a földön kizárólag a reménység dolga.
A mi számunkra: a keresztény reménységé, amely Krisztus feltáma-
dása alapján hisz az örök élet ma még elképzelhetetlen, egészen más
létezési módjában. Csukott szemmel ugyan, de hitünkkel az élő Jé-
zusra tekintve megyünk az örökkévalóság felé. Isten a végtelen sze-
retet, korlátlan lehetőségek hatalmas ura -, lehet-e ennél nagyobb
reális hívő reménységünk és vigasztalásunk a halálban?!

János evangéliuma elénk rajzol egy jelenetet a tanítványaitól bú-
csúzó Jézusról: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Isten-
ben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van,
ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy he-
lyet készítsek nektek. (... ) Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az
utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy:
honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok
az út ... " (Jn 14,1-6) Az útkeresőknek - és mi magunknak is -
mondjuk, ismételjük a jézusi szót : a megfeszített és feltámadott
Krisztus út a halálon át is.
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Mária-alratók

Erdélyi Zsuzsanna 1969 óta szenvedélyes gyűjtője az archaikus
népi imádságoknak. A hegyet hágék, lőtőt lépék c. kötet fáradozá-
sának gazdag eredménye (1976). További gyűjtéséből az Új Irás iro-
dalmi folyóirat 1979. decemberi száma tett közzé karácsonyi bölcső-
dalokat: Mária-altatóit - ahogyan a gyűjtő falusi öregasszonyok aj-
káról iejegyezte, elődeiktől örökölt régi füzetekből, egykori kézira-
tos énekeskönyvekből és vásárokon földre terített ponyván árult, a
népnek szánt nyomtatott kiadványokból összeszedte.

A dátumok nem mérvadók az énekek régiségére nézve, mert az
évszám csak a leírás időpontját jelzi, az élőszavas hagyomány mesz-
szebbre nyúlik vissza. A többszázados történelmi mélységet tükröző
darabokban már nincsenek pogány képzetek, noha maga az altató-
bölcsődal műfaja ősi kerból származik. A kereszténység európai
meggyökerezésével az altatók pogány mágikus elemei lassan hát-
térbe szorultak. Szépen mondja utószavában a kutató: "A hit fénye
elűzi a sötét szellemeket, tompítja a régi félelmeket."

Felfedezésük és megmentésük a jelen nemzedék és az utókor szá-
mára egyetemes érték, mert bennük az ősi anyai érzés és a költői
szépség a nép régi élményvilágából tör fel. Rejtetten pihentek a
mélyben az irodalom, a nemzeti művelődés felső rétegei alatt, és
most közkinccsé válhatnak a néplélektani kutatás és a mai meg a jö-
vendő magyar költészeti alkotások javára. Először is álljon itt egy-
egy illusztrálása e kettős általános értéküknek !

Az anyaság titokzatos, s talán nemcsak a férfinem, de racionáli-
san a női nem számára is feltárhatatlan érzelmi mélységéből buk-
kan felszínre például egy ilyen versszak: "Hideg jászolykádban kar-
jaim ölelnek, / Meleg kályha gyanánt barmok rád lehelnek. / Aludj
csendes vidámságom, / Te vagy minden boldogságom, / Edes anyasá-
gom, örök vidámságom."

A költői szépségre mindegyik idézetünk például szolgálhat, egy ré-
gies zamatú szakaszt mégis ideiktatok jelzésül. Pár évvel ezelőtt élő
hangon szólalt meg egy 75 éves tormási asszony ajkán: "Hogy csen-
des álmot szerezzen szencséges kis fiának, / Szent Szűz ekképpen
énekel szép kisded Jézuskának. / Aludj, aludj, kemény szénán Jézu-
som kis dedecském, / Adám fiát gyógyító ártatlan gerlicecském."
Az énekek költői értékét különösen is a századok bennük összeolvadó
hangja adja meg; a középkori ferences indítású közköltészettől a re-
neszánsz, barokk, rokokó hatásokig mindezt egybefogó népi látás-
mód - amint Erdélyi Zsuzsanna kitűnően megállapítja.

Egyházi szempontból a közölt énekanyag szirite kifogástalan
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evangéliumi tisztaságú. Ennek a ténynek van ökumenikus jelentő-
ségeis. A Mária-kultusznak, amelyet a Vatikán szerény vélemé-
nyünk szerint időszerűtlenül, az egyházak közeledését gátló módon
és-az Újszövetség modern katclikus teológiai értelmezésétől is elté-
rően próbál megeleveníteni, ezekben a katolikus népi énekekben
nemigen található bibliai szempontból kifogásolható vonása. Amit
ezek a bölcsődalok Mária személyéről képviselnek, általában nem áll
ellentétben a mi evangélikus hitünkkel. Egy másfélszáz éves kézira-
tos énekeskönyv két sora például a reformátori Mária-felfogásnak
világos megfelelője. Jézus anyjának ajkára ezt a vallomást adja:
"De meg ne vess hogy későn esmérlek, / mert most hiszem hogy
születtél értem." Ha jól figyeltem meg, a 20 közölt ériekből mind-
össze kétsornyi ellenkezik az Újszövetséggel, mert Mária kőzben-
járó imádságát kéri Jézushoz: "Oh édes Szűz mi is kérünk, / Kérjed
édes szülött(ed) értünk ... "

A legtöbb énekben Mária az újszülött Jézust altatgatja. Néhány-
ból hiányzik a Megváltóra való tekintés, de többnek a szövegében
nem csupán édesanyai érzés jelentkezik, hanem hitvallás fakad ar-
ról a Krisztusról, aki nem egyszerűen édes kis csecsemő, drága gyer-
mek, hanem Megváltó. Az anyai szomorúságon, amely a születés
külső körülményeinek asivársága és már a gyennek-Jézus üldözött-
sége folytán támad Mária szívében, felülemelkedik a keresztény hit
vallomása Krisztus üdvözítő művéről. Egy ilyen ének befejező vers-
szaka, régies írással, hangosan olvasva ma is könnyen érthető:
"Nágy Dücsőssigh légyen menyben, / az Atya Istennek, / kinek fiá
megádeja / á Szent békessignek, / melben risze ugyengedgye, / li-
gyen mindeneknek. Amen."

Mária egy másik altatója így kezdődik, Úrnak vallván a szülött-
jét: "Szent szűz J esuskanok / énekől fiánok, / Drágo Christusánok I
így szólvan uranek ... " Néhány ének pedig voltaképpen Krisztus-
himnusz, mint például az 1674. évi pécsi énekeskönyvből való. A böl-
csődalole egyike-másika olvastán újra meg újra a Lukács evangéliu-
mabeli Magnificat jut eszünkbe, Mária éneke: "Magasztalja az én
lelkem az Urat ... " (1, 46-55).

Hogy mégsem "irigyeljük" mi protestánsok ezeket a régi népi ka-
rácsonyi bölcsődalokat katolikus testvéreinktől, azt legtárgyilago-
sabban a gyűjtő Erdélyi Zsuzsanna kis tanulmányának néhány, meg-
alapozott mondatával világíthatom meg: "Öregeim lelkében vele [Má-
riával] kezdődik és fejeződik be minden. Ö a Minden. A hit világá-
ban éppen úgy, mint az életben magában." A reformáció nyomán
népünk protestáns részében az ilyen Mária-központú gondolkozás
nem lelhetett talajra. A mi meggyőződésünk szerint a keresztény
hitben Krisztus a Minden. S ha sok névleges keresztény akadt és
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akad is a protestáns egyházak soraiban, ez a reformációi tudat még-
is élt és megmaradt. A karácsony ünnepének igazi tartalmához, ál-
talában hitéletünkhöz a mi sorainkban még érzelmileg sem Mária
vagy az anyaság fájdalmas boldogsága adhat töltetet, hanem az öröm
Isten szeretetének testet öltése felett.

Ez a meggyőződésünk azonban nem gyengíti annak értékét, amit
kaptunk: köszönjük a gyűjtőnek ezt az egyetemes emberi és ma-
gyar, s egyúttal keresztény, sőt evangélikus karácsonyi élményt.

1979 karácsonyán

Húsvét egy versben

Szab6 Lőrincnek Az Arny keze círnű versében húsvéti ige vissz-
hangzik. Az Emmausba érkező két tanítvány - olvassuk Lukács
evangéliuma 24. részében - kéri az ismeretlen vándort, akinek alak-
jában a feltámadt Jézus ment velük az úton: "Maradj velünk, mert
immár beestvéledík, és a nap lehanyatlott! Beméne azért, hogy ve-
lök maradjon" - ahogyan a vers születése idején használatos revi-
deált Károlyi-fordításban hangzik.

A vers a Tücsökzene címet viselő lírai önéletrajz egyik darabja a
negy edfélszáz mozaik vége felé. A költő 1946 őszén Ozdon tölt né-
hány hetet a református papék meghívására. A jóleső emberi kör-
nyezetben szépen halad előre költői munkájával. "Az ózdi papné -
írja később -, D6czi Piroska, bibliamagyarázatának és textusának
emléke még ,Az Árny keze', de ez már nem Özdon íródott." Olvas-
suk el együtt a verset:

"Maradj velem, mert beesteledett!"
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok, vergődő magány.
"Maradj velem, mert beesteledett!"
- Ha így idegen, vedd emberinek,
súgj a egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugar-hídon némán besuhan
egy örök Árny: lehetne Buddha is,
de itt másképpen hívják, és tövis
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koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére, látja, tudja, hogy
szívem szakad, oly egyedűl vagyok,
s kell a hit, a közösség, szeretet.
S kezét nyújtja. Mert beesteledett.

A költemény irodalomtörténeti megítélés szerínt egyike a legjelen-
tősebb és legszebb verseinek. Jellemző önvallomás is. Szabó Lőrinc
szinte egész életén át ebben a lelki vergődésben élt. Egy évvel a ha-
lála előtt, 1956. szeptember 19-én kelt levelében írja: "Csakugyan
rettenetes dolognak érzem a hitetlenséget; de épp annyira rettene-
tesnek - mert lehetetlennek - a hitet is. (... ) személyes istent sze-
retnék, személyes túlvilági folytatást, és ez nem megy." Nem tud
hinni, mert értelme nem engedi, s "nem tudtok segíteni rajtam -
céloz hívő emberekre - valami új nagy-nagy érzelmi lerohanással"
sem.

A harmineas években Schopenhauer hatására a buddhizmus ban
is próbálja keresni lelke nyugalmát, innen a versben az utalás Budd-
hára. Az ózdi templomban azonban Krisztusról hangzik az ige, s
ahogyan az emmausi történeten gondolkodik, különös kettősséget él
áto A feltámadt Krisztus nem valóság, 'Csak emberi képzel et teremti
- ezért nevezi Árnynak. De akkor és ott a számára Nem Létező
mégis mint testvérére, gyermekére néz rá, és kinyújtja feléje a ke-
zét - ez az élmény másik, ellentétes összetevője. A hit igénye tá-
mad fel benne - "kell a hit" - abban a transzcendens, nem evi-
lági egyedüllétben, végső magányban, amely nem földi társtalanság,
hanem - amint számos verse mutatja - az ember magára hagya-
tottságának reszketése a mindenségben: a vergődésé, "mely a süly-
lyedő, a pusztuló egyéné a rettenetes idegen örökkévalóságban" -
ahogy emIített levelében fogalmazza. S kezét az Árny nemcsak a
"Maradj velem, mert beeesteledett !" ige nem hívő, de személyes át-
élésén keresztül nyújtja f.eléje, hanem a jelen levő ,gyülekezet test-
véri közösségén, a szereteten át is.

Mi ennek a versnek olvastán azt a bizonyosságot meríthetjük,
hogy az élő Krisztus láthatatlan áldó kezét, szerető tekintetét nem
csupán hívő módon tapasztalhatják meg emberek. A költő számára
csak Árny volt, nekünk élő valóság a megfeszített és feltámadott
Jézus Krisztus. E kettő azonban nem más, hanem azonos.

Az élő Krisztus továbbléphet e versen át hívő szívekbe, de nem-
csak azokba. Szabó Lőrinc versének húsvéti igéje tér vissza Tolnai
Gábor irodalomtörténész 1977-ben megjelent itáliai számvetésének
címében (Maradj velem, mert beesteledett), s a könyvben maga a
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költemény is. Rómában találkozik Amerigó Tot világhírű magyar-
ral, vagyis Tóth Imre szobrászművésszel, s azonos érzelmi állapotot
sejtető baráti beszélgetésükben előtör-a két idős férfi személyes fáj-
dalrna, a valakit elvesztő magány szomorúsága. Napokkal később
jegyzi fel barátja számára is egy álmatlan éjszakáját: " ... nem tu-
dok szabadulni az emlékektől (... ) igazában nem is az emlékek gyö-
törnek, hanem az emlékeket felidéző magány keserű íze. (... ) Tu-
dod, Imre ... " - s aztán elmondja, hogyan jutott eszébe egyik fel-
riadásakor Szabó Lőrinc verse, idézi is sorait.

Rövidesen az itáliai három hét vége felé jár. Ekkor történik, hogy
Michelangelo nem először látott firenzei Pieta-ja megszólal az adott
lelki helyzetében. Nikodémusban önmagát ábrázolta a 75. életévén
túll evő művész. Vonásaiban az öregkori magány keserűsége, az el-
múlás fájdalma fejeződik ki, de a megbékélés is a halállal. Mária és
Mária Magdolna arcának ihletője egyazon földi asszony, aki akkor
már nem élt. Emlékeit vetíti alakjukba Michelangelo. Csak a szobor-
csoport negyedik tagjának, a halott Krisztusnak a magyarázatában
tévedhet Tolnai Gábor, amikor azt írja, hogy a mester minden ko-
rábbi Krisztus-ábrázolásánál .Jralottabb" a Megváltó. Sőt Miche-
langelónak azt a cselekedetét, hogy művét később megcsonkította,
mert - Vasari egykorú művészeti író megállapítása szerint - elé-
gedetlen volt vele, Tolnai másként értelmezi: "Mintha azt mondaná:
Pusztulj! Te sem tudtál megváltani !"

A híres Michelangelo-tudós, Charles de Tolnay. a magyar Tolnay
Károly másképpen látja a szobrot : "az élő szereplőket az üdvözült-
ségnek ugyanaz az érzése tölti be, amely a halott Krisztus finom,
komoly arcán látható. (... ) Minden alak egy-egy árnyalata az örök-
kévaló üdvösségnek, amely az isteni szeretetben való részvétel gyü-
mölcse." S Michelangelo késő öregkori verseiben - szinte egyidejű-
leg a fenti tettével - a megfeszített Krisztusról mint az isteni sze-
retet kitárt karjáról vall. (Lásd kötetünkben az arcképvázlatok sorá-
ban a Michelangelóról szólót !)

De hiszen Tolnai Gábor megragadó prózája éppen a véglegesen
halottnak hitt, meg nem váltó Krisztus állításával rezonál a Szabó
Lőrinc versében csak árnynak látott Krisztusra, s adja tovább aka-
ratlanul húsvét hitetlenül átélt valóságát: "Maradj velem, mert be-
esteledett."

Szabó Lőrinc versbe foglalt ózdi templomi élményének "Árny"-a
ugyanaz, mint aki Tolnai Gábornak jelent meg Michelangelo kőbe
vésett személyes vallomásának betűzésekor, hogya márványból su-
gárzó Iírán keresztül az öregkor mindvégig alkotó vágya és a mu-
landósággal való megbékélt szembenézés kiragadja a magány gyöt-
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relméből : "ismét megtaláltam önmagamat, önemésztő, magányos
napjaimban már nem remélt értelmet, a teljességbe vetett hitet,"

Mi hisszük: -ugyanaz ci láthatatlan élő Krisztus nyújtotta kezét
mindkettőjüknek, mint aki Emmausban járt.

1981

A Vizsolyi Biblia könyvespolcainkon

Ünnepi és megható pillanat volt, amikor kezünkbe vehettük Ká-
rolyi Gáspár vizsolyi Bibliájának hasonmás kiadását., Jelentős kul-
turális eseménynek mondhatjuk, hogy a gyakorlatilag hozzáférhe-
tetlen 1590-i könyv az Európa Kiadó Magyar Helikon osztályának
kiadásában nagy példányszámban megjelent. "Álllandó használata
nyomán nyelve beleépült a népnyelvbe, sőt egységes irodalmi és
köznyelvünk kialakítását is nem kis mértékben elősegítette" - álla-
pítja meg helyesen Szabó András irodalomtörténész a kísérőfűzet-
ben. Költőink és íróink jelentős részének is ez a Biblia közvetítette
a régi magyar nyelv erejét, szépségét és sajátos veretét, Forrása volt
nyelvünk tiszta táplálásának, és eszköze folyamatos megújulásának.

Ezt a felbecsülhetetlen nyelvi - és nemcsak nyelvi - magyarság-
őrzö szolgálatát azért tudta elvégezni, mert mindjárt a második,
Szenci Molnár Albert által sajtó alá rendezett kiadásától fogva
(1608), a századunk elejéig megjelent mintegy másfél száz - teljes,
illetve részleges - kiadásban a szöveg átdolgozását, nyelvi avultsá-
gok kiküszöbölését a Károlyi-fordítás iránti olyan tisztelettel, mér-
téktartással vitték végbe, hogy az új kiadások megőrizték az eredeti
Károlyi-biblia nyelvi értékét és sajátosságait. Csak a századfordulói
revízió avatkozott bele erőteljesebben a régi szövegbe. Ez az átdolgo-
zás 1908-ban jelent meg, 1905-ös dátummal. De vele párhuzamosan
régi szövegű Bibliánkat is kiadták még 1930-ig. A régi szövegű Bib-
lia gyakorlati értéke az idő múlásával egyre nő, mert a drága hason-
más kiadás kevesek tulajdona lehet. Érdemes előkeresni fiókok mé-
lyéről az említett régi Bibliákat, mert azokon keresztül hathat to-
vábbra is a Károlyi-biblia nyelvi ereje szélesebb rétegek kezében.
Ne veszítsük el ezt a másodlagos, de az eredetit közvetítő forrást a
jövőben sem, amikor a hasonmás kiadás csak ritka olvasmánnyá
válhat.

A hasonmás kiadást kritika érte, hogy a margón levő kisebb be-
tűs, kurzív jegyzetek kevésbé jól olvashatók: ez elkerülhető lett vol-

105



na, ha fotóeljárás helyett új, de az eredetit pontosan utánzó betűk-
ből, díszítő elemekből készült volna a könyv. Nem szólva az ezzel
járó rendkívüli többletköltségről és munkáról, nekem így jobban
tetszik, mert az itt-ott elmosódottabb betűk érzékeltetik az olvasó-
val: évszázadok koptatta Biblia van a kezében. Egyébként a hason-
más kiadás készítési eljárásáról érdemes elolvasni a kísérőfüzetben
Szántó Tibor írását, "a tipográfus jegyzetét".

Viszont sajnálatos, hogyakísérőfüzet említett szép irodalomtörté-
neti tanulmányába érthetetlenül vulgáris, történetietlen felekezeti el-
fogultság csúszott bele. Szabó András szerint a Károlyi-biblia készí-
tésének idejére, tehát az 1590-et megelőző évekre Magyarországon
"lutheránus maradt anémet nyelvű polgárság és a szlovák lakosság
többsége - nekik nem volt szükségük magyar bibliára". Ez az állí-
tás nem felel meg a magyar evangélikusság akkori számbeli helyze-
tének sern . Ezenkívül a lutheránus Bornemisza Péter tíz évvel a
Károlyi-biblia megjelenése előtt készen volt, egyik levele szerint, a
teljes Szentírás kiadására. Terve sokféle okból nem valósulhatott
meg 1584-ben bekövetkezett haláláig, de az okok között nem szere-
pel az igény és a képesség hiánya. Különben is, kiknek adta ki neve-
zetes könyveit, ha nem elsősorban a magyar evangélikusságnak?!
Jelképes jelentősége is van annak, hogya vizsolyi Biblia az ő nyom-
dáját is magába foglaló műhelyben, az ő egykori nyomdásza, Mants-
kovit Bálint által készült. A lutheránus forrásokat is használó helvét
fordítók - Károlyi és munkatársai - vizsolyi magyar Bibliája lett
a magyarországi kálvinisták és magyar lutheránusok Bibliája száza-
dokon áto Nekünk, evangélikusoknak, ugyanúgy a szívünkhöz nőtt,
s ezt nem csökkentheti bennünk a keletkezés körülményeit egyolda-
lúan megvilágító felekezeti szemlélet -, annál kevésbé, mert Ká-
rolyi fordításának nincs kálvinista jellege, hanem a közös reformá-
ciói örökséget hordozza.

A Károlyi-biblia hasonmás kiadásának kulturális jelentősége mel-
lett, nem feledkezhetünk el arról, hogy ez a bibliafordítás a lénye-
gét nem érintő átdolgozásokkal ezen a magyar földön sok-sok száz-
ezer hívőnek volt lelki kenyere - nekem is kora ifjúságomtól
fogva.

1981
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A tegnap világa
Stefan Zweig rnűve

Európa a mi nagyobb hazánk. Az utóbbi időben egyre többször
kerül elém ez a gondolat, s belső visszhang ot ver. Európa szellemi
őstalajunk és közvetlen szellemi látóhatárunk. Nem kisebb magyar
ismételt jelenünkben konokul ilyen állítást írott és élőszóban, mint
Illyés Gyula. És most a nyáron kezemhez jutott egy régi-friss könyv.
Nem ismertem, noha írójától szívesen olvastam. Amikor először
megjelent magyarul, a háború után, másfajta gondok, feladatok kö-
töttek le bennünket. Így tulajdonképpen most került ez a könyv a
magyar olvasóközönség asztalára, Tandori Dezső kitűnő fordításában
(Európa Könyvkiadó, 1981). Az alcíme, amely kíváltotta belőlem e
sorok kezdetét: Egy európai emlékezései.

trója az osztrák-magyar monarchia polgárának született 1881-
ben, Bécsben nőtt fel. Élt Berlinben, Párizsban. Végigjárta Európát,
megismerte Angliát. Aztán látta Indiát, egy darab Amerikát és Af-
rikát: "új, értöbb örömmel kezdtem nézni Európánkat. Sosem érez-
tem öreg földünk iránt nagyobb szeretetet, mint ezekben az első vi-
lágháború előtti utolsó években, sosem reméltem erősebben Európa
egyesülését (... ) - azt gondoltuk ugyanis, hogy új hajnal kél. Való-
jában már a közeli világégés tűzvörös ei kísértettek." A gyűlölet hul-
lámainak összecsapása közben ő a szellem testvériségét hirdette és
képviselte. Nyugalmasabb évtizedként jellemzi az 1924-1933 közötti
éveket, de a fejezet címe mindent elárul: Naplemente. Hitler
uralomra jutásával megkezdődött az ő írói kálváriája is. És bekövet-
kezett "a béke agóniája", amely az ő számára a kényszerű önkéntes
száműzetés angliai .éveit jelentette 1934-1940-ig. Visszaemlékezései
megszakadnak azon a vasárnap reggelen, mikor Lengyelország meg-
rohanása után két nappal a rádióból hallotta a hírt: Anglia hadat
üzent Németországnak.

Megrázó. sorokat vet papírra: "egy órája nemcsak idegen vagyok
itt, hanem ,enemy alien' , ellenséges külföldi; erőszakkal odataszigál-
nak arra a helyre, ahová nem húz a szívem. Mert hát nem abszurd
helyzet-e: valaki, akit Németország réges-reg kitaszított a faji hova-
tartozása és a gondolkodásmódja miatt, németellenesnek bélyegez-
vén őt mindenestül, most egy idegen ország bürokratikus rendelke-
zései folytán ,németnek' minősül, holott osztrák lévén egyébként sem
lenne az? Egyetlen tollvonással tönkreteszik egy egész élet értelmét;
hiszen ha német nyelven írtam is, minden gondolatommal, minden
vágyammal. de minden leírt szavammal azoknak az oldalán, álltam,
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akik most a világ szabadságáért fogtak fegyvert. [... ] Létezésem
legbensőbbnek tekintett ügyével.ramelyért negyven évig küzdöttem,
Európa békés egyesítésének gondolatával csődöt mondtam."

Először salzburgi otthonától és hazájától, majd Európától, nagyobb
hazájától való elszakadás belső tragédiáját halálával pecsételte meg.
Két évvel később, 1942 elején, Dél-Amerikában, ahová már nem
vezet az önéletrajzi könyve, feleségével együtt öngyilkos lesz. "Dep-
resszió" - olvastam róla nemrég egy orvosi. cikkben, amely még
Goethét is depressziósnak akarja nyilvánítani. Ez a címke nem illik
rá erre a tragikumra, legalábbis elfedi annak igazi lényeget: aki
ennyire mélyen átéli a gyökereitől és élete értelmétől való elszakí-
tást, és nincs reménysége, annak az élete valóságosan is véget ér.
Halála jelképes áldozat Európáért, melyért élt, írt, küzdött.

Az idős nemzedéknek, amelyhez tartozom, múltat idéző élmény a
mű olvasása. A tegnap világát részben mi is átéltük, nem ugyan a
századfordulót megelőző évektől, mint az író. Nem osztrák földön
-, mégis gyermek- és ifjúkori emlékeim a húszas években nem egy
helyen egybecsengenek az olvasottakkal. Az ifjúkor forrongása más
tárgyi és személyi körülmények között hasonlóan ment végbe. Az
útkeresés is életünk jövője felé. A könyv olvasása közben a harmin-
eas évektől kezdve pedig olyasmiben van részünk, mint amikor
valami mögött hirtelen reflektorfény gyúl fel. Ugyanannak a kor-
szaknak más oldalról kapjuk megvilágítását. mint ahonnan mi lát-
tuk. S ez élesebb fény és egybefogóbb látvány. Hiszen annak idején
saját napjaink törpe, de bennünket egészen betöltő személyes ese-
ményei foglaltak le; a kor inkább csak a háttérben izzott, s végtelen
sorú kis filmkockákból lassan-lassan alakult képpé. Itt azonban a
gyorsan átolvasható nyomtatott oldalakkal futnak az esztendők, s a
drámai valóságot láthatjuk a lenyűgöző sodrású elbeszélőtől. Életünk
emlékezéseként ajánlom a könyvet minden kortársamnak.

A mai fiataloknak két céllal szeretném kezükbe adni. A történe-
lem unalmas dolog adathalmazként vagy száraz leírásként. De itt
egy személyes élet .síkján épül fel az elmúlt kor a szemünk láttára.
Az író érzésein, gondolkozásán át közelíti meg ifjú olvasóját a szá-
mára teljesen eltűnt világ, mintha csak Atlantisz harangozna a mély-
ben. Alig tudnék hirtelen jobb korrajzot ajánlani kerek félszázad,
az 1890-től 1940-ig terjedő évtizedek átélésére egy fiatalnak, mint ez
a nem egészen 400 oldalnyi lebilincselö olvasmányt.

Es azért is szeretném kezükbe adni, amit a fiatalo-k útkeresésé-
nek mondtam az életük jövője felé. Mi, idősek ezen már túlvagyunk,
csak emlékezésként élhetjük áto De a fiataloknak ez "vérre menő"
kérdés: hogyan találnak rf hivatásukra, eszmékre, amelyek hevítő
erejükkel elkísérhetik őket életük tartalmaként. Nem mintha má-
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solható lenne az író ifjúsága: talán egyetlen konkrét azonos vonást
se találhatnak nála mai fiataljaink. De az ifjúkor belső kohójának
izzását, életünk céljának, útjának keresését és a megtalált hivatás-
hoz, úthoz, célhoz való halálig tartó hűséget átvehetik.

A tegnap világa mottója egy Shakespeare-idézet: "Állj a kor elébe,
ahogy kihív." Soha nem figyeltem még fel a nagy angol drámaíró-
nak erre a mondatára. Utolsó korszakának egy kevésbé ismert mű-
véből, a Cymbeline-ből való. Minden nemzedéknek szól. Az idősek-
nek számadásul, a fiataloknak feladatul. Éspedig kis és nagy poszton
egyaránt. Stefan Zweig ennek a hívásnak tett eleget. S abban is sza-
bad hinnünk, amit élettörténetének egyik fejezete, a Vargabetűk ön-
magunkhoz végén ír: "Amig az ember annyira fiatal, hajlandó azo-
nosítani a véletlent a sorssal. Később megértjük már, hogy életünk
útja bensőleg meghatározott, s akármennyire vargabetűsen és értel-
metlenül látszik is eltérni pályánk futása az óhajokétól s vágyak é-
tól, végeredményben mégis mindig elvezet a láthatatlan célhoz." Ben-
nünk ez a hit nem személytelen; az élő Istenre irányul, akit megis-
mertünk Jézus Krisztus által.

1982

A belső utak könyve

Hetek alatt elkapkodták Popper Péter művét (1981, Magvető Ki-
adó). Ez jelzi a meglevő lelki igényt, amelyet a mű szolgálni kíván.
A pszichológus szerző fordulatos és világos stílussal módszert nyújt
az önismeret és a lelkierök. a belső harmónia és a helyes magatar-
tás fejlesztéséhez. E módszert a jóga és a zen-buddhizmus elemeiből
s mai lélektani ereményekből építi fel, de merít Loyolai Szent Ignác
16. századi lelkigyakorlatos eljárásából is. Az utóbbit főként a kí-
nált lelki tréning folyamán a képszerűségre való törekvés mutatja.

Az alapgyakorlatok a gondolkodás összpontosítását, az akarat fej-
lesztését, az érzelmek kifejezése feletti önuralmat szolgálják. Segí-
teni akarnak abban is, hogy életünk kellemetlenségeiben vegyük
észre, ami jó; előítéletek, elfogultság nélkül, nyitottan figyeljük az
embereket; újszerűen csodálkozzunk rá a jelenségekre, dolgokra, és
hagyjuk magunkra hatni például a naplementét, egy virágot, zene-
művet. Azután a megfigyelőképesség és az emlékezés fejlesztésének
gyakorlatai következnek az önismeret és az emberismeret mélyítés é-
nek érdekében.
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A nap ápolása című fejezet különösen is a túlhajszoltságban, mai
életformánk egyik legnagyobb negatívumaban kínál segítséget. Reg-
gelenként tíz perc alatt gondoljuk nyugodtan végig az aznap ránk
váró feladatokat, helyzeteket. Napközben, általában a munkaidő be-
fejezése után legyen "egy félóra, ami csak az enyém". Az esti vissza-
pillantást tartja a legfontosabbnak: ez napunk filmszerű lepergetése.

Az érzelmi egyensúly megteremtését szolgáló különböző előgyakor-
latok után következik a lélekápolás csúcsán a koncentráció és a me-
ditáció. Előző gyakorlatai olyan figyelem-összpontosításhoz vezetnek
el, amikor különböző jelentős gondolatokba mélyedünk. Az utóbbi,
a meditáció pedig - ellentétben a latin származású szó nemzetközi
és hazai köznyelvi jelentésével: elmélkedés - a szerző szaknyelvén
a gondolati tárgynélküliségnek különböző gyakorlatokkal létrehozott
lelki, pszichés állapotát jelenti. Ebben a gondolati ürességb en jöhet-
nek elő olyan rejtett lelki tartalmak - egy kép vagy érzés, élmény
-, amelyeket azután gondolatilag feldolgozhatunk, és így tudattalan
lelkivilágunkból ismeretlen értesülésekhez juthatunk önmagunkról,
kapcsolataínkról, helyzetünkről, s ezek segítenek bennünket életünk
helyes élésében.

Szükséges volt a könyvecske futó áttekintése, hogy hozzászólhas-
sunk azok előtt is, akik nem ismerik. Olvasása mindenki számára
hasznos önnevelés lehet. Nyilván lesz egy kisebb olvasói réteg, amely
a komoly elhatározást és kitartást kívánó gyakorlatokat az előírt mó-
don napról napra, hétről hétre véghezviszi. A szerző ezt a teljes
megvalósítást tartja könyve céljának. Ne vélje azonban senki, aki·
csak egyes, általa különösen fontosnak tartott tanácsokat vesz ki a
könyvből és gyakorlatilag felhasznál, hogy ez keveset ér. Olyan gaz-
dag tárháza e kis mű az életben segítséget [elentő gondolatoknak,
útmutatás oknak , hogy sokuk az egész rendszer átvétele nélkül is lel-
kierőt, belső egyensúlyt, emberi kapcsolataink javulását eredményez-
heti. Kiragadott példa: vannak az életünkben olyan helyzetek, konf-
liktusok, amelyek elől állandóan menekülünk. Próbáljunk meg ezek-
re előre felkészülni: "gondolatban megváltoztatjuk a viselkedésün-
ket: szembefordulunk a helyzettel. Ezt egész pontos részletekig ki
kell dolgoznunk, gondolatban végig kell élnünk. Szó szerint meg kell
fogalmaznunk mondatainkat, képszerűen látnunk kell magatartá-
sunkat, hallanunk, mit válaszolnak nekünk, és ekkor mi hogyan rea-
gálunk." Persze előfeltétel, hogy igazunk legyen. Ezt előző gyakorla-
tok során tisztáznunk kell. Gondolati úton így eljutunk egy szá-
munkra belsőleg megnyugtató viselkedéshez, megoldáshoz. Ebből a
végiggondolásból gyakran magától megszületik a végrehajtás is. Ha
nem, akkor többször bele kell mélyedni néhány gondolatba, amelyet
a könyv ajánl, s mindez segít a valóságban megtörténő véghezvitel-
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ben. - Vagy magában is jól használható tanács a napunk előre való
átgondolása, tennivalóink rangsorolása, a kínos helyzetek számba-
vétele, a várhato vagy beilleszthető örömök stb.

Keresztény szempontból is csak ajánlható a könyv. Filozófiai és
vallási vonatkozásban a szerző az általa kidolgozott módszert sem-
legesítí, tehát mintegy tárgyi eszközként kínálja, amelyet nem-hívő,
keresztény és más vallású hívő egyaránt használhat. Útmutatásait az
emberben magában rejlő lehetőségek kiaknázásának tekinti.

Az absztrakt tartalmak ra való koncentrálást tárgyaló szakaszban,
a példaképpen felsorolt koncentrációs gondolatok - modern válto-
zatban - az ószövetségi Példabeszédek könyvének életbölcsességeire
emlékeztetnek. Ezeken a mondásokon érdemes elgondolkozni. Illuszt-
rálásullássunk egyet: "A múlt már nincs. A jövő még nincs. Egyet-
len valóság: a jelen." Ennek végiggondolását így fejti ki a szerző:
" ... rengeteg fölösleges energiát pazarolunk el azzal, hogy túl sokat
időzünk a múlt és a jövő irrealitásában. Régi sérelmeinken rágó-
dunk vagy visszavágyódunk elmúlt állapotainkba; az elképzelt jövő-
vel ijesztgetjük vagy vigasztaljuk magunkat. Eközben elsiklunk az
aktuális valóság, a jelen felett, nem éljük át kellő mélységben és in-
tenzitással. Ezért sokat tévedünk és mulasztunk. A jelenre kell el-
sősorban odafigyelni."

A hívő keresztény bibliaolvasó elcsendesedéséhez is kaphatunk in-
dítást a könyvből. A Szentírás egyes szakaszai, mondatai, akár a ha-
zánkban is használatos Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához
(Losungen) napi igéi tulajdonképpen ilyen koncentrációs tartalmul
szolgálhatnak. Azzal a különbséggel, hogy mi ezeken keresztül az Is-
ten hangzó szavára, az élő Krisztus tanácsára figyelünk, s megte-
lünk tőle jövő erővel, békességgel, bizodalommal - ugyancsak belső
rendeződésül, az életben való helytállásra. Például az ez évi június
13-i zsoltárigére koncentrálni nagy ajándék aznap: "Mikor azt gon-
doltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem."
(Zolt 94,18)

A könyv és a szaknyelv által meditációnak nevezett "pszichés gya-
korlatforma" vallási téren a misztika körébe tartozik, akár a taoiz-
mus, a zen-buddhizmus, a hinduizmus, akár a kereszténység talajá-
ból nőtt. A belső megüresítés ilyen esetben az istenséggel, transzcen-
dens erőkkel, az Istennel való titokzatos, közvetlen egybeolvadás él-
ményét kívánja szolgálni. Mi az Isten igéjére való koncentrálást azért
részesítjük előnyben, mert a belső megüresítesben nem tudhat juk :
mi jön saját gondolatainkból, tudattalanunk emberi mélyéről, és mi
származik valóban a velünk kapcsolatba lépő Istentől. Luther talá-
lóan "külső igéről" szól. Az ember önmagába nem kapaszkodhat,
csak abba, ami kívüle van. A Szentírás olvasása is ilyen .Jcülső ige",
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még ha - így van ez jól - átszűrődík is saját lelkünkön. Isten igé-
jévé válhat, ha ő megszólít általa. Ugyanígy Istentől jövő szóvá lehet
az igehirdetés, hívő emberek tanúságtétele, régi hitvallások, <azegy-
házban egykor élt Krisztus-követők reánk maradt írásai.

"És beszéld el fiadnak ... "
Fotók a mai zsidó vallási életről

Nem tudom, milyen érzésekkel járnak az intim rendezésű, kes-
keny, kanyargós kiállítóhelyiségben a különböző hátterű látogatók.
A fokozott érdeklődés nyilvánvaló volt azokon, akikkel találkoztam.
És nem is fogynak az ott megfordulók Féner Tamás fotókiállításá-
ról, pedig már hónapok óta láthatók a színes felvételek "a magyar-
országi zsidók életéről" a Néprajzi Múzeumban.

Én csak arról tudok beszámolni, amit magam átéltem. S azt hi-
szem, hasonló élményben lehet része a kiállítást megtekintő hívő ke-
resztényeknek, akik kicsit is ismerik az Oszövetség világát. Az a
vallás, amely Jézusé volt, s amellyel Bibliánkban is lépten-nyomon
találkozunk, mai gyakorlatában eléggé rejtett előttünk. Igaza van
Verebély Kincsőnek, a katalógus előszava írójának, hogy "a zsidó
vallási szokások rétegei mint távoli és ismeretlen világok ma már
minden bizonnyal felfedezésre váró területek". Mi ezen a közel száz
nagyalakú fényképen át egyszerre részesülünk az ismerős ismeret-
len feffedezésében.

A mai zsidó vallásos élet képei nem egy esetben két-háromezer
esztendőt íveln ek át szemünkben a Szentírásig. Kettős közelképpé
lesz, amit látunk: azt ábrázolja, ami a zsidó vallásos életnek egy
mai darabja, és azt villant ja elénk, amit a bibliai múltból ismerünk.

Rögtönzött kunyhót látunk az egyik felvételen, melyet a pusztai
vándorlásra emlékezés sátoros ünnepén zsinagóga vagy lakóház ud-
varán állítanak fel. A kiállítás utolsó fordulójában a valóságban is
megállunk egy ilyen kis összetákolt, jelképes építmény alatt. Lehe-
tetlen, hogy eszünkbe ne jusson több bibliai hely a mózesi könyvek-
ből ! És mi is emlékezünk Isten türelmes hűségére, amellyel vezette
népét az ígéret földje felé.

Az Egyiptomból való szabadulás többnapos emlékünnepe sorakoz-
tatja a legtöbb felvételt a mai zsidó ünnepekből. A maguk készítette
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kovásztalan kenyér, a pászka része lett az egyház liturgikus életé-
nek, az eucharisztiának, az Dr szent vacsorájának az ostya formá-
jában. Ma már nagyüzemi módon készül a pászka a zsidók húsvéti
ünnepére. Emlékezetes felvétel: reggeli ima a pászkagyárban. Mínd-
egyik munkás a maga helyén hagyja abba tevékenységet az ima
perceire.

A mi számunkra ez az ószövetségi ünnep szoros kapcsolatba kerül
Jézus Krisztus halálával. Az evangéliumi hagyomány szerint időben
is! Máté evangéliumának passiótörténete Jézusnak e szavaival kez-
dődik: "Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az
Emberfia átadatik, hogy megfeszítsék." Az első három evangélista
leírása szerint az utolsó vacsora az ünnep előest jére esik, s ezek a
mai felvételek mutatják az ószövetségi szertartásnak megfelelő kö-
zös kultikus étkezést. Ekkor emlékeznek az egyiptomi menekülést
megelőző éjszakára. Az egyik fénykép azt a pillanatot ábrázolja,
amikor a családi asztalnál végbemenő szertartás közben elhangzik a
gyermekek, fiatalok kérdése: Miben különbözik ez az éjszaka. ~. ?
És az idősek olvassák fel a választ az ünnepi események, a szertar-
tások jelentőségéről a szent iratokból. A keresztény hit számára J~-
zus Krisztus az igazi Szabadító bűntől és haláltól, s hogy Isten ki-
szabadította Izrael népét Egyiptomból, az előképe Krísztus szabadí-
tásának. Nem tudunk megállani érzéketlenül Isten ószövetségi sza-
badításának mai átélt ünneplése előtt.

S ezzel megérkeztünk a kiállítás képeinek hozzánk szóló nagy ta-
nulságához. Ezek a mai hazai felvételek megerősítik, amit más mély
megnyilvánulásokból tudunk - legmélyebben Chagall fiatalkori visz-
szaemlékezése él bennem -, hogy az ünnepek Ősi eseményének át-
élése, tartalmuk jelenvalóvá válása a zsidó vallásosság nagy értéke
a hithű családi körben és a vallási közösségben. Mintha ott lennének
közvetlenül a szent történet jelenében. A fényképfelvételeken, ame-
lyek nyilván a közelmúltban készülhettek, csak egyetlen olyan részt-
vevőt láttam, akinek magatartásán nem érződött a szent pillanat ko-
molysága vagy örvendezése. Az áhitat mélyről hatja át az arcokat.

Az Oszövetség- vallása talán a világ valamennyi más vallásánál
jobban őrzi a "szent" valóságának misztériumát. Alljunk meg az
egyik kép előtt: Amikor megállapítják, hogy a szombat elvált a hét-
köznaptól - ez a felirata. A homályba borult szobában az ülő ala-
kokat - mintha fiatalok lennének - alig lehet kivenni. Csak a kör-
beült asztalon a gyertya, meg talán kívülről még az alkony fénye vi-
lágítja meg halványan az álló férfialak körvonalát. Semmi nem tör-
ténik, a mozdulatlanság leheli: most kezdődik, péntek este, az Isten
szent napja. Mi az Üjszővetségből másként ünnepeljük, Krisztus fel-
támadása nyomán, az Dr napját. De azért tisztelettel állunk meg
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azok vallásos kultusza előtt, akik a "szent", azaz az Istenhez tartozó
fogalmát az Oszövetség alapján mélyrehatóan komolyan veszik.
A könyörgő ima gesztusa megint olyan felvétel, amelynek spirituá-
lis kisugárzása van: félig lehajtott férfifej, befelé fordított ököllel le-
takart szem.

A fényképek tanúságot tesznek arról, hogy az évezredeken át ül-
dözött és a második világháború idején a megsemmisítés közeli ha-
táráig kiirtott zsidó nép ápolja hitét vallási közösségében ma is. ts
továbbadja az új nemzedéknek. A rabbit avatnak, A rabbiképző
kapujában című képek, a Tóra, Mózes könyvei fölé tanulmányozva
hajló fejek, gyermekek hittanórán és más idevágó felvételek tanú-
sítják tanításuk folytatását. Ez visszhangzik a kiállítás címébe fog-
lalt igében is: "és beszéld el fiadnak ... "

A fényképek nézegetése közben ősi zsidó liturgikus énekek hang-
zanak láthatatlan hangszórókból. Egy többezer éves vallással talál-
koztunk itt "élőben", amely közvetlenül kereszténységünk múlt jához
tartozik. És kísér bennünket Bibliánk olvasása közben szüntelen pár-
beszédben.

1983

(A kiállítás Iotóanyaga 1984-ben könyvben is megjelent Scheiber
Sándor szövegéveI : ... és beszéld el fiadnak ... Corvina Kiadó.)

Konrad Lorenzet olvasva

Egy hétre a Balaton mellé, árnyas hegyoldalra, néhány könyvet
vittem magammal. Köztük a legkülönösebbnek látszó az Ember és
kutya volt. írója Kenrad Lorenz, bécsi születésű világhírű állatlélek-
tani tudós, a viselkedéslélektan professzora. l1'!lvezetesműve 1973-
ban jelent meg magyarul a Gondolat Kiadónál, de csak később fi-
gyeltem fel rá. Minden állatbarát igen kedves könyve lesz, de leg-
alább ennyire ajánlom azoknak, akik még nem szeretik az állatokat.
Nemcsak az állatok fognak vele jól járni a közelükben, hanem ők
maguk lesznek teljesebb emberek, és - bármilyen különösen hang-
zik, hiszen vallásról természetesen szó sincs a könyvben - mélyebb
keresztények. Olvasása közben nemegyszer jutott eszembe Mirók ci-
cánk, "akinek" rövid kis élete - míg kegyetlen emberi kéz ki nem
oltotta - megerősítette bennem a könyv minden sorát négylábú ba-
rátaink méltatásáról.
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Elg-ondolkoztató mindaz, ami az állatok természetének mélyére
van írva a Teremtő keze által. Idetartozik például az a fejezet,
amely "Az állat és a lelkiismeret" címet viseli. Az embernél "sem
képzelhető el a morális felelősségtudat bizonyos meghatározott ér-
ze1mi alap nélkül. Ez a felelősségtudat az embernél is szilárdan a
pszichikumegészen mély, ösztönjellegű ,rétegeiben' gyökerezik.
(... ) A magasan fejlett, társasan élő állatok lelki életében szintén
megtaláljuk a bűnbánatnak mélyen emocionális gyökerű formáját."

Elmond két esetet. Véletlenül megharapta kisujját az egyik ku-
tyája, s ez a kutyának olyan lelki megrázkódtatást okozott, hogy a
szó szoros értelmében összeomlott. Hiába vigasztalta, simogatta gaz-
dája, egész testében remegett. Máskor a szomszédék iránta barátsá-
gos kutyája nem ismerte fel, és belekapott a lábába, de amikor ő
szemrehányóan kiáltotta a kutya nevét, "mintha golyó érte volna,
zuhant le rólam az állat, és bocsánatért esedezve fetrengett a föl-
dön. (... ) A két kutya viselkedésének mérlegelésénél figyelembe kell
vennünk, hogy előzőleg egyikük sem harapott meg soha sem en-
gem, sem más embert. Honnan tudták tehát, hogy amit elkövettek,
ha csak tévedésből is, ilyen mélységesen elítélendő vétek?"

Megrendítően szép, amit az ember és állat egymás iránti elköte-
lezettségéről mond. "Mindig nagyon komolyan vettem a kutyák irán-
tam való hűségéből fakadó kötelezettségeimet, és büszke vagyok
arra, hogy egyszer egy kutya megmentése során magam is súlyos
életveszedelembe kerültem." Nietzsche szavát idézi - meglepő le-
het sokaknak, hogyeza másnak ismert filozófus ilyent mondott:
"Arra törekedj, hogy mindig te szeress jobban, hogy soha ne te légy
a második!" Szerzőnk így folytatja: "Emberekkel szemben bizonyos
körülmények között olykor sikerűlt teljesítenem ezt a parancsot,
hűséges kutyámmal kötött barátságomban viszont mindig a .máso-
dik' vagyok (... ) Az ember, lám, éppen a legtisztább felebaráti szere-
tet képességében marad el - egy ragadozó állat mögött! (... ) Az a
hétköznapi tény, hogy a kutyám jobban szeret engem, mint én őt,
egyszerűerr letagadhatatlan, és engem mindig bizonyos szégyennel
tölt el. A kutya bármíkor kész életét áldozni értem. Ha engem tör-
ténetesen egy oroszlán vagy tigris fenyeget, Ali, Bully, Titi, Sta si és
a többiek, ahányan csak voltak, pillanatnyi tétovázás nélkül felvet-
ték volna ·a kilátástalan harcot, hogy meghosszabbítsák az életemet.
Hát én?"

A tudósi beszámoló és a személyes vallomás erejével megéreztet
valamit a könyv abból, amit az ember és természet, az ember és az
állatvilág teremtettségi kapcsolatáról vallunk. A kutyában - ez a
záró gondolata - "a felmérhetetlen mennyiségű .hűség és szeretet"
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lépked mellettünk. Ajándékul Istentől - teszem hozzá -, és "em-
beri" például!

A folytatást már tizenkét évvel később, nem a mediterrán hangu-
latú balatoni táj hűvös fája alatt írom. E kötet előkészítésében sok
segítséget nyújtó kedves munkatársam hívta fel figyelmemet az elő-
ző soraim olvasása után Lorenz egy másik könyvére. Késői éveim-
ben a kopott, lenézett Józsefvárosban egy nagyon kellemes, csendes
otthonnal ajándékozott meg a gondviselés. Az ablakon kinézve fák,
bokrok, zöldellő fű, kissé messzebb nekem oly kedves jegenyefa
idézi elém a természetet; napközben emberpalánták virulnak a fő-
város legszebb bölcsődéjének, óvodájának kertjében. Itt veszem
kézbe a szerző Salamon király gyűrűje című könyvét. (Gondolat Ki-
'adó, 1976) .

Az állatok viselkedésének tanulmányozása emberfeletti türelmet
Igényel a megfigyelőtől, s az elméleti érdeklődés "nem volna elegen-
dő' a kitartáshoz, ha nincs mellette a szeretet, amely nemcsak meg-
érezteti, hanem meg is láttatja vele a rokon vonásokat az ember és
állat viselkedésében". A szellemileg, lelkileg fejlettebb. állatokat
megismerni csupán akkor lehet, ha szabadon mozoghatnak . .b. sza-
badság nélkülözhetetlensége mint a teremtményekbe beleírt ősi tör-
vény megragadóan lép elénk. "Van valami leírhatatlanul vonzó a
szabadon élő állatban, amely elmehetne, és mégis marad, mégpedig
azért marad, mert ragaszkodik hozzám." A kutató lakása, háza tele
van szabadon mozgó állatokkal, hollóval, vadlúddal, csókával, libák-
kal, melyekkel bizalmas kapcsolata alakul ki. Ezek nemcsak örömöt
szereznek neki, állatlélektani megfigyeléseket nyújtanak, hanem
kárt is okoznak. De amikor a. tudós a Duna-parti réteken sétálgatva
meghallja hollója zengő kiáltását és válaszrikoltására az égbolt ma-
gasát hasító hatalmas madár összecsukja szárnyát, zuhanónalásüvít,
s gyengéden kiköt a vállán -, ez bőségesen kárpótolja minden szét-
tépett könyvért, kiszürcsölt kacsatojásért. ami csak terheli a holló
lelkiismeretét. Egy vadlibafiókát ő nevelt fel mint mamája. A. íüs
aranyhörcsögöknek - amelyeket különösen ajánl minden nagyvá-
rosi állatbarátnak szebatársul - teljes életciklusukat meg tudja fi-
gyelni hálószobájában.

Szinte hihetetlen, de kiderül, hogy állatlélektani törvényszerűség,
amit egy fiatal és egy öreg hím farkas küzdelmének esetével szemlél-
tet. A tapasztaltabb ellenfél azon iparkodott, hogy a fiatal farkast
odamanőverezze a kerítés rácsához. Megtörténik ; az öreg már ráveti
magát; halálos csapásokat várnánk. De ebben a pillanatban a fiatal
farkas teste legsebezhetőbb pontját, nyakhajlatat védtelenül odafor-
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dítja ellensége szája elé. Szántszándékkal teszi. Mert a győztes far-
kas vagy kutya ebben a helyzetben bizta san nem harap. "Látni
rajta, hagy szívesen harapna, de nem tud." A farkas "még gyűlölt el-
lenségét sem képes megharapni, ha az az irgalmára apellál". Ez a
gátlás addig áll fenn, amíg a vesztes. "meghódalási pózban" marad.
Ha a győztes megunja a hirtelen megmerevedést, és eltávolodik né-
hány lépésre, a legyőzött megpróbál menekülni. Akkor már az erő-
sebb újra támad.

Ezzel a "szaciális gátlással" az állatlélektan kutatója különböző
farmákban sokfelé találkozott, madarak között is. Persze erkölcsi
értékítéletet az állatak viselkedésére csak nagyon óvatosan alkal-
mazhatunk - fűzi hozzá Lorenz, de "én bizany megrendítőnek és
nagyszerűnek érzem, hagy az a farkas nem tudja ártharapni a másik
tarkát, de még ennél is sakkalta nagyszerűbbnek, 'hagy a másik bí-
zik ebben!" Az ember az erkölcsi gátlást nem bízhat ja az ösztöneire,
hanem magának kell megteremtenie - vanja le a tanulságot a fel-
fegyverzett világunkban.

Ebben a második könyvében is újra megérkezik a kutyáhaz
"A hűség nem üres szó" című fejezetben. A tudós kétségbevonhatat-
lan megállapítása meditációul szaigálhatna : "A legcsodálatosabb,
legtalányosabb folyamatok egyike, amikar a jó kutya gazdát választ
magának. Hirtelen, néha alig pár nap leforgása alatt létrejön egy
olyan kötelék, amely sokszorosan erősebb minden, de minden más,
közöttünk, emberek között valaha is lehetséges köteléknél. Nincs hű-
ség a világon, amelyet ne szegtek volna meg, kivéve az igazi kutya-
hűséget."

Ezek a sorok engem - túl a teremtés titkaira utaláson és az em-
beri erkölcsi vonatkozásen - arra a hasonlatra emlékeztetnek, ame-
lyet Babits Mihály verse rejt magában: Adáz kutyám. A költemény
leírja ugyanezt a kutyahűséget, de tovább megy. A költő kutyájá-
haz szólva bennünket szólít meg: "Tudad, hagy itt valaki hatalmas /
gandal veled, büntet és irgalmaz, I gyötör olykor, simagat vagy ját-
szik, / hal apádnak, hal kínzódnak látszik: I de te bízol benne. Bölcs
belátás, / bízni abban, kit nem értünk, Ádáz. II Oh, bár ahogy te pi-
hensz lábamnál, I bizalommal tudnék én is Annál/megpihenni, aki
velem játszik, / hal apámnak, hal kínzómnak látszik ... " Noha a
költő életsorsunk felsőbb vezetését keserűen isteni játéknak érzi, az
alapigazságat gyönyörűen fejezi ki: ha valaki rátalál Istenben a gaz-
dájára, bízhat benne, még ha nem is érti, mit miért tesz vele. Kanrad
Lorenz tanúsága az igazi kutyahűségről ezt az asszociációsort, kép-
zettársítást indíthatja bennünk.

1975, 1987

117



TRANSZCENDHNSFÉNYEK



, ,

Advent

" '

.(';.karácsony velőtti- hetek jellegzetes és hangulatos időszakot je.,.
lenteJ?ekaz egyház életében, de valahogyan ,mégsem eléggé telítet-
tek megfogható tartalommal a legtöbb keresztény számára. Ez, leg,..;
inkább a böjti időszakkai való összehasonlításban tűnik elő; A böjt.
világosan Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezés, ideje.:
de 'az adventtel zavarban vagyunk. Ez a zavatunk tulajdonképperr
anakrcmizmusból Iakad ; mí már Kris?tus után élünk j hogyan, he-',
lyezkedjünk bele a Krisztus születését megelőző-várakozás érzéseibe.
és gondolatvilágába? "" ,

Valóban naiv dolog az olyan adventi gondolkodás, hogy most hét-
ről hétre közelebb jutunk Krisztus, eljöveteléhez. Hiszen ő az első
karácsonykor már eljött a világba ',~,~.beri testben, feltámadása és "
mennybemenetele óta pedig állandóan itt vanavílágban láthatatla-
nul. Téves lenne gondolatban kilépP-:9-nk a m(;,ildvtörténeti" kor-
szakunkból, amelyre éppen az a jellemző, hogy karácsony mögöt-
tűnkrKrisztus pedig jeien vl:m. . ' , ,

Nem szabad Összet$~~sztenünk az ad~enti ..emlékezé~~és~1z adventi
várakozást -r-r- ez az advent helyes átélésé~~lf.'és ül'lneplésen~:t).iA';Je."
számunkra «_",' .: ,,,,<~, -:.,:...'<'. o',"; ',',

Az adventi emlékezés visszatekint' - adyer1-ti:én.ekekb:en;,&~6y,~~~,
ségi próféciákban, az Újszövetségnek Jézus születését, megelőzŐ; el-
beszéléseiben - arra a tört~nelmi idős<;akra;·aJ'ITrk,(j'rJ'il: Megváltot
várta tudatosan Isterrnépének kis hívő köre, és-homályesan az antik
emberiség széles rétegg, ,v~~szaemléke:t;~sünk ennek a várakozó" re-
ménykedő múltnak felfdézeSe~"Pe -egy pillanatra sem' feledjűk, hogy
ezen a "történelmi adventen" már túl- vagyunk, E távoli múltnak
jelentősége mégis fontos hitünk számára. A Megváltó várásának=régí.. '
tükrében feltűnnek azok az emberi, nyomorúságok, amelyeknek
megoldására Jézus Krisztus étkezett, s felvillannak ősi alapvető em-
beri reménységek, amelyeknek betöltőjeként-eljött a földre. így eb-
ben az eredeti adventí svárakozásban, mint homorú tükörben, csak
nagyobbá nő seemünkben-Jéeus alakja, mert a megelőző prófétai re-
ménység fényében jobban kiraj:.>,:,olódik,hogy mit hozott ő eljövetelé-

~.. -.
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vel az embereknek és személy szerint nekünk. Ez az adventi emlé-
kezésünk: emlékezés az ősi adventre.

A mai adventi várakozásnak nincs köze ehhez a régi adventhez.
Nem az első karácsonyra irányul, hanem Krisztus mai közeledésé-
hez tapad. Krisztus mai közeledése pedig egészen más - körülmé-
nyeiben, formájában, jelentőségében -, mint volt a születése. Hár-
mas mai adventi közeledéséről beszélhetünk.

Egyik közeledése Isten igéjének és a szentségeknek belső csodájá-
ban megy végbe. Amikor Jézusról prédikációt hallgatunk vagy a
Szentírást olvassuk, maga az élő, bár láthatatlan Krisztus lép hoz-
zánk. Ugyanez történik az úrvacsora vételekor, nem kevésbé a ke-
reszteléskor a gyermek életében. Jézus Krisztusnak ez a jövetele
nincs az adventi időszakhoz kötve, még kevésbé karácsonyhoz, ha-
nem mindenkor és mindenütt esedékes, ahol Isten igéje hangzik és a
szentségeket kiszolgáltatják. Mégis a karácsony előtti hetekben kü-
lönösképpen felfigyelünk Krisztus mai közeledésének erre a mód-
jára, mert mi számunkra már ez az "adventi várakozás", tehát Jé-
zus jövetelének várása. Az adventi időszakban megerősödünk abban
a hitünkben, hogy Jézus Krisztus ma is közeledik felénk állandóan,
hogy betöltsön szeretetével, erejével, tanácsaival.

Az emberekben is közeledik felértk Jézus. Ez a másik mai "ad-
vent", az Ür jövetele. O lép elénk az egész világon mínden éhezőben
és szenvedőben, rongyesban és betegben, otthontalanban, elnyomott-
ban, üldözöttben. 'Egész ~vi feladatunk, hogy Krisztusnak szolgál-
junk az ő "legkiseQ~ testvéreíben", a rászoruló emberekben. Mégis
"adventinek" nevezhetjük ezt a szép feladatot, mert benne Jézus
Krisztus mai közeledése jelentkezik. Jézus nemcsak az igében és az
úrva~sorában jön hozzánk, hanem az emberek ínségében is, várva
irgalmas sZ<:1lgálatunkat,'

Kristtus harmadik fajta kőzeledéséről csak dadogó szóval beszél-
hetfink, "merf túlmegy" földi fogalmaink on; a Szeritírás is csak töké-
letlen emberi IÚfe'dezésék tükörcserepeiben villant ja fel a megfogha-
tatlant. A Krísztussal való végső és teljes találkozás túl a halálon,
túl a történelmen, az örökkévalóság világában játszódik le. Akkor
nem szorulunk már rá a hitre, hanem a .Játás", tehát a közvetlen
megtapasztalás erejével ismerjük meg Istent. Ez a maga homályossá-
gában "es ísmeretlenségében is valóságos reménység a keresztény
ember számára. Pál apostol így fejezte ki: "szeretnénk e testbólki-'
költözni és hazaköltözniaz Úrhoz". Egész életünket átfogó és mín-
den. píllanatunkban aktuális' lehetőség, hjya; vágy ez -, adventben
azonban különösképpen-' gondolunk rá, ~~rl a' mí "Krisztus utáni"
helyzetünkben. Kri~~~usRöieled_~~~ne.k ez a, ~~~S9 ~9~lijt- ~s. aján-
déka : ".i\z:tJtközé1!" (FP-ii,,5) . , " ::\f. '

~),', ~J
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Krisztusnak e háromféle mai közeledése mind az első karáesony-
bÓl nő ki, ezért is hálásan megyünk születésének ünnepe felé. Az
ősi adventre emlékezés és a mai hármas adventi várakozás kará-
csonyban találkozik össze. Jézus Krisztus születésében teljesült be az
eredeti advent, s onnan indult el Jézus hármas mai közeledése. Kö-
szönjük Istennek az adventet: emlékezésével, várakozásával és ka-
rácsony ünnepével.

1965

Az evangélikus Mária-kép

Gyakran előfordult, hogy régi szép festmények re vagy freskókra
később ráfestették. Ezeknél a képeknél az lett a művészi feladat,
hogy kiszabadítsák a képet a későbbi festékrétegek alól, és vissza-
állítsák eredeti Iormájában, ahogyan festője megfestette.

Máriának, Jézus anyjának bibliai arcképére utólag sok "ráfestés"
történt katolikus, de protestáns részről is. A római egyház azért fes-
tett rá újabb vonásokat, hogy Mária alakját szebbé, magasztosabbá
tegye. A protestánsok sokszor pedig inkább jelentékteleníteni, szür-
kíteni akarták Máriát. Próbáljuk kiszabadítani a bibliai Mária-képet
a rárakódott festékréteg alól és így nézni eredeti bibliai alakjában.

Mária újszövetségi arcképén mindenekfelett a kegyelem fénye ra-
gyog. Egyszeru názáreti leány egyébként. Már menyasszony. Úgy
látszik, hogy iparosember feleségeként éli le életét: főz, mos, gyer-
meket nevel, megöregszik és névtelen asszonyokkal együtt elsüllyed
az ismeretlenségben. De Istennek tetszett őt kiszemelni arra a fel-
adatra, hogya Megváltó földi édesanyja legyen. Az erről s~"bibliai
hagyomány világossá teszi, hogy Mária ugyanolyan b11f{Ői ~9"er,
mint akárki más, de Isten kegyelme kiválasztja az Isten-átíya,1--sibl-
gálatra. Nem az ő fénye, ami rajta ragyog. Nem is:,.képz@i.szé~ "-'Qf ;,
nek Lukács evangéliuma, mert így szólaltatja m~g~ Isten táteldi'ltett
szolgáló leányánakaiázatos, jelentéktelen állapotára-: De:;neHl is az
ő belső szépsége, tisztasága, jósága, ami kiemeli. Amint az'=al,l1ló-ref-
lektorfénye rávetődik az országút mentén álló fákra, ígJésett rá
Máriára Isten kegyelmes tekintete, Az angyal ekképpköszönti: üd-
vözöllek, te kegyelembe fogadott. ~y bűnös emberre, egy égyszerű,
jelentéktelen leánvra ráhull Isten kegyelmé.

Mária pedig alázatos hittel elfw!adi~ Isten kegyelmét és vállalja
engedelmesen hivatását. Második von~,6ké~~ez a hit sugárzik' Mária
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bíbliaiarcképéröl.rHttt az' Isten' hózzáíntézeét szavánakrVállalja hi-
vatásának minden fájdalmát; mennyí csalódása voltifíában iannák
munkája rníatt, és mennyi 'szenvedése fiáért, ,ésúfos'haláJáérk'A: ke-
resztfaialatt öttrIátjuk az' evangéliumivhagyomány szerínt :a szerr-
védő anyat.rakívégtgélte fiánakkínszenvedésétés haláltusáját. Aj kö::'
zépkori Iatín.himnuszt a -materrdolorosáról, a fájdalmas anyáról így
éneklik evangélikus templomainkban a nagyhéten:' ;,Keresztfán'';:z
Isten Fia, / Ott zokog, ott sír Mária; / Atkulcsolván a keresztfát, /
Lelkét éles tőr hatja áto // Fájdalomnak éles tőre, / Ú, mint vérzik ','li
szív tőle! / Én Uram, e gyötrő kíntól! A kemény kő is megindul."
De az ének további versszakaiban Mária fájdalmát a hívő - ember
bűnbánata veszi áto Krisztust kéri :"Szent véred kiomló árja / Mossa
lelkemet tisztára!" JEvangélikllséne~eskÖnyv. Budapest, 1982)

Egyedül kegyelemből, hit által: ennek a reformátori -ígazságnak
ragyogó példája Mária! Nincs itt szó szépségről, jóságról, emberi ki-
valóságról és' nemességről, csak kegyelemtől és hitről). ,,'; ,,' ',', '

'S -ha; továbh..néezük iMáría.ibtblial 'képét,' két -rriozzanattrágadja'
meg figyélmünket: L Mária törpe' ernber 'ésettelrríétléldélék ;J ézus-
sal szemben. Nem :egys-zerűencanya és gyevmeke/tiane'rn 'a MegváitÓ
ésegy földi -asszony állnak egymás, tn.ellett:Krisztus'a hűvös ;;,A8Z-
szony !",megszóIítással' fordul' hó~Zá:Ezzéf'Ís hangsulyözza,,'hogy Má:.:'
níának semmi "előjoga "nincs ",hozzá:vele:'sieri'rbe-n...Ll.;egyierli~t,·?is
semmi. több: 'Mária IDeg á':i2 éves Jézus, inel1étf'is 'kicsi':~ isilnérjük'
jól a történetet "":"',hátmé.g a megválto ;rriúrikájÍíti vegiŐ 'Jé:i\isinél-"
lett! 'És nem is érti Jézust! "Mária' utánaLrrtegy ~ésÍe'aKarjabeszélhf
Jézust, hogy folytássa, munkáját;' mertalnif-\T€igez,' ő'i'ültsegnék :tá'ft-
ja, ahogyan a-Btblia.közli. " . " " \';,;~}.: t,:";;'i';:''>' , '

2. Mária ala:kjae~t4nik il Bibliá·lap'j!§irÓlJCsélli14-ben taláfko-:
zunk vele utoljára. Őis Várja pünkösd6t"'N{:lki:is· Szentlélekkéllett,'
akárcsak a többi taní tványriak, hogy -rrregértse JéiúsFés -eljussón-a
benne való hitre, Istennek .tetszett, hogy-több-ne 'legyenfdfitos" Mti.-
Elvégezte Isten-anyai feladatát, il gyülekezetegyszerű tagjá'vá' vált.
Fia feltámadott é~ él, de nem' mint az 'Ő~Ül'; -hanem rnint dicsőséges
Megváltó, Úr mennyen és földön. És mások lesznek Krísztus-hordo-
zók! Az Újszövetségen belül Máriasemrr» szerepet néri visz; egy szó
nem esik róla továbbra. A Szentírásban alakja-ködbe vész.: A tova-
suhanó autó reflektorfénye másokra hull: Péterre, Pál apostolra ...
Egy csomó, nöalakra .ís az első keresztények idejéből: Lídiára,' Fé-
bére ... Mária újra szürke ember, de most már' Kfisztus-hívö ke-
resztény ember, egy il sok közül, ,-, ' "

Erre az eredeti bibliai képre ~Bk ráfestés történt. Letörölték a bib-
liai' képről a. w~gnövő Jézust. ,A Madonna -ábrázolások 'ragyogó sora
gyönyörű művészettörténetí emlék. Raffaello és több híres festő ké-
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pein Maria az eszményi nő, aki földöntúli magasságokba emelkedik,
Jézus pedig kicsi gyermek, akire nem.esik hangsúly.

És embereket térdeltettekeléje: Mária kőzbenjár Krisztusnál az
emberekért. így lett Mária égi személy, akinek a megváltás munká-
jában, fontos szerepe van: a hozzá intézett könyörgésre közvetít a
hívő és Krisztus között.

Belülről is hófehéere festették Máriát. 1854-ben a római katolikus
egyház kimondotta Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját.
Mária tehát n~m. természetes emberi úton származott, és mentes az
"eredendő" bűntől. Ennek a dogmának nemhogy bármi bibliai alapja
lenne, hanem egyenesen ellene mond az egész Szentírásnak, amely
szerínt. -a.bűn minden emberre elhatott,

1~50-iben pedig megállapítottak Mária testi rnennybemenetelének
dogmáját, A dogma kihirdetése előtt vezető katolikus teológusok is
tiltakpzta,lt ellene, de a. kritikának el kellett némulni az ajkukon.
S így:·t;Parninden 'katoltkusnakHínnie kell Mária testi mennybeme-
netelét,' noh~,-;MÁria .mennybemenetelének semmi alapja nincs a
Szentírásban, de még a régi egyházatyáknál sem, mert késő közép-
kori, l}eIeJű Iegendaszövés. .

l'{em ~_rt:.beletektntenünk az egyháztörténet koraí lapjai ba. Az első
szá~a4o:kban csupán. Krisztus emberré letelének hangsúlyozására em-
litik Máda, fölclic:3Jlyai. szerepét .. Az első Mária-dogma az '5. Század
eliq fe~ébep.;'keL6,!t~ez~.tt;,A3,. századig Mária,-ünnepről sem .tudunk
~:róÜj,ai'"égyhá~jjan;:J\,_Szentírástóleltérő, késői kezdetű és korunkíg
,~YúlÓ:dogmaí~}lpqés .~~áttán' o csak . megerősödik _a .reíormácíó. emlőiri
nevelkedett protestána-hívő: Má-riának nincs szerepe Istenhez való

'kb' IVlsz9nyUfi!' an,' ,. ". \ c.' " o".' .

De honnan. van. 'a ,katolikus Mária-kegyességnek feszítő ereje?
.Miért alkot á,;rórnai egyház'. éppen ezen a téren új dogmákat? Nép-
szerűségi és lélektani erők teszik a mi kerunkat - ahogyan katoli-

.,. kusok mondják -"Mária-;korszakká". AnlÍnden emberben benne
élő . anya .utáni vágy emelkedik itt földöntúli magasságba és .nyer
kielégülést. Azér+.ís nehéz a beszélgetés katolikus hívőkkel az igazi
Mária-képről, mert mélyen élő emberrérzést érint, s ez az akaratu-
kat azonnal ellenállásra mozgósítja, ha Isten igéje el akarja vezetni
őket, oda, hogy Krisztus legyen hitük mindene. A Mária-kultusz in-
tenzitásának másik gyökerére katolikus irányból hívták fel a figyel-
memet. Benne fejeződött ki sok esetben - nem tudatosan, ugyan-
csak földöntúli magasságba emelten - a cölibátusban élő papok és
szerzetesek asszony utáni vágya.

Protestáns "átmázolás" is történt az eredeti bibliai Mária-képen.
Máriát elhagyták a kicsi Jézus mellől, Nem beszéltek róla az evan-
gélikus és református egyházban, Pedig a legszebb anyai hivatása
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volt a földön. S ahogyan beszélünk Mózesről, Abrahámról, János-
ról és Pálról, Máriáról is kell beszélnünk, mint Isten drága eszköze-
ről, akinek különlegesen szép feladata volt.

A reformáció az eredeti bibliai képhez nyúlt vissza. Luther így
szól Máriáról: "Minden dicsősége egy szóba van foglalva, hogy ti.
Isten anyjának nevezik. Senki sem mondhat róla ennél nagyobbat,
ha annyi nyelve volna is, mint a falevél és fűszál, csillag az égen,
homok a tengerparton. Csak szívvel lehet meggondolni, mi az, Isten
anyjának lenni." Ez Mária reformátori dicsérete. Ugyanakkor ott
van a reform átori figyelmeztetés is: "Amennyi érdemet rak valaki
Máriára, annyival kisebbíti az Isten kegyelmét. Az angyal is csak
Isten kegyelmével üdvözli, hogy az Úr van vele és ezért áldott az
asszonyok között. Ezért mindazok, akik annyi dicséretet és dicsősé-
get halmoznak rá, nincsenek messze attól, hogy bálványt csináljanak
belőle. (... ) Ezért aki igazán akarja őt tisztelni, ne önmagában állítsa
szeme elé, hanem Isten előtt kell őt néznie, és mélyen alája állítania
s őt csupasszá tenni, és nézni - amint ő maga is mondja - a sem-
miségét."

Mária adventi alak. Krisztus jövetelénél volt igazi szerepe. Lukács
evangéliumának első fejezete szentel teret Mária istenanyai felada-
tának. Várandós állapotáról szívig hatoló elbeszéléseket tár elénk az
evangélista külön hagyományforrásából. Itt olvassuk az angyali üd-
vözletet, amely Máriát "kegyelembe fogadott"-nak szólítja (1,28).
A katolikus fordítások "kegyelemmel teljes" szavakkal adják vissza,
de ez az eredeti görög szövegnek nem felel meg, hanem a Vulgátára,
az ókori latin fordításra megy vissza, mintha Máriában minden ke-
gyelem összpontosulna. Mária kegyelemben részesedése arra vonat-
kozik, hogy Isten Fiának földi édesanyja lehetett. Erre utal a rákö-
vetkező "kegyelmet találtál" megállapítás is (1,30). Aldott az asszo-
nyok között, mert Jézus anyjának szerepe várt reá (1,42). A Magni-
ficat, Mária magasztaló éneke - melyet Bach zenéje fenségesen szó-
laltat meg - ószövetségi idézetek bevonásával Isten kegyelmének
magasztalása a Gyermek megszületése előtt (1,46-51).

Mária nem tudhatta, milyen sorsot szán Isten a fiának. Adventi
tanulság a gyermeket váró mai édesanyáknak : nem sejthetik, mi-
lyen lesz születendő gyermekük életsorsa, de elfogadhatják Isten sze-
retetét, mely átkarolja mindkettőjüket.

Máriától pedig minden hívő megtanulhatja Isten kegyelmét elfo-
gadni, vállalni a Krisztus-hordozásból reá eső feladatot, és alázato-
san eltűnni a szolgálat után: csak suhanjón tovább az autó, és le-
gyenek mások is Krisztus fényének visszaverői !

1959, 1987
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Karácsony

A karácsony a keresztény egyháznak olyan ünnepe, amely kilépett
a templomból és az emberek közkincse lett. A kereszténység régi
kultúrterületein a karácsony minden embernek ünnepe, természete-
sen nem vallási értelemben. A szeretet általános emberi ünnepévé
vált, amely meleg hangulatot áraszt és az élet ünnepi óráit hozza el,
amikor a szeretet és az öröm összekapcsolja az embereket.

Karácsonynak általános emberi ünneppé átalakulására nem néz-
hetünk rossz szemmel, Lehetne-e az egyháznak közömbös vagy fo-
gadhatná-e esetleg ellenérzéssel. hogy az esztendőnek van egy estéje,
amikor az emberek lelkében gyermekkori boldog emlékek és meg-
hitt érzések támadnak, egymásnak örömöt szereznek, s a békesség
levegője árad szét az otthonokban?! Mondhatná-e ·az egyház, hogy
ez nem jó, mert karácsonyt csak a hívő emberek ünnepelhetík, és-
pedig Isten igéj éből kiindulóan?! Nem lenne-e végtelen önzés, szűk-
keblűség. szeretetlenség éppen Jézus születése ünnepén a hívő ke-
resztények részéről, ha ki akarnák sajátítani maguknak ezt a napot,
s bántaná őket, hogy ezen az ünnepen Jézus Krisztustól függetlenül
mérhetetlen sok ember örül a szeretetnek, amely ad és kap,' s meg-
újít ja szülők, gyermekek, testvérek, barátok, összetartozó szívek
kapcsolatát?!

Jó lenne, ha a kivilágított templomokból karácsony estéjén boldo-
gan néznének szét az egyház tagjai falvak és városok százezer és
százezer gyertyafényben úszó otthonára. s Isten kicsiny népe szívből
osztoznék mások, a többi emberek nem hívő, de mély emberi ünne-
pében: a szeretet, öröm, békesség érzéseiben.

Amikor azonban örülünk az általános emberivé és profánná, vilá-
givá lett karácsonynak, magunk felé annál inkább szükséges, hogy
tisztázzuk az ünnepünk keresztény tartalmát. Nem természetes
ugyanis, ha a keresztények számára nem megy túl ez a nap az ün-
nep széles körű emberi tartalmán. Jól tesszük tehát, ha próbáljuk
megkeresni karácsony keresztény magját. Ez a keresésünk tulajdon-
képpen egy nagy leegyszerűsítést jelent: az ünneppel kapcsolatos
szokások, gondolatok lefejtését karácsony lényegéről. Gyertyafényes,
csillogó fenyőfa, ajándékok, a család békés, boldog együttléte - ez
mind lehull mint járulék vagy következmény arról az egyetlen do-
logról, ami karácsony igazi tartalmát alkotja.

Nem, nem a karácsonyi történetre gondolok: a betlehemi istálló-
ban Máriára, Józsefre, a jászolban fekvő Gyermekre, akinek szüle-
tése felett dicséretet zengenek a mezőn az angyalok, és aki előtt hó-
dolnak egyszerű pásztorok. Nem ez a bibliai elbeszélés az ünnep leg-
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mélyebb tartalma. Már csak két okból sem lehet az a modern gon-
dolkodású kereszténynek. Tudjuk, hogy december 24-nek éjszakája
nem Jézus születésének történeti évfordulója, mint egy születésnap
évenkénti visszatérése. A karácsony ünnepének idejét az egyház ké-
sőbb határozta meg. Alkalmasnak találta, hogy Jézus születésének
egyébként ismeretlen napját régi pogány ünnep helyére tegye. Egy-
szerűen azért, mert a téli napéjegyenlőség után következő napok al-
kalmasak arra, hogy szimbollkusan hirdessék a Jézus Krisztusban
megjelent világosság erejét.

Azután azért sem lehet a karácsonyi bibliai elbeszélést venni az
ünnep végső lényegeként, mert az nem helyszíni beszámolót tartal-
maz, hanem karácsony tényének értelmezését sugározza. Az angya-
lok kara a mezőn nem történeti tudósítás, hanem Jézus születése je-
lentőségének felvillantása : annak megmutatása dramatikus leírás
formájában, hogy Krisztus érkezése Isten dicsőségét es' jóakaratát,
meg az üdvösség békességét hirdeti.

Ezzel már el is érkeztünk karácsony legszűkebb tartalrnához, leg-
bensőbb mivoltához. Ahhoz, amit ez az ünnep a hagyományos pol-
gári szokásokon, sőt a bibliai elbeszélés vonásain túl igazában tar-
talmaz. S ez nem több, de nem is kevesebb, mint Jézus Krísztus.
Ezen az ünnepen a hívő kereszténység azt a tényt ünnepli, hogy Is-
ten elküldte Fiát erre a világra,' a földi életbe. Hogyan és miként
született Jézus, végső soron nem érdekes. Kinek milyen közöttünk a
karácsonyestéje - sok emberi boldogsággal teljes, vagy egyéni sz0-

morúságoktól fátyolozott -, ez az ünnep alapvető örömét nem 'dönt-
heti el. Karácsonya annak van közülünk keresztény értelemben, aki
hisz abban, hogy Jézus elhozta nekünk Isten örök, mindeneket át-
fogó, de ugyanakkor egészen egyéni, személyes szeretetét.

A karácsonynak ez a végső, egyetlen tartalma nemcsak hitünket
gazdagítja, hanem átragyog mindent az életünkben. Karácsonyi nap-
jaink örömét még fényesebbé teszi annak tudata, hogy Megváltónk
van, S ha valakinek fáj valami ezekben a""-rtapbkban, egyedülléte,
csalódásai, életsorsa, a szeretethiány annak részéről, akit pedig ő
szeret, vagy a temetőben domboruló friss sírhant -, karácsony
mégis ünneppé lehet számára, a békesség és öröm napjává, az Isten-
nek Jézus Krisztusban megjelent szeretete által. Ez teszi karácsonyt
karácsonnyá. .

Ajánlom minden kereszténynek karácsony ünnepének ezt a végső
leegyszerűsítését, a lényegre koncentrálását. S amikor valaki engedi,
hogy lelkében karácsony leszűküljön erre a döntő eseményre, utána
átéli karácsony végtelen kitágulását.' Isten szeretetének fényforrásá-
ból olyan sugárnyalábok indulnak el, amelyek nagy körben vetik
fénykúpjukat. Ebben a fénykúpban megjelennek előttünk - most
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már nemcsak a maguk emberi alakjában, hanem Isten szeretetének
rájuk vetítődő csillogásában - szeretteink és haragosaink, barátaink
és versenytársaink, kedves és kellemetlen ismerőseink. Sőt a fény-
kúp tovább tágul, s átfogja Isten kegyelmének, Jézus Krisztus meg-
váltó szeretetének sugárzásával a népeket és a Földön élő egész em-
beriséget, annak minden mai gondjával és reménységével. Sebben
a nagyra tágult fénykörben, abból a karácsonyi fényforrásból kiin-
duló sugárzás a szeretet áramlását mozgatja, tőlünk másokig és má-
soktól hozzánk. Ez az áramlás ott fut minden karácsonyfa körül az
ajándékozó és meghitt emberi szeretetben is.

Emlékszem a szarvasi evangélikus gyülekezet szülöttének, Ruzics-
kay György festőművésznek régebbi karácsonyi rajzára. Az előtér-
ben, háttal a nézőnek, emberek állnak, férfiak, nők, gyermekek, fel-
felé fordított arccal. Ez a félkör kétoldalt a háttérbe nyúlik, s az
emberek sokasága beleolvad városok és falvak elmosódó képébe. Kö-
zépen, fentről egy óriási tenyér nyúlik le, amelyben egy kitárt karú
gyermek látható, sugárkoronával a feje körül. Nincs ezen a képen
semmi "karácsonyias". És mégis ez a rajz mindennél jobban kifejezi
karácsony tartalmát. Isten szerető keze odanyújtotta Fiát mindnyá-
[unknak, az egész világnak. A képen Isten tenyere mellett sugarak
hullnak, melyeknek szórása átfogja a látóhatárt. így élhetjük át a
karácsonyt: Isten szeretetének fényforrását Jézus Krisztusban, s azt
is, ahogyan az innen vetítődő fénykúp ráhull az egész életre, közel-
ben és távolban, jelenre és jövőre.

1963

Krisztus keresztje

A szerétet ábrája
Jézus haláláról sok szó hangzott már el az egyházban. Néha túl

sok is. És ezek a szavak olykor magukban is üresek voltak, noha
kegyes hit izzott bennük. De a legtartalmasabb szavak is elkopnak
a használatban, ha gyakran ütődnek fülünkhöz.

Az első század óta nagyot fordult a világ. Ami akkor betöltötte az
emberek lelkét, ma ókori vallástörténeti emlék csupán. Korunk em-
bereinek mindennapi életét nem kíséri már ősi áldozati oltárok
füstje. Nagyon egyszerűen, világosan, sallangoktól mentesen, régi
képzetekből kiemelve, mai gondolatvilágban kell elmondanunk a
soha el nem múló örömhírt Jézus keresztjéről.



"Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk"
(lJn 3,16); és "Nincs senkiben nagyobb ezeretet annál, mintha valaki
életét adja barátaiért" (Jn 15,13): itt kezdődik Krisztus halálának
megértése. Nem földöntúli magasságban és láthatatlan háttérben, ha-
nem az emberi élet valóságos talaján. Mint később látjuk, Jézus ke-
resztjének jelentősége túlnő ezen az egyszerű jelentésen. De először
ne menjünk tovább: legyen elég ennyi, s ez nem is kevés.

Hogy mi a szeretet, arra találunk sok jelet az emberek között.
Szép és megható vonásokat az életből, amelyek néha töredékeseb-
ben, máskor határozottabban felvillantják a szerétet alapvető voná-
sát: a másokért való odaadást. Időnk és képességeink, erőnk és egész-
ségünk, érzéseink és önmagunk áldozását, legtöbbször nem egyszeri
hősi tettben, hanem - ami nehezebb - az életünk folyamán, szürke
napokban, tűnő hónapokban, változó években, hullámzó mélységgel,
de visszatérő következetességgel. Ahogyan az édesanyák szeretnek.

Jézus halála mutatja a legtisztább fénnyel: az igazi szeretet önfel-
áldozó. Az ő keresztje a szeretet ábrája. Megrendülten betűzhetjük,
csendesen leolvashatjuk róla, hogy valójában mi a"szeretet: élni má-
sokért az utolsó leheletig, vállalva a másikért az önmagunkról való
lemondást s az élet folyamatos - ritka esetben: egyetlen percbe sű-
rűsödő --'-feláldozását.

Ha erről a magaslatról végignézünk most a mi szeretetünk külön-
böző tájain, egyszerre észrevesszük, mennyire elmarad szeretetünk a
szeretettől. Emberi szeretetünk átszövődik önzéssei : nem tudjuk ma-
gunkról elfeledkezve nézni a másik érdekét. Á tszövődik önszeretet-
tel: magunkat szeretjük a másikban; azért szeretjük, mert ez ne-
künk jó; addig szeretjük, amíg a másik is szeret. S átszövődik félté-
kenységgel: néha még szülők is versenyeznek egymással gyermekük
szeretetéért.

Eszünkbe jut a bibliai felsorolás a szeretetről: "A szeretet türel-
mes, jóságos; a szeretet nem irigykedik ... nem keresi a maga hasz-
nát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat ... mindent elfedez,
mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem
fogy" (lKor 13,4-8). S megvilágosodik előttünk: amit itt Pál apos-
tol leírt a szeretetről, azt igazában Jézus Krisztuson fedezhetjük fel,
életében és halálában. " "

Legyen áldott Krisztus keresztje: a szeretet messze sugárzó ábrája
ebben a világban, amely az emberi szeretetnek hol fénylőbb, hol ho-
mályosabb tört darabkái közepette örökre szólóan feltárja előttünk
a szerétet tisztá lényegét, a másokért elégő lángot.

130



A szerétet mutatója
Az autó irama gyorsul. Ránézek a sebességmérőre. Ugrik felfelé a

mutatója: 60-80-100 kilométeres gyorsaságot jelez. - Perzselőn
süt a nyári nap: az ablakon kis üveg cső az árnyékban, higanyszála
mutatja a levegő forróságát. - Gépterem. Halkan duruzsolva járnak
az olajozott dugattyúk. Elektromos áram dolgozik a bonyolult szer-
kezetekben. A műszerfalon kerek számtáblán kis fekete kar árulja
el a feszültséget, amely áramlik a gépekben.

Krisztus keresztje - alkalmazom a három hasonlatot - ilyen mu-
tató. Az ő szenvedő testében és gyötrődő lelkében nem fizikai, de
mindennél valóságosabb roppant mozgás, hőfok, magasfeszültség
vibrál. A halálba merevedő tagok mint feketülő mutatók jelzik egy-
szer s mindenkorra az Isten szerétetének hatóerejét.

Jézus halálának jelentőségét sokféle kifejezéssel írja le az Újszövet-
ség. Közöttük számos az antik világ vallási kincséből származik.
A mai ember lelkiségétől idegen már az Istent kiengesztelő áldozat
gondolata, amellyel megnyeri magának a haragvó istenséget. A gol-
gotai oltáron az engesztelő áldozat képzete távoli, elmerült világ da-
rabjának tetszik.

Később is sokat küzdöttek az egyház gondolkodóí a kikutathatat-
lan kifejezéséért: a Kereszt értelmezéséért. Úgy Iogalmazták meg a
középkorban bibliai alapon, hogy Isten igazságosságának szolgált
elégtételül Jézus bűnösöket helyettesítő szenvedése. Nekünk szekat-
lan és bántó Istennel kapcsolatban ilyen - erősen jogi természetű
- gondolkozásmód alkalmazása. Nem tudjuk Istent így elképzelni:
mint akiben a bűnt bűntető igazságosság és a bűnösnek kegyelmező
szeretet erre a szent játékra, Fiát megkínzó drámai elégtételre kény-
szerülne. Inkább alázatosan megvalljuk : Krisztus keresztjének végső
titkát nem értjük, magyarázatát nem tudjuk, de az eredményét: a
bűnbocsánat és az örök élet bizonyosságát boldogan hisszük.

Annyit mégis el tud mondani Jézus halálának értelméről korunk
hívő gyermeke és a mai teológus, amit Pál apostol legmélyebb írásá-
ban, a reformáció alapját képező Római levélben így fejezett ki:
"Isten az irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus
meghalt érettünk" (5,8). Krisztus halálának ez az értelmezése, mely
az egész Újszövetségen keresztülvonul, időállóan fejezi ki a Kereszt
jelentőségét: Isten kegyelmes szeretetének mutatója!

Jézus halálának nagy ajándéka számurrkra, hogy leolvashatjuk
róla Isten szeretetének "hőfokát", erejét. Különösen akkor lehet drá-
gává előttünk, amikor vétkeink, hitetlenségünk eltakarják előlünk a
kegyelmes Istent. Isten szeretetének mutatója, Krisztus keresztje
ilyenkor is jelzi, hogy milyen nagy mégis hozzánk az ő irgalma.
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Amikor életünk sodrában eltűnik szemünk elől Isten jósága, mert
úgyis nagyszerűen sikerül minden, vagy éppen ellenkezőleg, amikor
lehetetlen hinnünk Isten gondviselésében, mert sorsunk ellene tanús-
kodik -, Krisztus keresztje világosan mutatja, hogy életünkben
most is mérhetetlen erejével dolgozik Isten szeretete. A Kereszt az
egyetlen "hely", ahol Isten bűnbocsátó és örök életet készítő jóságá-
nak kiapadhatatlansága és nagysága mindig ragyog felénk.

Előző soraínkban Krisztus keresztje a kisbetűvel írt szerétet "áb-
rájaként" tűnt elénk, amelyről leolvashatjuk: mi a szeretet. Most a
nagybetűvel írható Szeretet - rnert Isten szeretetét értjük rajta -
"mutatójlít" láttuk meg benne. Bárcsak életünk folyamán s majd
halálunk óráján sem veszítenénk el szemünk elől az Isten megbo-
csátó, irgalmas szeretetéről szóló örök jelt: Jézus szenvedését és ha-
lálát a keresztfán.

Szeretetünk rugója
Krisztus keresztje szeretetünk rugója is: "Járjatok szeretetben,

amint Krisztus is szeretett titeket, és önmagát adta értünk" (Ef 5,2).
És: "ő az életét ad ta értünk; mi is tartozunk azzal, hogy életünket
adjuk testvéreinkért" (lJn 3,16).

Nem becsüljük le a szerétet emberi rugóít. A szeretetet kiválthatja
belőlünk a másik ember egyénisége, értéke, kellemessége. Ilyenkor
szeretetünk az illető személyének vonzerején gyullad. Indíthat sze-
retetre az ösztönös emberi érzés: gyermekünket nem azért szeretjük,
mert szép, jó, kedves, szeretetre méltó, hanem mert gyermekünk.
Lényünk titokzatos mélyében ered az anyai, apai, testvéri vagy
gyermeki szeretet. Hozhat magával szeretetet a kötelességtudat: a
nevelő tudja, hogy hivatását a gyermekek között csak szeretetben
végezheti el. Szeretet fakadhat részvétből, szánalomból is: ekkor ép-
pen nem a másik kiválósága vonz, hanem ellenkezőleg a rászorult-
sága, testi-lelki nyomorúsága hívja elő belőlünk a szeretetet. Lehetne
még a szeretetnek más indítékait is felsorolni e négyen kívül. De
bármennyi van is, mégsem elegendő, hiszen olyan sok kielégítetlen
szeretetéhséggel találkozunk a földön.

A hívő kereszténynél a szeretet sok hasznos és szép emberi rugó-
jához társul egy mélyebb, nem a természetünkbőleredő, hanem Is-
tentől jövő hajtóerő: Krisztus halálának szeretetet fakasztó ereje.
Ha valaki hittel fogadja Jézus értünk vállalt szenvedését és halálát,
ez hasonló - noha összehasonlíthatatlanul töredékesebb - áldozatos
szeretetre indítja. Nem lehet igazi a meditációnk Krisztus keresztjé-
ről, ha abból nem teremnek tettek is a szeretet vonalán. A szeretet
kis áldozatai, amelyeket a mindennapi élet az embertől vár: például
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túlterhelt családtag helyett valamilyen munka elvégzése. De vannak
nagyobb áldozatok is, amelyeket hivatásunk, családunk, a társadalom
kíván. Munkánk hűséges elvégzése feltétlenül erőnk, kényelmünk
feláldozásával jár. Házasoknál gyermek születésének vállalása, csa-
ládban az egymással törődés, nagyobb emberi közösségekben a le-
mondás és erőfeszítés közös érdekekért: mindez hívő ember eseté-
ben nemcsak egyéb ösztönzésre, hanem Jézus önfeláldozó szereteté-
nek folytatásaként is történik.

Az óra rugója kívülről nem látszik, de annak feszítő ereje moz-
gatja a kerekeit. Nálunk sem arról van szó, hogy állandóan végig
kell gondolnunk ezt az összefüggést: Krisztus meghalt értem, én is
szánj am oda az életemet másokért. Bár ha valaki ezt naponta meg-
tenné, megtapasztalja, hogy Istennek ez a szava is hatalom, amelyen
át több lesz napjában a szeretet. De Krisztus keresztje nem külön
felhívásra lesz életünkben a szerétet rugója, mintha mi tennénk az-
zá. Bizonyos vagyok abban, hogy a Keresztről szóló evangélium ha-
tósugarában élőknél, templomba járó, igehirdetést hallgató vagy
akár ilyen egyszerű keresztény tanúságtevő sorokat olvasó emberek-
nél "magától" dolgozik lelkük mélyén a szeretetnek ez az Istentől
"felhúzott" rugója: Jézus áldozatos szeretetének késztetése.

Az emberi lét határán

Jézus az emberi lét legsúlyosabb helyzeteit élte át a keresztfán: a
szenvedést és a halált. Az élet szélső peremén járt. A nagy testi-lelki
kínokat szenvedő ember vergődése már alig nevezhető "életnek",
csak tengődés, sodródás az élet határpontja, a halál felé.

Az újszövetségi hagyomány elbeszélése szerint a keresztre feSZÍ-
tés többórás fájdalmait megelőzően, az utolsó éjszakán már szembe-
nézett Jézus a közelgő halállal. Ember voltunk törékenysége megmu-
tatkozott a Gecsemáné-kerti belső gyötrődésében, halálfélelmében,
menekülő, könyörgő imádságában: "Ha lehetséges, távozzék el tőlem
ez a pohár", tehát hogy ne kelljen kiürítenie a szenvedés és halál ke-
serű poharát. De éppen ebben az imádságban eljutott a rá váró szen-
vedések és halál megnyugvó vállalására.

A keresztfán elhangzott egyik szava a végső emberi kétségbeesés-
ről, a halál fokozódó közelségének teljes magányérzetéről, sőt az Is-
tentől való elhagyatottságról tanúskodik: "Én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engem?" (Mk 15,34). De diadalmaskodott haláltusá-
ján -a bizonyosság: "Elvégeztetett" az Isten műve (Jn 19,30).

.Krisztus keresztje világít az emberi élet határhelyzeteiben is. Fé-
nye hármas sugarú:

Az első sugár a Testvér alakjáról hull minden emberi szenvedésre
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és halálközelségre. Isten végigküzdötte az emberi lét legrettenetesebb
óráit Jézus személyében. Nem távoli magasságból figyeli a kínlódó
embert, hanem hasonló sors átélésének közelségéből. Így nyerünk
bátorító vigasztalást Krisztus keresztjére tekintve létünk határán:
ő előttünk járt ezen az úton!

A második sugár a Fiú alakjára hull, miközben az emberi élet ha-
tárhelyzetébe jutunk. Jézus a szenvedés és halál kínzó miértjére a
feleletet Istennek, szerető Atyjának akaratában találta meg. Sorsát
nem végzetként vállalta, amit nem lehet elkerülni, tehát bele kell
törődni, hanem azzal a bizonyossággal, hogy ami vele történik, Is-
ten céljait viszi előre. A keresztény hit nem egyenlő fatalizmussal,
a sorsba való belenyugvással, hanem Isten javunkra szóló akaratá-
nak felismerése és bizakodó vállalása - azzal a hittel, hogy Iste-
nünknek nagy, mindeneket átfogó tervébe illeszkedik bele még szen-
vedésünk és halálunk is.

Erre, az Isten akaratát nemcsak elfogadó. hanem igenlő és szol-
gáló engedelmességre küzdelmek között jut el a hívő. Először mín-
dent megpróbál szenvedésének és halálának elhárítására, bátran
küzd ellene, jól is teszi, míg csak világos nem lesz számára, hogy ez
most Isten akarata. Ahogyan Jézusnál, a Fiúnál is történt. A köze-
ledő szenvedéssel és halállal szemben folytatott küzdelme után, Is-
ten szándékának megértése nyomán, cselekvőleg vállalja a számára
rendelt utat: elindul árulója felé. "Keljetek fel, menjünk. Íme, itt
jön, aki engem elárul." (Mk 14,42)

A harmadik fénysugár az emberi lét határán Krisztus keresztje-
ről az Atyára hull. Jézus önmagát, elfogyó lélegzetét és kihagyó szív-
verését, pislákoló és kialvó öntudatát leteszi gyermeki nyugalommal
és bizalommal Isten kezébe. "Atyám, a te kezedbe teszem le az én
lelkemet" (Lk 23,46). A halálban a hívőt ugyanúgy feneketlen sötét-
ség és ismeretlenség nyeli el, mint bármely embert. A haldokló Jé-
zus nyomán mégis bizonyos abban, hogy zuhanó életét és megszűnő
énjét láthatatlan karok veszik szerető, megtartó hatalmukba.

Az emberi lét határán Krisztus keresztj éből újra csak a Szeretet
nyúl felénk.

A feltámadás nyitánya

Nagypénteknek húsvét adja meg a súlyát. Ha Jézus halála után
nem következett volna feltámadása, egész élete kudarc; halála csak
pont egy tragikus mondat végére. Feltámadása emeli ki halálát az
emberi halálok sorából. Húsvét "igazolja" a hívő számára Jézus is-
tenségét, halálának bűnbocsánatot és üdvösséget jelentő örömhírét.
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Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a hitetek - vonja le Pál a
jogos következtetést (lKor 15,14).

Halálát tehát feltámadásával együtt kell néznünk. Ezért szólunk a
Krisztus keresztjéről gondolkozó parányi sorozatunkban végül Jézus
halálának és feltámadásának kapcsolatáról. Befejezésül a feltámadás
nyitanyát halljuk feltörni a Keresztből.

Sajátos kettősség figyelhető meg a Jézus haláláról szóló evangé-
liumi hagyományban. Leírják halálának legtragikusabb, legfájdal-
masabb mozzanatait, noha visszafogottan, nem színezve. A művé-
szetben egyedülállóan fejezi ki ezt a kínt Grünewald híres isenheimi
oltárképe. A mester, aki később a reformáció követője lett, ugyan-
abban az évben, 1513-ban festette a megrázó képet, amikor Luther a
kolostori toronyszobában a Római levél tanulmányozásakor felfe-
dezte Isten kegyelmező igazságát. A képen megdöbbentően elevene-
dik meg Jézus haláltusájának rettenetes fájdalma és borzalma.

Az evangéliumok tanúságtételének másik vonása is tükröződik a
művészetben. A keresztre feszített Jézus arcának fenséges nyugalma,
alakját megvilágító sugarak egyes régi festmények en arról tanús-
kodnak, amit különösen János evangélista vett észre: Jézus keresztje
húsvéti fényben ragyog.

Nekünk sem szabad másként szemlélnünk a Keresztet. 'Magában
nézve csak nyomorúság, szomorúság, kétségbeesés jelképe lenne,
ahogyan Jézus tanítványai és női követői átélték, míg csak el nem
[ött húsvét. Mi azonban már csakis húsvét felől tekintünk vissza
nagypéntekre, s ezért hívő emlékezésünkben halála a megválto győ-
zelem jele.

Venantius Fortunatus himnusza a 6. századból hatalmas erővel
szólaltatja meg Jézus halálának ezt a győzelmes jelentőségét. Any-
nyira erőteljesen, hogy a keresztfáról írt himnusz a húsvéti énekek
sorába került evangélikus énekeskönyvünk 1955. évi kiadásában:
"Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni
szállt, s megtörte holta a halált. - Világ bűnének zálogát te hordoz-
tad, .te boldog ágo Az ellenség gonosz fejét Megváltónk rajtad zúzta
szét. - Szentháromság, dicsérjenek, üdvösség kútja mindenek! Le-
gyen győzelmünk, add meg ezt, a diadalmas szent kereszt!"

Hitünk így tekint Krisztus keresztjére: Jézus halálával - enged-
tessék meg ez a régi, tömör, bár dogmatikus, de klasszikus fogalma-
zás - legyőzte a bűnt, halált, kárhozatot. A keresztfán a bűnbocsá-
nat és az örök élet diadalmaskodott, éppen azért, mert Krisztus ke-
resztje a feltámadás nyitánya.

1966
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A legrégibb húsvéti történet

Keresztény hitünk és reménységünk alapja, hogy a megfeszített
Krisztus feltámadt és él. Jézus feltámadásának tehát nem másod-
rendű jelentősége van, mint a többi bibliai csodának. Ha egy ter-
mészettudományos gondolkozású mai hívő embernek kételyei van-
nak, vajon Jézus járt-e a vízen, megnyugtatom, hogy Krisztus hatal-
mában lehet hinni e csoda elfogadása nélkül is.

Húsvéttal azonban más a helyzet. Ezen áll vagy bukik keresztény
meggyőződésünk valósága: máskülönben csalóka ábránd, önáltatás,
hogy Jézus Krisztus mindnyájunk, az egész világ Megváltója. Ez az
írásom azoknak a gondolkodó hívőknek szól, akiknek nyugtalanító
kérdéseik vannak Jézus feltámadásával kapcsolatban, vagy szeret-
nék közelebbről tudni, mi itt mai szemmel a bibliai igazság.

A legrégibb híradás Jézus feltámadásáról Pál apostolnak a korin-
thusi gyülekezethez írt első levelében található. A levél mintegy 25
évvel Jézus halála után keletkezett, az 55. év tavaszán. Pál az ide-
vonatkozó részletet hangsúlyozottan úgy írja le mint régebbről szár-
mazó hagyományt (15,1-11). A benne foglalt húsvéti közlés tehát
messze visszanyúlik a múltba, időileg viszonylagosan közel van Jé-
zus halálához; Az evangéliumok húsvéti elbeszélései mindenesetre
későbbiek. Elsősorban a történeti régisége és hitelessége teszi figye-
lemre méltóvá r a szakaszt előttünk, amikor Jézus feltámadásának
alapvető körülményeit kutat juk.

Pál apostol nem részletezi a húsvéti eseményt, csak Jézus feltáma-
-dásának megtörténtét állapítja meg. Ezt azzal tanúsítja, hogy fel-
sorolja a személyeket, akiknek a feltámadt Krisztus megjelent: a 12
apostoion kívül nagyszámú hívőnek és őskeresztény bizonyságtevők-
nek. A sort önmagával zárja: legutoljára megjelent neki is a. feltá-
madt Krisztus. A damaszkuszi úti elbeszélést az Apostolok cselekede-
teiről szóló későbbi irat tartalmazza, de Pál nem beszél róla. Viszont
hangsúlyozza, hogy az említettek közül sokan életben vannak, tehát
ellentmondha tnának.

Jézus feltámadásának a valóságát ezek szerint a halála utáni meg-
jelenései mutatják. Nem az üres sír, amiről az evangéliumokban hal-
lunk. Az inkább bonyolítja a dolgot, hiszen Jézus földi teste ugyan-
úgy az enyészeté lett, mint minden halotté. Holttestének eltűnése
nem tartozik a húsvéti tényhez. Valami más oka lehetett, ami köze-
lebbről bennünket nem is érint. Ellenben az a döntő, hogy halála
után az emberek megbizonyosodtak az ő élő voltáról.

Ennek a megbizonyosodásnak módjáról közelebbit megint nem
hallunk. A szövegben szereplő "megjelent" szó görög eredetije az
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élő Krisztus nyilvánvalóvá válását hangsúlyozza, s nem ad felvilá-
gosítást arról, hogy ez a kinyilatkoztatásszerű esemény az illetők
számára milyen formában ment végbe. Nem az a fontos, hogy minő
módon észlelték a feltámadt Jézust, hanem a vele való találkozás
ténye. Erre mutat az is, hogy Pál apostol saját elhívatásának ese-
ményét a húsvétról tanúskodó tények közé sorolja.

Így a feltámadt Jézusnak testi szemmel való látása lényegtelen
kérdésse válik. Nincs jogunk nekünk sem ezt a kérdést középpontba
állíta ni. Annál kevésbé, mert a Feltámadott nem tartozik már a lát-
ható világhoz, mint egy fa vagy kő, vagy mint az ember-Jézus. Ha-
lála után az élő Krisztussal való találkozás kízárólag és mindig a hit-
ben ment végbe. A feltámadt Jézus nem úgy volt jelen a földön,
hogy emberi szem felismerhette volna.

A hit körén kívül nincs egyetlen eset sem a megjelenésére. Halá-
lon is diadalmaskodó élő voltát, feltámadásának tényét úgy bizonyí-
totta meg, hogy hitet teremtett. A sorrend azonban nem ez volt:
előbb hittek Benne, s azután találkoztak a Feltámadottal. Így köny-
nyen megejthette volna őket saját hívő lelkük kivetített víziója, be-
lülről fakadó látomása. Nem is fordított volt a sorrend, hiszen hit
nélkül, emberi tapasztalatként nem lehet a feltámadt Krisztust meg-
ismerni. A két mozzanat, Krisztus megjelenése és a Feltámadottban
való hit születése egybeesett.

Így egyszerüsödik le a legrégibb húsvéti híradásban Jézus feltá-
madása arra az alapvető tényre, hogya halála után következő idő-
szakban többeket meggyőzött az ő láthatatlanul is jelen való, hatal-
mas voltáról, istenségéről. Ezek a legkülönbözőbb emberek tanúsí-
tották a hit bizonyosságával. hogy Krisztus él. Az ő tanúságtételük-
ből született meg az egyház.

S hogy a hangsúly a feltámadt Jézus megjelenéseinél nem fizikai
jelenségen van, még világosabbá válik, ha a fenti levélszakasz mellé
helyezzük Pál apostolnak egy másik mondatát, amelynek hitelessé-
géhez szintén nem fér kétség: Isten "elhívott az ő kegyelme által,
hogy kinyilatkoztassa az ő Fiát bennem" (Gal 1,16). Ez belső, lelki
történésre utal.

Senkitől nem akartam elvenni hívő elképzelését húsvétról az evan-
géliumok elbeszélései alapján, melyeknek mozzanatai mély keresz-
tény igazságokat tartalmaznak. De szerettem volna segíteni azok-
nak, akik modern gondolkozással keresik húsvét mivoltát: íme, eny-
nyi a végső húsvéti esemény, ha lefejtünk róla minden hozzátapadó,
színező vonást. Hinni ebben mi is csak akkor tudunk, ha ugyanaz a
Krisztus, az.értünk meghalt és feltámadt Krisztus meggyőz bennün-
ket az egykori tanúságtételek alapján az ő mai élő valóságáról.

* *' *
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Fenti írásomra több hozzászólás érkezett. Néhány pontban vála-
szolok az egyes hívő szívekb en felmerült kérdőjelekre.

1. Messziről kell kezdenem. A Szentírás Isten Lelkétől ihletett, de
emberi könyv - vallja egyházunk. Ezért nyugodtan adunk teret a
Biblia történeti és kritikai vizsgálatának. Ezt a teológiai tudomány
nagyon becsületesen végzi, nem mai kelettel, hanem a múlt század-
tól.

E tudományos teológiai kutatás következményeként különbséget
teszünk az Újszövetség legrégibb és késői hagyományrétegei között.
Próbáljuk megállapítani egy-egy újszövetségi esemény megközelít-
hető történeti magját. .

így azután a különböző részletek nem egyforma történeti érté-
kűek. Például Tamásnak a feltámadt Jézussal való találkozása, ami-
kor Jézus megmutatja neki kezén a szögek helyét, inkább szimbo-
likus jelentőségű, s történeti értékben nem állítható Pál apostolnak
fenti soraimban említett legrégibb húsvéti híradásával egy sorba. De
azonos érvénnyel szól belőlük isteni üzenet.

2. Régi teológiai megállapítás, csak nem ment át a hívő emberek
köztudatába, hogy az evangéliumok nem életrajzokat tartalmaznak
Jézusról, hanem az őskereszténység Krisztusról vallott bizonyságté-
telét. A négyevangélium céljanem történeti tudósítás, hanem a Jé-
zus Krisztusba vetett hit ébresztése és megtartása. Ez figyelmeztet,
hogy milyen szemmel olvassuk az evangélumi iratokat: azt keres-
sük bennük, amit a názáreti Jézusról, a megfeszített és feltámadt
Krisztusról megvallani akarnak. A mai keresztény embernek nem
az a dolga, hogy bibliai történeteket higgy en el Jézusról szó szerint,
hanem hogy higgyen a valóságosan élt, meghalt és feltámadt Krisz-
tusban, akit ezek a történetek bizonyságtevő hittel megmutatnak.

Ha valamelyik evangéliumi részlet történeti értéke a teológiai tu-
domány megállapítása szerint vitatható vagy bizonytalan, ezzel egy-
általán nem válik jelentéktelenné az az újszövetségi ige a hitünk
számára. Az előző példát folytatom: nem azt az elbeszélési részletet
fontos hinnünk, hogy Tamás belemélyesztette-e kezét a feltámadt
Jézus testén a nagypénteki sebhely be; hanem azt lényeges hinnünk,
amit ez a mozzanat hirdet: a feltámadt Krisztus azonos a megfeszí-
tett Jézussal.

3. Jézus feltámadásának az Újszövetségben olvasható különböző
elbeszéléseit helytelenül használnánk, ha próbálnánk egyeztetni azo-
kat, hiszen sorrendjükben, földrajzi megjelöléseikben és más voná-
sokban eltérnek egymástól, még ütköznek is egymással. Ezek az új-
szövetségí tanúságtételek arra szolgálnak, hogy hirdessék nekünk az
első keresztények bizonyosságát: Krisztus feltámadt és él!

Az a részlet például, melyet Máté evangéliumában olvasunk, hogy
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két asszony húsvét hajnalán látta, amint földrengés közepette hófe-
hér ruhájú angyal száll le a levegőből, elhengeríti a sziklasír fedő-
lapját és szól hozzájuk Jézus feltámadásáról, azt a mély keresztény
igazságot tartalmazza, hogy Jézus feltámadását csak Isten nyilatkoz-
tathatja ki az embernek. Ha valaki ennek a leírásnak pusztán törté-
neti hitelességét keresi, már akkor nehézség elé kerül, ha Márk evan-
géliumának elbeszélésével hasonlítja össze. De beleborzonghátunk
Krisztus feltámadásának isteni titkába!

4. Próbálok magyarázátot adni előző írásom némely kérdésessé
tett részére. Mindenekelőtt tessék ellenőrizni az egész Újszövetség-
ből: a feltámadt Jézust csak hívők látták. Ezért írtam, hogy ő nem
volt úgy látható, "mint egy fa vagy kő, vagy mint az ember-Jézus".
Máskülönben nem hívő szem is láthatta volna őt. Nem látta! Leg-
egyszerűbben úgy tudnám megértetni : Krisztus húsvét után már a
láthatatlan világhoz tartozott, de a láthatatlanságból ismételten ki-
lépett és megmutatta magát a hívőknek. Hogy ez miként történt -
víziószerűen-e vagy más módon - már másodlagos, eldönthetetlen
kérdés. A lényeges, hogy a feltámadt Jézus megjelent egyeseknek,
s ezzel mutatta meg valóságos, élő voltát!

Röviden az apostoli hitvallás szavairól: "Hiszem a test feltámadá-
sát." Ez a mondat az egész Újszövetség fényében nem azt jelenti,
hogya mi földi testünk támad fel, mert az nem alkalmas az örökké-
valóságra, mulandó. Isten Jézusban egészen emberré lett, nemcsak
látszat szerint, ezért Jézus teste is ugyanolyan volt, mint a mi romló,
öregedő, a halálban felbomló testünk. Pál apostol a feltámadáskor
"mennyei testről" beszél, amelyet a földi helyett kapunk. Bibliaol-
vasók nézzék meg: 1Kor 15,35-57 (különösen is a 35-36. verset)!
Az örökkévalóságnak ezt az újfajta testiségét csak képnek vehetjük,
de Pál vonatkozó leírása is nyilvánvalóvá teszi, hogy ő egyáltalán
nem gondol hasonlóságra a földi testtel.

5. Egyetértő, helyeslő, sőt lelkes állásfoglalások is érkeztek hoz-
zám. Egyiket idézem: "Most vált valósággá számomra a húsvéti tör-
ténet." De a visszhang nagyobb része elmarasztaló volt, mintha a
Szeritírás igazsága forogna veszélyben. Egy lelkész joggal mondta:
"A cikknek teológiailag igaza volt, de híveink annyira távol vannak
még ettől a szemlélettől, hogy hosszú évek munkájával lassan lehet
csak őket elvezetni a Szentírás modern értelmezésére." Valóban régi
mulasztása a protestáns egyházaknak is, hogy komoly templomjáró
híveiket még arra sem tanították meg, amit tudott a Szentírásról
minden első éves teológiai hallgató. Hogyan tudnák hát követni so-
kan közülük a mai teológiai gondolkodást?! De abban egyek lehe-
tünk mégis minden hívővel: hisszük, hogy az értünk meghalt Krisz-
tus feltámadt, s az őmai, élő valósága odafordít minket az emberek
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két asszony húsvét hajnalán látta, amint földrengés közepette hófe-
hér ruhájú angyal száll le a levegőből, elhengeríti a sziklasír fedő-
lapját és szól hozzájuk Jézus feltámadásáról, azt a mély keresztény
igazságot tartalmazza, hogy Jézus feltámadását csak Isten nyilatkoz-
tathatja ki az embernek. Ha valaki ennek a leírásnak pusztán törté-
neti hitelességét keresi, már akkor nehézség elé kerül, ha Márk evan-
géliumának elbeszélésével hasonlítja össze. De beleborzonghatunk
Krisztus feltámadásának isteni titkába!

4. Próbálok magyarázátot adni előző írásom némely kérdésessé
tett részére. Mindenekelőtt tessék ellenőrizni az egész Újszövetség-
ből: a feltámadt Jézust csak hívők látták. Ezért írtam, hogy ő nem
volt úgy látható, "mint egy fa vagy kő, vagy mint az ember-Jézus".
Máskülönben nem hívő szem is láthatta volna őt. Nem látta! Leg-
egyszerűbben úgy tudnám megértetni : Krisztus húsvét után már a
láthatatlan világhoz tartozott, de a láthatatlanságból ismételten ki-
lépett és megmutatta magát a hívőknek. Hogy ez miként történt -
víziószerűen-e vagy más módon - már másodlagos, eldönthetetlen
kérdés. A lényeges, hogya feltámadt Jézus megjelent egyeseknek,
s ezzel mutatta meg valóságos, élő voltát!

Röviden az apostoli hitvallás szavairól: "Hiszem a test feltámadá-
sát." Ez a mondat az egész Újszövetség fényében nem azt jelenti,
hogya mi földi testünk támad fel, mert az nem alkalmas az örökké-
valóságra, mulandó. Isten Jézusban egészen emberré lett, nemcsak
látszat szerint, ezért Jézus teste is ugyanolyan volt, mint a mi romló,
öregedő, a halálban felbomló testünk. Pál apostol a feltámadáskor
"mennyei testről" beszél, amelyet a földi helyett kapunk. Bibliaol-
vasók nézzék meg: 1Kor 15,35-57 (különösen is a 3·5-36. verset)!
Az örökkévalóságnak ezt az újfajta testiségét csak képnek vehetjük,
de Pál vonatkozó leírása is nyilvánvalóvá teszi, hogy ő egyáltalán
nem gondol hasonlóaágra a földi testtel.

5. Egyetértő, helyeslő, sőt lelkes állásfoglalások is érkeztek hoz-
zám. Egyiket idézem : "Most vált valósággá számomra a húsvéti tör-
ténet." De a visszhang nagyobb része elmarasztaló volt, mintha a
Szeritírás igazsága forogna veszélyben. Egy lelkész joggal mondta:
"A cikknek teológiailag igaza volt, de híveink annyira távol vannak
még ettől a szemlélettől, hogy hosszú évek munkájával lassan lehet
csak őket elvezetni a Szentírás modern értelmezésére." Valóban régi
mulasztása a protestáns egyházaknak is, hogy komoly templomjáró
híveiket még arra sem tanították meg, amit tudott a Szentírásról
minden első éves teológiai hallgató. Hogyan tudnák hát követni so-
kan közülük a mai teológiai gondolkodást?! De abban egyek lehe-
tünk mégis minden hívővel: hisszük, hogy az értünk meghalt Krisz-
tus feltámadt, s az ő mai, élő valósága odafordít minket az emberek
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felé szeretetben, a jövő felé pedig - a végső jövő felé is - remény-
ségben.

6. Külőn szép és mély feladat lenne az evangéliumok húsvéti tör-
téneteit végigmagyarázni az elmondott teológiai irányvonalban. Most
azonban a páli húsvéti vallástétel volt a leckénk, s az evangéliumok-
ból csak egy-két részlet kerülhetett elő. A legdontöbbet mégis ideik-
tatom : az evangéliumi hagyomány - az Apostolok cselekedeteiről
szóló könyv elejével együtt - egybehangzóan tanúskodik arról,
hogy Jézus halála a tanítványokat letörte, szétrebbentette. S aztán
váratlan fordulat történik: nem ismerünk reájuk. A megvert nyáj-
ból diadalmasan induló, bátor mozgalom lesz. E mögött a hihetetlen-
nek látszó változás, egyéniségátalakulás mögött húzódik meg a ti-
tok, húsvét és pünkösd csodája, közvetlen meghatározó élmény:
Krisztus feltámadásáról, élő voltáról való megbizonyosodás. Erről ad-
nak gyönyörű, megragadó és hitre indító képet a húsvéti evangé-
liumi elbeszélések. A már említettek et nem idézve: magdalai Mária
találkozása a feltámadott Úrral, Krisztus belépése zárt ajtón át a
rettegő, összebujt tanítványokhoz, a két emmausi tanítvány megví-
lágosodása és így tovább. Ezeknek a történeteknek nem a történeti
hitelessége a lényeges, hanem lenyűgöző tanúskodása: Krisztus él!
Ebben hiszek én is és minden hívő, ma, a mi leorunkban. A legré-
gibb húsvéti történet, Pál apostolé, ezzel nem veszít súlyából. Pál
késői húsvétja, az élő Krisztussal való találkozása világtörténelmi je-
lentőségű: ha benne nem történik meg ez a fordulat, nem lesz a ko-
rabeli világmisszió apostola, a kereszténység elenyészhetett volna
egy zsidó szektaként. De Pál húsvétja benne volt Istennek mindene-
ket megmenteni akaró tervében.

1968

Húsvét távlata

Kedves tapasztalatról hallottam a minap. Kiskőrösön, Petőfi szü-
lőhelyén, minden évben felviszik az UJ konfirmandusokat a
templomtoronyba. Az alföldi település kis házai közül magasba szö-
kik a-hatalmas evangélikus templom süvege, s a fiatalok addig soha
nem látott körképben részesülnek vidékükről. A kísérö lelkészek
megfigyelték. hogy felérve először mindig a messzeségbe pillant a
kis csapat, s amikor a távolt felmérik, akkor jön közelebb a tekinte-'
tük, PillantásukaIátóhatárról halad visszafelé a városkátövezö ta-
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nyákra, majd az utcasorokra, ismerős épületekre, hogy végül megpi-
henjék házukon. S mindez olyan más innen felülről!

Krisztus feltámadása így emel bennünket egy magasabb pontra,
ahonnan új képet kapunk az életről, világról, dolgokról, emberek-
ről, jelenről, jövőről, magunkról. Erre a magaslatra hívom most az
olvasót, jöjjön velem, nézzünk körül.

A húsvéti hit magasából először legtávolabbra látunk: az örökké-
valóságra. Jézus feltámadása arról tanúskodik, hogy valóban van
egy "más~k" világ, Isten láthatatlan világa, amelyet nem lehet elhe-
lyezni valahol a világegyetem távoli zugában, felihők felett, az űr
fényszáguldású végtelenjében. De van. És lesz számunkra: hiszen
Krisztus feltámadása előrevetülő jele a mi feltámadásunknak. A hús-
véti örömhír az emberi élet kettős látóhatárát töri át, feszíti szét.
Máskülönben látómezőnket lezárja a tapasztalati világ és a halál.
Krisztus feltámadása ekettőn túlemeli a tekintetet: a mai, rejtett és
az eljövendő, egyszer nyilvánvalóvá levő örökkévalóságra.

A húsvéti hit tekintete előtt az örök életnek, mindenek megúju-
lásának, a mulandóság megszűntének részletes képe persze a távol
párájaba burkolózik. A kiskőrösi toronyból Kecskemét városa nem
látható, de meg lehet jelölni a látóhatár egyik pontját: arra fekszik,
noha szemünk kel nem érzékelhetjük. Majd túl a halálon, akkor fog
elénk tűnni, amiről most még csak a húsvéti hit tesz bizonyossá a

.. látóhatár mögött.
Az örök élet és a jövendő feltámadás sejtelmes, a hit és a remény-

ség "szemével" történő megpillantása után most tekintetünk vissza-
fordul közelebbre. S minden ebben a lenyűgöző, nagy távlatban he-
lyezkedik el. A régieknek volt egy mély értelmű latin szólása: sub
specie aeternitatis. Hát erről van itt szó: mindent "az örökkévalóság
jegyében" nézzünk! Ahol a feltámadáshit betölti a szíveket, ott
megváltoznak az arányok. Lehet, hogy ami eddig kicsi volt szemünk-
ben, naggyá nő, s ami elhordhatatlan kőként nehezedett ránk, ki-
csivé törpül,

Jelentéktelenné válnak azok a kisebb-nagyobb sérelmeink, ame-
lyeket mások okoznak a mindennapi élet súrlódásai közepette. El-
enyésznek napi gondok, melyek sokszor még a Napot is eltakarták
előlünk. Valamit megérzünk abból, ahogyan Pál apostol hasonlítja
össze "a pillanatig tartó könnyű szomorúságot" a feltámadásban
reánk váró isteni lét "örök teljességével" (2Kor 4,17). Az örökké-
valóság mértékével mérve "Perc utcá"-vá lesz sok különböző egyéni
baj.

Nem szabad fellengzősen a feltámadás távlatára hivatkozva leki-
csinyelni a mások vagy a magunk életének terheit, töréseit. Az örök
élet reménysége nem vezethet a földi élet boldogságának vagy bol-
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dogtalanságának közömbösítéséhez. Nem mindegy, hogy életünk mi-
képpen sikerül a földön. Az egyéni élet bánatait nem lehet elintézni
a siralomvölgy-elmélettel: majd "odaát" jó lesz.

A feltámadás reménységével nem lesz tehát kevésbé fájó, amit el-
veszített vagy el sem ért valaki az életében, de nagyobb összefüg-
gésbe kerül: az egész életünknek, sőt az örök életünknek szőttesé-
ben helyezkedik el. Gondok, terhek, csalódások, teljesületlen vá-
gyak célhoz jutnak; van szerepük az emberi sorsunkban, még ha
most nem is látjuk. "A világ Isten-szőtte szőnyeg, / Mi csak visszáját
látjuk itt, / És néha - legszebb perceinkben - / A színéből is -
valamit." (Reményik Sándor: A szőnyeg visszája) Életünk története
a "szőnyeg visszája", s hogy melyik szálnak, rózsaszínnek, kéknek,
feketének mi volt jelentősége, sok esetben csak az örökkévalóság
távlatában fog kiderülni. .

A húsvéti hit magasából nézve nemcsak törpülnek, helyükre ke-
rülnek, hanem meg is nőnek egyes dolgok az életünkben. Leginkább
megnő a szeretet, és mindaz, ami körébe tartozik közelben és távol-
ban. Az örökkévalóságba nyúló három valóság közül, a hit és re-
ménység mellett, "legnagyobb a szeretet" (lKor 13,13). A keresztény
ember a feltámadás távlatában élve életét, arra jön rá, hogya leg-
nagyobb jelentősége életében a szerétetnek van: annak, amit mások-
nak adhat, másokért tehet. S ez az arányeltolódás az önző boldog-
ságkeresés és a másokért való élés között, hallatlanul· "kifizetődő"
dolog. Nincs olyan élethelyzet, amelyben ne találnánk magunk körül
embert, feladatot, ügyet, akinek és aminek reánk van szüksége, mel-
léje állásunk ra, odaadásurikra. Istentől jövő drága ajándéknak ve-
gyük életünk minden örömét, a másoktól kapott szeretetet, de az
örökkévalóság távlati képén messze föléjük magasodik életünk min-
den kicsi jótette, meleg szava, mások javára végzett fáradozása.
Ezek az élet időt álló, halált bíró, örök, soha el nem évülő értéktartal-
mai. Fényük az örökkévalóságba vetül előre. Elkísérnek a síron áto

Nemrégiben néztem meg másodszor "a régi magyarországi művé-
szet" kiállítást a Szépművészeti Múzeumban. Sokáig állottam egy 16.
századi, fából faragott dombormű, a kassai Mária halála előtt. A 12
apostol csoportozatában egyikük a lehanyatló Mária mögött áll, ar-
cán mély megrendülés, két karja támaszként hajlik az aléló testhez,
de a tekintete - percekig néztem a szemgödrébe! - valahol messze
jár. Ismerem ezt a pillantást. Nem először látom középkori festmé-
nyeken, szebrokon : a messzi távolba, a láthatatlanra szegeződik.

Igazad van, kassai dombormű ismeretlen, rég elporladt faragója!
Arcunkon tükröződjék a pillanat öröme vagy bánata, olykor közönye,
kezünk lendüljön a suhanó perc feladatára, álljunk oda a szerete-
tünkre váró emberek mellé, éljük át "az itt és a most" minden szép-
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ségét, sóhaját, szolgáló tennivalóját. De közben szemünk nézzen na-
gyobb összefüggésben túl a látóhatáron, az örökkévalóság távlatá-
ban, a húsvéti hit magaslati pontjáról.

1969

Hiszek a Szeritlélekben

A Szentlélek az Isten jelenléte az embervilágban, mégpedig cso-
dálatosan, hatalmasan munkálkodó jelenléte. Isten Lelkének valljuk.
Isten a Lelke által hatja át az emberi létet. Ez így persze dadogó szó:
emberi módon való jelölése a leírhatatlanna'k, a kifejezhetetlennek.
De amint Jézus Krisztusban Isten testté lett, a Szentlélekről való hi-
tünk is emberi formát ölt: számunkra érthető fogalmakba, képekbe
öltözik. Láthatatlan isteni valóságot másképpen nem tudunk megra-
gadni.

A Szentlélek munkaterülete az emberi lélek, és azon át az emberi
élet. Isten Lelke belülről dolgozik az emberben. Ezért nem lehet tet-
ten érni. De nyomával, munkája eredményeivel már találkozunk.
Nagyon leegyszerűsítve: Jézus Krisztusban mint üdvözítőnkben és
Urunkban való hitet ébreszt; Krisztus által bizodalmat gerjeszt Is-
ten irgalmas szeretetében, kegyelmében; cselekvő, áldozatos szere-
tetre indít az embertárs iránt közelben és távolban; az örök élet re";
ménységét érleli a szívünkben.

Ha valakinek az életében a megfeszített és feltámadt Krisztussal
való belső találkozás megtörténik, ez nyilvánvaló jele a Szeritlélek
működésének. Ha valahol az egyház sokszor igen gyarló közületében
feltűnnek az igazi közösség és a másokért végzett szolgálat fénycsík-
jai, a Szentlélek tette a csodát. Mert az önző, önmagának élő, Isten
atyai kezét mindig újra elengedő emberben ismételten végbevinni,
megteremteni a hívő bizodalmat és a jóra való készséget - ez nem
más, mint csoda.

A Szentlélek munkájának eszköze az egyházban az Isten igéjének
minden változata. A Szentírás, az igehirdetés, a Krisztusról való bár-
minő bizonyságtétel, s a "látható ige": a keresztség és az úrvacsora.
Az egyháztörténet immár közel húsz évszázadának a tapasztalata
igazolja ezt a hitvallásos tételünket. Egy-egy emberi életben a szá-
lak bonyolultsága miatt olykor nem lehet utánanyomozni, hol, mi-
kor érintkezett az illető Isten igéjének valamilyen hatásával, ami
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ségét, sóhaját, szolgáló tennivalóját. De közben szemünk nézzen na-
gyobb összefüggésben túl a látóhatáron, az örökkévalóság távlatá-
ban, a húsvéti hit magaslati pontjáról.

1969

Hiszek a Szentlélekben

A Szentlélek az Isten jelenléte az embervilágban, mégpedig cso-
dálatosan, hatalmasan munkálkodó jelenléte. Isten Lelkének valljuk.
Isten a Lelke által hatja át az emberi létet. Ez így persze dadogó szó:
emberi módon való jelölése a leírhatatlannak, a kifejezhetetlennek.
De amint Jézus Krisztusban Isten testté lett, a Szentlélekről való hi-
tünk is emberi formát ölt: számunkra érthető fogalmakba, képekbe
öltözik. Láthatatlan isteni valóságot másképpen nem tudunk megra-
gadni.

A Szentlélek munkaterülete az emberi lélek, és azon át az emberi
élet. Isten Lelke belülről dolgozik az emberben. Ezért nem lehet tet-
ten érni. De nyomával, munkája eredményeivel már találkozunk.
Nagyon leegyszerűsítve: Jézus Krisztusban mint üdvözítőnkben és
Urunkban való hitet ébreszt; Krisztus által bizodalmat gerjeszt Is-
ten irgalmas szeretetében, kegyelmében; cselekvő, áldozatos szere-
tetre indít az embertárs iránt közelben és távolban; az örök élet re-
ménységét érleli a szívünkben.

Ha valakinek az életében a megfeszített és feltámadt Krisztussal
való belső találkozás megtörténik, ez nyilvánvaló jele a Szeritlélek
működésének. Ha valahol az egyház sokszor igen gyarló közületében
feltűnnek az igazi közösség és a másokért végzett szolgálat fénycsík-
jai, a Szentlélek tette a csodát. Mert az önző, önmagának élő, Isten
atyai kezét mindig újra elengedő emberben ismételten végbevinni,
megteremteni a hívő bizodalmat és a jóra való készséget - ez nem
más, mint csoda.

A Szentlélek munkájának eszköze az egyházban az Isten igéjének
minden változata. A Szentírás, az igehirdetés, a Krisztusról való bár-
minő bizonyságtétel, s a "látható ige": a keresztség és az úrvacsora.
Az egyháztörténet immár közel húsz évszázadának a tapasztalata
igazolja ezt a hitvallásos tételünket. Egy-egy emberi életben a szá-
lak bonyolultsága miatt olykor nem lehet utánanyomozni, hol, mi-
kor érintkezett az illető Isten igéjének valamilyen hatásával, ami
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nyomán jóval később a hit kicsirázott benne. Más esetekben világo-
san kirajzolódik az élettörténetben Isten igéjének szerepe.

Hálásak lehetünk Istennek mindazok, akiknek élete úgy alakult,
hogy fiatal korunkban vagy később Isten igéje dolgozni kezdhetett
lelkünkben. A körülményeink alakulása, emberi környezetünk révén
ki voltunk téve a Szentlélek hatásának Már csak ezért sincs joga
senkinek büszkélkednie a hitével, hiszen a hit születéséig vezető út
kívül állt hatalmunkon, Isten sorsunkat formáló rejtett vezetése kel-
lett hozzá. Ugyanez érvényes a hit megmaradására, megőrzésére,
megújulasára is. Ha valakinek tartósan megszakad ilyen vagy amo-
lyan okból a kapcsolata Isten igéjével, könnyebben fakul, tűnik tova
egykor talán lobogó hite. Az egyház istentiszteleti életében való rész-
vételnek végeredményben az a jelentősége, hogy a Szentlélek titok-
zatos, csodálatos munkájának a közelében maradhatunk. Ahogyan
Luther vallotta: "a Szentlélek hívott engem az evangélium által ... ,
amiképpen a földön az egész kereszténységet hívja, gyűjti, megvilá-
gosítja ... "

Mert a Szentlélek megvalósítja az egyház igazi egységét. Téved-
nénk, ha a kereszténység szétszakadozottságát történetletlen szem-
mel néznénk. A különböző felekezetek kialakulásának történeti okai
voltak, s ha ezeken az okokon részben túlhaladt is az idő, történeti
és hitbeli örökségük ma is megszabja az egyházak lelkiségét és éle-
tét. A történetileg kialakult különbségek, sajátosságok nem törölhe-
tők le az egyházak arcáról. De annál nagyobb lehet szemünkben az
újra meg újra megvalósuló pünkösdi csoda: ott, ahol a Szentlélek
igazi Krisztus-hítet ébreszt, ebben a hitben találkoznak egymással a
legkülönbözőbb egyházak tagjai. Hiszem a szentek közösségét - ez-
zel a pünkösdi tekintettel kell ápolnunk a kereszténység testvérisé-
gét.

Hallatlan szűkkeblűség lenne, ha a Szentlélek munkálkodó jelen-
létét az egyház falai közé akarnánk zárni. Honnan vennénk az önző
merészséget, hogy Isten Lelkének medret szabjunk és gátat emel-
jünk?! Nem állíthatjuk, hogya Szentlélek messze túl az egyház, az
Isten igéje hatókörén nem dolgozik emberekben. Sőt hittel vallhat-
juk, hogy Isten Lelkének jelenléte az egész világra kiterjed, s min-
denkiben munkálja a jót, azaz a mások javára szolgáló szerétetet.
Abban is bizonyosak lehetünk - bármennyire a sejtések terére lé-
pünk ezzel -, hogy a Szentlélek valamiképpen az Istenhez fűző lát-
hatatlan, legtöbbször öntudatlan szálakat is ápolja minden ernber-
ben.

Ezzel a bizodalommal tekinthetünk szét mi hívő keresztények az
egész földön, hogy az emberiségben is dolgoznak titokzatosan a
Szentlélek erői nemzedékről nemzedékre. Felvillanó fénylő jelek le-
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hetnek szemünkben a Szentlélek egyetemes működéséről azok az
érintkezési pontok, amelyeket a mai kereszténység keres és felfedez
a nem keresztény világvallások istenhitében és a nem hívő emberek
emberségében. Isten Lelkének működése előtt nincs kerlát.

1976

A Szeritlélek és :il lelkünk

Van annak előnye, hogy a Szentlélek Istent nem tudjuk elképzelni.
Éspedig az, hogy kénytelenek vagyunk megállani azon az úton, ame-
lyen Istent "antropoform" módon, tehát emberhez hasonlítva gondol-
juk el sokszor. Istent nem szabad emberi fogalmainkkal, képzetcink-
kel megragadni próbálnunk. Mert így csak magunk faragta "isten"
kerül elénk, s nem a valóságos Isten, akinek lénye megfoghatatlan.
Örüljünk annak, hogya Szeritlélek Isten rejtélye figyelmeztet: Isten
messze túl van a mi emberi felfogóképességünk, képzeletünk, gon-
dolataink határán.

A Szentlélek működésének hatása viszont itt van közöttünk, a vi-
lágban, tapasztalati módon is megismerhetően: ez a keresztény hit.
A valláslélektan a hit, s közelebbről a Krisztus-hit tapasztalati le-
írásával foglalkozik megfigyelések alapján, tudományos módszerek-
kel. így magának a hitnek a ténye, tartalma, megnyilvánulásai a
hétköznapi megismerésen túl tudományosan vizsgálható valóság.
Csak a létrejövetele vitatható: lehet emberi módon is magyarázni
születését, slehet elfogadnunk róla Isten igéjének felvilágosítását:
a hit a Szentlélek Isten műve lelkünkben.

"A Lélek igazolja saját lelkünknek, hogy Isten gyermekei va-
gyunk" (Róm 8,16. - Karner Károly fordítása). Pál apostolnak ez
a mondata éles határvonallal különbözteti meg bennünk az Isten
Lelkét és a magunk lelkét. Az emberi léleknek bonyolult mélységei
vannak: az öröklődés útján ezer és ezer ősünk életének, az emberi-
ség őskorának nyomait hordozzuk lelkünk tudattalan mélyén ősi, ti-
tokzatos emlékképekben ; saját élményeink is mélyen bevésődnek
lelkünk talajába születésünktől kezdve. Betekinthetetlen ösztönök,
indulatok kavarognak mélyen a tudatunk, világos értelmünk fel-
színe alatt. S amikor az agykéreghez kapcsolt lelki működésünk:
gondolkozás, érzés, akarás és több más lelki folyamat végbemegy
bennünk -, ez mind együttvéve közreműködik a hit keletkezésében,
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de egy olyan hatóerő segítségével, amely ugyan a lelkünkben dolgo-
zik, azonban nem az emberi lélek része. Az emberi léleknek magá-
ban véve is nagyon sokrétü szerkezetében a Szentlélek az az isteni
tényező, aki énünk sajátjává, lelkünk meggyőződésévé teszi a Krisz-
tus-hitet.

A Szentléleknek az emberi lélek mélyén végbemenő e tanúskodó,
meggyőző hatása külső történéshez kapcsolódik: Isten igéjének hal-
lásához. De hogy ezt a külső történést a Szentlélek hogyan, miként,
mikor használja fel, az már az emberi lélek belső folyamatának ré-
sze. Régen és újonnan hallott, olvasott szentírási részletek, bibliama-
gyarázatok, bizonyságtételek, különböző olvasmányok, életünk ese-
ményeinek lelki nyomai, ősi és gyermekkori vagy későbbi emlékké-
pek mind mintha egyetlen kohóban kavarognának, hogy adott pil-
lanatban kicsapódjék belőle ez a fém: a hit. Más hasonlattal -
amelyre Pál apostol szavai utalnak: míntha lelkünk mélyén titokza-
tos meggyőzés történnék, s Isten Lelke nem hallható és nem érzékel-
hető módon, nem is szavakkal, de mégis szólna hozzánk Jézus Krisz-
tusról. Valóban így is van: a "mintha" csupán a folyamatot megvi-
lágítani akaró két hasonlatunknak szólt, mert nem lehet megmagya-
rázni a megmagyarázhatatlant.

S az eredmény? Ha tiszta és igazi, s nem torzítja el helytelen val-
lási tartalom: az Istenbe vetett meleg, derűs bizalom. Az ítélő Isten-
től való rabszolgai félelem helyett a megbocsátó, irgalmas Istenről
való bizonyosság. A törvény korbácsa helyett az evangélium nap-
fénye. Annak tudata, hogy Isten szeret minket a Jézus Krisztus ál-
tal. Úgy bánik velünk, mint kedves gyermekeivel. A fentebbi bib-
liai idézet közvetlen előzménye: "Nem szolgai lelket kaptatok, hogy
ismét félnetek kelljen, hanem a fiúság Lelkét nyertétek el, általa
kiáltjuk: Abba, Atya" (Róm 8,15).

Nem él ez bennünk, hívő emberekben mindig ilyen simán, ki-
egyensúlyozottan. Vétkeink terhe, életsorsunk problémái miatt, vagy
lehangolt lelkiállapotban csak bántó és torz sikoly formájában tör
fel lelkünkben Isten, az Atya felé forduló hit: ilyenkor nem csen-
des, nyugalmas vallomás, hanem szenvedélyes "kiáltás" az. De hul-
lámzó kedélyállapotban és kételyek között is újra meg újra meg-
győzi lelkünket, az énünket a Szentlélek, hogy Isten kegyelmes ke-
zében vagyunk életben és halálban.

"Isten gyermekei vagyunk" - ez a hit életünkbe ismételten a füg-
gőleges vonalat rajzolja bele. A vízszintes vonalba, életünk történé-
seibe, örömeibe és keserűségeibe, feladataiba és tévedéseibe, bűneibe
és teljesítményeibe, emberekkel való kapcsolatainkba és a világért
való felelősségünkbe ez a függőleges viszonylat újra meg újra beik-
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tatja azt az áramkört, amely kiapadhatatlan, és éppen azt adja,
amire rászorulunk: friss erőt vagy csendes megnyugvást, hálát vagy
alázatot, újrakezdést vagy tűrést, szeretetet és reménységet.

1966

Új igazságok felé

Isten nem kész igazságokat dobott le a földre, mintegy zárt pa-
lackban, amelyet csak fel kell nyitni, és egyszerre kezünkben van
mindaz, amit ő feltárt magáról, életéről, emberről, világról. Isten ki-
jelentett igazságai lassan, lépésről lépésre világosodnak meg. Ezért
mondja János evangéliuma szerint a búcsúzó Jézus: "Még sok
mondanivalóm van hozzátok, de most nem hordozhatjátok el. De
majd eljön ő, az igazság Lelke, az vezet el titeket minden igazságra"
(16,12-13).

Olyan ez, mínt amikor a hajnali derengés fokozódik. Először csak
a környező tárgyak körvonalai tűnnek elő elmosódottan, válnak el
az éjszakasötétjétől, azután élesebbek lesznek a vonalak, kezdünk
többet látni, majd a távolabbi tájék is kibontakozik. Így volt ez az
apostolok korában. Az Újszövetségben nyomon lehet kísérni a Szent-
lélek megvilágosító munkáját, Jézus "további szavait", amelyeket
nem ajkával, hanem későbbi emberi eszközein keresztül mondott ki.

A derengés fokozódása azóta sem szűnt meg. Néha ugyan újra
sötétbe borult az ég, mert az egyház megfeledkezett Jézus régi sza-
váról. S Jézus bizony csak annak mond új beszédet, aki hűségesen
hallgatja a régit. De a hajnal erősödő fénye azután megint előtört.
Például a Szeritlélek a reformátorokon keresztül nemcsak megszólal-
tatta a régi evangéliumot frissen, hanem folytatást is adott. A mö-
göttünk levő 1900 esztendő sok teológiai fáradozása, vitája, elmélye-
dése nem volt hiábavaló a keresztény igazság megismerésében. Ma
többet látunk Isten kijelentéséből, mint az apostolok korában.

Jézus szavának mai folytatása nem mond mást, mint ami a Szerit-
írásban van, sem ellenkezőt az egyház régi tanításával. Az új mon-
danivaló is/Jézus régi szavábóljön elő: a Szentírásból, az egyház ta-
nításából. De mégis új folytatás, ami így azelőtt soha nem hangzott.
Már csak azért sem, mert az élet, a kor, a jelen más problémákat
dob fel, mint régen. Az élet új kérdéseire a kereszténység keresi Is-
tennél az új feleleteket. S a Szeritlélek új igazságokra vezet a mai
tapasztalatok közepette, a Szeritírás új, mélyebb megértése révén.
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Ezekben az új igazságokban is az egyetlen, örök evangélium ismét-
lődik: Isten szeret a Jézus Krisztus által.

Nem lehet mindent felsorolni, amit a mi időnkben mutatott meg
a Szentlélek a kereszténységnek. Csak néhány példát említek. A ke-
reszténység a mi korunkban fedezte fel az egyház egységének mély-
séges valóságát; mindenféle háború jogtalanságát; túl az egyén en,
nemzeten az emberiség sorsa iránt érzett felelősséget. Ezekben az
évtizedekben jött rá a kereszténység, hogy Isten szeretetének nincs
határa az emberek között. Ebben a században találkozott a nagyko-
rúvá lett, felnőtt világgal, amely lerázta magáról az egyház gyámko-
dását, s megismertük, hogy az egyháznak szolgáló szerep jut Urától
a világban. S az utolsó félszázadban derengert fel az egyházban,
hogy mit jelent az örök élet ma és az örökkévalóságban, amint Jézus
mondotta a követőjéről: " ... örök élete van, és én feltámasztom azt
az utolsó napon" (Jn 6,54). Ezek és még egy sor más, új igazság fé-
nyesíti át ezeknek az éveknek pünkösdjét, a Szeritlélek munkája ha-
talmas jeleiként.

Az egyéni keresztény életben sem marad el az új igazságok kö-
vetkezése. Isten Szentlelke az évek múlása közben mélyebbre visz a
bibliai igazság megismerésében. Megmutathatnánk ezt a belső fejlő-
dést századunk néhány nagy teológusán is, akik a kezdettől mély ebb ,
új igazságokra jutottak. De most inkább az egyszerű keresztény em-
berre gondolunk: bölcsebbek lesznek Isten dolgaiban, ha életük sod-
rása közepette új frissességgel keresik Isten szavát.

Amint haladunk előre az időben, új meg új életkérdéseink támad-
nak, mert változik sorsunk, változunk mi magunk is. A Szeritlélek
a személyes életünkben is folytatni akarja Jézus régi szavait, és
olyan igazságokra akar elvezetni, amelyeket addig nem láttunk meg.
Egyre jobban látjuk bűnbocsánatra szorultságunkat, egyre megér-
többé válunk az emberek iránt, egyre szélesebb tekintettel tudunk
nézni a világra, s egyre messzebb ér tekintetünk előre. Csak az utób-
biról még egy szót: egy fiatal aligha tudja átélni a mulandóságot,
míg az idősebb embert szinte naponta veszi körül az elmúlás ténye
érzéseiben, gondolataiban; új igazsággá lehet számára az örök élet
reménysége.

Templompadba beülni, egyházban élni, Bibliát kézbe venni -
mindezt azzal a "pünkösdi" magatartással tegyük: alázatosan és fe-
szülten várjuk a folytatást, az új igazságot, a mai keresztény mon-
danivalót, Isten friss szavát.

1965
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A Szentháromság

A keresztény Isten-hit végső titka előtt állunk. Istenről bizonyo-
san csak annyit tudhatunk, amennyi a Szentírásban tükröződik őbe-
lőle. Ez a tükörkép töredezett, mert csak emberi szó közvetítésén ke-
resztül ragadhat juk meg Isten valóságát. "Most tükör által homályo-
san látunk" (1Kor 13,12). De a tükör homálya onnan is származik,
hogy az emberi gondolkodásba nem fér bele az Isten. Nincsenek
olyan képzeteink, fogalmaink, amelyekkel felérnénk Isten lényét.
Gyenge hasonlat: egy bogárnak, hangyának hiányoznak olyan szer-
vei és gondolkodási képessége, amellyel a nála mérhetetlenül na-
gyobb és az egészen más embert meg tudná ismerni. Ha Isten léte-
zik, az ő lénye annyira más és több, mint mi vagyunk, láthatatlan
világa olyan hozzáférhetetlen az érzékszerveink, agyunk, műszereink
számára, hogy még annyit sem foghatunk fel Istenből, mint ameny-
nyit egy bogár ösztönszerűen tapasztal az emberről.

Ezért hajolt le hozzánk Isten, és beszél velünk magáról emberi
módon, felfogóképességünkhöz alkalmazkodva. Innen van az, hogy
a Bibliában csupa "emberszabású" megjelölést találunk Istenről.
"Atya", "Fiú", de a "Lélek" is a mi embervilágunkból vett fogalom.
Legyünk hálásak Istennek, hogy Jézus Krisztusban emberré lett, S

önmaga lényének feltárását gyarló emberi 'képzetekkel juttatta tu-
domásunkra! Így legalább megérthetjük őt, az egyébként számunk-
ra felfoghatatlant, ismeretlent. Közben azonban sohase felejtsük el,
hogy az Isten, akit mi hitünkkel megragadunk és szavainkkal körül-
írunk, mérhetetlenül több a mi kifejezőképességünknél.

Ha ezt tudjuk, egyszerre közelebb kerül hozzánk a Szentháromság
tana. Nem más ez a tan, mint a keresztény hit merész próbálkozása,
hogyaSzentírás alapján megismert Istent gondolatilag is megra-
gadja. A bibliai események során Isten úgy lépett elénk, mint Atya-
isten, mint Jézus Krisztus, mint Szeritlélek. A kinyilatkoztatás ta-
núi arról győződtek meg, hogy ez a három nem külön-külön isten
- mintha három istenünk lenne -, hanem egy Isten. Sőt azt is ta-
pasztalták, hogy a három isteni "személy" nem csupán három külön-
böző színű sugár ugyanabból a fényforrásból - mint amikor a nap-
sugarat a prizma színeire bontja. Az Atyát, Fiút, Szentlelk et a sze-
retetnek örök egymás felé áramlása kapcsolja össze. János evangé-
lista merészen fogalmazza Jézus imádságát az Atyához: "Szerettél
engem már a világ kezdete előtt" (János 17,24). így sejtjük meg an-
nak a nagy mondatnak mélységét: "Az Isten szeretet." Nagyon em-
berien szólva: az Isten saját lényében, az egy Isten három "sze-
mélye" között dobog szüntelenül az örök szeretet.
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Isten fölöttünk, Isten közöttünk, Isten bennünk: ez a Szerithárom-
ság, ha hozzánk viszonyítva nézzük. Isten Atya, Fiú, Szentlélek -
ha "személyenként" szólunk róla. S ha valaki erre azt gondolná,
hogy a Szentháromság-hit elvont okoskodás, aminek nincs köze az
élethez, az emberekhez való viszonyunkhoz, nagyon tévedne. Ha a
Szentháromság legbensőbb valója az áradó, mozgó, fáradhatatlan
szeretet -, hogyan rekedhetne meg ez a szeretet bennünk, nálunk ? !
Hát nem éppen Szentháromság-hitünk lehet az ajtó, amelyen keresz-
tül Istennek ebben a szüntelenül áramló szeretetben megismert
lénye tovább léphet a világba, cselekvő szeretetünkkel és bizonyság-
tevő szavunkkal?! Így kapcsolódik a Szentháromság "tana" a mai
élet és világ ezernyi kérdéséhez, feladatához, amelyek igénylik a sze-
retet munkálkodását.

Kierkegaard szavaihoz ,'rkeztünk el: "Miképp lehetne helyesen
beszélni a szeretetről, ha rólad megfeledkeznénk, ó szeretet Istene,
akitől származik minden szerétet a mennyben és a földön. Te, aki
nem kíméltél semmit sem, hanem odaadtál mindent a szeretetben.
Te, aki szeretet vagy, úgyhogy a szeretetet tanúsító általad és te-
benned szerethet igazán! Hogy lehetne a szeretetről igazán szó-
lani, ha megfeledkeznénk rólad, aki nyilvánvalóvá tetted, hogy mi
a szeretet. Te Üdvözítőnk és Megváltónk, aki odaadtad magadat,
hogy mindenkit üdvözítsél. Hogyan lehetne helyesen szólni a sze-
retetről, ha megfeledkeznénk rólad, ó szeretet Lelke, aki (... ) emlé-
keztetsz a szeretet ama áldozatára, emlékezteted a hívőket arra,
hogy úgy szeressenek, amint ő szeretett, szeressék felebarátaikat
mint önmagukat." (Idézi Szeberényi Lajos Zsigmond: Kierkegaard
élete és munkái. Békéscsaba, 1937.)

1965

Áld és büntet?

Vallásos körökben megszokott dolog Isten áldásáról és büntetésé-
ről szólni. Ha valakinek jól megy a sora, egészséges, pályája sikeres,
kegyes módon azt gondolja vagy mondják róla: megáldotta az Is-
ten! Az ellenkező esetekről pedig így hangzik a prédikáció: Isten
büntetése van rajta.

Annyira beleivódott ez a gondolkozásmód a hívő nyelvezetbe,
hogy észre se vesszük az ilyen állítások merő tévedését. "Nemrégiben
valaki nekem szegezte a kérdést: lehet-e, szabad-e Isten büntetésé-

150



ről ebben a köznapi értelemben beszélni? Ö több vallásos cikkben is
találkozott vele.

Tekintheti-e valaki Isten büntetésének, ha fiatal korában gyógyit-
hatatlan betegség támadja meg, és ledobhátatlan terhévé, életének
megcsonkítójáva lesz élete során? A másiknak meghal egyetlen,
féltve szeretett gyermeke. A harmadik öregkorában elveszíti társát,
akivel együtt élték át életük örömeit, küzdelmeit, s most özvegyi
sorban a magány, az egyedüllét vár rá hosszú évekig, a haláláig. Ezek
a megrendítő személyi esetek Isten büntetésének példái? Fiatal szü-
lőknek egyik gyermeke, szép kisfia elveszíti hallását, az orvosi véle-
mény szerint talán örökre. A megrendült apának, anyának a várat-
lan, tragikus eseményben a büntető Istennel kell szembenéznie?

Az egyedi nézőpontot társadalmivá, egyetemessé is szélesíthetjük.
India ínséges vidékeinek éhező, némelykor az éhhalállal küszködő
százezrei, Vietnamnak háborús pusztítástól szénvedő népe, vagy Szi-
cíliának földrengés sújtotta lakossága Isten büntető kezét tapasz-
talja?

Mielőtt válaszolnánk, fordítsuk meg a kérdést, hogy még kiáltób-
bá legyen ennek a vallásos álláspontnak tarthatatlansága, Nagy ke-
resetű szülők tehetséges, jól tanuló gyermekeiről van szó. Mindegyi-
küket felvették az egyetemre: az egyik orvosnak, a másik mérnök-
nek készül. Kulturált, sportoló fiatalok, szép emberpéldányok, ki-
tűnő fellépéssel. Bárhol jelennek meg, nyomban a társaság közép-
pontjai. Íme, Isten áldása?! Hatvanéves férfi, tele életerővel. nincs
semmi szerví baja, jó kedélyű, örökvidám. Tervek feszítik. Mindezt
Isten áldásának köszönheti?! Közösségi látóhatáron így fest ugyanez
a kérdés: gazdag országok jómódú rétege, mondjuk Svédország kö-
zéposztálya Isten áldásaként veheti a világon a legmagasabbak közé
tartozó életszintjét? !

Az élet napfényesebb és sötétebb lapjairól felhozott példák riasz-
tóan figyelmeztetnek: nem került-e bele az Isten áldásáról és bün-
tetéséről szőtt gondolkozásunk, beszédmódunk groteszk, bántó és ke-
resztényietlen zsákutcába?! S ha még csak vallásos álláspontunk
csúfságáról lenne szó, de Istent magát gyalázza ez a felfogás! Mintha
Isten az egészségesek, az erősek, a gazdagok, a sikeresek, a kitűnőek
bőkezű megáldója lenne, s a gyengék, a szegények, a betegek, a
sínylődők, a gyászolók büntetése alatt roskadoznának!

De közelítsük meg bibliai, teológiai síkon is Isten áldásának és
büntetésének hagyományos, szokásos felfogását! E kérdésen sokat
gyötrődött az Oszövetség kegyes embere, mert rájött arra a minden-
napi élet ezernyi tapasztalatából, hogy az Istenbe vetett hit, a hozzá
ragaszkodó hűség nem hoz magával szerencsét, jó sorsot, földi bol-
dogságot. A zsoltárok legmagasabb csúcsán ragyognak azok a mon-
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datok, amelyekben a hívő nem tekinti többé életsorsát Isten áldása
vagy büntetése függvényének.

Az Újszövetségben pedig nyilvánvaló, hogy Isten szeretetének
egyetlen végső bizonyítéka van: Jézus Krisztus élete, különösen is
halála. Isten szeretetét nem a sorsunkon lehet lemérni, csak Krisz-
tuson! Az Újszövetség alapján istenkáromlás azt mondani, hogy
egészség, jólét Isten áldása rajtunk, míg sínylődés, kudarc, gyász a
büntetése. Sokkal bonyolultabb, rejtettebb Istennek az életünket és
a történéseket irányító gondviselése, mint hogy minden külső jót ke-
gyelmének, a rosszat ellenben haragja jelének tulajdoníthatnánk.

Még azokra az esetekre se mondhatjuk minden további nélkül,
hogy Isten büntetése jelentkezik bennük, amikor valamilyen vét-
künk következményeként ér az életben baj. Ne feledjük, hogy az ok
és okozat összefüggése a lét egyik egyetemes törvényszerűsége. Va-
laki fiatal korában kicsapongó életmódjával súlyos, később jelent-
kező betegséget szerzett. Vagy oktalan túlerőltetéssel, túlzott sport-
teljesítménnyel szívét tönkretette .Ezeknél kevésbé áttekinthető, rej-
tettebb összefüggésű helyzetekben is csupán az általános élettörvény
érvényesül: mindenért fizetni kell. Ez a törvényszerűség bizonyára
Isten akaratából jellemzője a létnek. De az életünk tévedéseinek,
helytelen lépéseinek, vétkes vagy nem szándé'kos rossz döntéseinek
törvényszerű következményét nem szabad egyszerű en a büntető Is-
ten számlájára írnunk.

"Azt bünteti, kit szeret" - ez az egyházi éneksor, mely bibliai
igére támaszkodik (Zsid 12,6), sem tekinthető másnak, mint adott
élethelyzetben megszólalt erősítésnek, bátoritásnak. Semmiképpen
sem általános igazság. Mert nem igaz, hogy az Istenben igazán hí-
vők életében előírásszerűen többnek kellene lennie a szenvedésnek,
a csapásnak.

Ne dobálózzunk hát olyan könnyen magunkra vagy másokra vo-
natkozólag Isten áldásának, büntetésének megállapításával! Az em-
berek életsorsából nem lehet leolvasni Isten cselekvésének minősé-
gét, áldó vagy sújtó szándékát. Lehet, hogy amit "büntetésnek" ven-
nénk, éppen abban van elrejtve áldása. S amit "áldásának" tarta-
nánk, azért lehetnénk kétségbeesve sub specie aeternitatis, az örök-
kévalóság szemszögéből. Hagyjuk meg Isten gondviselő munkájá-
nak belső titkát! Az élet és a történelem ugyan valóban Isten áldá-
sának és büntetésének helye is, de ennek megállapításához nem ad
kulcsot a szerencse vagy a balsors.

Ehelyett inkább kettőt tegyünk. Kapaszkodjunk bele mindenkor,
örömben és bánatban, sikerben és csalódásban, egészségben és be-
tegségben, az életnek örülve és gyászt hordozva Isten változatlan,
hűséges szeretetének bizonyosságába a Jézus Krisztus által! S pró-
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báljunk meg minél több bajt elhárítani, minél több jót előmozdí-
tani mások életében, az emberi közösségekben is, mert ez Istennek
nyilvánvaló szándéka velünk!

1968

Az egyház legfőbb kincse

Luther Márton 1517. október 31-én délben a wittenbergi vár-
templom ajtajára kiszegezte 95 tételét, köztük a 62.-et: "Az egyház
igazi kincse az Isten dicsőségéről és kegyelméről szóló szent evan-
gélium." Ez a megállapítása túlnő a történelmi alkalmon, és minden
időkre szólóan megfogalmazza a keresztény egyház tulajdonképpeni
sajátosságát, különleges értékét és szellemi, lelki súlypontját. Egy
évvel később, 1518-ban, egy másik iratában hasonló mondatot talá-
lunk: "Az egyházban semmit ne ápoljunk nagyobb igyekezettel,
mint a szent evangéliumot, hiszen az egyháznak nincs felségesebbje
és üdvösebbje."

Mindenekelőtt lássunk világosan, mit értett Luther evangéliumon!
"A bűnök bocsánatáról szóló prédikáció Krisztus neve által, ez az
evangélium" (1519). "Ha az evangéliumról helyesen van szó, előbb
éhségnek és bánkódásnak 'kell támadnia a lelkiismeretben. Az evan-
gélium (... ) egyedül a megrémült lelkiismeretűekhez jut el, akik
nagy éhségben vannak, és olyan a lelkük, amely szívesen hall ilyen
vígasztaló prédikációt" (1527). Luther számára az evangélium : a
Krisztusra hivatkozva hirdetett bűnbocsánat. Az egész életet átfogó
jelentősége abban van, hogy a vétkek lelkiismereti súlya alól felsza-
badult ember teljes aktivitását, erkölcsi erőfeszítését a munkálkodó
szeretetre fordíthatja - élethivatásában, családjában s az emberek
között.

Érdemes megfigyelnünk, mennyire belevágott ez a tanítás az élet
elevenjébe a 16. század elején. A középkori egyiház tevékenysége
nyomán az emberekben benne élt a félelem Istentől, a pokol való-
sága és a bűnök elintézésének egyházi előírások teljesítéséhez kötött
volta. Másrészt már dolgoztak a lelkek mélyén is az újkor erői, ame-
lyek a világi élet kibontakozására törtek. Valóságos felszabadulást
jelentett ebben a kortörténeti helyzetben a reformáció szava Isten
bűnbocsátó, ingyen kegyelméről és a keresztény ember tetterejének
a világ felé fordításáról. Hinni Isten megbocsátó irgalmát Krisztus
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által és szeretni az embertársakat - ezt jelenti kereszténynek lenni
a reformáció szerint.

Az egyház kincsének, az evangéliumnak ez örök tartalma, mégis
kifejtése módosul a korok változásával. Nem a korszellern függve-
nyeként, hanem az időszerűség érdekében. Nem elég ma sem, ha
csupán elismételjük Luther szavait. A 20. század második felében
nem nyomja az embereket a kárhozat félelme, nem rettegnek Isten-
től, s nincs életük befogva az egyház jármába. Bármennyire igaz-
nak valljuk is, hogy az embert lelke legmélyén terhelő félelmek,
szorongó bizonytalanságok végső soron az Istenhez való viszony
rendezetlenségéhez fűződnek, tudatosan a legtöbb embernek nem a
lelkiismereti teher az élete kőzponti problémája ma, hanem valami-
lyen formában a sors és az élete értelmetlensége.

Az evangelium felszabadító üzenete ezért korunkban inkább így
szól: Isten kegyelmes Atyánk életben, halálban, jelenben, jövőben,
nemcsak nekünk, hanem minden embernek, az egész emberiségnek.
Az evangelium korunk nyelvén úgy hangzik, ahogyan a Biblia leg-
nagyobb mondata kifejezi: "Az Isten szeretet." Tőle tartalmat kap a
legüresebb élet is. Hasonlóképpen megf'igyelhetünk módosulást a 16.
századi értelmezéshez képest az evangéliumból következő magatar-
tás vázolásában : szeretni az embertársak at ma nem pusztán a sze-
mélyes szerétet egyéni tetteit foglalja magában, hanem a közösségi
szeretet társadalmi és világméretű feladatait is.

Az "evangélium" örök és időszerű mondanivalója az egyház sajá-
tos kincse. Azt, hogy Isten megbocsát Jézus Krisztus által, a földön
csak a keresztény egyház vallja. Máshol ez a szó nem hangzik. Min-
den más, amit az egyház tanít és a hívők cselekszenek, másutt is
megtalálható, nem sajátos birtoka a keresztény hitnek és életnek.

Voltak korszakok az egyház történetében, amikor e legbensőbb ke-
resztény jellegzetesség szempontjából másodlagos, bármennyire is
fontos emberi érték került a középpontba. Példalként csak a kultúr-
protestantizmus századforduló körüli évtizedert vegyük. Ki tagad-
hatná, hogya keresztény egyháznak - különösen bizonyos időkben
- jelentős a kultúrahordozó szerepe?! A magyar reformáció száza-
dában protestáns eleink a magyar irodalom létrehozásában, a ma-
gyar nyelv ápolásában hatalmas nemzeti szolgálatot végeztek. De
ugyanakkor, s ez volt a fő gondjuk, az igehirdetésben tisztán és iga-
zán szólalt meg az egyház sajátos üzenete, az Isten kegyelméről
szóló evangélium. Viszont amikor a 19. század végén a kultúra fon-
tosabb lett az egyházban az evangéliumnál, a kereszténység éppen
azt ejtette vagy hanyagolta el, ami az egyetlen igazi kincse.

Az egyház igazi küldetése, az evangélium megszólaltatása nem vá-
laszt el más meggyőződésen lévő emberektől, hanem összeköt velük .
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Isten irántunk való szeretetének evangéliuma összekapcsol a földön
élő nagy, nem keresztény vallásokkal, mert bárhol ezekben a "po-
gány" vallásokban megcsillan az általuk vallott Isten-képen a szere-
tet, az irgalom vonása, az egyetlen, szerető Isten valósága fűz ben-
nünket össze velük.

A nem hívő világnézetű emberekkel pedig az egész világon egy-
befog az emberség eszménye. Az evangélium az egyiházban az igaz
emberség megvalósításának az eszköze. Hitünk szerint Isten bűnbo-
csátó, gondviselő, örök életet adó szeretete által lesz az ember iga-
zán emberré. Más irányból keresik az igazi ember és az igazi em-
beri közösség megvalósítását a nem hívők, de a humánum és az em-
beriség érdekében fáradók. Az evangélium, az egyház igazi, egyet-
len és páratlan kincse összeköt velük ebben a feladatban.

1973

A kegyelem hatálya alatt

Luther Mártont a kolostorban nem a kegyelem kiérdemlésének
törekvése foglalkoztatta. Túlságos leegyszerűsítése és torzítása lenne
a történeti valóságnak, ha azt gondolnánk: Luther reformátori fel-
lépése előtti években vallásos gyakorlatokkal, imádkozással, böjtölés-
sel, öngyötréssel próbálta megszerezni az üdvösséget, sennek lehe-
tetlenségére jött rá. Ennyire rövidlátó nem volt az a középkori ko-
moly kegyességi forma, amit ő szerzetesként vallott és gyakorolt.

Sokkal mélyebben rejlett lelki válságának gyökere. Isten kegyel-
mének az embert megváltoztató hatalmát nem tapasztalta magán, s
ez hajtotta végső kétségbeesés felé: lám, Isten nem adja neki kegyel-
mét, nyilván azért, mert kárhozatra rendeltetett. Döntő felismerése
éppen az lett, hogy Isten kegyelmének ajándéka nem a bűnös em-
beri természet megváltozása, hanem bűneink bocsánata. Ez töltötte
el ujjongó örömmel, indította hálára Isten iránt, ebből fakadt mun-
kás, szolgáló élete. Luther azt oldotta meg, ami addig tulajdonkép-
pen megoldatlan volt a kereszténység tanításában és életgyakorlatá-
ban, mert még a kérdésben legmélyebbre hatoló Pál apostol is más-
hová tette a hangsúlyt.

Azért volt ez súlyos kérdés, mert az élet valósága az első keresz-
tényektől kezdve mást mutatott, mint amit Isten kegyelmének élet-
változtató hatalma alapján véltek. S ez a valóság nemcsak a kívül-
állók felé hozta gyanús színbe a kereszténységet, hanem magukban
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a hívőkben okozta a legsúlyosabb kételyt, ha őszinték voltak lelkük
mélyén. Ok az életüket, gondolataikat, érzéseiket, ösztönös rezdülé-
seiket belülről nézve igazán tudhatták, hogy mennyire bűnösök a
Jézus Krisztusban kapott kegyelem elfogadása után is. S ebből az
önmegfigyelésből - ha egészen végíggondolták, és nem állottak meg
útközben kézlegyintéssel - csak kettő következhetett. Vagy a két-
ségbeesés, mint Luthernél a reformátori felismerés előtt: Isten ke-
gyelmét nyilván nem ragadták meg, azért nem tapasztalják életük-
ben a hatását. Vagy a könnyelműség, felszínesség: úgysem tudnak
mások lenni, mint amilyenek, nem törődnek hát vele.

Noha Luther felismerése nem volt előzmények nélkül - sokat ta-
nult ő másoktól, élőktől és holtaktól, az egyház régi tanítórtól, nem
"egyedül" vette kézbe a Szentírást, hanem a "tanúk fellegétől" kísér-
ten -, mégis az egyház életében elsőnek ő találta meg e súlyos kér-
dés teljes megoldását: a Jézus Krisztusba vetett hittel nem bűnös
emberi természetünk változik meg, mert az megmarad halálunkig,
hanem Isten kegyelmének hatálya alá kerül egész életünk, múltunk-
kal, jelenünkkel, jövőnkkel együtt, amíg csak megmaradunk a hit-
ben. Isten Jézus Krisztus által nem a törvénye alapján tekint ránk,
mert akkor csak elítélhetné a legszentebb hívőt is, hanem' kiérde-
rnelhetetlen irgalmával szüntelenül bocsánatot gyakorol. Erre a ke-
gyehnére magunkat még előkészíteni sem tudjuk, mint ahogyan a
középkori teológia vélte.

A bűn a hívő emberen többé nem uralkodik (Róm 6,14/a) - en-
nek nem az az értelme, mintha a kegyelem elfogadása, a hit ese-
ménye kilúgozta volna belőlünk, ösztöneinkből, érzéseinkből, aka-
ratunkból, gondolkozásunkból a bűnös elemet. Ellenben ez a jelen-
tése: a bűn uralmát felváltotta a bűnbocsánat uralma. A bűnt Isten
bocsánata húzza át az életünkben, és nem a hívő ember megújult
lelkiereje semmisíti meg. Viszont ez az állandó érvényes bűnbocsá-
nat felszabadítja a hívőt a megoldhatatlan bűn ránehezedő terhe
alól. Felszabadítja arra, hogy életének élése közben újra meg újra a
természetéből fakadó rossz helyett a jót válassza. A bocsánat erővé
válik, amely segíti őt ebben. Hogy azután hányszor tudja legyőzni
élete folyamán szeretete az önzést, őszintesége az igazság leplezését,
megbocsátása a haragot, hűséges munkavégzése a kényelemszeréte-
tet, szelídsége az erőszakosságot -, ez a "statisztika" nem rá tarto-
zik. Isten kegyelmének hatálya átfogja erkölcsi győzelmeit és vere-
ségeit. Az ő dolga "csak" az Isten kegyelméből kapott erkölcsi erő
minél hűségesebb felhasználása az önös élet helyett a szeretet élé-
sére. Luther mindezt azzal a sokszor támadott, de nagyon igaz téte-
lével fejezte ki: a keresztény ember "egyszerre igaz és egyszerre bű-
nös". Bűnös a valóság szerint, igaz Isten előtt a hitben, Isten ke-
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gyeime által. "Nem vagytok immár a törvénynek, hanem a kegye-
lemnek a hatálya alatt" (Róm 6,14/b. Kamel' Károly fordítása).

A kegyelem hatálya alatt élni - ez a reformátori megoldás.
A hívő ember első és utolsó mondata életében: "Isten, légy irgalmas
nékem, bűnösnek!" E folyamatos vallomása közben a bűnbocsánat
hatalma dolgozik benne, s a kegyelem ereje tettek et érlel, elsősor-
ban a szerétet terén. S ebből valami mindenképpen megmutatkozik,
ha sokszor nem is látványosan. Bár néha meghökkentő példái van-
nak, mire képes ez a kapott erő.

A reformátori felismerés arra is elvezeti az egyházat, a kereszté-
nyeket, hogy nagyobb megbecsüléssel nézzenek a nem hívőkre:
azok élete nemegyszer több jót mutat fel, mint a vallásos embereke.
A becsületes emberi élet nincs a keresztény hithez kötve. A kegye-
lem alatt élés az Istenhez való új viszonyunk at jelenti, aminek ál-
dott következményei feltétlenül jelentkeznek embertársainkhoz való
viszonyunkban és életfeladataink teljesítésében, de valóságos, teljes
életújulásunk a feltámadás és örök élet reménységéhez tartozik.

A reformátoroknak (nemcsak Luther gondolkozott így) ez a látása
ma is utat mutat Isten kegyelmének helyes értelmezésére, a belőle
fakadó hívő és szolgáló életre. Sok bajt okozott már az egyházban és
hívő emberek életében, amikor e nélkül a reális keresztény látás
nélkül szólnak prédikátorok Isten kegyelmének hatásáról. Olyan fel-
lengzős szavakat, képmutató önhittséget, vagy lehetetlen erkölcsi tel-
jesítmény hajszolását vonja ez maga után, ami elveszi Jézus meg-
váltó tettének hitelét, s inkább akadályt, mint segítséget jelent a
nem hivalkodó, de szeretetben munkás, belsőleg felszabadult keresz-
tény életben. Megkegyelmezett bűnösök vagyunk - ez az igazság.

1966

Keresztény öntudat

A Krisztus-hitben ellentétek egysége valósul meg. Bűnösök va-
gyunk és maradunk halálig: ezt a tényt, Isten mértékével mérve,
alázatosan el kell ismernünk. Szorosan hozzátartozik a bűnbocsánat.
Megkegyelmezett bűnösök - ez a keresztény emberre jellemző élet-
érzésnek, a hit "dialektikájának", kettősségének egyik oldalra.

A másik oldal, amely látszólag ellentétben van az előzővel: a he-
lyes cselekvés tudata. S ha a lutheri kereszténység Pál apostolra fi-
gyelve tanulta meg a kegyelem nagyságát, meg kell tanulnia tőle a
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kötelességeit teljesítő, feladatát elvégző, életét megfontoltan alakíto
hívő ember öntudatát, jó lelkiismeretét is: "semmi vádat nem tudok
önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítél-
kezik, az az Úr" (lKor 4,4); "ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelki-
ismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztasá-
gával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk
a világban, kiváltképpen pedig közöttetek" (2Kor 1,12).

Ehhez az öntudatos keresztény magatartáshoz míndenekelőtt az
szükséges, hogy félretegyünk egy bizonyos kegyes álszerénységet.
Egy időben különösen hajlamosak voltak oahívők arra, hogy meg-
nyilatkozásaikban csak a bűnbánat jusson szóhoz, Öszinte iönértéke-
lés, a jól elvégzett tettek nyílt, természetes vállalása nem illett bele
a kialakult hívő szóhasználatba. Merjük levetni a hamis álarcot,
mintha hívő ember csak a bűnbánat komor vagy a bűnbocsánat el-
ragadtatott arckifejezését mutathatná, . .

Egyébként lélektani szempontból sem lehetséges' a szüntelerrszé-
gyenérzet. Kóros lelki zavart tükrözne az önmegvetés folyamatos ál-
lapotil.. Nem lehet tartósan élni lelki egészségben önmagunk elítélé-
sének szűnetlen nyomása alatt, még úgysem; hogy eza' nyomás
időnként feloldódik a kegyelemre való gondolásban, amikor találko-
zunk a bűnbocsánat evangéliumával igehirdetésben, .irriádságban, úr-
·vacsora.han.' ..

A hívő kereszténynek is szüksége van arra a tudatra, hogy helye-
sen dönt,' másképp nem tehetne. Luthernek a wormsi birodalmi gyű-
lés színe előtt tanúsított bátor magatartását találóan kifejező mon-
'dat (ami akkor is jellemző, ha a történeti hitele nem egészen biz-
tos): ,;Itt állok, másként nem tehetek" ~, kevésbé történelmi, sőt
egyszerű hétköznapi helyzetekben, nem ilyen drámai módon, de
alapjában véve el kell, hogy töltse a hívőt az élete útján. A keresz-
tény öntudat jelentősége nem kicsi, akár hitünk tartalma, a tények
vagy a lélektan felől közelítjük meg.

A megoldás ott van, hogya szóban forgó látszólagos ellentétek -
Isten kegyelmére való rászorultság, tehát a bűnbánat és a bűnbocsá-
nat bizonyosságának tudata egyfelől, a helyes cselekvés érzete, a jó
lelkiismeret másfelől - nem különülnek el bennünk, hanem egybe-
fonódnak; egységet alkotnak. A hívő ember tárgyilagosan megálla-
píthatja, ami értéket, tehetséget, teljesítményt, szolgálati adottságot
talál saját magánál. Lehet nyugodt és biztos élete nagy körvonalai
vagy kis részletei, sorsdöntő válaszútjain hözott elhatározásai felől.
Mondhatja magának, másoknak: úgy tettern ebben és ebberia hely-
zetben, ahogyan legjobb szándékom, hitem' és a szerétet irányelve
alapján tehettem. .' -Ó,

Ebbe a keresztény öntudatba beleszövődik,' hogy méglegtökélete-
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sebbnek vélt lépéscink sem bűn nélküliek ezen a földön, s rászoru-
lunk életünk egészében és parányi filmkockáiban egyaránt Isten bo-
csánatára. Benne rejlik a felismerés, hogy az élet legtöbbször nem
egyrétű, hanem igen bonyolult. Sokszor visz ellentmondások közé,
ütköző helyzetekbe, amikor nincs, nem lehet egyértelműen jó meg-
oldás. De ezekben a kényszerűen kompromisszumot jelentő dönté-
seiben is bizonyos lehet a hívő Isten irgalmáról, s arról is, hogy az
adott helyzetben azt a lépést, lépéssort tette meg, amelyet viszonyla-
gosan a legjobbnak tartott. Végső soron ahhoz, hogy nyugodt lelkiis-
merettel tekintheesünk vissza életünkre, az a hit is szükséges, hogy
Isten kegyelme nemcsak megbocsát, hanem dolgokat jóra istudvál-
toztatni, felhasználva jó és rossz emberi tetteket egyaránt. Bonhoef-
fernek egyik mély hittétele így hangzik: "Hiszem, hogy 'hibáink és
tévedéseink sem hiábavalóak, és hogy Istennek nem nehezebb ve-
lük a dolga, mint vélt jótetteinkkel."

A hit említett ellentéteinek az egysége adja a belső bizonyosságot,
amellyel lehetséges nyugodtan járni életünket, végezni feladatain-
kat, meghozni elhatározásainkat.

1970

Hegyen épült város

Nem hangzik ma fu.rcsán Jézus szava, ahogyan Máté evangéliuma
közli : "Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen
épült város"?! (5,14) Hiszen a mai korban a kereszténységnek sok-
kal szerényebbhellyel kell 'beérnie. Pedig tévednénk, ha azt-gondol-
nánk; hogya "hegyen épült város" megjelölés az egyháznak külső
sikerekben gazdag, látványos, tömegeket mozgató kerszakára vonat-
koztatható.

Másról van szó. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ami lényük
bensejében van, ami gondolkozásukat meghatározza, ami a hitüket
alkotja, ait nem lehet elrejteni, valamiképpen kiütközik rajtuk. Nem
az öltözködésében, a szokásaiban,az életformájában más a hívő ern-
ber. Voltak ugyan a régebbi évtizedekben olyan kegyességi irányza-
tok, -amelyek külsőségekben is kialakítani vélték a keresztény ern-
ber típusát. Ez divat- és szórakozásellenességben jelentkezett, mint-
ha maradi öltözködés, konzervatív életfelfogás, visszahúzódó életvl-...
tel jellemezné az igaz keresztényt.

A hitük, keresztény gondolkozásuk mégis megnyilatkozik, meg':'
sejlik szavaikban és tetteikben. Nem a régi értelemben vett "bizony-
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ságtételekre" gondolok. Azokban sokszor volt erőltetettség és gőgös
fölény. Inkább arra gondolok, hogy az élet dolgaiban való állásfog-
lalásukban, ahogyan egy kérdéshez, nehézséghez, szomorúsághoz
vagy örömhöz, a munkatársaikhoz, általában az emberekhez visze-
nyulnak, abban jelentkezik a Krisztus-hitük, És a tetteikben is. Fő-
ként a Biblia által "jó cselekedeteknek" nevezett tettekben, azaz
olyan cselekedetekben, amelyekben valamit mások javára tesznek, a
szeretet tetteiben.

Ehhez azonban sürgősen idekívánkozík két megjegyzés. A keresz-
tény ember hitét szavai és tettei sohasem tükrözik tökéletesen, ha-
nem sokkal inkább nagyon is gyarlón, fogyatékosan. Ezért nem is
olyan könnyű észrevenni. Mégis befolyásolja gondolkozásúkat és
helytállásukat. A másik hozzáfűzés legalább ennyire fontos: éppen
a tetteikben nincs különbözőség a mély emberségű nem hívőktől.
Az emberi közösségek és az emberiség nagy ügyei egyképpen vonz-
zák szolgálatuk ba őket. A hitük más, az áldozatkész tettük gyak-
ran azonos.

Így világít át ma is a hívő keresztényeken a kapott fény, Isten-
nek Krisztusban megmutatott és a lelkükben megtapasztalt szere-
tete. Sokszor homályos, kormos lámpaüveg ők, de a lelkükbe, az éle-
tükbe hullott fény mégis valamiképpen áttör rajtuk. Hogy ez ki-
sebb vagy nagyobb körben történik-e, az élethelyzetük függvénye,
következménye. Attól függ, hogy Isten az életsorsuk alakításával pa-
rányi vagy magasabb la.npatartóba helyezte-e el az életüket. Egy
Schweitzer Albert millióknak világított a beléje hullott fénnyel,
mert rendkívüli életútjával, amelyhez a tehetség és az áldozatosság
egyaránt hozzátartozott, megszámlálhatatlan ember figyelmét von-
zotta magára. Egyszerű, névtelen hívők csak néhány embernek vi-
lágíthatnak, "akik a házban vannak". Ezek úgy halnak meg, hogy
mit sem hallatnak magukról. De a kapott fény ugyanaz. És a fény
továbbadása azonos: hűséges keresztény élet dolga - akár százezrek
figyelnek rá, akár néhány ember ismeri csupán.

Amiről most beszélünk, nem valami külön erőfeszítés. Ez törté-
nik, ha történik. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült vá-
rost nem lehet elrejteni. Ha valakiben ott lüktet a Krisztus-hít, az
Isten szeretetének bizonyossága, ez minden emberi gyarlósága és vét-
kei ellenére átvilágít néha szavain és tettein. Jézus nem feladatot tűz
tanítványai elé: nem azt mondja, világítsatok másoknak! Ha valaki-
ben, a gondolkozásában, lelkében ott van az Istentől kapott fény,
úgyis áttör rajta. Inkább biztatásnak vegyük; legyünk hálás tudatá-
ban annak, amit Isten a Krisztusról szóló evangéliummal a lelkünk-
be, az életünkbe helyezett - áldásul keveseknek vagy többeknek.
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Nagy összefüggésben is érvényes Jézus megállapítása a mi ko-
runkban. Persze nem annyira a templomok igehirdetéséből jut el az
Istentől adott fény sokakhoz. Az egyház szertartásai ma sehol sem
nagy lámpatartók a földön. De megfigyelhetjük világviszonylatban,
hogy olykor világi közegeken át, egy regényben, filmben, drámában,
versekben, gondolatokban csilIámlik, meg-megvillan ugyanaz a fény ..
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·Beszélgetés a Godot-ra várókkal

Samuel Beckett, ír származású Író Godot-ra várva színműve a bu-
dapésti Thália Színház parányi stúdiószinpadán megrázó élményem
volt. Csupán két sorból álló nézőtér vette körül az alig-emelt szín-
játszó teret s így a színészek játéka mögött közvetlen közelről lát-
tuk a szemben ülő nézőket; egyik-másik arcra kezdettől végig kedé-
lyes mosoly ült rá, mintha a darab huligánok nevettető zsargonja
kedvéért íródott volna. Ezt a nem általános, de nem is szórványos
nézőtéri jelenséget nem támasztotta alá a kitűnő rendezés, amely tel-
jesenhű volt a színmű kétségbeejtő tragikumához.

A ;,tragikum" nem a szokásos klasszikus drámai értelemben ve_o
endő: nincs itt sorsszerű konfliktus, szinte cselekmény sincs, de amí-
ezekkel az emberekkel a színpadon történik és nem történik, a szi>
tuációjuk, testi és lelki állapotuk, élethelyzetük, beszélgetésük
(amennyiben .,szó-váltásukat" annak lehet nevezni) - egyetlen Iul-
dokló sikoly. Szinte fizikailag hat a figyelmes, értelmes nézőre az
ernber alatti állapot vergődése, amit lát és hall két méterre a szeké-
től. Egyik barátom, aki a Nagyvilág világirodalmi folyóiratban! öl~
vasta.a darabot és az döbbenetesen megfogta, írta nekem: "Teljes el-
nyomorodás; az Ember Tragédiájára gondolva: eleszkimósodás. A sze-
replők csak nyavalyognak, semmitmondó szavakat nyafognak. nem
értik egymás beszédét, saját piszkukban nihilkednek."?

Prób álom most megközelíteni a darab valóságábrázolását. A kül-
földi kritika igyekezett lefordítani a színrnű jelképeit. A színen soha
meg nem jelenő, mindig csak várt, de valóságosságát illetően is bi-
zonytalan Godot-t egyesek Istennek, mások a szerencse, a sors meg-
testesítőjének vélték. Ez félreértése a darabnak. Az író következő
színrriűvében (A játszma vége) talán e kritikai próbálkozás elleni til-
takozásul a két főszereplő "abszurd beszélgetését" megtöri ezzel a
mondattal : ,,- Nem kezdünk mi je ... jelenteni valamit?"3 Anélkül,
hogy a Godot-ra várva egyes alakjait és kifejezéseit jelképszerűen
fognánk fel és "lefordításukra" törekednénk, ami nem felel meg az
"abszurd dráma" természetének, a mű egészéből és részleteiből ki-
rajzolódik-rnondanivalója azok előtt, akik mélyére tudnak nézni.
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Kilátástalan, kétségbeejtő emberi helyzet - ez jellemző mind a
négy főalakjára. A két csavargó éhes, rongyos, piszkos, hajléktalan,
egyiket állandóan megverik az emberek, a másik beteges, örömük
nincs, még emlékeik sem vigasztalják őket, mert emlékezőképessé-
gük megromlott. Sőt reménységük sincs. "Godot úr" várásához nem
fűződik határozott vágy. "Várjunk, hadd lám, mit mond. - Ki? -
Godot. - Tulajdonképpen mit kértünk tőle? - Nem voltál ott? -
Nem figyeltem oda. - Nos hát, tulajdonképpen semmi határozot-
tat." Ez a kis töredék is mutatja, hogy a titokzatos Godot-ra várás-
nak valójában alig van reménységtartalma. Megjelenésétől azt vár-
ják, hogy kibírhatatlanul eseménytelen, értelmetlen és nyomorúsá-
gos életükben valami történni fog, valami jó. De nem is az a lénye-
ges, hogy a két főalak szüntelen várakozásának reménységjellege vi-
tatható, hanem hogy a darab ezt objektíven szemléli. Ez nem hagy
kétséget afelől, hogy Godot várása merő képtelenség, a remény kari-
katúrája.

A két csavargó sorsánál még ijesztőbb a másik két élet: az úr és
a szolga egymáshoz kötött útja. Az első felvonásban még peckes a
szolgáját pórázon rángató gazda, de szellemi nyomorúsága ott is
kiáltó; míg a második felvonásban már megvakulva botorkál révete-
gen. Szolgája elejétől végig olyan, mint akiben már alig van élet,
holtra fáradt, gépiesen engedelmeskedik, és mikor gazdája gondol-
kozásra serkenti, a belőle ömlő szóár egykori értelmes, mély gondo-
latok szánalmas romjait sodorja.

Reménytelen emberi élet - ezt a megállapítást vetíti elénk a da-
rab olyan torz tükörben, amelynél kétségbeejtőbbet, szánalmasabb at
keveset találunk a világirodalomban.

S ezen a rettenetes nyomorúságos 'helyzetkép en mégis keresztül-
villan - vissza-visszatérően a darab folyamán - két fénysugár. Az
az érzésem, hogy a színmű irodalmi bírálói figyelmét ez elkerülte,
ami különösen a másodikat illetően meglepő, noha az első is nyilván-
való, csak ahhoz hívő szem szükséges.

A kétségbeejtő sivárságot áttöri a darab egy-egy pontján a Szent-
írás szava. Természetesen, egy ilyen hangvételű műben ez csak tré-
fás-gúnyos komolysággal történhetik.

Az utolsó órajukról beszélget a két csavargó. Egyfelől megköny-
nyebbülés, másfelől rémület érzése fogja el Vladimirt, ha rágon-
dol. Aztán néhány közbevetett mondat után váratlanul így szól:
,,- Az egyik lator üdvözült. (Szünet) Nem rossz százalék. (Szünet)
Gogó! - Mi az? - Mi lenne, ha bűnbánatot tartanánk? - Mit bán-
junk meg? - Mit is ... (keresi a szót) Ne részletezzük !" Nevetnek
egyet, de a téma visszatér: ,,- Azt a két tolvajt a Megváltóval együtt
feszítették keresztre. Azt beszélik, hogy az egyik megmenekült, a
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másik viszont... tkeresi a megmenekült ellentétét) elkárhozott. -
Mitől menekült meg? - A pokoltól. (... ) Hogy lehet az, hogya négy
evangélista közül csak egy beszéli el így a történetet? (... ) - No és?
Nem egyezik a véleményük, ennyi az egész. - De mind a négyen ott
voltak. És csak az egyik beszél üdvözült latorról. Miért higgyünk in-
kább neki, mint a többieknek?"

E beszélgetés fényében mélyebb jelentést nyerhet Godot várt ér-
kezésének később kétszer is ismétlődő ilyen megjelölése: "Akkor
megmenekültünk!" Nem akarom ezt a halvány vonalat erősebben

- kírajzolní a valóságosnál, mert nem több, mint árnyszerű ismétlődés.
Az üdvözült latorra vonatkozó töprengésük a haláluk pillanatáról
folyó beszélgetésben azonban olyan transzcendens rést nyit meg re-
ménytelen helyzetük zárt boltozatán, amely bár csupán kérdés ma-
rad, de a nyitott kérdések mindig feszítőerőt hordanak magukban.
Az, hogy Godot várásának egyetlen határozott tartalma az említett
kétszeri "Akkor megmenekültünk", s ennek félreérthetetlen szerkesz-
tési összecsengése az egyik latorra vonatkozó, fentebbi "Megmene-
kült" megállapítással, kétségtelen halvány utalás az újszövetségi
"megmentetés"-re, az üdvösségre.

Hasonlóan transzcendens sugártöredék vergődik a gondolkozó
szolga szélsebes hadarásában. Ura, Pozzo, parancsára Lucky telje-
sen egy hangon, néha dadogva, belebotolva a szavakba és keresve
az elfelejtett helyes kifejezést "gondolkozni" kezd (az írásjelek e
szövegben hiányoznak, hogy a mondatok egybefolyását jellemezzék) :
"Adva lévén mintahogy Pomcon és Wattmann nemrég közzétett mü-
veíből kiderül egy személyes isten léte kvakvakvakkva fehér sza-
kállal kvakva kívül téren és időn s aki isteni apatiája isteni atham-
biája isteni aphaziája magasságaból szerfölött szeret mindannyiun-
kat néhány kivétellel nem tudni miért de majd -megtudjuk ... " Be-
széde egyre zavarosabb, végül értelmetlen zagyvasággá válik, de
ezekben a kezdő mondatokban az Isten-kérdés alapvető problémája
kavarog: létének és szeretetének talánya.

Továbbá: Estragon, az egyik csavargó lyukas és szűk bakancsát
ott akarja hagyni az úton. A következő párbeszéd zajlik közte és
társa, Vladimir között: ,,- Nem járhatsz mezítláb. - Jézus is úgy
járt. - Jézus! Mi közöd neked Jézushoz? Csak nem hasonlítod hoz-
zá magad? - Egész életemben hozzá hasonlítottam magam. - Az
más, ott meleg volt, jó élet. - Igen, s az embert egykettőre keresztre
feszítették." Életük nyomorúságában felködlik Jézus alakja, aki vál-
lalta az emberi sorsot.

Később tótágast állanak, hogy gyorsabban múljék az üres idő:
"Estragon (abbahagyja a tótágast, ökleit rázva, teli torokból) : Kö-
nyörülj rajtam, Istenem! Vladimir (megbántva): És rajtam ne?
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Estnigo.n '(mint előbb): Rajtam! Rajtam! Könyörülj rajtam!" ·Ez a
kiáltás nem irónia, nem is utolsó szalmaszál (annál sokkal vagányab-
bak, keményebbek ezek a fickók), ez ...:.-:-imádság. Nem pallérozott.
mint. a 130. zso.ltár,de nem kisebb mélységből szakad -fel: teljesen
reménytelen élethelyzetból. Annyira erős a belső párhuzam, hagy a
bizonytalanul tótágast álló csavargó kétségbeesett ordításából szinte
hallom a zsoltár szavait: "A mélységből kiáltak hozzád, Uram!"
Megdöbbentő a tartalmi párhuzam - távol van tőlem, hagy ennek
felidézésével az írót "gyanúsítsam", noha Estragori kiáltása zsoltár-
idézet - az ószövetségi zarándokének "mélység" kifejezése és a két
csavargó halálszerű életállapata között: a "mélység" az ószövetségi
gondolkozásban az alvilági nagy tenger, a Seol vizei, ahová a halat-
tak kerülnek.

Szó sincs arról, hagya szerző a keresztény hitben keresné a meg-
oldást. A darab különböző pontjain előjövő bibliai, vallásos sík,
amely rávetül a két csavargó külső ésbelső szituációjára, olyan po-:
zitívum, amelynek írói lélektana rejtélyét aligha tudnám megfejteni.
De ·túl e transzcendens utalások írói szubjektív hátterén a mű alko-
tóműhelyében, objektív módon képviselik, jelentik a darabbariazt a·
függőleges. viszonylatot, amely. felé futnak kínlódva a megrajzalt
emberi sorsok :álatar egyetlen menedéke az -utolsó pillanatban; az
Istennek személyes szeretete ; a testvérünkké lett Jézus; az emberi
élet első és utolsó; (nem idöileg, hanem lényegileg) végső lehetséges
szava Istenhez: -Miserere nobis, '
. Lehetetlen most ide nem vetítenem az 1958-ban meghalt fran-
cia festőnek, századunk egyik legnagyabb művészéne'k, Georges
Rouault-nak Nagy Testamentumát. Azt az 58 rajzból álló sorozatot,
amelyben a társadalom mélyéről, a háborús és emberi nyomorúság-
ból vett jeleneteket, a bizalmatlanságnak, gyűlöletnek, kiszolgálta-
tottságnak, közömbösségnek lapjait e koncentrált címben foglalja
össze: Miserere nobis,' könyörülj rajtunk. S ezzel a címmel az ólmos
vigasztalanságnak képeit - melyek között szintén megjelenik Jézus
alakja, a szenvedő Jézusé a keresztfán, rájegyezve a festő saját kéz-
írásával Pascal mondása: "Jézus vívja halálküzdelmet a világ vége-
zetéig" - odahelyezi Isten nagylelkű megbocsátásának döntésébe.t

Samuel Beckett-től távol van ez a pozitív keresztény hit, -de da-
rabjaból mégis észrevehetően lendül ugyanez a mozdulat. Vannak
olyan tények az irodalomban is, amelyeknek nem lehet más magya-
rázatot adni, mint amit Jobbágy Károly költő így fejezett ki Ma-
dách Tragédia-írásáról: " ... - maga sem tudta mit tesz - ... "

A Godot-ra várva si'kját újra meg újra .áttörö vertikális vonal volt
az egyik fénysugár, amelyet a személyes felfedezés farróságával él-
tem áto
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A másik fénysugár még meglepőbb volt, mert ennek meglátásához
nem szükséges keresztény szem, s valamiképpen mégis elsikkadt a
darabról olvasott közleményekben. Nos, ebben -az elképzelhetetlenül
sivár, kilátástalan testi és lelki nyomorúságban, amelyben a darab
alakjai vergődnek, van egy támaszuk, egyetlen támasz: az emberi
kapcsolat. Az irodalomkritika könnyen érvelhet amellett, hogy ez a
színmű az emberi életet egészen pesszimistán nézi, még azt is kitű-
nően lehetne bizonyítani, hogy a nihilízmus szószólója, de ebben a
szörnyű pesszimizmusban és tébolyító nihilben a közösség, ernber-
társ jelentősége úgy tündöklik, mint szemétgödörben az aranygyűrű.
Nem is jó a hasonlat, mert az emberi közösség nem elszigetelten tün-
döklik itt a sárban, hanem az egyetlen valóságosan jelentkező erő és
vigasztalás, ami e' négy ember képtelen élethelyzetét elviselhetővé-
teszi. A Beckett-darab ~ nem társadalmi összefüggésben, mert az
tudatosan hiányzik a mű Iátóhatáráról, hogy ezzel teljessé legyen a
színtér elvont miliőjének érzékeltetése - a pesszimistán értelmezett:
emberi létben, a nihilben mozgó életben az embertársi kapcsolatnak;
az emberek egymásrautaltságának olyan apoteózisát adja (persze,
nem-a romantika, hanem a mai drámaírás abszurd nyelvén), amely--
hez foghatót ismét keveset lehet találni az irodalomban.'

Számtalan részlet kínálkozik e megállapításom alátámasztására.
A darab elején hosszabb távollét után találkozik újra a két csavargó.
Egyik legelső mondatuk - s ez nem udvariasságból történik, mert
az ő életsíkjukon konvenciók nincsenek: "Vladimir: Örülök, hogy,
újra látlak. Már azt hittem, örökre eltűntél. Estragon: Én is: Vladi-
mir: Mivel ünnepeljük meg találkozásunkat? (Tűnődik) Állj fel,
hadd öleljelek meg."

Az elszunnyadó Estragont felébreszti társa: "Estragon (ráeszmél
helyzete borzalrnasságára) : Aludtam. (Szemrehányóan) Miért nem
hagysz soha aludni? Vladimir:- Nagyon egyedül éreztem magam."
Estragori azután el akarja mondani álmát Didinek - így becézi tár-
sát, aki őt meg Gogónak szólítja -, de az nem akarja meghallgat-
ni. ,,- Nem vagy kedves, Didiv.Kinek beszélj em el a lidércnyomá-
saimat, ha nem neked?" Összevesznek, Vladimir elfordul. .Eetraqon.
(előbbre lép): Megharagudtál ? (Csend. Újabb lépés előre) Bocsáss
meg! (Csend. Lépés előre. Megérinti Vladimir vállát) IdehalIgass,
Didi! (Csend) Add a kezed! (Vladimir megfordul) Ölelj meg! (Vladi-
mir megmerevedik) Hagyd, hogy megöleljelek ! (Vladimir elérzeke-
nyül. Összeölelkeznek. Estragori hátrahőköl) Fokhagymaszagod
van."

Fel akarják kötni magukat egy fára. A sorrenden vitatkoznak ;
"Gogo (mondja magáról) könnyű - az ág nem törik el - Gogo meg-
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hal. Didi nehéz - az ág eltörik, - Didi egyedül." Mire a másik,
Didi: "Erre nem gondoltam."

A második felvonás elején, éjszakai távollét után, Estragori sán-
títva megérkezik. Elutasítja Vladimir ölelő karját. "Vladimir (sértő-
dötten megtorpan) : Ha kívánod, elmegyek. (Szünet) Gogo! (Szünet.
Vladimir figyelmesen szemléli) Megvertek ? (Szünet) Gogo! (Estragon
lehajtott fejjel még mindig hallgat) Hol töltötted az éjszakát?
(Csend. Vladimir közelebb megy hozzá) Estragon: Ne nyúlj hozzám!
Ne kérdezz semmit! Maradj velem!" Aztán hosszan nézik egymást,
egyre erősebben remegnek egymás láttán, hirtelen összeölelkeznek,
s egymás hátára csapkodnak. •

Még egy kis részlet. A holtak titokzatos világa érinti meg lelküket.
Hosszú csend ül rájuk. ,,- Mondj valamit! - Várj, míg eszembe
jut. (Hosszú csend) - (Szorongva) Mondj bármit!"

Ha egy színdarab távol van a romantikus irodalomtól, akkor ez
igazán az ellenkező véglet. S közben nem akarunk hinni a fülünk-
nek, szemünknek : szív mélyéig megrendítő baráti érzés kap itt
olyan ismételt, meg nem szűnő kifejezést, amely minden különösebb
magyarázat nélkül is hirdeti: a legnehezebb emberi helyzetekben
az egyetlen, ami marad az embernek - a társ. A társ, aki együtt
érez, akivel beszélni lehet, aki nem hagy el.

Nem kevésbé érdekes ebből a szempontból a másik két ember,
Pozzo és Lucky. Az első felvonásban az úr és szolga kiáltó társa-
dalmi ellentétét sejtjük az ábrázolásban - ez így magában is az em-
beri közösség negatív előjelű alátámasztása, mert 'keményen érzékel-
teti, milyen rettenetes az emberi kapcsolat eltorzulása. De a második
felvonásban már túl vagyunk a torz embertelen kapcsolaton, a szív-
telen rabtartáson, itt csak két nyomorult, egymásra szorult ember
vergődik: Pozzo megvakult. Lucky néma. Tétova, bizonytalan sor-
sukban csak a másik jelent segítséget; egymásnak nélkülözhetetlen
támaszai. Újra odajutunk tehát: kétségbeejtő helyzetben egyetlen
megmaradó érték, segítség a másik ember. Beckett meghatározatlan
térben és időben játszódó abszurd drámája két-két egymáshoz kap-
csolt alakjával, e kapcsolatok minden torz volta, sőt az egyiknek
alapvető igazságtalansága, lázító képtelensége ellenére is, az emberi
kapcsolat hihetetlen jelentőséget hangsúlyozza - az ő világnézete
szerint.

A transzcendens és a közösségi fény így szőkik be abba az elké-
pesztően siralmas létábrázclásba, amit a darab nyújt.

Az emberi létnek e sötét értelmezését még részleteznünk kell né-
hány szemelvénnyel. Pozzo mondja megvakulásáról : "Egy napon va-
kon ébredtem, olyan vakon, mint a Sors." Másutt így bölcselkedik:
"A könnyek mennyisége a földön változatlan. Mihelyt valaki abba-
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hagyja a sírást, másvalaki máshol sírva fakad. Ugyanez a törvény
érvényes a nevetésre is. (Nevet) Ne ócsároljuk hát korunkat, hiszen
nem rosszabb az régebbi koroknál. (Csend) Természetesen ne is di-
csérjük. (Csend) Ne beszéljünk egyáltalán róla." Lucky kétségbeesett
táncáról azt mondja gazdája: "Tudják, hogyan hívja ezt .a tán-
cot? ... Hálótáncnak. Mintha hálóba gabalyodott volna." Az egyik
csavargó pedig "a világ iszonyatos zűrzavaráról" szól.

A vak sors, a könnyek változatlan mennyisége, a kor érdemtelen-
sége, a hálóba egyre jobban belekuszálódó ember félelmetes tánca,
a világ útrzavara - ezek jelzik a darab életlátását.

Ez az az állapot, amikor az idő jelentősége megszűnik. Az idő szá-
montartásának addig van értelme, amíg van változás az életben, de
ha mindent beborít az egyhangú sivárság, ha nem történik semmi
érdemleges, a dátumok elveszitik értelmüket. Vladimir kérdezi Poz-
zót, mikor némult meg szolgája. "Pazzo (hírtelen elönti a düh):
Meddig akar még gyötörni az idővel, hogy ekkor így, akkor úgy!
Őrült! Mikor! Mikor! Hát nem elég Önnek, hogy valamely napon
történt, olyan napon, mint a többi, egynap megvakultam, egy nap
megsüketülünk. egy nap megszületünk, egy nap meghalunk, ugyan-
azon a napon, ugyanabban a percben, ez nem elég Önnek? (Nyugod-
tabban) Az asszonyok a sír fölött szülnek, lovaglóülésben, a nap egy
percig csillog, aztán ismét az éjszaka következik."

Ismét ide kívánkozik egy párhuzam a modern művészet történeté-
ből. Klee-nek van egy festménye temetőről. A sírt jelző üreg nyí-
lása női nemi szervre emlékeztet. A születés és halál összekapcsoló-
dásának hasonlóan megdöbbentő, kegyetlen realitású képe Beckett
merész hasonlata.

Utolsó idézetem a színdarabból a humanitás hangját szólaltatja
meg, de ugyanabban a pesszimista keretben. A vak Pazzo elesik,
és segítségért kiált. Vladimir segítésre biztatja társát: "Addig csinál-
junk valamit, amig alkalmunk van rá. Nincs mindennap szükség
ránk ... Az előbbi könyörgés valójában az egész emberiséghez szólt.
De ebben a pillanatban ezen a helyen az emberiség mi vagyunk,
akár tetszik, akár nem. Ragadjuk meg az alkalmat, mielőtt késő
lenne. Legalább egyszer legyünk méltó képviselői ennek a fajzat-
nak, ha már szerencsétlen sorsunk közéjük vetett."

Itt van a helye, hogy elmondjuk: a darab 1947-48-ban íródott, a
második világháború keserű tapasztalatainak és új, megoldatlan tör-
ténelmi kérdések zűrzavarának légkörében. Ez nem mentségül akar
szolgálni az író pesszimizmusára. arra nincs szüksége, hanem némi
magyarázatul. Most ne vitassuk, mennyiben jogosulatlan ez a sötét-
látás, hanem fogadjuk el a jelenséget tényként: Beckett darabjában.
tömény formában és megrendítő erővel jelentkezik az a "rossz köz-
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érzet"- Németh László használta ezt a kifejezést a háború utáni'
nyugati irodalomra, Dürrenmatt.és Graham Greene méltatása kap-
csán -, amely több gyökérből táplálkozik.

Nem:' szűkíthető elterjedése a' francia egzisztencializmus irányza-
tára, mint némelyek gondolják. Samuel Beckett sem tartozik oda,
egy sor más 'jelentős íróval és művésszel, akik hasonlóképpen kilá-
tástalari vergődésben ábrázolják az emberi létet. Sokkal szélesebb je-
lenségről van' szó, messze túlhaladja az egzisztencialista filozófia ha-
tósugarát.xNern magyarázható ez a "rossz közérzet" kizárólágosan a
második világháború alatt történt embertelenségek kiábrándító >hatá""
sával, vagy új világháború és az atomfelhő rémével, a társadalom
kétségkívül jelentkező bajaival. Mindezekhez a' tényezőkhöz ' járul
egy olyan .általános lelki, eszmei, világnézeti hiány, amelya kor, az
élet. és a mindenkori ember negatí v' jelenségeivel találkozva' ,kiáb-
rándultságot és reménytelenséget eredményez. Dehozzájárul az így'
kialakuló életérzéshez a technizált világ elidegenítö. hatása is. '-o ,

'::' "Bdkapcsolódunlk'á' beszélgetésbe
. .' ".'

Mi a keresztény szavunk az életnek ehhez areménytelen szemléle-
téhez? Mielőtt erre válaszolnánk, felvetődik a megelőző kérdés ; egy-'
általán belemehet-e az 'egyház ilyen eszmecserébe?' Érdemes szemébe
nézni a tagadó válasznak, hogyannál világosabb legyen: az igenürik.
A negativ álláspontot legmarkánsabban H. "I'hielicke fogalmazza:
meg. Teológiai etikájában- foglalkozik a'Godot"-?"avárva színműv.el,-
,;Az egyház szolidaritása a modern .társadalommal" Cím-alatt. A da-
rab - véli - "az ún. modern ember Istenre várását tárgyalja".Fá-
sult és céltalan. várakozás ez' - folytatja -, amely. nem ismeri- azt,
akit vár. Az egyház nem kapcsolódhat .bele :"fecsegésükbe"; hogy ez-
zel közel kerüljön hozzájuk. Azt hinnénk az egyházról, hogy hozzá-
juk hasonló gondolkozású partner lépett melléjük. Az egyháznak in-
kább várnia kell az óráját, "szeretetbenés szomorúságban várnia",
szolidaritása ebben a várakozásban nyilatkozikineg.Így lesz ,;felké-
szült és hitelre méltó", amikor majd eljön a nagy alkalom, a .Jcaí-
ros".5 '

Thielicke ebben az állásfoglalásában hivatkozik H. Beckmaivnce,
s idézi többek között e mondatát: "Az egyház minél jobban utána
megy a modern embernek fatális szétforgácsoltságában, annál mesz-
szebb kerülünk attól a lehetőségtől, hogy egy napon megnevezzük
neki Istent, azt, akire vár."

Éppen ellenkezőnek látom a keresztény feladatot. Észre kell ven-
nünk, hogy ezek a reménytelen emberek a darabban nem ;,fecseg-
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nek" nemviccelődnek ' és vagánykednak, hanern sírnak és imádkoz-
nak, csak .nemszabványos módon:· A keresztény embernek - nem a
mindent jobban tudás-és .a rendíthetetlen biztonság ígényével.vha-
nem' igazi megértő, testvéri szolidaritással - társul kell szegődníe
a mai ember beszélgetéséhez.vkérdéséhez és kereséséhez. Az egyház-
nak nem az a dolga, hogy. biztosnak- vélt teológiai páholyábel nézze
az ún. modern ernber vergődését, a pesszimista életszemlélet remény-
telenségében, míg ·az mindenütt, csődbe jutva újra az egyház felé
fordulna, és, összetörtségeben azt kérne: segítsetek! - ez ugyanis
Beckrnann .és Thielieke kétes értékű jövendölése. Az egyház külön-
ben is soha-nem a holnaputáni feladataira gyűjti erejét, hanem mín-
dig a mában él, a mai feladatait ragadja meg,a mában fedezi fel a
"kaü:os"-t,az Istentől kapott alkalmat a .szólásra és szolgálatra.
:Szegődjünk hát társául .a."Godot úrra" váró embereknek; s kap-

csólódjunk bele az életük elevénjébe vágó beszélgetésükbe. Mert
hogy itt a színpadi deszkákon nem szellemeskedés folyik, hanem az
említett embertipus létkérdései izzanak, az vitathatatlan .annak sze-
mében, aki tárgyilagosan, előfeltevések nélkül nézi a darabot. De
mit tudunk mondani - mint keresztények -az élet és a jövő ilyen
sűrített reménytelenségére? '

Eltekintve attól, hogy itt egy bizonyoséletérzéssel találkozunk, az
érzésekkel, különösen is. az alapérzésekkel pedig nehéz vitatkozni;
hiszen ha valaki ilyennek érzi az életet, hiába mondanám neki: érez-
ze másként ---e, túl ezen a nehézségen, nem tagadhatjuk éppen a ke-
resztény hit alapján. azoknak a történelmi és élettapasztalatoknak
valóságát, melyekből ez az életérzés a 2Q. század második felében
sokakban kialakult. A· bűn, szenvedés, halál nagy tényei különböző
intenzitással tűnnek, néha ugranak a különböző korok átélőinek sze-
mébe. A mi korunk, sajnos, világviszonylatban ezekből világos és
megrendítő leckék et kapott. Az a kérdés, lehet-e akármibe vetett hit
nélkül élő,' semmilyen reménységtől nem· hajtott embereknek fény-
súgarat vetíteni az élet értelmére és a jövőre. Szűkebbre vonom a
kört, mert saját keresztény feladatunkról van most szó: aaéletben
és a történelemben alapvető módon csalódott embereknek lehet-e
hitelt érdemlő módon mégis beszélni Istenről?

Mindenekelőtt egy olyan alapvető tévedést kell felszámolnunk,
mely az egész vallástörténeten, sőt az ószövetségi és a keresztény ke-
gyességtörténeten is áthúzódik, és amelyet több nemzedék követke-
zetes keresztény v:allástétele -irthatnacsak ki az emberek, a vallásos
emberek gondolkodásából. Ez pedig az életnek, történelemnek köz-
vetle'rJ, összekapcsolása Istennel. Egyszerűbben mondom: tévedés,
hogy .Isten a jót jutalmazza, a gonoszt bünteti a földön, Az élet és a
történelem rrrenetében, Isten gondviselő, .értelmes, igazságos, bölcs és
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jóságos vezetése nem figyelhető meg. Isten kormányzása mindig is
talány, megfejthetetlen rejtély marad itt a földön. Isten-hitünk nem
oldja fel az élet bonyolultságát. A Godot-ra váró emberek a keresz-
tény hívőben olyan társat találnak, aki megérti, sőt elismeri problé-
májukat, s nem akarja a lét látszólagos értelmetlenségét megszün-
tetni, tagadni az Istenre való hivatkozással.

Hogy mennyire szükséges ennek hangsúlyozása, arra jó példa
S. Freud valláskritíkája, Többek között azon a ponton bírálja a "val-
lásos világnézetet", hogy a valóság ellene mond a vallás állításának
Isten gondviseléséről. De amit bírálatként mond, az egy olyan hely-
telen vallási felfogást tart szem előtt, amelyet mi elutasítunk. Vi-
szont Freud kritikai megállapítását teljes mértékben vállaljuk : "Nem
látszik beigazoltnak, hogy a világmindenségben létezik egy hatalom,
mely szülői gondossággal őrködik az egyén jóléte felett, és amely
az egyén számára végül is boldogságot biztosít. Ellenkezőleg, az em-
berek sorsa nem egyeztethető össze a világ jóságáról és igazságáról
alkotott fölfogással, sőt részben ellene is szól annak. A földrengé-
sek, az árvíz és tűzvész nem tesz különbséget jók és gazemberek.
jámborok és hitetlenek között. [... ] Sötét, érzéketlen és rideg ha-
talmak szabják meg az emberi sorsot; úgy látszik, nincs meg a ju-
talmazásnak és büntetésnek az az igazságos rendszere, mely a val-
lás szerint a világot' igazgatja."? Mi keresztények is ezt valljuk, s el-
vetjük azt a teológiai próbálkozást, amely a jóságos és igazságos Is-
ten képét levezetni akarja az élet valóságából, és megfordítva: az
Isten gondviselését be akarja mutatni az emberi sorsban. Ez Isten
igéjével összeférhetetlen vállalkozás lenne. Ha mindezt meggondol-
juk, egyszerre több megértéssel figyeljük Vladimir és Estragori be-
szélgetését.

Ez a beszélgetés minket Jób könyvének mondanivalójához vezet.
A bibliai Jób belső tusájának más a kiindulópontja, de azonos a vég-
ső problémája. Ott a kegyes ember küzd életének érthetetlen csapá-
sai láttán az Isten megértéséért. Itt pedig a szekularizált,' a "nagy-
korúvá" lett ember keresi - noha e keresés reménytelensége kez-
dettől fogva tudatos előtte - az élet értelmetlenségének megoldását.
A Godot-ra várva a huszadik századi szekularizált "Jób"-ok beszél-
getése: Isten helyébe az élet, az események, a történések értelme lé-
pett. E különbség ugyanazt a kérdést takarja, csak a bibliai helyzet-
ben a szemelyes, gondviselő, világkormányzó Isten léte feltételezve
van, itt pedig ennek kikapcsolásával a működésének eredménye van
kérdésessé téve.

Jób 'így jut el problémája megoldásához: "Akkor válaszolt az úr
Jóbnak a viharból és azt mondta: Kicsoda homályosítja el az én
végzésemet tudatlan szavakkal? [... ] Én majd kérdezlek." (Jób 38,
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1-3) Jób válaszában megismétli Istennek ezt a szavát, és megaláz-
kodik: "Ki az, aki elhomályosítja Isten végzését tudatlanul? Meg-
vallom azért, hogy nem értettem. Csodadolgok ezek nekem, és föl
nem foghatom. [... ] Ezért megvetem magamat, és bűnbánatot tar-
tok porban és hamuban." (42,3-6)

E bibliai "beszélgetésnek" tartalma tehát az, hogy Istennek élet-
és világkormányzását ember meg nem értheti. Életünk folyásának
isteni értelme "Isten megfoghatatlan és felfoghatatlan titka marad'tf
Jób "csodálkozva áll meg Isten teremtő munkálkodásának ezernyi
talánya előtt, amelyekre az embernek nincs felelete: [... ] Isten kor-
mányzása megmarad rejtélynek". Jób szenvedéséről nem húzódik
félre a titok fátyla. Szenvedése "az emberi belátás és értelem hatá-
rain túl marad"," Jób elhallgat, sebben "a boldog hallgatásában van
a végérvényes felelet a Jób-problémára'U? .

Itt van az azonosság az ószövetségi kegyes Jób és a huszadik szá-
zadi szekularizált "Jób" látása között: ahogyan Isten életirányító
működése, a "gondviselés" ezernyi talány ával előttünk érthetetlen
titok, amelyalatt a hívő ember csak bizalommal meghajol, de értél-
mével fel nem fogja, hogyne maradna ugyanúgy megoldhatatlan en-
nek az isteni eseményirányító működésnek Isten nélkül nézett ered-
ménye, az élet, a történések, a sors sokszor szenvedéstől és kuszaság-
tól átszőtt rejtélye?!

De ezen a megértésen túl, amellyel bekapcsolódik a keresztény
hit a Godot-ra várók beszélgetésébe. tud-e valamí pozitívumot is
rnondani? A szolidaritásnak e belső, őszinte, tartalmi átélésén kívül
van-e tovább vezető kézmozdulata?

Csak egy ajtón át van továbbvezető út - ezt nekünk nagyon be-
csületesen el kell ismernünk. Ne akarjunk mi keresztények Isten
hamis védői lenni az élet értelmetlenségének jeleivel szemben. Ez
téves kiút lenne, s csak Freud és mások jogos istenhit-birálatához,
ezen keresztül az ilyen istenképzet megérdemelt összeomlásahoz ve-
zet. Egyetlen "ajtó" nyílik, s lám, János evangéliuma is az ajtó szó-
val nevezi: Jézus Krisztus. Az Isten-hit lehetősége nagyon leszűkül
az élet, sors, szenvedés értelmetlenségel láttán, a Godot-ra várók ke-
gyetlenül nyers, de valóságos leleplezései közepette: az Isten igazi
valósága csak a Jézus Krisztuson keresztül tartható fent a szekula-
rizált ember jogos valláskritikája és életlátása nyomán. Valamikor
régen lehetett dolgozni a "gondviselő", a "jóságos" Isten fogalmá-
val, egy naivabb kerban hiszékenyebb emberek között. A 20. század
második felében joggal szemünkbe nevethetnének, ha a "jó Istent"
emlegetnénk a gázkamrák, koncentrációs táborok, Hirosima, Naga-
szaki és egyebek után.

Legyünk hálásak ezért az Isten-kritíkáért, mert figyelmeztet ben-
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nünketa keresztényhit alapvető, igazi, tulajdonképpeni tartalmára:
a "jó". Isten csak Jézus Krisztusban fedezhető fel. Az élet, a törté-
nések, különösen is a szenvedés számtalan értelmetlen, igazságtalan
jelensége lehetetlenné. teszi a gondviselő Isten felismerését magában
nézve. Még aki hisz benne, aki alázattal meghajol végzései alatt, az
sem "érti" meg őt életkormányzó cselekvéseiben, de ennek ellenére
elfogadja mindenható akaratát -:- mint Jób. Egyedül Jézus Krisztus
az, akinek életén, tanításán, halálán, feltámadásán, a róla szóló mai
bizonyságtételen át a szerető, kegyelmes Isten arca felragyog. A ke-
resztény hit az élet megfejthetetlen talányai, értelmetlenségei mögött
hiszi Istennek a Jézus Krisztusban megísmenhető szerető lényét és
cselekvését. A gondviselő Isten megtalálása így Jézushoz kötődik,
csak az általa megmutatott irgalmas Isten, az Atya megismerésében
mehet végbe. Minden más gondviseléshitet - ennek szekularizált
változata az élet, a sors értelmének keresése is - jogosan szétmor-
zsol az élet valósága.

Vladimir és Estragori beszélgetése ott nyújtja a kapcsolópontot a
keresztény mondanivaló megszólaltatására, ahol Jézusról és a meg-
menekült latorról beszélgetnek kételkedve, ciníkusan, de saját sor-
sukba ágyazottan. Mint mondottuk, nem Jézusra várnak ők, "Godot
úr" a darabban nem vihető át sem Isten, még kevésbé Jézus sze-
mélyére. De amit az egyház, a Biblia az ő reménytelenségükre, pesz-
szimista életszemléletükre válaszul adhat, az valóban Jézus Krisztus,
akit nem várva mégis várnak. Amint Jób sem várta őt, s mégis Jé-
zus hozott megoldást Jób nyitva maradt kérdésére, arra, hogy való-
ban csak rettentő Úr-e az Isten.

1966



Próféták utóda: Martin Buber

Vallomásomat elmondt am róla a címben. Ez a zsidó teológus és
modern gondolkodó az ószövetségi próféták küldetésének folytatója
a 20. században. A próféták hitvilágát döbbenetes erővel jelenitette
meg, s ugyanakkor átültette a mai időkbe. Sőt a próféták hitével új
szót mondott a zsidóságnak, kereszténységnek, korunk gondolkodó
embereinek - új szót, melynek isteni leheletét és erejét nem lehet
meg nem éreznünk írásaiból. Halálakor - 1965 júniusában huny ta
le szemét, 87 éves korában - figyeltem fel rá különösebben, s az
azóta eltelt másfél év alatt nem tudtam szabadulni alakjának sugár-
zásától.

Ez indított arra, hogy foglalkozzam szellemi örökségével. Elsősor-
ban tőle olvastam, róla kevesebbet. De ez a válogatás célom irányába
esett: őt magát szeretném megszólaltatní és hatóvá tenni hazai kö-
rünkben. Az így született nagyobb méretű tanulmányom hét feje-
zetre oszlott." Az elsőben Buber Oszövetség-értelmezését vázoltam.
A másodikban Jézusról vallott tanúságtételét szólaltattam meg, akit
ifjúságától kezdve az ő "nagy barátjának" érzett. A következő feje-
zet a zsidóság és a kereszténység viszonyát tárgyalta Buber megvi-
lágításában. Ezután következett a chaszidizmus megelevenítőjének
bemutatása: ennek a 18. században Galíciában keletkezett zsidó val-
lási megújulásí mozgalomnak, a zsidó misztika megnyilvánulásának
modern képviselőjeként ísmerhettük meg öt. Az ötödik fejezet a zsi-
dó népnek ősei földjén alakítandó új, igazi emberi közösségére, kul-
turális és vallási megújhodására vonatkozó vágyával foglalkozott,
melytől elválaszthatatlannak rnondotta az arabokkal való megbéké-
lést. Terjedelmi okokból csak a tanulmány további, utolsó két feje-
zetét iktatom ide.

Előrebocsátom rövid életrajzát. 1878-'ban született Bécsben. "Len-
gyel zsidónak" vallotta magát, mert alig hároméves korában Ga1íciá-
ba került, és hosszú éveket töltött Lemberg mellett tudós nagyapjá-
nál. Itt vált második anyanyelvévé a bibliai héber és az új héber
nyelv. Ebben a környezetben ismerkedett meg egészen fiatalon a
chassidizmus élő maradványával. Egyetemi tanulmányait Bécsben
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folytatta. Egyre jobban elmélyedt a nyugati filozófiában. 1923-tól
1933-ig a Irankfiirtí egyetemen a zsidó vallásbölcsel et, majd az ál-
talános vallásbölcselet tanára. A harmincas-negyvenes években tár-
sadalomtudománnyal, pedagógiával, lélektannal, pszichoterápiával,
orvostudománnyal is foglalkozott. A hitleri kerszak elején elvesz-
tette állását, de lelki hatása szétsugárzott a németországi zsidóság-
ban a vész kezdetén. 1938-ban jutott a Szentföldre, ahol haláláig élt.
A jeruzsálemi egyetem tanáraként szociológiát és pedagógiát adott
elő. Szíve régi vágya beteljesedéseként az új Izrael hű polgára volt,
de biblikus, megbékélésre törekvő álláspontja nemegyszer juttatta
ellentétbe a fiatal zsidó államban, az ifjúság között is uralkodó na-
cionalista, militarista szellemmel.

Eletének legnagyobb bibliatudományi alkotása az Oszövetség né-
met nyelvű fordítása, melyen 1926-tól 1964-ig dolgozott - az első
években korán elhunyt tanítványával, Franz Rosenzweiggel együtt.
Akorszerű írásmagyarázat eszközeit használó Buber fordítása utol-
érhetetlen mestermű; a héber szöveg mélységeinek megértésén és a
ném et nyelv ihletett, költői szépségű használatán alapszik. Biblia-
fordításának módszerét a hűség alapvető szempontja vezérli. (Keve-
sen tudják, hogy 1910-ben a finn nemzeti eposz, aKalevala német
fordításával lepte meg az olvasókat.) Oszövetség-fordításának tragí-
kuma, amely azonban nem teperte le és nem vette el kedvét a mű
végbevitelétől -, hogy az anémet nyelvű zsidóság, amely számára
készíteni kezdté, legnagyobb részében a pusztítás áldozata lett. Az
életére való visszapillantást azzal zárjuk, hogy századunkban Mar-
tin Buber volt a kereszténység legjelentősebb beszélgető partnere a
zsidóság részéről.

:A "Te" di'lozófiája
:Élete alkonyán visszatekint e gondolatrendszerének kialakulásához

vezető útra. Azt írja, hogy az Isten és ember közötti párbeszé-
des viszony kérdése már ifjúkorában foglalkoztatta, különösen mi-
óta a chaszidista hagyomány vált gondolkodásának "hordozó alap-
jává, mintegy 1905-ben". Azután beszámol azokról a gondolkodók-
ról, akik az "én és te" kapcsolatához adtak neki segítő vagy vitára
ingerlő, de termékeny indításokat. Szerepelnek köztük régi és új. fi-
lozófusok, protestáns és katolikus teológusok, zsidó elmélkedők. Sa-
ját gondolatmenetével három évtizeden át lépett a nyilvánosság elé.
Első könyve erről a témáról 1923..:ban jelent meg, az utolsó 1953-
ban. Buber páratlanul érdekes, jelentős filozófiáját - lehetőleg sa-
ját szavaival- különböző időben keletkezett, de egységes gondolat-
rendszert alkotó műveiből ismertetem vázlatosan.é
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Kiindulásui csak annyit: Az ember az őt körülvevő világgal lehet
"én és az" kapcsolatban; azaz tárgyi viszonyban bármivel, bárkivel.
legyen anyagi vagy szellemi valóság, isteneszme vagy az emberek.
Az "es" lehet "er" és "sie" is - mondja Buber. Az "én - az" kap-
csolat azt jelenti, hogya szóban forgó dolgot, személyt tárgyként
kezelem. birtokolom. Az "én - te" kapcsolat szintén minden való-
ságra kiterjeszthető, ez mindig találkozást jelent, párbeszédes vi-
szonyt. "Aki Te-t mond, nem tárgyként birtokolja azt, (... ) hanem
viszonyban van vele." "Az én - te szópár a kapcsolat világát hozza
létre."

1. A kapcsolat világa három szférában található: a természettel,
az emberekkel és a szellemiekkel való viszonyunkban. Az első szfé-
rában kapcsolatunk "sötétben szárnyaló és nyelv alatti". A második-
ban - az emberekkel érintkezésben - "a kapcsolat nyilvánvaló és
nyelvi". A harmadik szférában "a kapcsolat felhőbe burkolt, de meg-
nyilatkozó; nyelv nélküli, de nyelvet teremtő. Nem hallunk semmi
Te szót, s mégis megszólítva érezzük magunkat. És felelünk: gon-
dolatainkkal, cselekedeteinkkel, a lényünkkel mondjuk az alap szót,
a Te-t, anélkül, hogy szánkkal mondhatnánk. - De hogyan vonjuk
bele a Nyelven kívülit az alapszó világába? Mindegyik számunkra
jelenvaló létezőn át megpillantjuk az örök Te szegélyét. (... ) Minden
Te-ben megszólítjuk az örök Te-t".

"A három szféra közül egyedül az emberekkel való életben (... )
jut teljességre a nyelv. (... ) Egyedül itt találkozik a nyelvileg for-
mált szó a felelettel. (... ) A kapcsolat mozzanatait itt, egyedül csak
itt, köti össze a nyelv eleme. (... ) Itt van egyedül elveszíthe-
tetlen valóságként nézés és nézettség, megismerés és megismertség.
szeretés és szeretettség. Ez a főkapu, amelynek átfogó nyílásába a
két oldalkapu is belefut. ,Ha egy férfi az asszonyával bensőségesen
együtt van, az örökkévalóság honvágya rezeg körülöttük.' Az em-
berrel való kapcsolatunk az Istennel való kapcsolatunk tulajdonkép-
peni hasonlata: igazi megszólítást és igazi feleletet kapunk benne.
Csakhogy Isten feleletében minden, a mindenség mint nyelv nyilat-
kozik meg."

Buber a természethez fűző te-viszonyt ezzel szemlélteti: Amikor
egy fát nézek, felvehetem magamba annak képét, érzékelhetem moz-
gásában, megfigyelhetern egy fajta példányaként, megísmerhetem
természeti törvény kifejezéseként. "Mindebben az a fa tárgyarn ma-
rad." "be megtörténhet az is - akarásból és kegyelemből egyszerre
-, hogya fát szemlélve, a hozzá való viszonyba én magam is bele-
kerülök, és a fa többé már nem ,az' számomra. (... ) Nem a fa lelke
találkozik velem, vagy mitikus védőszelleme, hanem a fa maga."

Az emberekkel való te-kapcsolatban a szeretet lényegének mély
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megragadására jut el Buber: A szeretet számára a Te nem válhat
"tartalommá", tárggyá. "A szeretet az Én és a Te között létezik. (... )
Egy Én felelőssége egy Te-ért."

"A kapcsolatok meghosszabbított vonalai metszik egymást az örök
Te-ben" - ezzel a nagy mondattal vonja bele az első és második
"szférát" a 'harmadik "szférába", a természettel és az emberekkel
való te-viszonyt az Istennel való kapcsolatba. Így konkretizálja: "Aki
szeret egy asszonyt, úgy hogy annak életét a saját életében jelen-
valóvá teszi: a másik szemének Te-jében az örök Te egy sugarát
pillantja meg. (... ) Aki önmagát odaadva szolgál egy népet, Isten-
nek teszi." De ha az asszonyt leigázni akarja - fűzi tovább Buber
----:'vagy ha a nemzetet bálvánnyá teszi, csak fantom marad számára
az Isten.

"Isten, az örök jelen, nem engedi, hogy birtokoljuk". Éppen az a
baj, hogy az örök Te-t mindig újra az-zá tesszük, valamivé, az Is-
tent dologgá. De ugyanez történik végzetesen minden mással is a
világunkban: minden Te az-zá válik. Pedig "minden valóságos élet
találkozás". "Az ember nem élhet ,az' nélkül, de aki csak így él, nem
ember."

Az "én - az" és "én - te" alap-szópárori keresztül feltárul· az
ember világhoz való viszonyulásának kétféle módja.f

2. Az elmondottakban felvázolt filozófiai világszemlélet alapján
szól azután Buber a dialógusróL "Az igazi dialógusban - mindegy,
hogy közben beszélnek-e vagy hallgatnak - a résztvevők a mási-
kat vagy a többieket úgy veszik, amilyenek, s azzal a szándékkal
közelednek feléjük, hogy eleven kölcsönösség alakuljon ki közöt-
tük." - Van azonban "dialógus formájába öltözött monológ" : "két
vagy több, a térben összejött ember, bonyolultan összefonódó ke-
rülő utakon mindegyik önmagával beszélget".

Ennek megfelelően létezik "dialógus-élet" és .snonoioc-éíet",
"A dialógus-élet nem okvetlenül olyan élet, amelyben az embernek
sok dolga van másokkal, hanem amelyben az embernek azokkal,
akikkel érintkezik, valóban van dolga. Monológ-élet nem a magá-
nyos emberé, hanem azé, aki nem képes az emberek együttélését -
melyben ő sorsszerűen mozog - lényegszerüen megvalósítani."

A dialógus-élet alapmozdulata az odafordulás. Példát mond rá
gyermekkorából, ami azért is érdekes, mert az ember és természet
kapcsolatában szemlélteti a dialógus- és monológ-magatartást, ugyan-
akkor másféle kapcsolatra is érvényesen. Tizenegy éves korában sze-
rette felkeresni az istállót, s ott egy almásszürke ló hátát kedves-
kedve vakargatta. "Az állatban a Másikat éltem, át, thallatlanul más
voltát, amely azonban nem maradt nekem idegen." Érezte keze alatt
az élőt, a vitalitás elemét a bőrön, valamit, ami nem ő, hanem kéz-
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zelfoghatóan Másik volt. A szürke ilyenkor felemelte a fejét: jelt
adott. Egyszer azonban "eszembe jutott, hogy mílyen játékot szerez
nekem ez a kedveskedő vakarás, s azonnal észleltem a kezem. A já-
ték ment tovább mint máskor, de kőzben valami megváltozott. (... )
És egy nappal később (... ) az én barátom nem emelte fel fejét, mí-
kor' hátát vakartam.t'+

3. Ezek után Buber az "egyedülvaló ember" problémajához for-
dul. Ez a kategória Kierkegaard magányából nőtt ki. Szerinte -
idézi Buber Kíerkegaard-t - "minden vallásosság első feltétele, hogy
egyedül legyünk". "Valóban - teszi hozzá Buber - az ember csak
mint egyedülvaló,mint egyedülivé lett ember tud Istennel érint-
kezni. (... ) Istennek Te-t mondani csak ,egyedül' tud az ember, még
akkor is, ha gyülekezetben teszi." Kierkegaard azonban - folytatja
Buber - alighogy felfedezte az egyedülvaló ember kategóriáját,
végzetes .módon félre is ismerte, s itt ellentmond mesterének, Jézus-
nak,aki azt tanította: szeresd Istent és embertárs'aidat.' ,

'Buber ezt akritiká]át következőképpen okolja meg: " ,Hogy a
szerétethez eljussak' - mondja Kierkegaard menyasszonyától, Re-
ginaOlsentÓl való elválásáról -, ,a tárgyat el kellett távolítanom'.
Ez Isten félreértését jelenti, bár a legfennköltebb módon. (... ) A te-
remtmények azért vannak mellém állítva, hogy én, a teremtmény-
társ általuk és velük találjak Istenhez. (... ) Isten azt akarja, hogy
mi Reginákorrkeresztül, akiket őteremtett, és nem a tőlük való el'-
szakadásori át jussunk hozzá." Buber közbevetőleg Lutherra is utal,
s megjegyzi, hogy "Luther életszerűen prédikálta a világgal való
kapcsolatot". Majd visszatér Kierkegaard-hoz: "Kierkegaard-nak
senki sem mond annyira ellent, mint maga Kierkegaard. (... ) 1843-
ban beírja naplójába a kitőrölhetetlen vallomást: ,Ha lett volna hi....
tem, Reginánál maradtam volna.' (... ) Isten nem egy tárgy más tál':"
gyakmellett, s ezért nem lehet őt más tárgyakról való lemondással
elérni. (... ) Kierkegaard gondolkozása élete végéig akörül forog,
hogy bízonyos emberhez fűződő lényeges kapcsolatáról lényeges mó-
don lemondott." Így vonja meg Buber a végső tételt: "Az egyedül-
való embernél az Istennel való kapcsolat kízárólagos valósága min-
den máshoz fűződő kapcsolat lehetőségét magában foglalja'.',

S ezzel elérkezik az "egyedülvaló ember" jelelősségéhez a közös-
ségért. "Az egyetlen Létezőhöz fűződő hit-viszony látszattá és öncsa-
lássá lesz, ha nem fog át mindeneket.' A politikai felelősséget nem
ruházhatja át az ember arra a csoportra, amelyhez csatlakozott. "Az
egyedülvaló, azaz felelősen élő ember politikai döntéseit is' ~inden-
kor létének abból az alapjából viszi végbe törvényszerűen, amellyel
őa történéseket isten hozzászóló beszédeként ragadta meg." Félre-'
értések elkerülése érdekében hozzáteszi: "Az individualizmusnak
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ahhoz,amiről szólok, semmi köze." Gogartennel vitázva szól az em-
bernek Istenhez kapcsolt felelősségéről a közéletért. A személyes fe-
lelősség gyakorlása mindenkinek saját történeti helyzetében - ez
kapcsolja össze az "egyedülvaló ember" kategóriáját az emberi kő-
zösséggel. "Az igazi közösség (... ) oly mértékben valósul meg, ami-
lyen mértékben lesznek ilyen egyedülvaló emberek, akiknek felelős
létéből a közéleti szervezet megújul.t"

Buber Kierkegaard-kritikája valóban ráta pint a nagy keresztény
gondolkodó életének törésére. amely egész további sorsát, sőt belső
életét is jelentős en meghatározta. De Buber nem vesz tekintetbe két
nagyon lényeges tényt: Kierkegaard jegyességének felbontását éppen
a .menyasszonya iránt érzett szeretet, felelősség kötelezettségének
érezte, mert úgy találta, hogy mell ette az asszony csak boldogtalan
lehetne, terhelt kedélyállapota miatt. Ezenkívül Buber azt sem
mondja el: Kierkegaard egyike volt azoknak, akik az emberi gon-
dolkodás és a vallások történetében a legmélyebben fogták össze a
szeretetben az Istent és az embertársat. Kierkegaard-nak a Reginá-
val kapcsolatos, fentebb idézett első megjegyzése valóban téves hit-
ből fakad, ugyanakkor számtalan Ieírt mondata kapcsolja össze el-
választhatatlanul Isten és az emberek szeretetét.

Buber gondolati útja kétségtelenül ott tér el a neki annyi hatást
adó dán gondolkodótól, hogy Kierkegaard Istenhez és az ő szeréte-
téhez nem az emberekhez fűződő viszonyon keresztül s a történé-
seken át, hanem a Jézus Krisztusról szóló isteni ige nyomán jutott.
Viszont Bubernél az a nagyszeru, ahogyan az Istennel való viszony
kierkegaard-í kizárólagosságát összekapcsolja az embernek minde-
nekhez való kapcsolatával, s ezen az úton az Isten előtt egyedül álló
embert közösségi emberré, az emberi közösség felelős tagjává teszi.
Az ember egyedülvalóságának és közösségi mivoltának ilyen mély
egybekovácsolása, a látszólag két egészen ellentétes- valóságnak egyet-
len öntvénnyé alakítása nagy gondolkodói tett.

4. Buber filoz6fiatörténeti áttekintésében az ember problémájá-
val foglalkozik, s Arisztotelésztől kiindulva Kanton át Heidegger fi-
lozófiájáig vezet: az utóbbiban látja az ember magányosságának vég-
sőkig vivőjét. így összegez: "Láttuk, hogy az emberi szellem törté-
netében az ember mindig újra magányos lesz, azaz egyedül találja
magát a számára idegenné és ijesztővé vált világban. (... ) Ez az em-
ber - amint kíábrázolódott előttünk Augustinusban, Pascalban,
KIerkegaard-ban - keresi a létnek nem evilágba belevont. tehát is-
teni alakját, amellyel ő - olyan magányosan, mint amilyen -:-.érint-
kezhet. Kinyújthatja feléje kezét a világ fölött. De azt is. láttuk,
hogy az egyik rnagányossági korszaktól a legközelebbi magányossági
korszakig fokozódó út vezet, tehát minden új magányosság hide-
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gebb, szígorúbb az előzőnél, s a belőle való menekülés is nehezebb.
Végül eljutott az ember olyan állapotba, ahol a magányosságából
már nem tudja kinyújtani kezét isteni alak felé. Ez a felismerés fe-
jeződik ki Nietzsche szavában: Isten halott. Nem marad hátra lát-
szólag más a magányos ember számára, mint a benső érintkezést ön-
magával keresnie. Ez Heidegger filozófiájának a helyzetből adódó
alapja. (... ) De ugyanakkor változtathatatlan tény, hogy az ember
saját képe vagy tükörképe felé nem nyújthatja kezét."

Heidegger alapállását Buber így fogalmazza: "Mindenki lényegi-
leg csak önmagával beszélhet." "Heidegger embere gondjával és fé-
lelmévelönmaga előtt áll. Semmi más előtt, mint önmaga előtt.
S mivel az ember végső valóságában önmaga előtt nem állhat, gond-
jával és szorongásával a semmi előtt áll. (... ) Heidegger Kierkegaard
egyedülvaló emberét szekularizálta, azaz az abszolútumhoz fűző kap-
csolatát elvágta, amely kapcsolatért Kierkegaard embere egyedűl-
valóvá lett. (... ) Ez az állapot a kozmikus és szociális otthontalanság,
valamint a világ-szorongás és élet-szorongás egybefonódásával a ma-
gány léthelyzetének nevezhető, mégpedig olyan méretben, amilyen
mértékben az ember sejthetőleg régebben soha nem volt ebben az
állapotban.t'"

5. Buber megalkotja az emberi lét külön kategóriájaként, sajátos
dimenziójaként az "emberek-közöUi"-nek fogalmát. E fogalommal
az emberek közötti szférát jelöli, mégpedig nem általánosan, mint
ahogyan azt a "szociális" szó jelentéstartalma átfogja, hanem jelleg-
zetesen. a dialógus-kapcsolatra korlátozva: ezzel 'a fogalommal -
rriondja Buber -' ,;én csupán az emberek közötti aktuális' eseményt
[elölöm, legyen az kölcsönös;: vagy közvetlenül a kölcsönösség felé
haladó, mert benne mindkét partner részvétele nélkülözhetetlen. Az
emberek-közőtti szférájának kibontakozása (... ) a dialógus-viszony."

Határozottan ellentmond Sartre-nak, akinél a beszélgető társak
közöttí . falak átnaghatatlanoknak számítanak. Sartre számára -
mondja Buber - megváltoztathatatlan emberi sors, hogy valakinek
csak közvetlenül magával és az ő ügyével van dolga; a másik ember
belső-egzisztenciája annak a dolga; és nem az enyém; közvetlen kap-
csolatom nincs a másikkal, és nem ds lehet.
-Buber rendkívül találóan fogalmazza meg az igazi besiélgetéshez,

a valódi dialógushoz 'szükséges feltételeket. A fő feltételnek -azt
tartja, hogy minden ernber-a másikat komölyan .vegye a maga" való-
[ában.. "Éppen azt kell megragadnom. hogy ö-más, lényegileg más;
mínt én." Észre kell-vennem.ihogy a szellemtől meghatározott-sze-,
mélyisége "minden megnyilatkozására; cselekvésére és magatartására
a páratlanság érthető jelét vésí", Ez azonban lehetetlen addig, amíg
a másik ember az én szemlélődésemnek, vagy éppen megfigyelésem-
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nek tárgya. "Dialogus csak akkor lehetséges, ha a másikkal alapvető
kapcsolatba lépek, telhát ha ő számomra- jelenné lesz." Embertársa-
mat mint egészet, egységet és páratlant kell tekintenem. Ez az alap-
magatartásom megválaszolatlan maradhat a másik ember részéről,
ebben az esetben a dialógus csirájában meghal. Ha azonban bekövet-
kezik a kölcsönösség, akkor kivirul az emberek közötti beszélgetés-
ben a dialógus-víszony.

Az "emberek-közötti"-nek kibontakozásához nélkülözhetetlen má-
sodik feltétel, hogy egyik partner se akarja rákényszeríteni magát
a másikra. Buber ezt a gondolatát az igazi nevelő feladatával szem-
lélteti: nem akarja neveltjét leigázni, egyéniségét elnyomní, S tudja,
hogy a szernélyiség növekedésének csak a "találkozásban" adott se-
gítségre van szüksége.

Harmadik feltételnek a ,;benyomuló látszat" legyőzésének szüksé-
gességét említi Buber az emberek közötti kapcsolatban. Szellemes
megkülönböztetése: van .Jényegböl folyó élet", amikor 'az életet az
határozza meg, ami az illető személyének lényege; és van "képből
folyó élet", amelynél az életet az határozza meg, aminek az illető
látszani akar. Lényeg-ember az egyik, kép-ember a másik. Ha két
"kép-ember" beszélget - nevezzük őket most Péternek és Pálnak -
a következő helyzetek adódhatnak közöttük: itt van Péter úgy, aho-
gyan ő Pálnak megjelenni akar, és Pál, amilyennek Péter előtt lát-
szani akar; azután Péter, ahogyan Pálnak valóban megjelenik, tehát
Pálnak Pétertől alkotott képe, mely nem egyezik meg II Pétertől ki-
vánt képpel, és fordítva; mindehhez hozzájön még Péter, ahogyan
őmagátlátja, és Pál, amint saját magának megjelenik a képe; Két
személy találkozásában hatféle kísérteties látszatalak szerepel, ame-
lyek kettőjük beszélgetésébe sokszorosan belevegyülnek. Az "embe~
rek-közötti"-nek terül etén a valóság azt követeli, hogya két fél ne
engedjen semmiféle látszatot becsúszni közéjük, s ez nem azon for-
dul meg, hogy az egyik a másiknak mindent elmond, ami csak eszébe
[ut.?

* * *
Bármilyen jó lenne is, nem állhatunk meg itt pár percnél tovább,

és nem foglalkothatunk részletesebben' Buber nagy körvonalakban
vázolt dialógus-filozófiájának kritikai értékelésével. E filozófiai rend-
szer egészben való elsajátításáról, átvételéről nem lehet szó részünk-
ről, de rengeteg indítást és látás-mélyülést adhat. Amikor az embe-
riség helyzete és a keresztény egyházak, vallások viszonya éppen a
legutóbbi években előtérbe hozta a világon a díalógus szükségessé-
gét, külön ajándék Istentől, hogy évtizedekkel ezelőttkialakultan itt
van előttünk a dialogus filozófiai alapvetése Bubertól, sőt hasznos
gyakorlati útmutatása is dialógus folytatásáihoz. Bubernála;,dialó..:
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gus", párbeszéd jelentése messze túlmegy két fél eszmecserejen, s a
természetnek, az embervilágnakés a transzcendenciának az életet
meghatározó alaptényévé válik. Amit pedig Heidegger értelmezése
során kaptunk Bubertól, az örök Te-vel kapcsolatát elveszítő ernber-
nek önmagába zártságaról és a semmi felé nyúló kezéről, az annyira
lélegzetállító megvilágítása az egzisztencializmusnak, amelyhez fog-
hatóval keresztény gondolkodó részéről előzőleg nem találkoztunk.

Döntő lenne, hogy gondolatvilágunkba beépüljön Buber látása a
te-viszony lehetőségéről az emberiséggel és a mindenséggel. A te-
remtmény-társ alázatával, bensőségességével és odadásával fordul-
hatunk így minden ember felé a földön, de a virágok, állatok, csil-
lagok, az anyag és a természeti erők felé is. Belekerülünk ezzel az
egész teremtettség nagy összefüggésébe, levetve rniriden gőgöt és ön-
zést, s dicsérve a Teremtőt Assisi Ferenc naphimnuszával, mert itt
vele érzem Buber rokonságát: "Áldott légy Uram s minden alkotá-
sod, legfőképpen urunk-bátyánk a nap ( ) Áldott légy Uram hold
nénénkért és minden csillagaiértaz égnek. ( ) Áldott légy Uram, víz
húgunkért (... ) tűz bátyánkért (... ) Földanya nénénkért, ki minket
hord és enni ad (... ).Áldott légy Uram, minden emberért" (... ) (Sík
Sándor. fordítása). Igen, dicsérve Istent, aki szól hozzánk, emberek-
hez,' hogy Te lehessen számunkra. S ha nekünk az örök Te hangja
elsősorban a szentírásbelí kinyilatkoztatásban lesz is érthetővé, s ha
számunkra Jézus Krisztusban szólal is meg -, azért mégis végtele-
nül hálásak lehetünk Martin Bubernek a figyelmeziJetésért, hogy
törődjünk - ez már a mi szóhasznála tunk - Istennek a történé-
sekből homályosan, félreérthetően, de mégis feltörő beszédével is!
S éljük át a végtelen csodát: a kapcsolatok meghosszabbított vona-
lai metszik egymást Istenben. Milyen sokat jelentene, ha életünk
élése' közben újra meg újra meghosszabbítva látnánk a pillanatok,
a találkozások, az én-te kapcsolatok immanens, emberi vonalát
odáig,alhová valóban mutatnak és tartanak! S ha az emberi közössé-
gek szolgálatában olyan világosan tudnánk, hogy mindezzel nemcsak
a másikat és másokat, hanem Öt szolgáljuk.

Az Isten-kérdés

Buber életművének betetőzéséhez érkeztünk. A kis könyv élete
egyik utolsó alkotása, de egyes részei - ez megint jellemző az élet-
művét átfogó egységre - évtizedekre nyúlnak vissza. A 20. század
második felében élő keresztény teológus - ha korszerű hívő gon-
dolkodó akar lenni - kulcsot kap kézhez ebben a Buber-írásban.
A kötet Címe: 'Gottesfínsternisf Kétféleképpen is fordítom: "Isten
elsötétülése" - mint ahogyan' van napfogyatkozás. És: "Isten-ho-
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mály" - mint ahogyan leszáll a tájra az alkonyi köd, Először ma-
gam is hegyen vettem kézbe: az elmúlt nyári mátral píhenőmnek
volt ez a kötet szellemi magaslata, erdők csendjében, krístálytiszta
levegőben, a kéklő ég közelségében és csúcsok messzi kitekintésé-
nek igézetében, ahol az arányok megnőnek s a jelentéktelen dolgo-
kat törpévé teszik, a távlatok megnyílnak.

Buber e tanulmányaiban - melyek részben egyetemeken elhang-
zott vendégelőadásai voltak - a modern nyugati filozófiai és lélek-
tani gondolkodásnak az Istenről, vallásról és etikumról alkotott té-
teleit teszi elemzés tárgyává. A mai eszmei jelenségekhez messzire
nyúló vallástörténeti és filozófiatörténeti hátteret rajzol. Az egzisz-
tencializmusnak és Jung lélektani irányának - a modern nyugati
gondolkodást jelentősen meghatározó tényezőknek - alig ismerjük
a vallási oldalról nála alkalmasabb és jobb kritikusát. Szellemi vilá-
gukat nem kívülről nézi, hanem belülről éli át: őmaga gondolkodá-
sának struktúrájában egzisztencialista, vallásos egzisztencialista, amit
az erős Kierkegaard-hatás is jelez életében. Eredményeiben viszont
szembekerül az egzisztencializmussal. Ez a kettős adottság páratlan
lehetőséget biztosít Bubernek a mai nyugati gondolkodással, filozó-
fiával való párbeszédben. Ehhez járul, hogy ismételten visszautal
Kantra, aki megadta az újabb kori filozófiai fejlődés alapját; a vele
folytatott vitában teljesedik ki Bubernek az Isten-kérdésről folyta-
tott szellemi küzdelme a modern nyugati szemlélettel.

Buber mondanivalóját két gócpont körül csoportosítom.
1. Az isteneszme és az Isten. Pascal 1653-ban (Buber tévesen .írt

1654-et) az Istenjelenlétét átélő órája után e sorokat jegyezte fel és
haláláig ruhája bélésébe bevarrva viselte: "Abrahám Istene, Izsák Is-
tene, Jákób Istene, nem a filozófusok és a tudósok istene." Ez a val-
lomás mutatja - fejti ki Buber -, hogy Pascal "többé nem tud mit
kezdeni olyan Istennel, akinek egy gondolatrendszerben meghatáro-
zott helye van", hanem hisz abban az Istenben, akit Abrahám hitt és
szeretett. "Amit a filozófusok Istennek neveznek, szükségszerűen
egy eszme; Isten azonban - az .Abrahám Istene' - nem eszme."
A filozófusok "éppen mert a képek képét, az isteneszmét helyezték
Isten helyére, távolodtak és távolítanak el Istentől legmesszebbre.
Nem tehetünk mást, választanunk kell. Pascal választott, abban a
mindent felkavaró órában, amikor teljesült, amit - valószínűleg rö-
viddel előbb - betegágyán imádságában kért: lehessek mint a halál
pillanatában ,egyedül a Te jelenlétedben' ".9

Az isteneszme és Isten valósága közötti ellentétet Kant példáján
megrendítő módon tárja fel Buber. Kant öregkorának utolsó hét
esztendejéből származó feljegyzések "az egzisztenciális tragikum pá"-
ratlan látványa" - mondja, s: idéz belőlük: " ,A transzcendentális fi-
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Iozófia feladata még mindig megoldatlan: van-eTsten?' Lám, Kant
élete végén is megoldatlannak tartja filozófiájának a feladatát
s küzdve a feleletért, erre jut el: .Istent=elgondolni és őt hinni -
a-zonos aktus.' Továbbá: ,A gondolat róla egyúttal hit benne és sze-
mélyiségében'. De ez a hit nem vezeti el Kantot oda, hogy Isten
valóság legyen számára: ,Isten nem egy lény kívülem, hanem csupán
egy gondolat bennem', Mégis juttat Istennek realitást: ,Isten pusz-
tán az ész eszméje, de a legnagyobb belső és külső realitással'. Vé-
gül kényszerül megvallani : ,~rtelmetlen dolog kérdezni, hogy van-e
Isten.' Kant azután különbséget tesz ,Istent hinni' és ,Istenben hinni'
között. Az elsőnél nyilván a hit eszrneszerű tárgya Isten, a második-
nál az ,élő Istenbe vetett hitről van szó, amit Kant kiegészítése is
mutat: hit ,nem olyan lényben, mely pusztán bálvány és nem sze-
mély'''. Buber hozzáfűzi: "Tehát olyan Isten, aki nem élő személy,
az bálvány .. Ilyen közel került itt Kant a hit valóságához. (... ) De
Kant kéziratának ugyanazon az oldalán már mást találunk: ,Az Is-
tenről mint élő Istenről való eszme csak a sors, amely az emberre
kikerülhetetlenül vár'''. Buber véleménye találó Kant küszködésé-
ről: "Ami előttünk van ezekben a némelykor kaotikusnak tűnő fel__
jegyzésekben, azt a folyamatot mutatja, ahogyan az isteneszme a
gondolkodóban alakul: ez a folyamat Kantnál az isteneszme ,eszme'-
eleme és .Isten'<eleme között megy végbe, s mindig ugyanarra a
pontra tér vissza, mígnem megszakad." "Ami Pascal számára (mint
Ábrahám számára) döntő volt (... ), az Isten irántd-szeretet, Kantnál
látszólag szükségszerűen hiányzik."10

Hermann Cohent, "Kant nagy tanítványai sorában az utolsót" ál-
lítja elénk Buber olyan filozófus példájaként, akit "a hit legyőzött".
Ugyanúgy mint Kantnál, Cohen számára is Isten eszme, és nem sze-
mély. Személyként - mondja Cohen - csak "a mítosz bűvkörében"
jelenik meg. De gondolkodásában fordulat következik be, amikor a
zsidó vallási örökség nyomán a Vallás és erkölcsiség című értekezé-
sében erre a megállapításra jut: "Az istenismeret minél inkább is-
tenszeretetté is válik, annál szenvedélyesebben küzd a hit az Isten
ismeretéért és szeretetéért." Később így ír: "Ha Istent szeretem,
többé nemcsak az erkölcsiség kezeseként gondolom el." "Hanem -
magyarázza Buber - mint a szegények megbosszulóját a világtörté-
nelemben. (. .. ) Hasonló értelemben: ,Szeretem Istenben az emberek
atyját'. Az ,atya' jelenti itt: ,a szegények oltalmazóját és védőjét',
mert ,a szegényben ragyog .fel nekem az ember' ". Közben nem vál-
tozott meg Cohen filozófiai alapállása : Isten "csak. eszme", de - foly-
tatjaBuber -t-r- "merem mondani: Cohen ugyan Istent mint eszmét
gondolta el.vde úgy szerette mint Istent".11
" ~bben az. utolsó mondatban Buber megérezteti velünk azt, hogya
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"filozófusok istene", az isteneszme válhat mémégyszer ' olyan üveg-
ablakká, amelyen keresztül mégis megérinti a 'filozófust á valóságos
Isten fénye. Amit Buber Cohenról megkockáztat, mernérn mondaní
Kantról is: az Isten-kérdéssel vívódó Kant hátrahagyottöregkorl
írásainak nyugtalan töprengése, megtorpanása és újra nekiiramodása
jelez Valamit abból, hogy az isteneszme mögül öt is megérintette va-
lami abból, aki több, mint eszme, " , ' "

De térjünk vissza Buberral Cohenhoz. Utolsó művéből idézi Buber
a következő mondatot, amely mutat ja, hogy mennyire csak' eszme'
maradt számára az Isten: "Az emberek szeretete Isteri iránt tulaj-
donképpen az erkölcsi ideál iránti szerétet. (. ~.) Az ideált nem tu-
dom másként megragadní, csak úgy, hogy szeretem." Ez a Cohen-
mondás ad Bubernak alkalmat, hogy végsőkigélezze az isteneszme
tarbhatatlanságát: "Aki Istent csak mirrt az erkölcsi ideált szereti,
könnyen eljuthat kétségbeesésre a világ isteni irányitása fölött;
amely látszat szerint ellene mond az erkölcsi eszményiség minden
alapelvének. Jób is kétségbeesett; mert Istenés azö erkölcsi ideálja
teljesen elváltak egymástól. Aki Jóbot a viharból megszóIítja,' felül-
múlja az eszményiség szféráját is.{ ... ) Aki Istent 'szereti, szereti az
ideált, de Istent jobhan szeréti annál. És Tőle, 'tehát nem egy ideál-
tól, egy eszmétől,hanem akit az eszményiség kategóríájávalnern le-
het megragadni. Isten abszolút szernélyétőZ tudja szeretve magát. Ez
azt [elentij-hogy Isten személy? Ezt a kijelentéstmegtiltja személyé-
nek abszolút volta, a iparadoxonok paradoxona." Csak azt jelenti,
hogy Isten mint személy szeret, és mint szernélyt akarjá, hogy sze-
ressük. (. .. ) Istéri azernber teremtésekor személy lett,' hágy őt sze-
ressük és' Ő szerethessen ; engern 'szeréssen és én szeressem. 'Mért'le-
het bár eszméket is szeretni: dé csak személyek szeretnek."J2

"Az isteneszme, az ember mesterműve, a képek képe, a legfenn-
költebb a képek' közül, amelyeket, az ember magának Istenről, a
kép-nélküliről készít. De ha az ember inegtanuljalstent széretni,
eszmén túlnövő valóságot tapasztal meg.Okozhat a filozófusnak
nagy erőfeszítést, hogy szeretetének tárgyát filozófiai gondolkodása
tárgyaként megragadja: a szerétet tanúskodik partnere létéről."13

Itt érkeztünk el az utóbbi években súlyossá lett teológiai kérdés-
hez: Isten személyiségénék problémajához. Ez a kérdés így fogal-
mazható: lehet-e Istenre úgy gondolni mint szernélyre? Nem közön-
séges antropomorfizmus-é, ha Istent személynek képzeljük el? Nem
összeférhetetlen-e ez a gondolat Isten abszolút ivoltával ? Buber -
már az előzőekben is érintettük - olyan választ adott erre másfél
évtizeddel ezelőtt éppen a: nyugati gondolkodástól erősen befolyásolt
amerikai egyetemeken, vendégelőadásaiban, áinel'yet' döntőnek ér-'
zek ebben a kérdésben: "Vallásos vonatkozásbaués á"..jallás riyelvén
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jogos .Isten személyéről .szólani. Ezzel azonban nem mondottunk ki
az Abszolutum lényegéről olyan tételt, amely őt a személyszerűségre
redukálná.X'sak azt állítottak, hogy akit mi Istennek hívunk, ve-
lünk abszolút személyként lép kapcsolatba. Isten személyszerűségét
azötettének fogjuk fel. A hívőnek: megengedett az a hitvallás, hogy
Isten az ő kedvéért lett személlyé, mivel emberi mivoltunk szerint
velünk kölcsönös kapcsolat csak személyes kapcsolatként lehetsé-
ges."14

Ha tehát - vonom le mindebből most már én a következtetést -
Istent nem eszmének gondoljuk el, hanem vele személyes viszonyban
vagyunk, a tőle felénk jövő és tőlünk az embereken keresztül feléje
visszaverődő szeretet kapcsolatában, ez az Istennel való valóságos
találkozás - Buber nyelvén: az én és az örök Te kapcsolata -
szükségszerüen antropomorf gondolkodási és beszédmódothoz ma-
gával Istenről - az ő szívéről és kezéről és szaváról és személyes
szeretetérőlv=-, anélkül azonban, hogy ezzel Istent beszorítani akar-
nánk a "személy" szűk emberi kategóriájába, Sőt nemcsak a hívő
ember gondolkodási és beszédmódjaról van szó, még kevésbé mi-
tikusiképal'kotásról, hanem valóságról,' Isten valóban személyként
szólott és cselekedett a Szentírás embereivel. Isten személlyé alázko-
dott, hogy kapcsolatot létesítsen az emberrel, nem látható személlyé,
de mégis személlyé az Ószövetségben. S ezen a ponton jön a mi nagy
hozzátételünk, amit Buber nem vall, de ami Buber szavaiból is .kö-
vetkezrk. a mi hitünk világában: ha Isten a teremtéskor "személy"
lett -, még .inkább; éspedig megfogható módon lett személlyé, sőt
emberi személlyé, amikor hozzánk hasonló emberré testesült meg
J ézus,Krisztusban, Az inkarnáció benne rejlik Buber gondolataiban,
ha természetesen nem alkalmazza is Jézusra.

Azistenes~me és az Isten, tehát a "filozófusok istene" és Ábra-
hám, Izsák, Jákób Istene (hozzátesszük: Jézus Krisztus Atyja) kö-
zötti szakadék ~ amely azonban nincs híd lehetősége nélkül, amint
Buber próbálta Cohen iés (ezt .nem részleteztem) Spinoza példáján
megmutatni, mégpedig mindkét esetben az Isten-szeretet ívére rá-
mutatva- tulajdonképpen az "én és az" s "én és te" kétféle alap-
viszonyulásra megy .vissza. Lám, így kapcsolódik össze szerves egész-
szé Buber filozófiai és teológiai gondolatvilága, amint ezt már nem-
egyszer megfigyelhettük. Még többről van szó: Buber életműve tel-
jes egységéről, amelyben az Ószövetség, a chaszidízmus, a filozó-
fia és a világ talán legutolsó polihisztorának minden egyéb tudo-
mánya szeros láncszemekként fűződnek egybe.

Közelebbről igy fest az Isten-kérdésben eddig kifejtett gondolat-
menete összekapcsolva dialógus-filozófiájával: "Minden létező az
embe!' számára vagy szemközt levő, vagy tárgy. A létezőhöz való e
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kétféle viszonyulásunkban - találkozás és szemlélet - valósul meg
embervoltunk. Nyilvánvaló az emberi lét kettős struktúrája, létünk
két alapmódja : én és te, én és az. Az én-te kapcsolat a vallásos
valóságban éri el legnagyobb magaslatát, melyben a kerlátlan Létező
abszolút személyként partneremmé lesz. Az én-e-az kapcsolat pedig a
filozófiai megismerésben ér el legnagyobb magaslatára. (... ). Az is-
teni igazságot - ahogyan Rosenzweig kifejezte - ,két kézzel', a fi-
lozófia és a teológia kezével kell Istentől ,kikönyörögnünk'. ,Aki ezt
- folytatja Rosenzweig - a hívő és hitetlen kettős imádságával ké-
ri, bizonyára megkapja'." A "hitetlen ímádságán" a következőt érti
barátja és ő maga is - magyarázza Buber: "A filozófusnak az isten-
eszméről mondott szavai formájában szólal meg ez az imádság az
újra ismeretlenné lett Istenhez.t'V

Összegezvén az eddigieket: Isten mint gondolkozásunk tárgya
csupán isteneszme. Isten mínt akivel találkozhatunk szóban és vá-
laszban, az én-te szeretetkapcsolatában - valóságos Isten. De azért
az első út sem felesleges, mert az ismeretlen Isten felé tapogatózást
ő megáldhatja a kereső gondolkodónál, s mindenképpen megáldja e
filozófiai kézmozdulatot a hívőnél. Mint ahogyan ez történik e feje-
zet írásakor, és hiszem, hogy olvasásakor is.

2. Az Isten elsötétülése. Sartre "Nietzsohe kiáltását vagy helyeseb-
ben sikolyát, ,Isten halott!', érvényes kijelentésként fogadja egy tény-
álladékról. Korunk úgy jelenik meg Sartre-nak mint Istent túlélő
korszak. Hogy Isten halott, ezen nem azt kell érteni, mondja egy-
szer - bármennyire is nyomatékosan biztosít más helyen arról:
,Dieu n'existe pas' (Isten nem létezik)16 -, hogy Isten nincs, hanem
azt, hogy nincs többé. ,O halott - mondja -, beszélt hozzánk, és
most hallgat; már csak a holttestét érintjük'F. (... ) Kapcsoljuk most
ki, amit ezzel Sartre tulajdonképpen mondani akar, azt ugyanis,
hogy az ember a régebbi korokban Istent hallani vélte, most. azonban
képtelen lett arra, hogy továbbra is vélje ezt. Mi most azt tegyük
kérdéssé: nem lehet-e szó szerint igaz, hogy Isten azelőtt szólt és
most hallgat, s hogy ezen nem azt kell-e értenünk, amit a héber Bib-
lia így fejezett ki: az élő Isten nemcsak magát kinyilatkoztató, ha-
nem ,elrejtőzködő' Isten is (Ézs 45,15)?! És gondolkozzunk el azon,
mit jelent Isten elrejtözködésének, ilyen isteni hallgatásnak kersza-
kában élni!" Buber e rendkívül komoly kérdésfeltevéséhez hozzáfű-
zöm, hogy itt olyan gondolatot érint Isten tényleges hallgatásáról,
amelynek bibliai alapja van, túl az idézett. ézsaiasi helyen. S hogy
mennyire időszerű kérdés. ez, azt mutatja többek között a világhírü
svéd filmrendezőnek, Ingmar Bergmannak Isten hallgatásáról szóló
filmtrilógiája.
_ Buber folytátja Sartre idézését ugyanarról, a helyről: ",Isten',
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mondja Sartre, ,a Másiknak legbensőbb lényege'. (... ) S ha így van,
,mi szükségünk Istenre? Elegendő a másik ember, mindenkinek
a tetszése szerinti Másik'. (... ) Az abszolút Másik azonban - foly-
tatja Buber - az én abszolút átellenben-levőm, a meghatározhatat-
lan és kikutathatatlan nagy X, akit én ,Istennek' nevezek - soha
nem lehet tárgyammá ; nem tudok vele igazában más viszonyba lép-
ni, mint az én és az örök Te kapcsolatába, (... ) Ha pedig az ember
ezt a viszonyt többé nem tudja elérni, ha Isten nem szól hozzá és ő
az Istenhez, akkor valami történt, nem az emberi szubjektumban,
hanem a létben magában. (... ) Sartre-nak az a megállapítása, hogy
a mi korunkban ütközik egymással a transzcendencia hallgatása és
a modern ember megmaradó ,vallásos szükséglete' -, arra a szituá-
ciónkra utal, amelyben az ember Isten hallgatását átéli."

"Sartre Isten ,hallgatásából' (... ) következtette, hogy Isten nincs,
vagy legalábbis számunkra nincs; mert olyan Istenhez, akinek én
tárgya vagyok, anélkül, hogy ő az én tárgyam lenne, semmi közöm.
Sartre számára ez a következtetés azzal vált lehetővé, hogy ő két
lény között az alany és tárgy relációját tartja elsődlegesnek és ki-
zárólagosnak, s nem látja az én és te eredeti döntő kapcsolatát.
Sartre még tovább megy : Mivel Istennel együtt minden lehetőség
eltűnt, hogy abszolút értéket találjunk, 'az emberen fordul meg, hogy
az értékeket meghatározza. (... ) ,Az életnek nincs a priori értelme,
(... ) a te dolgod, hogy értelmet adj neki, és az érték nem más, mint
ez az értelem, melyet te választasz.''' Buber megjegyzi: ,,:Értelmet,
értéket akkor lehet elfogadnunk életünk útmutató fényéül, ha ta-
láltuk és nem kitaláltuk: megfejtő értelemmé, irányadó értékké csak
akkor lehet számomra, ha a léttel való találkozásomban lett nyil-
vánvaló, s nem úgy, hogy én azt a meglevő lehetőségek közül sza-
badon választottam.i'w

Isten hallgatásának, rejtőzködésének kérdését Buber számunkra is
érvényes en a következőképpen oldja meg: "A mennyei fény elhomá-
lyosodása, Isten elsötétedé se valóban annak a világórának jegye,
amelyben élünk. (... ) Ha a nap elsötétedik, ez nem benne lezajló fo-
lyamat, hanern közte és szemünk között végbemenő történés. (... )
De elhibázza az ember, ha azt véli (mint Heidegger), hogya -titkot
feltáró erőt a filozófiai gondolkodásban lehet megtalálni. (... ) Az
ember igazi átellenben-Ievője, akit nem írhatunk körül az-ként, csak
Te-ként szelithatunk meg és érhetünk el -, elsötétülhet számunkra,
ő maga a sötétség fala mögött érinthetétlenül él. (... ) Egy zsidó le-
genda elbeszéli, hogy amikor Isten az első emberpárt a teremtésük
napján kiűzte a kertből, első alkalommal láttak naplementét, Meg':'
rémültek, mert nem tudták másként elképzelni, mint hogy vétkük
miatta világ visszasüllyed a káosz sötétségébe. Egész éjszaka>sírtak,
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egymással szemben ülve, és megtértek. Akkor. hajnalodott. Adám
felkelt, egy állatot fogott, és maga helyett áldozatul vitte Istennek."19

Így állott elénk - két Iókuszában, ahogyane fejezetünket két
pontra tagoltam - az a nagyszabású és lenyűgöző látás, amelyet
Buber nyújt az Isten-kérdésről korunkban. Nincs hozzátennivalóm.
Csak további tanulmányozását ajánlom, hogy az utóbbi évtizedek-
nek a nyugati gondolkodástól befolyásolt vagy érintett modern em-
berét Isten-tudatában megértsük. S ha nagyon kicsiben és töredé-
kesen is, de folytatói legyünk a párbeszédnek, amelyet Buber rend-
kívüli felkészültséggel és nagy szellemi magasságokba emelkedve
megkezdett az egzisztencialista gondolkodókkal vagy - amiről már
nem szólhattam - C. G. Junggal. Buber eszmefuttatásának az Isten-
kérdésről van etikai része is, amelynek lényege, hogy a vallás és
etika összekapcsolását az Oszövetség alapján így fogalmazza meg
nagyon tanulságosan: "Minden erkölcsi követelés (... ) az embert és
a népet a Szentnek szférájába emeli, ahol (... ) az etikum és a. reli-
giózum közötti különbség megszűnik az isteni terében." És utal 3Móz
19,2-re: "Szentek 1egyetek, mert én, az Ür, a ti Istenetek szent va-
gyok."2o

Személyes vallomással fejezem be. Utóbbi hónapjaim legna-
gyobb szellemi és lelki élménye volt Martin Buberrel való láthatat-
lan, mégis nagyon valóságos együttlétem dolgozószobám csendjében.
Az ebből származó bensőséges érzés néhol talán átmelegítette tanul-
mányom sorait, de ezt nem sajnálom. Nemcsak az író szívverése
hozta magával, hanem a "tárgyhoz" is így illett. Bubernél annyira
egybeolvadt ember és mű, tudományos gondolkodás és hívő odaadás,
nagy ügyek tárgyilagos elemzése és szenvedélyes szolgálata -, hogy
róla, életművéről nem lehet szenvtelenül, hűvösen beszámolni.

Bárcsak mi is ezzel az olthatatlan és ki nem hunyó hűséggel, ked-
vet nem veszítő szenvedélyes odaadással tudnánk szolgálni életün-
kön keresztül - kora ifjúságunktói halálunk órájáig, ha Istennek
úgy tetszik, késő vénségünkig, mint Buber az emberi élet végső ha-
tárán - azt az ügyet, amelynek látómezeje kiterjed minden más
emberi ügyre a Földön, és magában foglal minden földi feladatot,
hogy ezek elvégzésében is segítsünk keresztény hitünkkel, szerete-
tünkkel, reménységünkkel : az Isten országát.

Bubernek is köszönöm, hogy ezt látom: Isten országának ügye na-
gyobb, mint az egyházé. Az Újszövetségből is így áll elénk világo-
san, ha jobban belenézünk, de ezt ritkán tudatosítottuk. Az egyház
is szolgája ennek az ügynek, az igehirdetésen és a szeretet munkáján
keresztül. De nemcsak az egyház. Isten minden emberen keresztül
dolgozik a jövőn, az ő uralmának beteljesedésén. A mi hitünk szerint
a mindenek megújulását a földi kereteken túl várjuk, de ez a látá-
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sunk együtt jár azzal a meggyőződésünkkel, hogy Isten újjáteremtő
erői, a világ megváltásának erői már rnost dolgoznak, Jézus Krisztus
által, aki él és uralkodik ---..:ahogyan az ősi keresztény imádságok
vallják. Erre a roppant átfogó, az emberiség jelenében is folyó, lát-
ható és láthatatlan munkásságra is érvényes, amit Pál apostol szű-
kebb keretben az egyház munkásainak mond: "a ti munkátok nem
hiábavaló az Úrban". Éppen a feltámadás reménységében! Éppen Is-
ten országa eljövendő teljességének reménységében!
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Véső és toll
Borsos Miklós: Visszanéztem félutamból

Régen olvastam ilyen gyönyörű könyvet (Budapest, 1971. Szépiro-
dalmi Könyvkiadó). A szépség benne többoldalúan csillog, és azt az
egységet tükrözi, amelyet az ókori görögök a kalokagathia eszm é-
nyében fogtak össze. Borsos Miklós képzőművész visszatekintése pá-
lyájára nemcsak vallja a művészetek szoros kapcsolatát, hanem
mintegy tanúsítja is a szobrászat, festészet, grafika, zene és irodalom
egybeszövődését. Tudomásunk szerint ez az első, noha késői írás-
műve, de olvasása közben ámulva érezzük, hogya művész írónak is
kiváló, s élete történetét átszövi a zene. A könyvben látható rajzai,
szobrainak fényképfelvételei és lebilincselő írásművészete egyazon
stílust, azonos kifejezési módot sugároznak, amely egészen belülről,
mélyről fakad: a végsőkig való egyszerűség, a dolgok lényegének
megragadása, tárgyíasság és lírai báj együtt, klasszikus harmónia
modern vonalvezetésben. S a szépnek a jóval való eredeti, természe-
tes összeforrottsága ! Az önvallomásból emberi tisztaság, jóság, sze-
rénység, igaz emberség árad, csakúgy, mint rajzaiból és szobraiból.
Nemhiába Erdélyból származott és a legnemesebb kultúrán nevelke-
dett.

Nevelkedett? Csak rendhagyó értelemben mondhatjuk, hiszen is-
kolák alig formálták. Nevelte a nagyszebeni utcák ódon 'hangulata,
kézművesek munkájának megfigyelése, a györi években aranyművesí
és vésnöki mesterség, egész küzdelmes ifjúsága, testvére idegrend-
szerének tragikus megpattanása, sok mellőzés és bántás, s néhány,
művésznek és embernek is jelentős egyéniség biztatása. Leginkább
pedig a nagy műalkotásokkal és a mediterrán tájjal való közvetlen,
bensőséges találkozás érlelte. Ez csak úgy történhetett, hogy már fia-
talon, nyilván veleszületett adottságból, olyan érzék jelentkezett ben-
ne, amely a klasszikus szépséghez vonzotta. Igaz, ehhez kitűnő ka-
lauz akadt a 15 éves fiú kezébe, Lyka Károly A művészet könyve c.
munkája. Nem főiskola alakította művészetét, hanem legfőképpen
húsz-egynéhány éves korában a firenzei hónapok, a vándor festőle-
gények módjára, gyalog tett itáliai és dél-franciaországi út - ál-
landó szemlélődéssel és festéssel, rajzolással.
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Ezeknek a különös, nélkülözéses és kalandos, de hallatlanul lelke-
sítő "tanulmányutaknak" egy-egy részlete még az emlékezet több
évtizedes távlataból is lenyűgöz élményevel. "Eddig a január-feb-
ruári Firenze ege, levegője nem volt más, mint a hazai. De a már-
cius olyan egeket hozott, hogy megértettem, miért van a kora rene-
szánsz és reneszánsz képek nek olyan csodálatosan üde egük. (... )
A Ponte Vecchio kilátónyílásába naponta elmentem, hogy ezt a fáj-
dalmas, szívszorító szépséget újra és újra magamba szívjam. -
A 'kedvenceim már megvoltak végérvényesen, gyakran meglátogat-
tam őket. Az egyik legkedvesebb a Palazzo Vecchio homályos, hűs,
loggiás udvarában a kút kis figurája, a hetven centiméteres puttó-
gyerek, Verocchio mester műve." Firenzei boltíves szobájának érzék-
letes leírása és annak idején, 1928-ban készült rajza között nem tud-
nék dönteni: egyforma szépséggel lehelik hangulatat. "Az udvar-
kerti ablak kis négyzetén át csak a madarakat hallottam, és tavasz-
kor a lombok zöldjét láttam."

Oly messze ható, végleges ereje volt az ifjúkori vándorlásoknak.
hogyemlékdarabjai negyven évvel később is fénylőn kísérik napjait
és alkotómunkáját. Az említett kútfigurának, a vísongó kölyöknek
egy bronzmásolata tíhanyí kertjében idézi Firenzét. A provence-i
tengerpart titokzatos sziklazugaiban "a mély, de átlátszó fekete-zöld-
kék víz mélyéig lelátni. (... ) A csöndes hullámvég mozgatta világos,
zöldesszőke leányhajhoz hasonlító mozgó moszattömeg kiegészítésé-
hez nem kell hajósképzelet. hogy szirénnek, élőlénynek lássa az em-
ber. Lágyan hajladoznak a víz alatt ... " Az egykori látvány ott moz-
dul a harminc évvel később faragott, rajzolt Ligheákban vagy az
1961. évi Szirénfejben. Más: " ... pihenés után újra útnak indultunk.
A Földközi-tenger partjának vörös-barna, mélyen a vízbe nyúló szik-
lafokai sűrűsödtek. Az elmúlt idők világító, kalózokat figyelő, Afrika
felé néző védőtornyai és bástyáinak melankolikus szépségei bekerül-
tek alakjaim hátterébe. Mai napig is abba helyezem alakjaimat. Ti-
hany, a Balaton horizont ja csak reminiszcenciákat ébreszt."

Harminc évvel később megint az európai utazások adják a tovább-
formáló élményt: "Sorra vettük: a városokat, a képeket és szobro-
kat, a tengereket és szigeteket, a kerteket is ... " Velence, Firenze,
Szicília, Provence, Párizs, londoni múzeumok. A régi alkotások
hatnak rá legtermékenyítőbben, noha Ízig-vérig modern művész.
,iE nagy út után valami teljesség töltött el. Személyes ismerőseimmé
váltak különféle korok legjobb művei. De hátra volt még a forrás,
Görögország." Néhány napos görögországi úton a szobrászat legna-
gyobb, legszebb remekeit ismerte meg eredetiben, a "szobrászat egé-
szét" - így mondja. "Minél tovább és többet nézegettem a görög vi-
lág szépségeit,a tájat, az épületeket vagy épületmaradványokat, szob-
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rokat, (... ) a tengert, annál inkébb-éreztern bensőmben a hűtlenség
elhatalmasodását - Itáliával szemben. Nem történt más, Görögor-
szágban a forrásra- találtam; és-a forrásvizet ittam. Itáliában a .kor-
sóból ittam. Évtizedek múltán itt éreztem és érzek. ma 'is vágyat,
hogy egy tarisznyávaloldalamon és bottal a kezemben bebarangol-
jam a tengerpartot, ismeretlen vándorként."

E késői utak során magába szívott sok képzőművészeti és tájél-
rnény, beleértve a régi utcák, házak varázsát is, inkább csak megerő-
sítő, igazoló, a megkezdett irányban továbbvivő hatás. Mert megta-
lált művészi kifejezésmódját a könyv műmellékletei között egyik leg-
első. szoborfeje, az 1933-as Mosoly már világosan mutatja. Azóta
csak tovább egyszerűsödött. Sa nagy utazások közé eső itthoni év-
tizedekben talált rá a hazai formáló táj ra. Ö a délfrancia tájról írja,
hogy évek rnúlva bukkant rá Tihanyban az ahhoz hasonló, sokkal ki-
sebb léptékű, de azzal mégis rokon világra. Felesége pedig így jel-
lemzi: "Az 1942-'es évnek egy késő őszi napján kint ültünk a füredi
móló végén, és néztük az előttünk húzódó lágy félsziget vonalát, az
apró szemű eső fátyolán át úgy pihent a vízben, mint egy görög szi-
get az Égei-tengerben. Északi lejtőjén építettünk egy kis házat."

Ez va mediterrán hatásokat árasztó vidék lett lelki otthona, su-
galló műhelye. Felesége, Buba, költői szépségű kertet teremtett rnű-
vészi érzékkel. Ez az asszony ihlető módon kíséri életét, s a könyv-
be foglalt részletes jellemzése férje művészetéről szeUemreegyen-
rangú írás, a leghitelesebb méltatás. Az ő szemével pillantunk most
a tihanyi "szülőhelyre" , földre és vízre: "Alakjai nem ülnek modellt,
nem mintázza őket először agyagba. Kiteszi a kőtömböt egy kerti tisz-
tás szélére az ég alá, a napfény tüzébe, legfeljebb egy nagy levelű
birsbokor ad délben egy kevés árnyékot, és ott faragja egyénesen
a kőbe az elgondolt fejet vagy alakot." Csónakba szállnak és meg-
születnek a vízi rajzok. "Ezek közül egy rajzról szeretnék beszélni:
alig van valami a papiroson. Két parabolikus görbe remegése, ami
lent is, fönt is a végtelenbe vész. Ahogy egyetlen ponton érintik egy-
mást, egy kicsi dióhéjnyi csónak lebeg ég és föld között, és úgy resz-
ket, mint az emberi magányosság az ismeretlen és végtelen űrben."

Az életmű egysége összefogja a nagy távoli utakat, a továbbmoz-
dító utolsót is és a tihanyi indításokat. "Egy ilyen út zsúfolt élmé-
nyei után házatérve mindig zavartalanul nyúlt am tihanyi köveim-
hez. (... ) De a görög úton többet nyert szobrászatom. (... ) Én nem
a modern szobrászok műveinek a megismerésétől lettem merészebb,
hanem a régi görögökéitől. Ezután fordultam az' ember- és állatáb-
rázolásokon kívűl a természet más arcáho~ is. Megkísérlem termé-
szeti formák szoborrá alakítását. (... ) Eddig a szobrok egész sorát
faragtam ki olyan motívumok fölhasználásával, mint az égbolt, a
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napkorong, a hold, a .fénylő gyertya,egy-,.egy virágbimbó' vagy
kagyló; és ezekből azielemekből olyan formát. alakítottam, amelyek
az életet dicsérik, a születésre utalnak. Fölkel a nap, lemegy a nap;
kinyílik az élet, becsukódik az élet."

A müvészi vallástétel után jöjjön az emberi! A késői élmények
közé .tartozik Assisi városa. A harangok zúgnak, Cimabue freskóján
megkeresi Assisi Ferenc alakját, kimegy a legendás fához. "Bizo-
nyára a madarakon előbb fogott a szent szava, mint az embereken.
Ez volt számára itt a könnyebb, a pihenés. A barna kutyám tekinte-
téből sohasem állatiasság, hanem tiszta nyiltság árad. Szent Ferenc
az eléggé nem értékelhető Himnuszában testvérének, testvérünknek
nyilvánítja, fogadja az egész élő világot, leírta benne az egyetlen le-
hetséges emberi magatartást."

Még elöbb.a templomi boltív falfestményét szemlélve Assisi Fe-
reneról eszébe jut a Mestere, s felködlik előtte a Hegyi beszédet
mondó Názáreti alakja. Alig húszéves korában csendes találkozása
volt vele ..Akkor testvére tragédiája után lemondott a művészi pá-
lyáról. "A .magányorn még nagyobb lett, és még csöndesebbé tett.
Eltettern a festőállványt. (... ) Végeztem a munkámat. A petróleum-
lámpa.meleg fényénél esténkéntolvasgattam. (... ) Én csak a hegyi
beszédet olvastamhosszú ideig. Úgyannyira, hogy az esti, nagy, ár-
nyékos -szobábanülve, elkerültern a Genezáreti-tó partjára, és nem-
csakolvastarn, hanem.Iáttam a tavaszi szélben a megelevenedett so-
rokat, éselgondolkoztam a mondottak on, á leirt, egyszerű, szép nyel,
ven, .világosan érthető szavakon. Tisztán láttam magam előtt a Ná-
záretit.halász: kíséröivel, és ez elringatott. valami távoli csöndbe. Nem
történt ott semmi. különös, csak a jóság egyszer leszállott a földre,
ahogy talán soha többé."

E két, egészen különböző helyzetű, időpontú tragikus, illetve va-
rázsos mélységű pillanata az életének - az egyik. a nővére elboru-
lása.útán..a másik .itt. Assisiben - a NázáretiJ.ézus köré fonódik. Az
ernber és az emberség képe, művészetériek ez a végső összetevője -
a sok. ezér hajszálgyökér. között, ahonnan szívta az éltető nedveket
- talán éppen innen, a Názáretitől származik.

Az emlékező íráson átdübörög századunk történelme és ott lüktet
a korabeli társadalmi lét. Plasztikus megformálásban előttünk áll
mindaz a falrészlet, amely a tizes évektőla hatvanas évekig törté-
nelmi veseményhen és társadalmi tényezőként körülhatárolta életét:
Ahogyan személyes életét érintette, szorongatta a kor. A két vílághá-
borúközöttí Győr társadalmi légkörét visszaemlékeztető hűséggel te-
remti meg a könyv néhány oldalán. S a városról adott kőzvetlen
képe, egy-egy utcanév mint Rongyosköz, diákkorom világát emeli ki
az elsüllyedt, múltból varázsütésével.
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Egyéni megpróbáltatásait a "személyi kultusz" éveiben annyi vissza-
fogottsággal és a harag érzése nélkül érinti, hogy emberi magatar-
tása ebben is példaadó. Ugyanez a belső nemesség mutatkozik ab-
ban az eljárásban, hogy azokat, akik élete folyamán ártottak neki,
soha nem említi névvel, pedig legtöbbjük már halott. Ellenben koszo-
rúvá válnak szavai, amikor a hála és a tisztelet érzéseivel jellemez
néhány embert, akiknek jó volt a közelében lennie. Közöttük külön
örültem egy névnek: dr. Haitsch Emil ideggyógyászt barátai és bete-
gei soha nem fogják elfelejteni, de maradandó emléket ez a hason-
líthatatlanul áldozatos, emberbaráti élet talán csak itt kapott eddig,
e könyv soraiban.

Többek között három nagy tanulsággal tesszük le a könyvet ke-
zünkből. Anélkül, hogy írója kimondaná vagy kimondani akarná,
rendkívül megerősödünk abban a hitben, hogy Isten vezetése csodá-
latosan érvényesül egy élet történéseiben. Nem csupán ilyen vallo-
másaira gondolok: "Az is lehet, hogy csak a véletlen játéka volt -
írja két dátum egybeeséséről -, de a véletleneket is törvény irá-
nyítja. (... ) Mindenkinek az a helye, ahol van. F;s az a hely annyit
ér, amennyit az, aki betölti." "Megtanultam (... ): az emberélet köte-
leken, láncok on és hajszálaken függ. A kötelek be, láncokba nem tu-
dunk megkapaszkodni, s a hajszál megmenti életünket. F;s ez a haj-
szál láthatatlan." De gondolok arra, hogy e rendhagyó élettörténet
minden mozzanata láncszemszerűen illeszkedik össze: kisebb és na-
gyobb eseményeivel, jóval és rosszal egyaránt cél felé fut, s átfo-
góan egy kiteljesült élet pontosan megtervezettnek látszó mozaik-
darabjait adja. Az utolsó lapokon írja: " ... a legfőbb tanulságom
újra az volt, hogy az életművem összeállt". A könyv megkapó záró-
szavában így összegezi az őt ért élethatásokat : "hogy megcsináljam
azt a néhány művet, melyek életünknek értelmet adnak".

A művész fogantatása a titkok homályában marad - ez a máso-
dik tanulság. "Csak arról adhat számot - írja visszaemlékezéséről
-, hogy az idő sodrában, áramában mikor, hol volt, mi érte, mit lá-
tott." "Más magyarázátot az ember nem adhat sem munkáíról, sem
munkálkodásáról." Szó sem lehet arról, hogy akarva hallgatja el,
ami benne például fiatal éveiben a festészettől a szobrászathoz tör-
tént életmeghatározó fordulatot előidézte. Nem ez magyarázza a hall-
gatást, hiszen a könyvben nagyon őszintén ír magáról és emlékezései
rendkívüli memóriáról tanúskodnak. De erről csak ennyit tud mon-
dani: "Már régóta nézegettem a kőrakásokat, és egy szép, rózsaszí-
nes, szürke trahitot valamelyik este hazacipeltem. Néhány nap múlva
[Győrött] az udvarban levő kamránk előtt (... ) elkezdtem faragni,
majd csiszolni (... ) úgy, ahogyan azt Nagyszebenben a kőfaragóknál
láttam. Ez volt az első kőszobrom, az Anya." Ennyi volt az egész.
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A művészi alkotópálya ilyen döntő mozzanatai, egyes művek szüle-
tésének legbensőbb titkai abba a rejtett, kavargó homályba nyúlnak,
amelyben ott vibrál a teremtő pillanat, ahogyan a Szentírás első ol-
dala szerint a teremtéskor Isten lelke lebegett az alaktalanság sötét
mélysége fölött.

És a harmadik: oktató művészeti könyvnél jobban, igazabban ne-
vel a képzőművészet átélésére, élvezésére ez az önvallomás, mert a
művész szemével láttatja a látványt. írója színekben, vonalakban
gondolkodik, s miközben leír, a szavakkal, mondatokkal elénk rajzol
egy-egy átforrósodott képet - tájról, szobáról, hangulatról. Ennél is
több, amikor odaállunk írój ával a könyv olvasása során egy-egy Leo-
nardo-, Raffaello-, Rembrandt-festmény, Michelangelo- és Donatello-
szobor, ókori kis márvány- vagyalabástromrelief elé, és ő beszélni
kezd róla. Nem azt mondja, amit nekünk tudnunk kell róla,egysze-
rűen azt, amit ő lát rajta. E pillanatokban nem könyvet ír az olvasó-
nak, hanem belefelejtkezik a remekműbe, és vall, vall arról, amit
neki, a nézőnek mond az eredeti alkotás. Ha megadatik nekem vá-
gyam szerint egy utazás azokon a helyeken, ahol az európai művé-
szet kincsei lakoznak Itáliában, Görögországban, csendes útitársnak
e könyvet fogadom. Varázsos hatása alól nem lehet szabadulni: ha
valaki elolvassa, legszívesebben egy pokrócot tenne hátizsá:kba és
gyalog barangolná be azt az útvonalat, amelyen a művész végigjárta
a művészet nagy stációit.
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Találkozás Chagall-Iai önéletírásában

A 20. század legnagyobb festői közé tartozik. F'iatalkori önéletraj-
zát az első világháború után 1922-ben oroszul írta, de a mű csak
1957-ben látott napvilágot, felesége francia fordításában (Marc Cl).~-
gall: Életem. Budapest, 1970. Gondolat Kiadó). A mester ha~min~-
egynéhány éves kerának írói alkotása ez gyermekkoráról és ifjúsá-
gárólvMindenekelőtt ebben az idői helyzetben rejlik a könyv. rend-
kívüliségének a nyitja. A memoárok legtöbbször időskori alkotások.
Még ha nem gyengül is a nagy ember emlékezőtehetsége, .az életlá-
tása már túl bölcs, túl higgadt ahhoz, hogy hűen és hiánytalanul visz-
szaadhassaélete felfelé törő éveinek forrongó valóságát. Ez~n az írá-
son az ifjúkor hímpora érintetlenül van rajta. Itt még az emberélet
útjának felén. innen beszél valaki arról az útról, amelyet addig meg-
tett. Nem a beérkezettség, a viszonylagos célhoz jutás, a kibontako-
zott élet megállapodottságából néz vissza gyermekségére, hanem
múlt és jövő határán.

Utolsó mondatai a szülőföldtől való elszakadás napjait tükrözik:
amikor nekivág fiatal családjával az első világháború utáni Európá-
nak. Ösztönösen érzi, hogy ezzel lezárul életének alapvető szakasza,
s rögzíteni akarja frissen, élményszerűen mindazt, amit gyermeki és
ifjú lélekkel átélt. A búcsú megrendítő levegője csap felénk az utolsó
oldalról: "Szeretnélek viszontlátni benneteket. (... ) Fáradt vagyok.
De visszajövök hozzátok feleségemmel és akislányommal. Mellet-
tetek akarok pihenni. Európa megszeret majd, és vele együtt az én
Oroszországom is. Moszkva, 1922." Ez a fájdalmas búcsúvétel, amely
egyúttal a szálak eltéphetetlenségét is magában hordozza, lezártsá-
got ad visszaemlékezéseinek, s felruházza a befejezettség súlyával.
Nem töredék a könyv, hanem önmagában teljes egész.

Csak ifjúkorára nézve teljes egész? Éppen hogy nem. Régi igaz-
ság, hogy az emberek életére döntő hatással van gyermekségük és if-
júságuk. Nagy alkotókra kettőzött mértékben érvényes ez a megfi-
gyelés. Elfordulhat később valaki fiatalkori eszményeítől, elhagy-
hatja a láz, ami ifjúságában hajtotta. Többé-kevésbé mindenki rászol-
gál felnőtt korában ifjúkori énjének a szemrehányására, ahogyan
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Karinthy Frigyes megírta találkozását. a fiatalemberrel, aki évekkel
.korábban § maga volt ..És. mégis, akik azemberíség nagyjai lesznek
r-r-, desokan 'mások is -,valamiképpen magukban hordozzák mind-
halálig, ha változott módon,más formában is, ifjúkoruk elhivatását,
a hatásokat; amelyek a zsenge lelket érték és felgyújtották.

Chagallnál többről van szó. Öt festészetében nem rejtetten és nem
másodlagosan, hanem teljes ható érvénnyel elkíséri gyermekkorá-
nak és- ifjúságának megtapasztalt világa. Nem csupán a fiatalkori
ösztönzések, elszánások maradnak elevenek életművében, mint az
ifjúkoruk elkötelezéséhez mindvégig hűembereknél. Egész későbbi
festészetének, további műveinek is. kulcsa és bélyege élete első húsz
esztendeje. Ha valaki keresi Chagall-festői látásának ablakát, meg-
tal~lJ1atja itt a fiatalkord rönéletírásában. Még jobban szűkíthetjük
a .varázskört ; a. gyermek- és a serdülőkor lett Chagall életében a
m(ívés:(fmaradandó Iormáló kohója ..

Végtelen szomorúság lengi át gyermekkorát a cári Oroszország Vi-
t{':ebszk városában, a zsidónegyedbenrSzülőháza kis düledező-fahá-
~ikó. "Magam láttam,nem is olyan régen. (, .. ) Most, hogy mai
.nagyságorr;' magasságábói néztem, megborzadtam. Hol tudtam itt
megszületní ? Hogy tudtam itt lélegzeni 7" .

Vis~zagon,<lol.apjap.yomorúságos sorsára, és elszorul a torka. "Iga-
zán beszélnem kell apámról? Mennyit ér egy ember; ha. nincsiér-
téke? Ha felmérhetetlen." Egy.halarus üzletében "még csak nem is
segéd volt, hanem egyszerű munkás harminckét teljes évig. Nehéz
hordókat.emelgetebt. A szívem elfacsarodott, ha láttam, hogyan ci-
pelia súlyos terheket vagy akis heringeket .rakosgatja fagyos kezé •.
vel. (... ) Csak az arcáról - hol. sárga, hol fehér arcáról - áradt
olykor gyenge kis mosoly. De milyen mosoly! Vajon honnan jöhe-
tett?" 0, ezek a chagalli szíven ütő váratlan kérdések, előbb a szü-
lőházáról, most az apjáról! "Mindig, fáradt,gondterhelt, csak a szeme
fénylik szelíden, kékesszürkén."

Anyjához zarándokol. "A temető kapujában mintha szárnyam
nőne. Súlytalan vagyok, mint a láng, mint a lebegő árny és repü"
lök, hogy könnyemet onthassam. (... ) Íme, az arcképe. (.. .) Tömér-
dek fájdalom, korán őszült haj. Szeme a. könnyek egész városa."
"Hány~v eltelt már a halála óta! (... ) Csak egyre felelj kicsi anyám,
onnan a másik világból, a paradicsomból vagy a felhőkből : azt
mondd meg,vigasztal-e a szeretetem 7 Szőhetek-e szavaimból egy kis
édességet, gyöngéd simogatást neked?"

Nagyapja mészáros volt. Az emlékek párájából egy megható, gyer;'
meki szomorúságát hordozó jelenet tűnik eléje. "Istállójában egy
nagy hasú tehén. Mereven áll és konokul néz rá. Nagyapám így be-
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szél hozzá: - Hé te! Add ide alábod, megkötözlék. Kell az áru, a
hús, érted? A tehén sóhajtva lerogy. Én kinyújtom a karom, átöle-
lem a pofáját. Szavakat suttog ok a fülébe, hogy ne féljen, én nem
fogok enni a húsából. Többet mit tehetnék?"

Gyermekkora éjszakai félelmeire emlékezik. Ezek benne mély
nyomot hagytak. "Ha nagyon féltem, anyám magához hívott. Jobb
menedék nem kellett. Most már nem lesz a törülközőből bakkecske,
se vénember, a fagyos ablakon se csúsznak be kísértetek. Még a nap-
paliban lógó nagy, sötét tükör se rémíthet meg."

Az olvasónak talán a következő jelenet szorítja össze leginkább a
torkát. Veszett kutya harapása miatt pétervári kórházba kerül. "Jó
volt a kórház kertjében sétálni a szépen öltözött gyermekek között.
Bizonyosra vettem, hogy egyikük a kis trónörökös. De félrehúzód-
tam, nem játszottam velük. Nekem nem volt játékom. Most láttam
életemben először ilyen sokat és ilyen szépeket. Szüleim sohase vet-
tek játékszert nekünk."

Serdülőkori szerelmeíben félénk fiú. "Az arcod sincs már előttem,
Anjuta. Azóta felnőttem, látod. Nincs bennem semmi a gyermekből,
se a gyerekifjúból. Csak szomorú gondolatom van sok." Egy másik
ifjúkori idilljének színhelyén így jár később: "Elmegyek a házatok
előtt és a meddő találkozások keserűséget vásznaimba adom bele.
Rogy ott ragyogjon fel, ott hunyjon ki azoknak a napoknak szivár-
ványos köde."

Szegénység, visszahúzódó természet, bánatra hangolt lelki alkat
még mind kevés a gyermek és ifjú éveket betakaró szomorúságfelhő
sűrűségéhez. A kisfiú a zsidó lét évszázados, evezredes fájdalmai-
ban nőtt fel, amelyet közel hozott hozzá a zsidók kitaszított, meg-
bélyegzett sorsa és a hívő zsidó környezetében feltörő ősi vallásos
panasz érintése. Ezt így nem mondja el, mínt' ahogyan nem szoktunk
beszélni a levegőről, amely körülvesz, mindennap beszívjuk. De a
zsidó siralom benne bujkál vallásuk gyakorlásának néhány szép le-
írásában, a külső zsidó sorsot pedig belesűríti egyik visszaemlékezé-
sének egyetlen szavába, a "zsidó" szó jelzői használatába. Arról ír,
hogy egyik iskolatársa, gazdag kereskedő fia, kérte őt, tanítsa fes-
teni. ,,- Jól van - feleltem. - Tanítlak, 'ha akarod, de pénzt nem
fogadok el tőled, legyünk inkább barátok. (... ) Ez a barátság meg-
szépítette gyermekéveimet. Mind gyakrabban megszöktem hazulról,
hogy az ő villájukban töltsem az egész napot vagy együtt csavarog-
junk a mezőkön, réteken. Rogy miért írom le ezt mind? Mert csakis
ennek az egy-két barátomnak köszönhettem, akik megkülönböztet-
tek a többitől, hogy bízni mertem magamban és remélni, hogy
nemcsak egy egyszerű kis Pokravszkaja utcai zsidó fiú vagyok." Az
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már csak tárgyi adat később, hogy zsidó származása miatt nehéz volt
Pétervárra bejutnia, hogy festészeti tanulmányokat végezzen.

Sajátos festői látása - már az eddigi idézetek is sejtetik - meg-
határozó erővel érvényesül önéletírása stílusában, fogalmazásában,
szerkezetében. Nem az író, hanem a festő szemével néz. A festmé-
nyeivel való azonosság érzetét fokozza önéletrajzának felépítése .

. A kronológiai sorrend a visszaemlékezésekben néhol teljesen felbo-
rul, s a művész olykor ugyanúgy szórja tetszése szerinti rendbe em-
lékeit, mint ahogy képein a tárgyi valóság elemei sokszor elhagyják
megszekett helyüket. Ez az írásműben jelentkező gondolkozásmódja
elárulja, hogy Chagall képeinek említett "technikája" nem egy fes-
tészeti módszer követése a részéről, hanem belső alkatából folyó,
mélyről fakadó természetes látásmód. Festményeinek egyik "kulcsa"
éppen az emlékképek nem racionális, idősor szerinti rendje, ahogyan
ezt különben mindegyikünk megfigyelheti önmagán az emlékezés
-ösztönös pillanataiban. Erdemes az önéletrajz olvasása során a cha-
gallí különleges szellemi és lelki alkat sajátságait tetten érnünk,
mert ezzel írója önkéntelenül is bevezet festészéte világába.

Visszaemlékezéseit forgatva egyszerre megelevenednek, valóságos-
sá, hétköznapivá, történetívé válnak festményei egyes ismétlődő fi-
gurái. mint gyermekkorának naponkénti és felejthetetlen élménye.

Anyja mesélt az apjáról, Chagall lioznói nagyapjáról. :E:ppen egy
zsidó ünnep Van. "Mindenütt keresik. Hol lehet? Hová tűnt? Kiderül,
hogy nagypapa a szép idő kedvéért felmászott a háztetőre, ott ült a
kéményen és élvezettel eszegette a sárgarépáját. Képtémának se
rossz." Vagy: "Anyám mesélte egy kedves lioznóí rokonunkról, hogy
szeretett egy szál ingben sétálni az utcán. Utálatos, azt mondjátok?
Az én szívemet napsugaras örömmel árasztja el( ... ) az emléke. Mínt-
ha a Iioznóí zsidónegyed utcáján Masaccio vagy Piero della Fran-
cesca [a reneszánsz két firenzei festője] képe támadt volna életre.
Úgy érzem, én is ott voltam vele. Nem tréfálok. Ha igaz is, hogy mű-
vészetetnnek a szüleim életében nem jutott szerep, az ő életük és
dolgaik annál erősebben hatottak az én művészetemre."

:E:smindjárt, lélegzetnyi szünet nélkül ezt a példát hozza: "Való-
sággal részeg voltam, higgyék el, ha nagyapám széke mellett állhat-
tam a zsinagógában. (... ) Az ablakkal szemközt álltam, kezemben az
imakönyv, és kedvemre élveztem a kilátást, a városunkat, a szombati
gettót. Az ima morajlásában kékebbnek látszott az ég, a házak pi-
hentek a térben és minden arra menő alakja élesen kirajzolódott."

Egyik nagybácsíja jellegzetes orosz szegényparaszti kocsiján ma-
gával vitte a falvakba marhavásárra. Vele is találkozunk a későbbi
festményeken. Nemcsak így az országúton, kocsijával. "Hegedült is,
nyekergette a hegedűt. Nagyapám álmodozva hallgatta. Csak Remb-
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randt tudná megmondani, mire gondolt. az. .öreg mészáros, boltos és
kántor, mikor fia az esőtől és.ujjnyomoktólunocskos ,ablak előtt .állt
és hegedült, Az ablak mögött fekete éjszaka. (... ) Ö, aki egész nap
a teheneket hajtotta az istállóba, vagy összekötözte a lábukat és úgy
vonszolta őket, rnost hegedül. A rabbi énekét játssza." Most már ért-
jük, míért jelenik meg annyiszor Chagall képein különböző helyze-
tekben hegedülő zsidó. Valamiképpen a hétköznapok sivársága fölé
emelő. szépség és áhítat jelképévé nőtt ez az emlék afestőben ...

A visszaemlékezések írójának belső világából beszédesse válnak
festészetének különös mozzanatai. A hegedülő nagybácsi jelenetét
így folytatja: "A fejem elszáll, csendesen kering ..ll szobában.
A mennyezet átlátszó, behatol a felhők, csillagok kékje .és vele ame-
zők, utak,· istállók szaga." Máskor lakodalomba viszi. .el ·al1yja.
A menyasszonyt éppen elsiratják a szokások szerint. Az· esküvőn al-
kalmazott rendező éneklő szava .hangzik: ,,~ Menyasszony,. .meny-
asszony,' gondolj arra is, hogy mi vár rád! Mi:vár rád? Ezeknéla sza-
vaknál a fejem lassan elválik.:a. testemtől és. valahol .a .konyha mel-
lett sirdogál tovább, ahol. a halat sütik." Ha ezek után .Chagall .va-
lamelyik .képén a-törzsétől. elváló fejet látunk,ez nem: tréfa ..vagy
bűvészkedés, hanem halálosan komolyan megtapasztalt valóság. Tl,ÍI-
ságosan-prózai éaegyszerű jelentése lenne; "ha .arra utalnék, .arnikor
valakirníntegy "kJvülről nézi" életét, önmagát. ..; ,,; ,,; ,l':

Repülő embereken miért csodálkoznánk; a képein? Kétszen-is , ta-
lálkozunkiönéletírásában ezzel, személyes belső ,.látás<,ibap.' Három
nagynénijére emlékezik és gondolataiban ígydicsőülnek meg:."Re-:
pülni fognak szárnyasan, mint az angyalok a piactér Ielett, a·kÖr-
tés-j' ribízkéskosarak felett. Az emberek felnéznek ,·és .azt,' kérdik
majd: -Hát ezek meg hogy repülnek?" Húszéves, korában bolyong
Vityebszk utcáin és töpreng festészetetovábbi útján., "Isten, aki, a
felhők mögött rejtőzöl, vagy itta suszter háza-rnögött, tedd, hogy.a
lelkembe lássak! Fedd fel ezt az én fájó; dadogó, kisfiús lelkemet,
mutasd-rneg, melyik az utam. Nem akarok: olyan lenni; mint min-
denki más. Egy új világot akarok meglátni. Válaszul a város mintha
szakadozni kezdene a szemem előtt. Mint .ahogyan a,hegedű .húrja
elszakad. Az emberek felemelkednek rendes helyükről, és a .levegő-
ben járkálnak. Ismerőseimet a háztetőkön látom, ahogy, ott-hever-
nek."

Itt találtunk rá rejtve a többi sor között, önvallomása csúcsára,
akkor még csak elhatározására, festői programjára, ha ugy, tetszik:
jövendőjének meglátására, ma már egy művészí életműrnegvalósult
lényegére: nem akar olyan lenni, mint mindenkí más, egy újvilágot
akar meglátni! Chagall a modern festészetben: az, aki. leginkább nem
olyan, mint más, és aki képein egészen különös világot teremtett,
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Önéletírásának Ismétlődő mozzanata, amelyet olvastakóra legter-
mészetesebbnek veszünk, hiszen képein is érezzük: az álom. Gyer-
mekkorától kezdve sokat: álmodott, az álom életének mély benyomá-
sokat hagyá valósága; részletesen 'beszámol róla. Emlékezés és álmo-
dás, emlékképek és álmok hajtják a festő kezét' á vásznon, miköz-
ben a 'gyermekkor kiapadhatatlan kútjának mélysége fölé hajlik.

Az önéletrajznak van egy külön ajándéka, amely reánk, kereszté-
nyekre; akik az Újszövetség mellett az Ószövetséget is magunkhoz
szorítjuk, a felfedezés erejével hathat: az élő zsidó hitvilág megin-
dítóan szép rajza. Zsinagógai pillanataiból már idéztem. A leírást ott
így folytatja: "Mögöttem elkezdik az imát és nagyapámat az oltár-
hoz intik, hogy ő mondja elő. Hol mondja, hol énekli, dallamosan is-
méte'l,elölről kezdi. Szívemben mintha olajmalom járna. Vagy friss
színmézet csepegtetnének benne."

És most egy otthoni órát! "Húsvét. Semmi se hat meg annyira, se
a húsvéti kenyér, se a torma, mint a Haggada betűi, képei és a vö-
rösbor a poharakban. (... ) A mély, királyi bíborszín maga a zsidók
lakóhelyéül kijelölt gettó és a perzselő forró arab sivatag, amelyen
annyi szenvedés árán átkeltek. A függőlámpa éjjeli világa súlyosan
nehezedik rám. Azt hiszem, látom a sátrakat a homokban, a zsidó-
kat meztelenül a forró napon, amint hevesen vitatják a mi ügyünket,
az' életünk fő kérdését: Mózest és az Istent. Apám fölemeli poharát
és felszólít, hogy menjek ajtót nyitni. A külső ajtót kell kinyítnom
éjnek éjjelén, hogy Illés próféta belephessen. A bársonyos kék ég-
rőlezüst csillagfénykéve hatol a szemembe és a szívembe. De hol
van Illés próféta és a fehér szekere? Talán az udvarunkon áll, és
mint rokkant aggastyán, görnyedt koldus lép majd a hátba, lhátán
tarisznyával, kezében bottal: - Itt vagyok. Melyik az én borom?"
Ezek az emberek tudták, mit jelent ünnepet ülni a bibliai esemé-
nyekre' emlékezés és a jelenben való átélés összefonódottságában.
Még a bor színe is belevonja a festőszemű fiút a bibliai múlt jelenbe
ható történésébe.

A húszéves ifjú néhány párizsi éve, 1910 után, döntő lökést ad fes-
tészetének, anélkül; hogy elhomályosítaná a gyermekkor soha ki
nem hunyó, világító emlékeit. Párizs lesz második lelki szülőföldje.
Akik jártunk valaha e felejthetetlen városban, és ismerjük [elentő-
ségét a művészetek,az irodalom világában, nem csodálkozunk, hogy
Chagallt örökre magához kötötte. "Párizs! Édesebben egy szó se
hangzik a fülemben, mint a te neved!" 1914-ben hazatér, hogy el-
vegye otthon maradt menyasszonyát. Pár évet töltenek a forradalom
átalakulásában izzó Oroszországban. Különböző megbízatásokat kap,
képzőművészeti iskolát alapít és vezet Vityebszkben, tanári állást vál-
lal Moszkvában, de ezek idegen munkakörök maradnak legigazibb
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adotságaitól. "Elég sokáig voltam már tanár, igazgató. Képeket aka-
rok festeni." Párizsban várja otthagyott müterme tele vázlatokkal.
befejezetlen képekkel. "Nekem csak egy vágyam van, hogy képeket
alkothassak, és talán nem is csak képeket." úgy érzi, odahaza nem
értik meg festészetét. "De Rembrandt, tudom, hogy szeret." (Remb-
randt neve a legváratlanabb pontokon bukkan föl egy-egy villanás-
nyira az önvallomásokban, jeléűl annak, hogyamélyben vele érzi
magát legrokonabb léleknek l) 1922-ben,a békekötés után családjá-
val Franciaországba, második hazájába költözik.

Ifjúkori önéletrajzának ez a második része, az első párizsi, majd
az orosz forradalmi évekre emlékezés már kevésbé megkapo írás.
Inkább csak beszámoló az őt érintő eseményekről, melyek fontosak
élettörténete szempontjából, de nem hatnak ránk az előző részletek
szépségével és mélységével.

Még nem szóltam közelebbről arról az élő, emberi szálról, aki
gyermekkorának világát, Vityebszket összeköti későbbi, az önélet-
rajzon túli éveivel, s ez a női társ, a felesége, Bella. Amikor először
bukkan fel ifjúkorában a lány alakja, egy váratlan találkozás alkal-
mával, ő mással van. "Hirtelen ráeszmélek, hogy nem Théával kel-
lene most lennem, hanem vele. A hallgatása, szeme az én hallgatá-
som, az én szemem. És mintha régóta ismerne, rnindent tudna ró-
lam. A gyerekkoromról, a jelenemről és jövőmről. Mintha őrködne
felettem, megérezne bennem mindent, pedig először látom életem-
ben." Ö lesz már jegyességüktől kezdve művészetének legigazibb ér-
tője. "Egyetlen képet, metszetet se adtam ki a kezemből, amíg tőle
meg nem kérdeztem: igen, vagy nem?" Bella 1944 szeptemberében
halt meg. Chagall önéletrajzának hármas ajánlása így válik előttünk
teljessé: "szüleimnek, feleségemnek, szülővárosomnak".

A visszaemlékezéseket Chagall rézkarcai és metszetei kísérik, ame-
lyeket önéletírása illusztrálására készített. Jóval később, 1933-ban
festett egy képet, amely természetesen nem szerepel a könyvben, de
találóbbat nem tudnék gondolatban önéletrajza fenti vallomásához
fűzni. Vityebszk egy részlete látszik rajta, a kiemelkedő templom-
mal. Oldalt, vázában, virágcsokor, a művész gyakran használt motí-
vuma, a szépség derűj ének 'kifejezője, melyet ráhelyez a képre, el-
fedve vele a szélső emeletes házat. A városrészlet fölött, mintha
úszna a levegőben, majdnem az egész légteret betöltően, a nézőnek
háttal fekvő női akt. Az érett művész szemében szülővárosa emléke
fölött ott világít szerelme, társa, akinek lénye föléje magasodik élőn
gyermek- és ifjúkori világának, összekötve azzal a rákövetkező két
évtizedet, amit még vele tölthetett.
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Micsoda az ember?

Az ember önmagának egyik legnagyobb talánya. Elindulunk hát
ezeken az oldalakon, hogy valamit megfejteni próbáljunk saját mí-
voltunk rejtélyéből. Nem titkoljuk, hogya keresztény hit válaszait
keressük erre a kérdésre. Igaz, néha letérve a dogmák kitaposott út-
járól. Ennyiből talán újszerü lesz vállalkozásunk, és néha esetleg
meglepetésekkel szolgál. Három gondolatot bocsátok előre, amelyet
fejtegetésünk során végig szem előtt kell tartanunk.

1. Az emberről szóló sajátos keresztény mondanivaló - az ember
Isten teremtménye, bár romlott teremtménye - mindenestől fogva
hittétel. Tapasztalatilag nem igazolható, s csak hit által fogadható el,
ha Isten igéje meggyőz róla bennünket. A teológiai antropológia
igazságait a Szentírásból meríti, de nem egyszerüen íráshelyek ídé-
zésével, hanem rendszeres gondolkozás segítségével. Különleges
megállapításai csak a hit számára igazságok. Nem léphetünk fel te-
hát azzal az igénnyel, hogy a keresztény embertan jellegzetes téte-
leit a hit körén kívül is elfogadják, hiszen meggyőző erejüket egye-
dül a Krisztusban való hit adja.

2. Az emberről szóló keresztény tanítás nem maradhat sziget az
emberi gondolkodásban, hanem felszívja magába mindazt, amit a
különböző tudományok korszerü fokon megállapítanak az emberről.
A teológiai antropológia tehát vállalja a természettudományos em-
bertan minden helytálló mai eredményét. Egy sor szaktudomány, a
biológia, az orvostudomány, a származástan, a lélektan, a társa-
dalomtudomány - 'hogy a legfontosabbakat említsem - foglalkozik
az emberrel, semberképünk hiányos, egyoldalú lenne, ha félreten-
nénk a tudományok tapasztalati megállapításait az emberről. Sőt a
filozófiai antropológia történetének szétágazó eredményei is segít-
hetnek az ember lényének valóságos megismerésében.

3. Az emberről alkotott keresztény tanítás nem lehet soha elvont.
Nem pusztán időtlen emberképet tartunk szem előtt, hanem a törté-
neti valóság által meghatározott embert. Az örök emberi vonások
megtalálhatók minden idők emberén, de az embernek önmagáról al-
kotott képe változik, néha ismétlődik is a történelmi korszakok fo-
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lyamán. Az ember önértelmezését megszabja a kor, amelyben él, és
azon belül is a társadalom, történeti helyzet, amely az életét körül-
veszi. A tükörkép változásai az ember változásából adódnak: alap-
természete maradandó, de lénye a történelem folyamán mozgásban
van. A teológiai antropológia korszerű műveléséhez nélkülözhetetlen
ez a szemléletmód, amely keresi, hogy korunk miként alakítja a mai
ember lényét.

Az em ber származása
Luther rendkívüli egyszerűségű mondata időálló, s ma sem lehetne

ta:lálóbban kifejezni az ember teremtettségének a tényét: "Hiszem,
hogy Isten teremtett engem." Ezzel a fogalmazással a reformátor a
teremtéshitnek egzisztenciális értelmet adott. Az ember keletkezésé-
ről szóló felfogás helyett személyes kérdésünkké teszi. A továbbiak-
ban természetesen már a mai teológiai gondolkozásunk alapján fejt-
jük ki hittételét, de mindaz, amit elmondhatunk, az ő mondatába
illik bele.

Az ember teremtésének, az első emberpárnak bibliai történetét
nem prehísztoríkus, őstörténeti beszámolónak kell tekintenünk, ha-
nem az ószövetségi hagyomány bizonyságtételének teremtettségünk
tényéről, és aetiológiai (okokat kutató) hívő magyarázatnak az em-
ber valójáról.

A teológia nem magától jött rá erre az igazságra, hanem kénysze-
rítő körülmények hatására kezdte keresni a Szentírás első lapjainak
maradandó igazságát. A paleontológia, az őslénytan, valamint a pa-
leoantropológia, az embertannak a történelem előtti emberi leletek-
kel és az ősemberek tanulmányozásával foglalkozó ága, világossá
tette, hogy minél mcsszebb rrtegyünk vissza az emberiség előtörté-
netében, annál primitívebb emberi ősöket találunk. A származástan
alapján kétségtelen, hogy a földön az ember az állatvilágból fejlő-
dött ki mutáció révén, azaz öröklődő tulajdonságok jelentős meg-
változása által.

Az előemberekre vonatkozó ismeretek elzárták a lehetőségét an-
nak, hogy az első emberpárt a teológia a Biblia lapjairól a föld ős-
történeti idejébe helyezze. A keresztény egyház hálás lehet a: termé-
szettudománynak, hogy Ádám és Éva alakjának történeti értelmezé-
sét lehetetlenné tette, és így a teológia a saját lényegéhez hű útra:
kényszerült az első emberpárra vonatkozó bibliai elbeszélés értelme-
zésében.

"Ádám" nem az első ember a' földön, hanem az ember, a minden-
koriember. Ádám és Éva keletkezésének bibliai leírása Isten terem-
tésének szimbolikus ábrázolása. Istennek az embert létrehozó mun-



kája a valóságban azon a módon ment végbe, amelyet a származás-
tan, a biológiának az élőlények fejlődéstörténeti kialakulásával és
rokonsági kapcsolataikkal foglalkozó ága megvilágít. Ennek a folya-
matnak van még sok felderítetlen pontja, de egészének a vonala már
vitathatatlan. Ebbe a biológiai fejlődéstörténetbe van belerejtve Is-
ten emberfajt teremtő műve.

Az emberi egyedek későbbi, mai teremtését is Isten kezéből vesz-
szük. A két csírasejt találkozása a fogantatáskor, a magzat növeke-
dése az anyaméhben és világra kerülése a szüléssel - ez a természe-
tes folyamat hordozza magában Isten. teremtő munkáját. Az embrió
növekedése közben magán viseli az emberi nem fejlődéstörténetének
nem egy jegyét. Az embrión átmenetileg jelentkező kopoltyúnyílást
biológiai emlékezésként értelmezik a tudósok arra az ősi tényre vo-
natkozóan, hogy az élőlények világa a fejlődés során a vízből emelke-
dett ki. Az embriológia megállapítása szerint az anyatestben a mag-
zat korai állapotában biológiailag nem különbözik a vele összeha-
sonlítható állatembriótól. Az emberi magzat az első hónap végén
egészen olyan, mint egy emlősállat magzata. Mindez jelként utal
arra, hogy Isten teremtő munkája rejtett, csak a hit számára bizo-
nyos valóság a természeti folyamatok nagy összefüggésében.
,Isten rejtett teremtő munkája még titokzatosabbnak tűnhet sze-
münkben, ha az örökléstan megvilágításában .nézzük az egyes em-
ber keletkezését. Ma már ott tart a tudomány, hogy nemcsak a gé-
neketés a kromoszómákat ismeri, az öröklődő tulajdonságok anyagi
hordozóit, hanem azt a kémiai folyamatot is felderítette, amely az
öröklési "utasítást" magában foglalja és továbbadja. A gén.:'-' ha-
sonlattal szólva---.e: több ezer jelből álló mondat,amellyel,Isten
"megírja" előre minden egyes ember alkatát; testi-lelki tulajdonsá-
gait. Ezek a teremtő "mondatok" minden ember esetében más tar-
talmúak, mert az öröklési utasítást hordozó kémiai egységek kap-
csolódása milliószor lejátszódik a legkülönbözőbb kombinációkban
ésv áltoaatokban. Minden egyes ember Isten külön teremtő gondola-
tának ca megvalósulása, de nem természetfeletti úton, hanem az örök-
lési folyamatban fő szerepet játszó,minden földi élő szarvezet sejt-
magjában megtalálható kémiai vegyület (DNS) molekulái által.

Ezenfelül a mélylélektan hitelt érdemlően utal arra; hogy a tudat-
talan lelki jelenségek rétegében nem pusztán gyermekkori benyomá-
sok maradványát hordozzuk, hanem őseink megszámlálhatatlan lán-
colatának kollektív lelki örökségét is. Jung véleménye szerinf -külö-
nös lenne, ha a biológiai. jelenségek közül a psziché volna az egyet-
len kivétel, amely nem mutatná fejlődéstörténetének kivehető nyo-
mait. Ezek az-ismertetőjegyek - minden valószínűség szerint - SZO-"

ros összefüggésben vannak az ember ösztöneinek a mélyével.i Az em-
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ber ösztönformákat hoz magával ősi múltjából, amelyek tevékeny-
sége. indítóokául és mintájául szolgálnak. "Viselkedési módjának
mintái" ezek (pattern of behaviour az angol szakkifejezés), melyek
annál- inkább meghatározzák cselekvését, minél primitív ebb az em-
ber és minél jobban függ tudata az ösztöneitől. Ezek a "minták" bio-
lógiailag elengedhetetlen szabályozói az ösztönszférának, amely fel-
tétlen hatékonyságát csak ott veszíti el, ahol az akarat relatív sza-
badsága korlátozza, A szóban forgó archetípusokat, ősi mintákat Jung
klinikai megfigyelései során pácienseinél különbőző szimbolikus ké-
pekben találta meg, s ez elvezette az ún. személytelen, kollektív tu-
dattalan feltevésére.!

Azért vázoltam röviden a mélylélektan témánkba vágó alapgondo-
latait, hogy világossá legyen, még a lelki determináltságnak ilyen
fokú feltételezése sem ellenkezik a teremtéshittel. A lelkünk tudat-
talan jelenségrétegének a személyünk et és életünket meghatározó
volta Isten számtalan eszközeinek egyike, amellyel az egyes ember
formálását véghezviszi.

Még mindig nem értünk végére Isten egyedi teremtő munkájának.
Figyeljünk fel egy jelentős biológiai mozzanatra: az élőlények vilá-
gában az ember az egyedüli, amely mintegy életképtelenül születik.
Míg más élőlények szülöttei legfeljebb rövid ideig tartó gondozást
igényelnek, az ember fejletlenül, az életre még alkalmatlanul jön vi-
lágra. Az Isten embert teremtő munkájához hozzátartozik az emberi
környezet oltalma és nevelése. Az emberi egyedek megalkotása nem
ér véget a születésig terjedő természetes folyamattal, hanem foly ta-
tódik a család és a társadalom miliőjének ezernyi hatásával. A tu-
lajdonképpeni emberré levés feltétele a nevelés, főként az ún. funk-
cionális nevelés, a közösség formáló hatása.

Filozófiai értelemben a személyiség fogalma fejezheti ki az em-
berré válás eredményét. Amikor valaki önmagával, a dolgokkal, az
emberekkel, az emberi közösségekkel, az élettel tudatos, gondolkozá
viszonyba kerül, akkor tekinthető sajátos emberegyednek.Egy régi
kínai mondás segítségével úgy lehet kifejezni az emberré válást: az
ember megnyeri arcát. S ami az ember tudatát - emberlétünknek
ezt a legfőbb ismérvét - illeti, még az ifjúkor határán sincs vége az
emberré fejlődésnek, tehát hitünk szerint az Isten embert teremtő
munkájának. Mert az emberi tudat szélesül és mélyül, gazdagszik és
finomul a felnőtt évek múlásával, el egészen az öregkorig, míg csak
hanyatlani nem kezd az elme. Bartók mondása életének végén bizo-
nyos értelemben minden, szellemi képességei birtokában lévő idő-
södő emberre érvényes: "Tele podgyásszal kell elmennem." Az egyes
ernber Isten által való teremtése sokszor csak a halállal, vagy vala-
mivel ídébb, az öregség bizonyos pontján fejeződik be.
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Az egész emberi nem teremtése, megalkotása sem lezárt folyamat.
Visszatekintve ennek igazságát jobban láthatjuk, de előre nézve is
érvényes lehet. Gondoljunk, mondjuk, a 35000 évvel ezelőtt élt Nean-
der-völgyi ősre. Tőle vezet az út a mai embertípushoz. Ha összeha-
sonlítjuk a ránk maradt leleteket a mai emberrel, azonnal nyilván-
való, hogy akkor még nem fejeződött be az emberré válás folya-
mata. Mai látásunk szerint a homo sapiens, tehát a mostani ember-
típus az emberi fejlődés csúcsa. De nem tudhat juk előre, milyen le-
hetőségei vannak még az evolúciónak az emberre vonatkozóan, ha a
jövőbe nézve nem évezredekben, hanem évmilliókban gondolkodunk,
amennyi idő eltelt eddig az ember fejlődéstörténetében. Teilhard de
Chardin-nek az ember további fejlődésére vonatkozó feltevése ugyan
nem bizonyítható, de tudományos fantáziájának merészsége elgon-
dolkoztató: az ember talán nem a végén, hanem esetleg még az ele-
jén van dinamikus fejlődésének.

Mindez elmélyíti teremtéshitünket: valljuk a creatio continuá-t, a
folytatólagos teremtést az egész emberiségre és az egyes emberi
egyedek re is értve. A mai ember is a teremtő Isten alkotása, aki a
természet belső erőin, biológiai folyamatain át és az emberi közössé-
gek, a társadalom révén formálja ki az egyes embert.

-Test és lélek
Az ember hagyományos felosztása testre és lélekre nélkülözhe-

tetlen fogalmi és nyelvi tekintetben, bár azzal a veszéllyel jár, hogy
önkéntelenül is egy ősi, de mind természettudományos, mind keresz-
tény szempontból téves képzetet sodor magával: mintha az ember
két külön részből állana, testből és lélekből. Pedig az ember osztat-
lan egész: a lélek elválaszthatatlan a testtől és a test a lélektől.
A test és lélek egymásba fonódása nemcsak biológiai tény, hanem
teológiai szemlélet is. Az ember lelke nem külön valami, nem önálló
létező a testében, nem - filozófiai nyelven - szubsztancia, amely a
testhez járul. Valamennyi lelki működésünk - gondolkozás, érzés,
emlékezet, vagy a tudattalan jelenségek világa - anyagi, testi, bio-
lógiai folyamatokhoz kapcsolódik. Másrészről - s ez mutatja, hogy
a test és lélek összefonódásában teljes a kölcsönhatás - a szervezet-
ben olyan kémiai változások észlelhetők, amelyeket a szem ésmás
érzékelés útján létrejövő kívánságok, vágyak, lehangoltság vagy
örömérzet váltanak ki. Az ember nem test és lélek, hanem szétbont-
hatatlan testi-lelki folyamatok összessége. A természetes öröklési és
biológiai tényezők által Isten külön alkotása minden ember testi-lelki
valójában.

Az elmondottak alapján élesen el kell határol ni magunkat a még
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ma is ható, a primitív népek animizmusából eredő, filozófiai szinten
a platonizmusból következő, "kereszténynek" tartott állásponttól,
hogy halandó testünk halhatatlan lélek hordozója. Az ember teste-
lelke egyformán teremtett, egyformán a halállal eljegyzett valóság.
Az ember testi-lelki mulandóságát az a vonatkozás, kapcsolat, össze-
függés éli túl, amelyben minden egyes ember teremtettségénél és
megváltottságánál fogva Istennel van. "Nem a lélek mint az ember
,halhatatlan része' éli túl a földi véget, hanem a személy, amennyi-
ben Isten cselekszik vele a halálban és túl a halálon.v- Képpel kife-
jezve: a halottak Isten emlékezetében vannak, aki egyedül örökké-
való. Ez a személy szerinti reménységünk alapja a halál utáni létre,
mégpedig Krisztus feltámadása nyomán.
Az Újszövetségben a pszüché szó jelentésváltozataiban néhol a földi

életet, másutt az ember lelki megnyilvánulásainak a .szervét, továbbá
az örök élet, a hit hordozóját, színhelyét jelenti halálunkig. Soha
nem jelöl olyan szubsztanciális létezőt, amelynek önmagában, a test-
től függetlenül volna élete.f

A pneuma szó a bibliai helyek döntő. többségében Isten Lelkét, a
Szentlelket jelenti. Ahol mégis antropológiai értelemben olvasandó,
ott lényegében a pszüchével rokon jelentésű. Így például: az em-
ber pszichikai funkcióinak a foglalata (1Kor 7,34; 2Kor 7,1); az em-
ber öntudata (1Kor 2,11); a zaklatottságnak, ill. belső megnyugvás-
nak a színtere; sőt a nyugtalanság átélését illetően a "test" eserefo-
galma (2Kor 2,13: "nem, volt nyugalma lelkemnek"). Általában meg-
állapítható, hogy Pál apostolnál a pneuma szónak az emberi lélekre
szórványosan előforduló alkalmazása megfelel a rabbinizmus héber
nyelvhasználatának, de amikor teológiai súllyal, érezhető megfon-
tolással használja a szót, következetesen az emberi testtől és lélektől
különböző, Istentől jövő, nem emberi. eredetű, transzcendens Lelket
érti rajta.'

Isten Lelkének, a tulajdonképpeni értelemben vett pneumának a
rnűködését az emberi lélekben a titok fátyola borítja. Ezt nem lehet
megközelíteni természettudományos eszközökkel, mint az ember lelki
működését. A Szentlélek, a pneuma sohasem válik az ember, a hívő
ember alkotórészévé, nem oldódik fel a saját lelkünkben (Róm 8,16!).
Isten Lelke marad akkor is, amikor az egyes embernek adatik. Mű-
kődése megfigyelhetetlen, hatása azonban nyilvánvaló : Krisztusban
való hitet, áldozatos szerétetet és különböző szolgálati képességeket
(charisma) teremt (1Kor 12-14. Különösen : 12,3!) Egyes helyeken
Pál a hívő ember lelkébe adatott Szeritlelket birtokos névmássallátja
el a görög szövegben: "az én pneumám" (lKor 14,14). Itt sem arról
van szó, mintha az ember lényét tudatosan hármas szerkezetűnek
vallaná (vagyís hogy az ember test, pszüché és pneuma), hanem ar-
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ról, hogy Isten Lelke annyira eggyé lehet - hacsak rövid időre is -
a hívő ember énjével, annyira betöltheti a lelkét, hogy tudatos lelki
működését kikapcsoló eksztatikus "imádságot" hullámoztathat ben-
ne. A Szentlélek meghatározza a hívő ember énjét - ha nem is tel-
jesen, töretlenül és elveszíthetetlenül -, ennyiben vonatkoztatható a
pneuma szó az emberre is.

A magyar nyelvben a "lélek" szó felel meg annak, amit az Újszö-
vetség a pszüchével és alkalomadtán az antropológiai értelemben
használt pneumával kifejez: az ember belső valósága. Az újszövet-
ségi isteni pneuma magyar megfelelője: Szent Lélek vagy Lélek -
nagybetűvel.

Az ószövetségi antropológia klasszikus helye szerint Isten a föld
porából, anyagaból formált emberbe az élet leheletét lehelte, és "így
lett az ember élő lénnyé" (lMóz 2,7). A kép jelentése, hogy Isten
adta az embernek az életet. Ennek felel meg az az ószövetségi gon-
dolat, hogy amikor Isten visszavonja az élet leheletét az embertől,
állattól - meghalnak, kimúlnak (Zsolt 104, 29-30). Az előző bib-
liai helynek téves magyarázata, hogy Isten a teremtéskor saját Lel-
két lehelte az emberbe.

Viszont a Szentlélek munkáját nem korlátozhatjuk a keresztény
egyházban élő emberekre, nem szűkíthetjük az egyházról szóló har-
madik hitágazatra, hanem bele kell értenünk az első hitágazatba, Is-
ten teremtő munkája körébe is. Nem deríthetjük fel, hogy Isten
Lelke míképpen működött és működik a Krisztus-hit körén kívül az
emberi lélekben, de dogmatikus korlátot sem állíthatunk eléje, mert
ez ellenkeznék Isten korlátlan lehetőségeinek és szeretetből fakadó
teremtő munkájának a hitével.

Bűn és emberség
Az ember valój ának tisztánlátásához hozzátartozik a bűn kérdé-

sének a felmérése. A keresztény bűnfogalom sokszor félreérthető
volt, és jogos ellentmondásra adott okot az emberi gondolkodás tör-
ténetében. A helyes megértés céljából különösen is következetesen
ragaszkodnunk kell teológiai elvünkhöz, és világosan szét kell vá-
lasztanunk, ami az ember bűnös voltára nézve tapasztalati valóság
és ami az Isten igéjéből vett hívő vallomás. Ez a megkülönböztetés
különben is a teológia becsületességéhez tartozik: nem igényelheti
olyasmiknek az elfogadását nem hívő emberek részéről, amely téte-
lek elismerése a keresztény hit függvénye.

Tapasztalati valóság az emberi önzés. Különböző fokon jelentke-
zik az önérdek érvényesítése mások rovására az emberekben. Van-
nak önzetlenebb, másokkal többet törődő emberek, akikben nagyobb
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mértékben van meg a szeretet segítő készsége. De alapjában véve tö-
kéletesen önzetlen ember a földön nincs. A vétkes önzés az általános
emberi, tapasztalati bűn alapformája.

Az önzés társadalmi osztályméretére a marxizmus mutatott re. De
az uralkodó társadalmi osztályok, rétegek, elnyomó népek, érdekcso-
portok tagjai között mindig voltak erkölcsi különbségek, sőt jelentős
kivételek. Egyikük, másikuk emberségben messze kiemelkedett,
mégis mint társadalmi előnyeinek élvezője önkéntelenül is elősegí-
tette, hogy mások nyomorban tengődjenek, elnyomatásban szenved-
jenek.

Németh László írja le egy 1930-as években keletkezett, de csak
most megjelent írásában a budai Víziváros egyik, éppen mellettük
fekvő nyomorhelyének sötét mélységét. "De ha oposszumprémes
bundám ban (mely egy télikabátnál nem került többe, de tízesztendei
viselés után épp úgy ég rajtam, mint amikor betegség ürügyén rám-
rakták) röstelltem is leereszkedni belé - a mélység elküldte hozzám
követeit: behatoltak a lakásunkba s nem lehetett szabadulni tőlük."
Egy nyomorék asszonyt vettek fel bejárónőnek onnan a szomszédos
proletártanyáról, s mindig vele jött rnelegedni, borravalót szerezni és
azután elinni az asszony vadházastársa (akkor így nevezték). "A fe-
leségem elküldte volna őket -, de hova lehetett ezeket küldeni? (... )
Ez a két figura a mi polgári bűntudatunkba kapaszkodott. Vissza-
lökni csak úgy lehetett, mint zsúfolt mentőcsónakok pereméről mond-
ják, lemetszve a kezük." (Egy tél Budapesten)"

Persze, nem mindegy, hogy valaki szipolyozója-e mások életének,
vagy pedig nem, mint az író -, mégis túl a személyi erkölcsi kü-
lönbségeken a bűnnek ez a másik tapasztalati formája a világon: a
szociális bűn, amely különböző közösségi viszonylatokban jelentkezik.

A bűnnek harmadik tapasztalati formája az egyes vétkes tett más
emberekkel vagy emberi közösségekkel szemben. Idevág, amit a bün-
tető törvénykönyvek számon tartanak, a társadalmi, jogi értelemben
vett bűncselekvés sokféle fajtája, lopás, gyilkosság, és így tovább.
De idetartozik mindaz a szeretetlenség, emberietienség, amelyre a
büntető törvénykönyvekben nincsen paragrafus, az emberi együtt-
élést azonban károsítja, másoknak árt.

A tapasztalati képnek megvan a másik oldala: az emberre egyúttal
jellemző sok emberi jóság, szeretet, általában az, amit a humánum,
humani tás, emberség. emberiesség fogalmában szoktunk egybefogni.
A bűn emlí tett tapasztalati formái mellett ez is ugyancsak tapaszta-
lati valóság, amelyet valamilyen mértékben minden emberben meg-
találunk. Még a legelvetemültebb gonosztevőben is fel szokott csil-
lanni egy szikrája valami emberi jónak. Dosztojevszkij a mestere an-
nak, hogy rátaláljon a legromlottabb emberekben is az elfedett jóra.
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Az emberi jóság megnyilvánulásai között is nagy fokozati különbsé-
geket találunk. Vannak olyan fénylő példák, amelyek az áldozatos-
ság, a másokért élés és az élet-odaáldozás csillagaiként ragyognak az
emberiség egén.

Az így elénk tárult kettősség, mely különböző mértékben, arány-
ban jelentkezik az egyes emberekben az apagyilkostói a gyermeké-
ért égő házba rohanó édesanyáig - és folytathatnánk az ellentétes
példákat -, ez az emberben levő tapasztalati kettősség teszi az em-
beri társadalmat küzdelmes színtérré a rossz ellen, az önzés ellen, a
bűn ellen, küzdelern színhelyévé a jó érvényesüléséért és kibontako-
zásáértaz emberek és az emberi közösségek javára.

A vázolt kétoldalú tapasztalati képet a keresztény hit nem fedi el
és nem mossa egybe, de mindkét oldalán bekapcsolja az Istenre néző
tekintetet. Itt azonban már nem tapasztalati szemlélet következik,
hanem a hit látása: ahogyan a Krisztusba vetett hit nézi az ember
bűnösségét és emberi jóságát.

Először lássuk az elsőt: Isten igéje alapján, a hívő tekintet szemé-
ben Isten előtt mindnyájan bűnösök vagyunk, jók és rosszak, hősök
és gonosztevők. Mert nem tudjuk szeretni Istent és nem tudunk iga-
zán az ő irántunk való szeretete szerint másokért élni. Az ember ke-
resztény értelemben vett vétkessége, Isten előtt való bűnössége nem
más, mint a jézusi kettős nagy parancs teljesítés ének alapvető hiá-
nya: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelked-
ből és teljes elmédből"; "Szeresd felebarátodat, mint magadat" (Mt
22,37-39). Az emberi természet romlottsága hitünk szemében, Isten
igéje alapján azt jelenti, hogy ez az Isten előttikettős vétkezés el-
választhatatlan emberlétünktől, velünk születik és elkísér halálun-
kig. Mindezt összesűríti magában Pál szava: "mindenki vétkezett"
(Róm 3, 23).

Az emberben megtalálható jóság, szeretet, humanitás valóságát is
Istennel összefüggésben látja a hit. A tapasztalati jó az emberben Is-
ten teremtő munkájának ajándéka. A keresztény teológia nem ta-
gadhat le egy szemernyit sem mindabból az áldozatos emberi telje-
sítményből, jótettből, amire az ember képes embertársaiért és az
emberi közösségek javát előmozdító eszmékért. Ezt az emberből fa-
kadó jót azonban visszavezeti Isten teremtő művére.

A keresztény antropológia tétele tehát így hangzik, egy lélegzettel
kimondva: az ember Isten teremtménye és bűnös. Lényének ez, a
kettőssége - erről később még szólunk - az egyidejűség állapotá-
ban létezik. Minden ember egész valójában hordozza Isten teremté-
sének áldását és a keresztény értelemben vett bűnt. A keresztény lá-
tás vállalja az ember megfigyelhető, általános an elfogadható képét;
mely a humánum és a tapasztalati bűn kettős valóságát mutatjavde
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a kép a hívő szemében - ha szemléletes en akarom kifejezni - ver-
tikális, függőleges távlatot kap: coram Deo, Isten előtt szemlélve az
embert tünik elénk lényének kettős mélysége, a teremtettségéből fa-
kadó emberség és természetének bibliai értelmezésű romlottsága.
A keresztényemberképnek ez a sajátossága azonban mindig megma-
rad a hit tárgyának, míg a tapasztalati emberképet illetően azonos
lehet a hívő és nem hívő gondolkozás.

Nem szóltunk a bűn démoni jellegéről, amely egyes történelmi pél-
dákon, éppen a 20. században is annyira nyilvánvaló, hogya tapasz-
talati valóságok közé sorolható. De teljes súlyában a hívő szemlelet
számára tárul fel. Valóban van a bűnnek olyan ereje és sok olyan
formája, mely nemcsak egyes személyes vétkek összeadásából tevő-
dik össze, hanem föléje nő az embereknek, és mérhetetlen sok baj,
nyomorúság okozója az emberiség történetében és az egyének életé-
ben. A történelem színpada a gonoszság erőinek is színhelye. Életünk
menetében nemcsak tudatos vétkek vannak, hanem önkéntelenek is.
Az ember "szabad" akarata sokszor válik látszattá. Pál apostol sze-
mélyesen fogalmazott szava általános igazság az élet valóságában:
"nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit
nem akarok: a rosszat." (Róm 7,19) A mai keresztény felfogás senkit
nem kényszerít a sátán személyes voltánák,egy metafizikai alak nak
az elfogadására. Ezzel azonban nem lesz áttekínthetőbb a gonosz
valósága, de korszerűbben fogalmazzuk meg mint személytelen dé-
moni erőt, a bűn hatalmát. '

Am annál felemelőbb a keresztény hitnek az új emberről szóló ta-
núsága. Ez nem kevesebbet állít, mint hogy a maradandó bűnösség
ellenére a Krisztusban való hitben valami teljes értelemben vett új,
isteni kezdődik az emberben (2Kor 5,17). Vannak ennek jelei is, de
alapjában a hit tárgya marad, azaz nem tapasztalati, hanem hitbeli
állítás. Soha nem ál1apíthatom meg, hogya bűn démoni ereje meg-
törött bennem, de hihetem ezt, mert Krisztus szabadítása erre is ki-
terjed, noha nyilvánvalóvá válása a végső jövő felfoghatatlan titka.

Hagyományos tételek
A figyelmes olvasónak feltűnhetett, hogy az ember általános ta-

pasztalati, ill. sajátosan keresztény rajzánál szándékosan kerültem
az egyházi hagyományban megszokott, sok évszázados teológiai szak-
kifejezéseket. Értékes dogma történeti örökséget rejtenek ezek ma-
gukban, de két szempontból meg kell vizsgálnunk mai használható-
ságukat. Egyrészt a bibliai alapjukat, másrészt mai kifejező erejüket
illethetik kérdőjelek.

Az egyik ilyen hagyományos tétel az eredendő bűn. E kérdéssel
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szerosan-összefügg a búnesetről szóló bibliai elbeszélésnek teológiai
jelentése; A Szentírás első lapjain olvasható történet Adám és Éva
bűnbeeséséről nem történeti beszámoló, hanem a bűn mivoltának és
a -mindenkori. emberi vétkezésnek a rajza. Nem az a teológiai jelen-
tősége, hogy feltételezzünk a földön egy ősi romlatlan állapotot, ami-
kor az ember, közelebbről az "első emberpár" bűntelen volt. A Bib-
lia nem ismereteket közöl a történelem előtti időkről, hanem kije-
lentést ad az Istenről és az emberről, a mindenkori emberről. A bűn-
eset bibliai történetéből nem vonható le olyan következtetés, mintha
ez a részlet a bűn eredetének a kérdésére történeti választ adna.

Így elesik az a támadható teológiai gondolat, -hogy az első ember
elbukása miatt lett bűnős minden ember. Ennek alapján a bűneset
bibliai igéje mérhetetlen távolságba kerülne tőlünk, pedig annak
éppen az a mondanivalója, hogy az Isten ellen való vétkezés minden
ember életében végbemegy. Az "eredendő bűn" hagyományos taní-
tásából maradandó, érvényes keresztény igazság: az emberi termé-
szet bűnös volta alól nincs kivétel; a bűn elválaszthatatlan emberlé-
tünktől.

A másik hagyományos egyházi tanítás e kérdéskörben az ember
istenképűsége. A dogmatörténetben nagy helyet foglal el, a legú iabb
dogmatikák is foglalkoznak vele. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezt
a tanítást, kiderül, hogy eredeti bibliai alapjától meglehetősen elsza-
kadt gondolatokat képvisel, bár egyébként többnyire helytálló voná-
sokat gyűjt egybe az emberről.

-lMóz 1,26-27-ben olvassuk: "Akkor mondta Isten: Alkossunk em-
bert a képünkre, hasonlóságunk szerint: uralkodjanak a tenger ha-
Lain, az ég madarain, az állatokon és mindenen, ami a földön csú-
szik-mászik. Teremtette Isten az embert a maga képére: Isten képére
teremtette őt ... " A teremtéstörténetbeli megállapítás nem az ember
valamilyen tulajdonságát jelöli meg istenképűségének jegyéül, ha-
nem az egész embert mondja Istenhez hasonlónak, s ez a bibliai mon-
dat - hátterében Isten antropomorf képzetével - az embert maga-
san kiemeli a többi teremtmény közül. Ez a kiemelés abban a fel-
adatban aktualizálódik, amely az istenképűségről szóló idézett bibliai
versekbe bele van szőve: "hogy uralkodjék ... " Az ember a földön Is-
ten "képében", azaz az ő megbízottjaként végzi a föld "uralomba vé-
telét", a természet és a természeti erők meghódítását. Ez a szöveg-
összefüggés az istenképűségnek egyszerűerr azt az értelmezést adja:
az ernber Isten helytartója a földön."

Az ember istenképűségéről, az Imago Dei-ről szóló hagyományos
és szétágazó dogmatikai vitát nyugodtan kiejthetjük mai teológiai
gondolkozásunkból, mert a szentírási fogalom más irányba mutat: az
ember a maga egészében, testi-lelki valójában hordozza magán Isten
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teremtésének jegyét, és Isten a teremtett világ élére állította a gond-
viselő munkájának végrehajtására (és nem a természet pusztítására !).

Ezzel kicsúszik a talaj az alól a sokat vitatott kérdés alól is, va-
jon az ember elvesztette-e ístenképűségét a bűnösségével vagy nem.
Az istenképűség a fentebb körvonalazott értelemben nem egy elkép-
zelt egykori tökéletes, ártatlan emberre vonatkozik, hanem a min-
denkori emberre, aki hitünk szerint egyszerre Isten teremtménye és
bűnös.

Az elmondottakból világos, hogy az embernek ezt a kettős állapo-
tát nem lehet időileg elválasztanunk : mintha az ember kezdetben
Isten ártatlan teremtménye lett volna, azután a bűn elkövetésével
megromlott. Az .ember mint Isten teremtménye és mint bűnös ember
nem idői egymásutánban szemlélendő, hanem az egyidejűség síkján.
Istentől való teremtettségünk és bűnösségünk egyszerre érvényes
reánk, sőt elválaszthatatlanul összefonódik bennünk. Ezt az ellent-
mondást megfejtenünk, elménkkel, hitünkkel megértenünk nem le-
het, de reménységünk szerint az eljövendő örökkévalóság feloldja.
Akkor ténylegesen megtisztulunk a földi léthez kötött embervoItunk
minden terhétől, bűntől, szenvedéstől, mulandóságtóI.
, Egy égető kérdés persze nyitva marad nemcsak e fejtegetésünkben,

hanem a teológiai gondolkodásban is. Úgy vélem, ez a keresztény hit-
nek és teológiának lényegében szinte egyetlen megoldhatatlan prob-
lémája: honnan van az embernek ez a kettőssége? Szélesebb össze-
függésben ugyanez a kérdés: miért van bűn, szenvedés és halál a vi-
lágon? Az ember és a földi élet valóságához ezek nem elvétve, járu-
lékosan, hanem szervesen, alkatilag tartoznak hozzá. Istent mégsem
okolhatjuk : őbenne nincs semmi sötétség. "Ellen-istent" sem farag-
hatunk ; a sátán bibliai alakját nem vehetjük úgy, mintha lenne va-
lamilyen Istennel mérkőzni tudó láthatatlan hatalom. A míért meg-
fejthetetlen. A keresztény hit nem tehet mást, mint elfogadja bol-
dog hálával az ember, az élet megoldhatatlan ellentmondásosságában
Isten megváltó szeretetének az örömhírét, az evangéliumot, amellyel
ő kivezet az emberi lét adott helyzetéből a Krísztus-hitnek, a cse-
lekvő szerétetnek és a végső teljesség reménységének az ajándéko-
zásával. Ez azonban már túlmegy témánk határán.

Az emberi reláció
Az ember úgy van megalkotva, hogy lényét két alapvető reláció,

kapcsolat határozza meg. Az egyik - természetesen ez ismét csak a
hit látása - lényünknek az Istenre való vonatkozása. Szebben és
igazabban talán senki nem fejezte ki ezt mindmáig Augustinusnál:
,,(... ) magadért teremtettél bennünket és nyugtalan a szívünk, míg

218



meg nem nyugszik benned." Testünk és lelkünk hangtalanul az Is-
ten után kiált. Az ember lénye Istenre nézve van alkotva. A belénk
oltott, Isten utáni sóvárgás persze nem válik nyilvánvalóvá addig,
amíg Isten valamiképpen tudatosan meg nem érint bennünket. Au-
gustinusban is csak hitre jutása után, visszatekintve életére, utólag
alakulhatott ki az a vallomás. Hívő szemmel persze fel lehet fedezni
az emberekben az Isten felé való tapogatózásnak nem egy [elét, de
a lényünk mélyén gyökerező Isten-vágy mindig megmarad a teoló-
giai antropológia és a vallásos hit sajátos felfedezésének.

A másik alapvető emberi kapcsolat már általános igazság: lényünk-
nek az embertársakra való vonatkozása. Az ember úgy van megal-
kotva, hogy nem tud igazában mások nélkül élni. Az antik filozófia
igazsága időtlenül érvényes: az ember társas lény. Ez a teremtettség-
beli tény nem pusztán azt jelenti, hogy az ember felnőtt korában is
rászorul életfenntartásában a közösségre. Ezen túlmenően az is tény,
hogy mások nélkül nem jó élnünk. Embervoltunk mély hiányérzetét
és vágyódását tölti be a másik ember.

A másokhoz .fűződő emberi relációnak sokféle ága van. Itt most a
legfontosabbakat emeljük ki. Az egyik a férfi és a nő kapcsolata.
A bibliai teremtéstörténet nagy igazságot fejez ki: Isten az embert
két, egymást kiegészítő változatban alkotta meg, férfinak és nőnek,
éspedig egymásra vonatkoztatva őket. Az ember fogalmát az Öszö-
Vetség első lapjai szerint. a férfi és a nőegyütt képezi. Ök ketten
egymás lényét teljessé tevő, egymásnak örömöt szerző és segítő tár-
sakaz életben. Lényünknek ebből a teremtésszerű alkatából folyik
a szerelern ésa házasság. A férfi és a nő egymás számára való te-
remtettségét igazolja az a tapasztalat, hogy a boldog házasság az em-
beri élet legnagyobb ajándéka. Negativ oldalról ugyanezt tanúsítja
mindaz a fájó hiányérzet, ami rossz házasságban élő, vagy csalódott
és egyedül maradt embereket sokszor betölt. A gyermekáldás is a
férfi és a nő teremtettségi kapcsolatának következménye, nemcsak
biológiailag a gyermek fogantatásánál, hanem másképpen is: a férfi
és anő lénye a gyermekükben folytatódik; a gyermekük az apai és
anyai szerétet kiváltójává lesz, sok szülői öröm forrásává, noha fele-
lősség és gond, néha fájdalom tárgyává is.

A társadalom az emberi együttélés széles, de az egyes ember éle-
tét mégis közvetlenül meghatározó köre. Egy adott társadalmon be-
lül a termelési viszonyok és a politikai rend a társadalom tagjainak
anyagi, kulturális és. számos más lehetőségét megszabják. A társa-
dalomtőrténetmutatja, hogy az emberi társadalom formái változtak
az idők folyamán, s a fejlődés vitathatatlan. Teremtésszerűnek vall-
juk a társádalom rendjében az emberek egymásra utaltsagát. A tár-
sadalom kihat az egyén életére, s az egyén közreműködését nem nél-
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kűlőzhétiia társadalom. Hasonlóan Isten teremtéséből kővetkezőnek
valljuk a közösségi embertípust, aki nemcsak a maga érdek ével tö-
rődik, hanem a társadalomnak, a körülötte élő emberek.összességé-
nek a javával is. -.'.

A haza, a nemzet, a nép nem azonos fogalmak, noha több tekin-
tetben ugyanannak a valóságnak különböző vetületei . .Az említettek
a történelem folyamán kialakult valóságok, amelyek a mi korunkban
hozzátartoznak emberi lényünk közösségi igényéhez és feltételéhez.
Ha magunkról beszélünk: a magyar haza, a magyar nemzeti érzés
olyan kincse személyíségünknek, amely másokkal összekapcsol és en-
nek az emberi közösségnek a szolgálatába állít. A népiség embervol-
tunk történelmi adottsága. A földön minden ember valamely nép
tagja: összefűzi egy bizonyos nagyobb emberi közösséggel a közös
nyelv, részben a közös eredet, a közös hagyomány, a közös múlt, az
etnikum, a népi jelleg. A népek sokféleségének tényét Isten ember-
teremtő műve színgazdagságának ismerhetjük fel.

A legszélesebb emberi reláció a népek köre, az emberiség. Kicsi-
ben olyan államok on belül is átéljük ezt a közösségi valóságot, ame-
lyekben több nép tagjai élnek együtt, tehát különböző nemzetiségek
is vannak. Ilyenkor mégis ugyanannak az országnak vagyunk polgá-
rai. Az emberiségben azonban együtt vagyunk különböző nemzetek-
kel, országokkal, népekkel. Természettudományos vizsgálatok is bi-
zonyítják a ma élő emberi nem egységét. A mai ember biológiai tí-
pusa azonos a népi különbözőségek ellenére. A rossz ízű "faji fel-
sőbbrendűség" - akár germán faji mítoszként jelentkezett, akár
a fehér ember öntudatát jellemezte vagy jellemzi, akár színes bőrű
vagy más változatban található - nemcsak embertelen állítás, ha-
nem tudományosan is alaptalan. A Szeritírás hirdeti az emberiség
egységes eredetét és minden ember lényegi azonosságát.

Az emberi nem egységén nem változtat - és ez nem hitkérdés,
hanem természettudományos feleletre vár -, hogy az embercsopor-
tok később elágazódva egy közös törzsből származtak-e, vagy pedig
az emberré válás során, az előember fokán már külön fejlődési vo-
nalat képeztek. A mai különbségek ellenére - az egyik sötét bőrű,
a másik szőke hajú vagy ferde szemű - anatómiailag megállapít-
ható, hogyakoponyaforma azonos: a korábbi embertípusokkal ösz-
szehasonlítva arcuk kisebb és hosszabb, s a fehér agyállományuk kes-
kenyebb. Ez a megfigyelés a közös eredetre utal. A felsorakozó to-
vábbi tudományos kérdőjelek nem érintik a mai emberiség egységét,
amelyet az általános emberi és a hívő keresztény meggyőződés egy-
aránt vall.

Az emberiség egysége, amely teremtéshitünknek is velejárója, ko-
runkban egyre inkább történelmi méretet ölt, úgy is mint megnyil-
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vánuló valóság, és úgy is mint egyre sürgetőbb feladat, ha az embe-
riség élni akar és segíteni akarja minden ember, minden nép életle-
hetőségét.

Az ember rendeltetése
Miért vagyunk a földön? A válasz nem problémamentes, ha az

egymást követő emberi nemzedékek elmúlását és az emberi élet, tör-
ténelem meg nem szűnő küzdelmességét tekintjük. A néma termé-
szet a vallatásunkra csupán azt sejteti, hogy a földön kialakult élet
egyre magasabb formák felé tör. A történelem előrehömpölygést
mutat, a madáchi látomás szerint: új küzdelmek felé. De mi a csu-
pán okokat, célt azonban nem mutató szüntelen változásban az egész-
nek, hát még az elmúló, parányibbnál parányibb egyéniéleteknek az
értelme?

Talán sokak számára meglepő, de a Szentírás nem felel arra a
kérdésünkre, hogy miért teremtette Isten a világot és az embert.
Csak azt tudjuk meg a Bibliából, hogy isten minden létezés és tör-
.énéseredete, munkálója és célja, s az egész teremtettség az ő dicső-
ségére szolgál. Ainint Pál apostol egy -korabeli.Tormulával kifejezi:
,;Tőle, általa és..érte van minden" (Róm, 11,36). Vagy ahogyan a Je-
lenések könyvében olvassuk. a mindenható Isten szavaként: ;,Én va-
gyok az.Alfaés az Ómega"(1,8). A keresztény reménység túl az em-
beri 'lét földi látóhatárán, az' örökkévalóság világában találja, meg a
végső célt, amely felé haladunk, de ez még nem magyarázat a, földi
lét miértjére." " .

Jobban tesszük" 'ha a teremtésben' elrejtőzőisteni szándék kutatása
helyett az ember Istentől adott rendeltetését keressük: mire hasz-
nálja fel, bölcsőtől a, koporsóig adatott életét? Altalános válaszunk:
hogy ,kibantakozzékemberlétünk! Még egyszerűbben: hogy ernber
legyünk a szó teljes és mély értelmében ! Arany János két. sorát idé-
zerri:"Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben I ember lenni mindég,
minden körülményben." Az ember rendeltetése a földön önmagának
megvalósítása. Ne .értsük félre ezt a megállapítást szélsőséges indi-
vidualista irányban! Embernek lenni - ez most már csak összefog-
lalásaz elmondottak után - ezt jelenti: megvalósítani teremtettsé-
günket, tehát betölteni azt a lehetőséget,amit Isten saját külön lé-
nyünk, megteremtésével.adott, És megtalálni mindkét irányban, ver-
tikálisari és horizontálisan; az emberi relációt: az Istennel és az €m-
betekkel 'való kapcsolatot, azaz szeretni Istent és az embereket, Ön-
magunk megvalósításáhoztehát nem pusztán sajátos, külön szemé-
lyiségünk kibontakozása, adottságainknak megfelelő élet tartozik,

'., i : ,
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hanem a szeretet élése az embertársak között, és - ezt csak a hit
vallja - Isten.szerétetének megismerése Jézus Krisztus által.

Részletezésre nincs 'helyünk, néhányat mégis kiemelek mindabból,
ami benne van e tömör meghatározásban : embernek lenni. Benne
van a munka, az alkotó munka mint saját javunkra, személyiségünk
kibontakozására szolgáló eszköz és mint az embertársi szeretet esz-
köze. Berine van az emberi élet minden szépségének igenlése, és
benne van az élet elháríthatatlan szenvedéseiben való· helytállás.
Benne van a társadalom megújításának igénye és a szembefordulás
minden igazságtalansággal a földön. Benne van Goethe mondása:
"Mert mire szolgálna Napok és bolygók és holdak, csillagok és tej-
utak, üstökösök és csiIIagködfoItok minden pompája, ha végül nem
arra, hogy egy boldog ember öntudatlanul örüljön létének?!" És ben-
ne van Dosztojevszkij szava a szeretet közösségi elkötelezettségéről:
"Minden ember rnindenkiért és mindenért felelős."

A mai ember
Korunk emberének nincs egységes modellje. Az emberiség külön-

böző részei annyira más-más életfeltételek között élnek napjainkban,
hogy nem lehetne egyetlenképletben kifejezni a mai embert. Egy
szántóvető arab fellah vagy egy éhező indiai pária és egy európai ér-
telmiségi között több évszázados történeti távolság van, noha mind-
egyik most él a földön. A társadalmi valóság részben másként ha-
tározza meg a "nyugati" országokban élő emberek tudatát, és bizo-
nyos mértékig másként a szocialista rendszerben élőkét. Azonos kul-
túrkörön, egyféle társadalmi renden belül is igen nagy különbségek
adódnak.

Az átlagemberre vonatkozóan például érdekes megállapítást tesz
egy német szociológus. Ha az embert mint szerepjátszót fogjuk fel,
azt figyelhetjük meg, hogy szerepét úgy alakítja, amint az részéré
célszerűnek, előnyösnek látszik. Az ember az utolsó harminc eszten-
dő szociológiájából tekintve tulajdonképpen konformista. Ritkán
mondja, amit valójában gondol. A szociológia emberképe - írja a
szerző - az opportunista, aki szerepét mindig mint kornpromísszu-
mot játssza a között, amit valóban szeretne, és a között, amit tőle
várnak. "Egy bizonyos: a szociológia az elvhű emberekkel, akik belső
törvényt követnek, nagyon keveset tud kezdeni."? Hadd jegyezzük
meg: bár elvhű ember jóval kevesebb van a földön, mint alkalmaz-
kodó, illetve megalkuvó, mégis ők viszik előre a világot, s ezért a
szerepük - az élet, a társadalom, a történelem szempontjából- szá-
mukhoz képest fordított arányban, rendkívül [elentös.

Mindebből az következik, hogy a "mai em'ber" képénél nem gon-
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dolhatunk általános an érvényes modellra, mégsem tehetjük félre
megrajzolásának feladatát. Vannak ugyanis a korból származó ható-
erők, amelyek jelentősen alakitják a mai ember önértelmezését. Ezek
közé tartoznak a második világháború történelmi és tudatbell kö-
vetkezményei, a tudományos-technikai forradalom, az egész földön
- különböző fokozatban - végbemenő társadalmi erjedés, sok he-
lyen társadalmi forradalmi átalakulás, a nukleáris katasztrófa eshe-
tősége, az ember kitörése a világűrbe, a több szabadidő, az informá-
cióözön a nagyvilág kavargó eseményeiről, az ipari civilizáció követ-
keztében a természeti környezet fenyegetettsége, az emberi méltó-
ság, jog és szabadságvágy visszaszoríthatatlan jelentkezése az öntu-
datra jutó tömegekben, a fejlődő országokban és így tovább. Nem so-
rolhatjuk fel korunk összes ható tényezőjét, de mindez együttesen
formálja a mai ember tudatát.

Sok-sok ecsetvonással lehetne csak a valóságnak megfelelően, te-
hát árnyaltan ábrázolni korunk emberének mégiscsak létező közös
arcmását. A kor lelke, amelyet 'a történelmi valóság hoz létre, mint
a szél fúvása behatol mindenüvé és többé-kevésbé megérinti a most
élő embereket. Azokat pedig, akiket "a kor emberei" megjelöléssel
jellemezhetünk, lényük mélyéig áthatja. A kor lelkének fúvását, a
mai ember képének tükröződését nem egyszerűen az élet figyelésével
lelhetjük meg, hanem jelenünk irodalmi, képzőművészeti, zenei al-
kotásaiban. S ha igazán benne élünk korunkban, önismeretünkben
is találkozunk vele.

Csak arról meg ne feledkezzünk, hogy az ember lénye a kerral
együtt mindig változóban van. A mai ember képének vonásai sem
véglegesek. Ki tudná megmondani, milyen új vonások tűnnek fel az
elkövetkező évtizedek során és a jövő században?
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Németh László

Halála után egy évvel 75. születésnapja adott alkalmat a megem-
lékezésre a magyar kulturális életben. Mi is visszatekintünk reá, a
lezárult életből és műből a maradandót keresve, mely napjainkban
és a jövőben hatni tud - elsősorban az ő népe között, de ahogyan
a fordítások növekvő száma jelzi, nyelvi határairikon túl is.

Mindig vitatott gondolkodó volt. A két világháború között kora
társadalmának bírálójaként, egyéni hangjával, meghökkentő őszinte-
ségével, önmagát feltáró vallomásaival, bátor nagyot akarásával. új
irodalmi és nemzeti eszményeivel, majd a német veszély tudatosítá-
sával vívta ki a fiatal értelmiség egy részének lelkesedését és sokak
ellentmondását. Az új Magyarországon ideológiai szempontból volt
erősen kérdéses a helyzete, mind múltbeli eszméinek megítélésében,
mind új műveinek felmérésében. A hatvanas években jutott nagy-
jából nyugvópontra a vita személyévei és alkotásaival kapcsolatban.
Két idézet jelezheti ezt legvilágosabban: "Annak a két háború közötti
irodalomnak, amely az ország szociálís lelkiismerete kívánt lenni, je-
lentőségétés új esztétikumát először és időt álló érvénnyel Németh
László fogalmazta meg." (Béládi Miklós)! "Ha van olyan magatartás
- írta a jelenről szólóan Sőtér István -, mely nem-marxi sta alap-
ról kívánja igenelni és elfogadni a marxizmuson alapuló szocíaliz-
must: úgy Németh Lászlót ilyennek kell tekintenünk." (1959)2

Németh Lászlót ideológiailag értékelni nem a mi dolgunk. A fenti
megállapításokkal mindössze vázolni szerettem volna, milyen helyet
foglal el Németh László szellemi életünkben, hogy azután saját fel-
adatunkhoz kőzelítsek : mit tudunk mi ma meríteni Németh László
életművéből ? Az "életmű"-megjelölés az ő esetében nemcsak a szó
általános értelmében az alkotásainak összességét jelöli, hanem az élet
és mű szoros kapcsolatát, amint egyik fiatalkori könyvének címével
is vallotta (Ember és szerep).

Amikor a maradandót keressük Németh László életművében, át-
fogóan nézve mindenekelőtt drámai látvány bontakozik ki előttünk.
Nem kísebb igénnyel lépett fel, mint azzal, hogy nemzete szellemi
nevelője kíván lenni. Miután első novellája a Nyugatban megjelent,
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a huszonnégy éves Németh Lászlóezt írja a teljhatalmú .szerkesztő-
nek, Osvát Ernőnek: "Mi akarok lenni? A magyar szellemi erők- or-
ganizátora." Hatvannyolc éves korában hozzáfűzi "a fiatalosan na-
gyot mondó kijelentéshez" - ahogyan ekkor nevezi --,., az 1930 kö-
rüli évekre célozva: "Olyasmi tehát, ami ha kicsínyben is, mint krí-
tikus, mégiscsak lettem.t'é Újfajta irodalmi kritikát hozott létre. Me-
taforikus esszéstílusával nem csupán gondolati tartalmakat közöl,
érzéseket mozgat meg, hanem "a fölforrósult szív és érzelem áramai-
ba, az író személyes életébe közvetlenül is" bekapcsol.' Ez irodalmi
krltikáiban a "költői elem", s tanulmányainak magával ragadó len-
dülete ebből a személyességből is táplálkozik.s A több mint formai
újszerűség új szellemi mércével járt együtt. Új írói nemzedék úttöré-
sét segítette elő. Ö fedezte fel Tamási Áront és Illyés Gyulát. A fia-
tal Szabó Lőrincről megértőbben nem írtak nála. E sort folytathat-
nám tovább is.

Az újfajta esszé azonban csak eszköz kívánt lenni kezében a na-
gyobb célhoz. Egy vele folytatott interjúban, 1969-ben, joggal álla-
pítja meg a kérdező irodalomtörténész, célozva az író eredeti orvosi
foglalkozására: "Szellemi vállalkozásod lényeges jellemvonása, hogy
írókéntIs orvosa próbáltál -lenní egy kis nép sorsának, hogy elvégez-
ted ezt a számvetést a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatban.i"
Jellegzetes Németh László-i motívum bukkan itt fel, melyről ő annyi-
szor vallott: a "vállalkozás". 1934-ben így: " ... az író: vállalkozás.
Természet, kor, kultúra fognak össze a hatalmas munkára, amely-
nek az író félig munkavezetője, félig áldozata. Az író azontúl, hogy
műveket dob ki magából, vállalkozásában is győz vagy elakad.t'f
Németh László vállalkozása .- mely a történelem menetében ala-
kult, tartalmában módosult ugyan, de alapjában véve végigkísérte
alkotó életét - a vérbeli pedagógusé: gondolataival akarta áthatni
népét. S úgy érezte - közben is, élete végén is -, hogy ez az írói
vállalkozása nem sikerűlt. írói pályájára tekintve a drámai látvány
éppen itt ér csúcspont jához: az író, aki művével a társadalmat akar-
ta formálni, ebbe az egyetlen nagy vállalkozásába belebukott.

Innen, tehát az írói vállalkozás felől egyszerre értjük, amit any-
nyiari értetlenül fogadtak, sőt szemére hánytak az utolsó tíz-tizenöt
évben. Ezek véleményét maga fogalmazta meg így 1969-ben:",Né-
meth Lászlónak pompásan megy dolga, a legnépszerűbb, hogy azt
ne mondjuk, legjobban kereső írók egyike: érzékenykedes vagy tán
kacérság, ha félreísmertetésre, rossz bánásmódra .panaszkodík.' Mit
válaszolhatnek errejArra, hogy kivel mint bántak; mennyire ismer-
ték félre, van objektív' mérték: az, amit egy életen át összeírtak róla.
(... ) Ez nem azért fáj, mert sebet-heget hagyott rajtam, hanem-mef-t
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sikerült eltömníe a hajszálcsöveket. arnelyeken . át imunkásságom
mint serkentő hormon népem vérébe szétszlvároghatna."?

Végeredményben nem .az érzékeny lelki alkatú írónak ilyen vallo-
mása, tehát szubjektív érzése láttatja meg alapvető vállalkozásának
kudarcát, hanem a pálya és a mű tárgyilagos összképe. De éppen itt
villanhat fel előttünk a kudarc visszája, s ez megrendítően felemelő
tanulság: lehet egy nagy alkotónak a legbensőbb szándéka kudarcra
ítélve, s közben mégis igen sok jó hatást sugároz szét munkásságá-
val. Sőt jelen esetben - ami még meglepőbb - életművéből az ál-
tala mellékterméknek tartott alkotások maradandó érvényűeknek és
hatásúaknak bizonyulnak. Ez Németh Lászlóéletének .és művének a
lenyűgözően nagyszerű dr:ámai látványa.

Lépjünk most közelebb ehhez a látványhoz. Ö maga életművében
a tanulmányírást vallotta legfőbbnek. Százezres példányszámú regé-
nyekkel a háta mögött, négy színdarabja bemutatásának évében,
1967-ben mondotta: "Én elsősorban tanulmányírónaktartom magam.
(... ) Minden embernek van egy hivatása, olyan tevékenység, amely
szinte üdvösségévé vált; számomra ez az esszéírás volt."8

Életében az esszéír:ás gejzírszerü felszökellése a teljesen magá ál'::
tal írt folyóirat, a Tanú néhány évfolyama volt (1932-'-'-1937).A ko-
rabeli magyar értelmiségben valószínűleg ez hagytá a legmélyebb
nyomot Németh László munkásságából: 'Az első :szám bevezető cik:"
kébenírta: "Afolyóirat ihletője e kor ígazr.múzsája, a szorongófá .•'
jékozatlanság". Csak ámulni lehet a harmincegynéhány éves.író pa-
takzó tudásáncrnely az ókori görög kultúrát, a magyar irodalmat, a
világirodalmat, a történetírást, a természettudományokat.ia nemzeti
élet kérdéseit átfogta. Ezt a világirodalomban is valószínűleg rpárat-,
lan-jelenséget, az egyszemélyes folyóiratot megelőző években és kö-
vetö 'évtizedekben . az Író tanulmánytermése,kritikai munkássága
nem kevésbé gazdag és sokágú: A mai olvasó könnyen hozzáférhet
legtöbb esszéjéhez a Németh Lászlómunkái címen,.a Magvető és .a
Szépíródalmi .Kiadó 'közös kiadásában megjelenő életműsorozatból
főként Az én katedram (1969), Két nemzedék (1nO), Eur6pai utas
(1973),Sajk6di esték (1974), Megméntett g.óndolatok (1975) kötetek-
ben; Ezenkívül találunk az életműsorozatban még meg nem jelent
régebbi ariyagot a' Kiadatlan tanulmányok című munkájának első
kötetében (i968), .,

Fiatalkori. tanulmányainak jelentős megállapításai irodalomtörté-
net-írásúnk szerves részévé váltak. E tárgyú' mai munkák gyakran.
idézik: Németh László évtizedekkel ezelőtti felismeréseit egy-egy. író
tárgyalásakor; Ha elidőzhetnénk ee jelenségnél;- szivesen vhelyeznék'
ide. találó.rszemelvényeket 'tőle, .példáúl.: Balassi ..Bálintró19, .rAdyról10;

Illyés Gyuláról-t, Veres Péterről 12, Berzsenyi Dáníelröl-''. Jegyzet-
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anyagunk ban megtalálja őket a bővebben érdeklődő olvasó. Azután
az európai kultúra örökségének és századunk első évtizedeinek látó-
határa hozhat izgalomba olvasás közben, nem egy ponton. Az antik
görögség meg Proust kiemelkedő élményt jelent az esszék sorában:
"A görögök: a minőség születése'W - ilyen és hasonló mondatok
állítanak meg.

Friss terület a mai Magyarország körülményei között íródottaké.
"A természettudományi és szellemtudományt műveltség összehozá-
sára nemcsak programot, de tán példát szolgáltattam" (1963) -
mondja az író, akinek kezdettől fogva szívügye volt a természettu-
dományos műveltség ápolása és terjesztése is.15 "Ha most lennék fia-
tal" című, a Péti Nitrogénművekben 1961-ben felolvasott előadásá-
ban ezt a kijelentést teszi: "Az adott szocializmus fölött például nem
egy tökéletes szocializmus platóni eszméjét próbálnám megcsillog-
tatni, hanem lentről, a szívemben hordott Jóügy felől próbálnám úgy
átjárni, hogy minél jobban hasonlítson rá."16 Rendkívül jelentősek,
az érintetteken túl, a saját életével, műveivel kapcsolatos írások, me-
lyek belevilágítanak az író műhelyébe, ahol életsors és alkotás elvá-
laszthatatlanul összeforrott.

Külön csoportba sorolhatók azok a tanulmányai, amelyek a két vi-
lágháború közötti társadalmi reformgondolatait tartalmazzák. Elkép-
zelését joggal nevezik utópisztikusnak, amely akkor sem lett volna
megvalósítható, ha nem jön közbe a második világháború, s nem
dolgoztak volna a mélyben más jövőt formáló történelmi erők. Né-
meth László álma az volt akkor, hogy megteremtse egy szellemi elit-
ből, amely az ő sorrendje szerint az értelmiségből, parasztságból és
munkásságból . termelődött volna' ki, a közösségi élet kis szigeteit.
Ezekről a minőségi szigetekről kiáradó hatásoknak kellett volna át-
alakítaniuk s a ném et veszedelem idején megőrizniük a nemzetet;

Társadalmi eszméinek kudarcra ítélt voltát legvilágosabban saját
maga írta meg társadalmi d1·árnáiban. A ViLlámfénynél (1936) köror-
vosa ingyen kórházat kívánna építtetni a szegényeknek a felesége
vagyonát képező birtokukon. Felesége nem érti meg. Egy fiatal lány
vonzódása és együttérzése csap feléje. A darab vége, hogya főhős
nekivág a magányos' farkas sorsának: "Itthagyom a· családom, va-
gyonom. Eltiltóm magam attól, akit szerethetnék. A szegények dok-
tora leszek; a kétségbeesés farkasa." A Cseresnyés-ben (1939) alföldi
farm jelenik meg, melynek lakói kertészkedéssel és költészettel fog-
lalkoznak. Először a felesége és egyik lánya hagyja el Mihály tere,'
pét, másik. lánya: halálba rohan, a többiek is távoznak. A zárójele-
netben egyedül marad a harmadik leányával és a halottal, amikor új
tagként egy nyomdász érkezik. "Ha maga is úgy akarja - léphosáá
Mihály :-, (... ) új embereket hívunk - egy hét alatt tizenketten le-
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hetünk, mint az -apostolok." 'S az eddigi kudarc okát abban látja,
hogy "kacérkodtak a világgal".

Legyen elég ez a két példa annak felmutatására, hogy Németh
László harmincas-negyvenes években íródott drámáiban a társa-
dalomból való kivonulás kudarca nem jelenti az író meghátrálását
eszméi elől, mert hősei elszántan vállalják a magányosság tragiku-
mában a dacosmégis-t. Nem tudjuk elfogadni egyik kiváló kritiku-
sának és értékelőjének azt a megállapítását, hogy az író maga érez
társadalmi drámái "hőseiben valamely tragikus repedést". Az viszont
helyes felismerése, hogy "az utópikus ábránd és kérlelhetetlen éles-
látás egyesül" e drámákban.l? Az író - elméleteit a valósággal
egyeztetve - a társadalmi drámák végkifejletében a kudarc megfes-
tésének müvészévé válik. De társadalmi eszméinek könyörtelen vi-
lágossággal rajzolt gyakorlati meghiúsulása ellenére is ragaszkodik
tragikus hősei eszmevilágához. A függöny legördülésével csak a tra-
gikum fokozódik, de a kivételes életek hivatásáról való meggyőző-
dése nem változik.

Társadalmi darabjaiban a drámai összeütközés a főhősök életében
a házasság és a család szintjén is végbemegy: a feleség és néha a
felnövő gyermek sem vállalja az apa hivatástudatát. Megrendítő a
néző, olvasó számára, ahogyan ezekben a drámákban, melyekből
csak kettőt érintettünk, a férfi főhős alakja szenvedélyesen kiált
igazi asszony-társ után.

Társadalmi drámái, az író véleménye szerint is, könnyebben fakul-
nak a múló idővel, mint más művei. Mégis néhány szempontból je-
lentősek maradnak: tanúskodnak az Író és vele egy szűk értelmiségi
réteg társadalmi felelősségérzetéről és lelkiismeretéről ; vallanak a
férfi és a nő vívódó társkereséséről ; felvillantják az eszméiért élő,
értük mindent odadobó ember példáját, még akkor is, ha felfogásu-
kat nem tudjuk magunkénak érezni és különcnek látjuk őket.

A második világháború előtti és alatti években Írt nemzetpolitikai
tanulmányai ma már csak kortörténeti jelentőségűek. A Kisebbség-
ben című, 11)39tavaszán Írt hosszú tanulmánya fő vonásaiban jog-
gal részesült akkor is, azóta is elmarasztaló kritíkában. A híg-ma-
gyarság és mély-magyarság, a jött-magyárok és törzsökös magyarok
megkülönböztetése téves vágánya volt a régi magyarsághoz és a népi
magyarsághoz húzó gondolatainak. De a "mély-magyarság" helyte-
len eszméje miatt - amelyet már három évvel később ő maga pró-
bált kivonni a forgalomból.íf és élete második felében nem tért visz-
sza hozzá - egész életművének hitelét elvenni, amint egyesek néha
teszik, nemcsak igazságtalanság, hanem az illetők szellemi veszte-
~~ .

. A korszerűtlenné vált és a -vitatható tanulmányaitól eltekintve Né-
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meth László esszei maradandó értéket képviselnek. S mégis úgy érez-
zük, hogy az életmű szembefordul az Író saját reményével, mely sze-
rint ebben a legfolyamatosabb műfajában, az esszében, "nemcsak a
legtöbb et, de a legfontosabbat is" adta.l'' Németh László tanulmány-
írói szenvedélyének minden vonzó megnyilvánulása mellett Írói mun-
kásságának kiemelkedő teljesítménye az általa másodlagosan művelt
területen is jelentkezik: történelmi drámáiban és regényeiben.

Látásom szerint két hegyvonulaton sorakoznak legkiválóbb regé,-
nyei. Az egyik vonulat a Gyász-szal kezdődik (1935). Ókori görög tra-
gédiák márványba faragható nőalakja jelenik meg a magyar falu ko-
rabeli társadalomrajzába ágyazottan és a 20. század lélektani rnegvi-
lágításában. S ez a hármas írói remeklés tökéletesen eggyé olvad,
mert a regény minden lényeges történése a főhős tudatában, gondo-
lat- és érzelemvilágában játszódik, tükröződik. Ezt a teljesen újszerűt
klasszikus-modern regénytípust viszi csúcsra azután az Iszony (1947).
E regény egyetemes emberi érvényességét az utóbbi évtizedben elért
külföldi sikere is bizonyítja, de a benne drámaian ábrázolt házasság
története lélektani és alkati mélységeken túl a húszas évek magyar
társadalmát is belülről megvilágítja.

Az előző, a klasszikus görög drámák ábrázoló stílusát, tömör fe-
szítő erejét hordozó művek mellett regényei nek másik vonulata epi-
kusabb jellegű. Az Égető Eszterben (1947) ötven esztendő magyar
történetét akarja láttatni az író egy asszony életén keresztül. A fő-
hős önmagát másokért áldozó asszony, aki együtt él a világgal a
szép dolgok közös megteremtésében, de közben megőrzi lelki harmó-
niáját a belső távolság tartásával.é' Az író így szól róla: "Eszter leg-
szembetűnőbb tulajdonsága, hogy a körötte támadt életfolton valami
édenkert-félét próbál teremteni.r'-! Erkölcsi tartását éppen az mu-
tatja, hogy mindegyik kísérlete meghiúsul, s ő mégsem fárad bele az
áldozatba.

A csúcspont e történelmet átfogó regény típusában az Irgalom
(1965). Ismét, mint valamennyi nagy regényében, egy nő magasodik
a sors fölé. Espedig azzal, hogy tevőleges részvéttel vállalja a kör-
nyezetéhez tartozó embereket. Megértés és segítes, azaz együtt: "ir-
galom" - ez teszi Kertész Ágnest az író szerint a világi értelemben
vett "szent" megvalósulásává, az emberekért való fáradozás és önfel-
áldozás sugárzó példájává.

A regények - a "szépirodalmi alkotás szomja" és a bennük rejlő
írói cél mellett - Németh László vallomása szerint lelki háztartásá-
ban "a mérgező anyagok kidobásának" a szerepét töltötték be. "Egy
viharos pálya s érzékeny alkat hullámverésében kedély és ítélet tisz-
tántartása" feladatát teljesítették.t? Ez a személyesség átszövi a fő-
hősök ábrázolását. Bennük az író önmagáról is vall, önmagával is
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küzd, saját életproblémáira is feleletet keres. Megszűnik a különbség
az alkotó és az alkotott személy között. E regényhősök a szíve véré-
vel íródtak, ami' rendkivüli módon közelhozza őket hozzánk. Mintha
élő emberek legrejtettebb gondolatai, érzései vibrálnának előttünk.

Annál érdekesebb, hogy legjelentősebb regényei nek főhösei -
mint előbb láttuk - nőalakok. Az író ezt így magyarázta: "Csak a
női jellem tud az élet mélyeiben gyémánttá préselődni. És az életnek
vannak olyan magasai, amelyekbe én csak női álruhában tudok fel-
emelkedni." A női létet - mondja - "nem a szenvedély .ködén", ha-
nem "az erkölcsiségen át közelítette" meg, a "hőst" látva meg a. női
karakterben. Megvallja. hogy ez a hősiesség közelebb állt hozzá, mint
li férfi heroizmus.é' Németh László asszonyhőseiből - a fenti vallo-
másokból érthetően - hiányzik az erosz. A nő mivoltában rejlő több
áldozatkészség,lemohdás; szeretet szolgált alapul regényhősei kivá-
lasztásában.De a nőalakokba is önmaga' "egyik felét" vetíti bele:
"A két nemet két különböző feladatra fogtam be: a tanulmány s a
dráma, a közéleti részem: a férfié; a kozmikus, emberés természet
finomabb kapcsolatait éreztető, a nő-regények, szóval: az asszonyé.t'-e
Nem zárhatorn le a kiemelkedő regényeiről szóló részt, hogyne idéz-
zem fel az Író nagyszerű képét. A "négy regény-nőszobor" - a Gyász
Kurátor Zsófija, az Iszony Kárasz Nellije, a címadó Égető Eszter és
az Irgalom Kertész Agnese - közül Agnes az író "MediCi-'kápolná-
jának leghajnalibb alakja".25

A személyesség a regények nél is nyilvánvalóbban üt át a már tár-
gyalt társadalmi drámáin és - ez a rendkívüli - a történelmi drá-
711,áin.Lehet vitatni, hogy regényeit vagy történeti drámáit tartjuk-e
magasabbra. Én az utóbbit érzem és vallom, bár talán helyesbítenem
kell: a kétféle műfajban egyaránt különlegeset és nagyot alkotott.
Történeti drámáiban írói és emberi adottságainak" alkatának és sor-
sának a teljessége tömörül. Lélegzetelállító, ahogyan e darabjaiban
felbonthatatlanul összeszövődik, eggyé kovácsolódik a történelmi
kép, saját élethelyzete és az ,örök emberi mondanivaló - tanulságul
a jelennek.
~Nyomban el kell utasítanunk azt a téves állítást, mintha Németh

László kezében a történelmi alakok csak babfigurák lennének ön-
maga ábrázolására. Ezt két oldalról is lehet ellenőriznünk. Az egyik
maga a történelmi hitelesség, mely a drámákban jelentkezik. A má-
sik azaz érdekes életrajzi tény, hogy oa történeti drámákat meg-
előzte hosszabb-rövidebb idővel az illető főhőssei való kutató foglal-
kozás, legtöbb esetben róla írt tanulmány, S ez a tudományos előz-
mény a megszületéseidején nem a drámaírás később adódó célját
szolgálta. .
o."Legjobb, .ha most, átadom a szót az Írónak. ~,Amikor 1937-ben a
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T,mú 'megszűnt, a csalódás s betegség egy hattyúdal-féle írásra sar-
kallt, ez a szenvedélyes lélek s arehaikus nyelv jutott az eszembe
(VII. Gergely levelezésévei foglalkozott régebben - V. I.), s alig két
hét alatt írtam meg a VII: Gergelyt. Akkori hangulatomnak kétség-
kívül része volt benne, hogy ez után a téma után nyúltam,de ha a
darabot, a régibb VII. Gergely esszével összehasonlít juk, a líra nyil-
ván. nem változtathatott az esszéíró által kiemélt jellemen s törté-
neti igazságon."

"Széchenyiről 1942-ben megjelent egy elég terjedelmes könyvem,
melynek az utolsó fejezetében, mint már akkor feltűnt, szinte kész
dráma vázlat volt. Annak, hogy Hl46-ban épp ezt a drámát vettem
elő, persze megvolt a személyes oka is. A veszélytlátó képzelet, Szé-
chenyi életének állandó zaklatója, mely végül is a halálba haj-
totta.vékkoribarí bennem is ott tombolt, s nem egész alaptalan, hisz
alig hat héttel a dráma megírása után a döblingi remetéhez.hasonló
helyzetben találtam magam. A közben eltelt évek s a lírai. sarkallás
azonban itt sem bontotta két alakra a könyv s a dráma Széchenyi-
jét."26

Így tárja fel egy 1967-es író-olvasó találkozón a többi történelmi
drámájának saját élettörténeti kiváltó ingerét is. Nem nyújthatom
az idézetek sorát, de ha valaki érezni és érteni akarja a Németh
László történeti drámáiban sistergő izzást, amelyben eggyé olvad a
történeti alak egykoriés az író jelenbeli életének felcsapódó lángja
=-, az olvassa el az író folytatódó beszámolóját a Husz János, a Misz-
tótfalusi Kis Miklósról szóló Eklézsia-megkövetés, a Galilei, a Gör-
geyről tanúskodó Aruló, a II. ,József színdarabok személyes hátteré-
ről.27 Különösen a Galilei' írása körülivívódások engednek mély be-
pillantást életműhelyébe. erről nemcsak az Író több beszámolója tu-
dósít,28 hanem Illés Endrének Egy vacsora emléke című visszaemlé-
kezése is.29

•A drámába foglalt hiteles történeti képnek és írója egyéni sorsá-
nak, élethelyzetének, lelkiállapotának ez a teljes egybecsendülése.
egymást tükrözése, miközben a klasszikus drámák megrendítő erejét
éli áta néző - látásom szerint páratlan a világírodalom e műfajá-
ban. Történeti, lírai és drámai szálakból font élő szövet mindegyik.

Németh László tudvalevően nem volt istenhívő, de keresztény
szemmel nézve joggal mondhatjuk "anonim kereszténynek", a nem-
hitt Krísztus követőjének, Életét feltette az emberi közösség szolgá-
latára. sebben :nem fáradt meg a végsőkig. Írói művével egy életen
átadni akart nemzetének, önmaga egész bevetésével. Saját küszkö-
désével pecsételte meg- Sárait. Emésztően, -szerzetesí önfegyelemmel
dolgozott, hogy;a korán megbetegedett' szervezetből kisajtolhassa
még azt, amivel, úgy érezte, szolgální tud népe közösségének.
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Életének és munkásságának ezen az átfogó etikai értékelésén túl,
érdemes kőzelebbről megtekinteni . a valláshoz való viszonyát. Erre
két tanulmánya legalkalmasabb. Az 1962-oen írt, több mint négyíves
rnunkája az egyik: A "vallásos" nevelésről.30 Egy mindössze pár ol-
dalas, de annál találóbb 1954-es írás a másik: A vallási türelemről.31

Németh Lászlót természettudományos felfogása, az "ész" - aho-
gyan nevezni szokta -, nem engedte hinni Istenben, az örök élet-
ben. Ne szálljunk vitába a halottal, mert amit mondhatnánk, becsü-
letesen ő is elismerte. Azt ugyanis, hogy számos, hozzá hasonlóan tu-
dományos világképű ernber mégis hisz. Ez a jelenség számára nyug-
talanító talány maradt. "Amilyen könnyű beleélnem magam annak
a helyébe, aki VII. Gergely, Bethlen Kata vagy akár egy szilasi pa-
rasztasszony korában s helyén volt vallásos: olyan nehéz elképzel-
nem belülről annak a lelkét, aki ma, az általam tudottat tudva, az.
Pedig tény, hogy vannak ilyenek. 8 igen művelt emberek, akiknek a
lelkétől távol van minden tetszelgés, számítás, képmutatás. Sőt hősi
tettekre is készek a hitükért. Mindig vonzott az írói feladat, egy
ilyen lelket regényíróként szinte a zsigereiben megmutatni. De kedv
vagy alkalom mindig visszatartott tőle: nem akartam annak, amit
zsákutcának érzek, önkéntelen kerítője lenni."

A tudomány igazi alázatával nyitva is hagyott egy rést, egy "hát-
ha" formájában, anélkül, hogy ő maga erre épített volna: ,,8 végül
van-e abszolút bizonyosságunk (a mi híres tudományunkban), hogy
amit ők (ti. a vallásosak - V. 1.) hisznek, az nem igaz. A tudomány
kivetett egy hálót a világra, kifogta, bárkájaba húzta, ami a hálósze-
mekben megakadt. De aminek a háló szerkezete miatt ki kellett sik-
lania? Az hogy a zsákmány gazdag, a háló nagy körhálónak látszik
- a kozmoszról van szó - nem jelenti, hogy a legfontosabb is 'belé
akadt."32

Alapvetően azonban Németh László megmaradt a mellett a felfo-
gás mellett, hogy a vallás az emberi lélek mély szükségletét elégí-
tette ki, de lehetetlenné vált a természettudomány fejlődésével. Azt
a szerepet, mondja, amelyet a vallás az ember lelkében, életében, sőt
a közösségben betöltött a belső harmónia biztosításával, erkölcsi erő
serkentésével, ma másnak kell pótolnia. " ... azt, aminek a vallásos
ösztönök ápolását át kell vennie: filozófiának s nem vallásnak neve-
zem. 8 hogya filozófia (... ) alkalmas lehet a vallásos ösztön ápolá-
sára, sőt az élet megszentelésére, azt nemcsak a remeték életéből, ha-
nem a magam tapasztalataból tudom." A "gyülekezeti ösztön" kielé-
gülését nem az egyházban, hanem a társadalomban maguktól létre-
jövő csoportosulások szolgálják, " ... tagjaik sokszor tán nem is tud-
ják, hogy egy gyülekezet tagjai: hisz minden dalárda, úttörőcsapat,
olvasócsoport, családi együttes lehet gyülekezet."
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,j~S a halál? - kérdi a hitére büszke. A vallás ereje abban mutat-
kozik meg a leghatalmasabban, hogy a legáltalánosabb és legelcsüg-
gesztőbb emberi érzésen, a halálfélelmen győzedelmeskedik." Az
öregkori halállal szemben a filozófia ezt a megnyugvást adhatja: "el-
végeztétek a feladatot, megcsináltátok mások s a világ javára maga-
tokat; üdvözültetek s üdvözítettetek." Persze nemcsak öregkori halál
van, de "az életet nemcsak az öregkor teljesítheti ki, minden kernak
megvan a külön tökéletessége. (... ) Hány férfi hallotta már a szerel-
mes nőtől: ha ebben a percben meghalhatnék. S ez nem mindig frá-
zis: a lélek elérhet olyan teljességet, amely után minden folytatás
hanyatlásnak, kompromittálásnak tűnik fel."

Gondolatmenetét személyes vallomása zárja: " ... azt gondolom,
hogy ami lettem, mégiscsak ennek a testembe ékelt ösztökének ("ön-
tudatlan istenfélelmének" nevezi az előző mondatban, persze nem a
vallásos istenhit értelmében - V. I.) köszönhetem, mely újra és újra
önmagam szint je fölé lökött. (... ) Ha nyomot írtam az emberek szí-
vébe, azért volt, mert ez a bennem élő s nem-hitt Isten hajtott; (... )
a sejtjeimbe írt hithez eszem hitetlensége nem érhetett le, vagy ami-
kor már leért: igazolni és táplálni kényszerült.t'P

E rendkívül tanulságos és szinte megremegtető állásponthoz csak
annyi teológiai megjegyzést szeretnék fűzni, hogy ami Németh
Lászlóban a valláshoz való viszony terén kibomlott, sok tekintetben
emlékeztet Istennek az emberi szívekbe "írt" akaratára, amelyről Pál
apostol beszél Róm 2,15-ben. Az író hinni-nem-tudása viszont figyel-
meztet bennünket lelkészi gondolkozásunk és igehirdetésünk kersze-
rűségének követelményére : a modern természettudományos világ';
képben kell feltárnunk Krisztus-hitünk igazságait a transzcendens
dolgokról, és a földi életben igen konkrét segítséget kell adnunk az
embereknek. Nekünk, akik hiszünk az eljövendő örök életben, a Né-
meth László-i értelemben vett földi "üdvösséget", az emberek javára
szolgáló odaadást, az emberi közösségek ügyéért izzó magatartást
nem kevésbé kell ápolnunk.

Nem hagyhat am el ezt a témakört az író életében és művében
anélkül, hogya keresztény szempontból is példaadó "kísérletező em-
berről" ne szóljak. Ezzel az önmegjelöléssel fogta át az író élete négy
legnehezebb időszakából származó tanulmányai sorát. "Mind arról
szól, hogy azt, amit az élet mint terhet, gondot vagy csapást mért rá,
a kísérletezés öröme hogyan alakíthatja át mulatsággá; ami másnak
unalom, robot, elkeserítő kelepce, hogy válhat egy éber, világvallató
figyelem előtt játékká, laboratóriummá. (... ) Nincs az az állás, hely-
zet, csapás, amelyből egy kutatáshoz szokott elme kutatóintézetet
nem tud csinálni."M
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A harmineas években eléggé jelentéktelen iskolaorvosi állását
arra használta fel, hogya diákokon keresztül felmérje a korabeli tár-
sádalom egy részének életkörülményeit, mintegy szocíológíaí próba-
fúrást végezzen. A háború utáni években az egyik alföldi mezővá-
rosban óraadó. tanári álláshoz jutott. Pedagógiai és tanítási kísérle-
teiről számol be az "Óraadók királysága" tanulmányaiban. Az ötve-
nes évek táján csak fordításból tarthatta el magát és családját. Elet-
helyzete fölé nemcsak kiváló orosz regényfordításaival emelkedett,
hanem felhasználta tapasztalatait a fordítás problematikájáról és a
magyar nyelvról írt tanulmányaiban. így keletkezetta "Gályapadból
laboratórium" cím alá foglalt sorozata.

A legmegrendítőbb a negyedik nehéz életszakasz : 1954-ben gyó-
gyíthatatlan betegség szakad rá, a hipertónia. Hozzálát naplószerű
feljegyzések írásához a betegség tüneteiről és arról' a céltudatos küz-
delemről, hogyan próbáltönmegfigyelésen alapuló életbeosztásával,
"agydiétával" legalább napi 4-5 óra írói -rnunkát kikényszeríteni a
beteg testből. Egy ember az olvasó szeme előtt vívja itt harcát a ha-
lál 'ellen a hivatása teljesítéséért. Nyolc évvel később adja-közre fel-
jegyzéseit "Levelek oa: hipertóniáról" összefoglaló cím alatt A kísérle':'
tező embe1' kötetben,mely az előző három tanulmánysort IS magá-
ban foglalja. Visszatekintve mondja mindarról, amit betegségével
szemben elért és írói munkában teljesíteni tudott: "Mindezt annak a
lélekjelenlétnek köszönhetem, mely a betegséget úgy tudta figyelni,
mint egy kezembe került művet vagy gyereket."35

Van olyan téves keresztény nézet, hogya szenvedést, a megpró-
báltatást egyszerű en csak el kell fogadnunk az Isten kezéből. Ez in-
kább, mohamedán, mint krisztusi tanítás. Németh László példát
adhat a hívő keresztényeknek, hogy Istennek a ránk mért 'nehe-
zebb életszakaszokkal pozitív célja van! Nem pusztán a .passzív- be-
lenyugvás a dolgunk, hanem a szenvedés fölébé kerekedés, hogy
egyéni életünk megterheléseiből valami .jó szülessék, hasznos, nemes,
mások és a magunk javára.

Most már ismerjük az író életének további hátralevő tizenkét évét
is. Nem adta meg magát a végzetnek. A betegség húsz esztendejében
szívósan küzdve hátrált, kicsikarva a "sorstól" minden, még alkotó
órát, hogy továbbadhassa,ami benne volt, elvégezhessé a maga által
szabott feladatokat. És ez sikerült. Termékeny életének ebben a ko-
rán kezdődött, hosszú "utóvéd"-harcában nem csupán a betegséggel
kellett nap mint nap megküzdenie, hanema lélek' legrettenetesebb
démonával. ami zsenit fenyegethet: tehetsége fogyásának -vélt.wagy
valódi' tapasztalatával. "Úgy látszik - írja a kecskeméti Tóth László-
nak, fiatalkori kiadójának, válaszlevelében -, hogy.Imíndaz; amit
54 óta, betegségem kezdete óta írtam, magán hordja a pusztulás nyo-
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mát, amelynek ennél a' bajnál az agyban végbe kell mennie." De a
Bolyai-könyvét, a Gandhi-drámát ért egyes kedvezőtlenebb kritikaí
hangokmegemlltéseutári mégis így folytatja: "A hang, amely szín-
padra nem való már, .otthon a kamrában még jó lehet a zsoltárt dú-
dolgatní.v-" Enneka feltápászkodó akaratnak köszönhetjük még szá-
mos későbbi értékes írását, az életműsorozat sajtó alá rendezését is.

Múlttá válott ,;történelmi dráma" immár az ő élete. Ha a késői
utódok -közül valaki kengeniálls kézzel színpadra akarná állítani a
20. századnak ezt az egyedülálló magyar íróalakját. az anyagót ké-
szen kapná tőle: az élete végéig tartó önfeltárásban és az életművé-
ben rejlő tragikumban. ;"A .vílágtörténeti egyéniség' társadalomtisz-
tító szándékaés az adott korban való kiteljesedésének problematikus
volta Némethet.is a 'tragédia felé fordította" - írja róla találóan ép-
pen egyik női Iródalmiielemzője a születésnapí évforduló alk almá-
bóI.3'~Életének ésművéneka tragíkum-központúság azonban nem je-
lent levertséget. Tiltakozott ellene, hogya tragíkumot összetévesszék
a pesszimizrnussal.. "Nyilvánvaló - írja 1948-ban "Regényírás kőz-
ben"c.esszéjében '-,' hogy a tragikum érzése 'nem apasztotta sem
egyének, sem népek erejét. A görögség sohasem fejtett ki' csodálato-
sabberőt, mirrt. mikor- egész életét a tragikum lengteátrMert a tra-
gikumnemait mohdja:úgyiselbukom; hanem azt mondja : na el is
kéll' buknom. A tragikus ember ragaszkodik a világnak azokhoz az
erőihez, amelyek benne, népében, ügyébenösszefutottak."38 Ide kí-
vánkozik, hogy az íróról fennmaradt, alkalmi fényképfelvételek szín-
te kivétel 'nélkül+mínd derűs arccal ábrázolják, ahogyan az egyik
róla megjelent kőnyvben rnézegetjük.é'' Németh László nem tartotta
magát komor léleknek. Szerinte a derűjét megtapasztalhatták azok,
akik igazán a közelébe kerültek, s ez a derű - vallja - "tanulmány-
írói munkásságomnak is 'alapszíne."4o

Németh László életének' tragikus motívumai - éppen őszintesége
.következtébén - közismertek, Érzékenysége a kritikával szemben,
ismételt összeütközései ta társadalommal, a családjával, a hatalom-
mal; "vállalkozásának" általa számba vett kudarca, a korai gyógyít-
hatatlan betegség --'..:nem soroibm tovább. Drámái, regényei elsősor-
ban önmaga számára jelentettek írás közben katarzist, lelki megúju-
lást. "Az irodalmárok Arlsztotelész óta sokat beszélnek a megtisztu-
lásról, katharzisról, amelyet a dráma a nézőben vált ki. Nemtermé-
szetes-e, hogy ez a katharzia a nézők előtt amű írójában is végbe-
menjen s hogy aki' hőse kínjait vállalja, a drámai szertartás jóvoltá-
ból' maga is részesedjena feltisztulás megkönnyebbedésében.t'é! Ne-
künk is ebben van ré'szürikpályájának,'életművének áttekintésekor:
a-tragikum felerrielőerejében, rnelynernceak drámai' élménytnyújt,

.; ~'
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hanem ösztönöz,lendít életünk és feladatunk-az ő elnevezésével:
szerepünk - vállalására.

Utolsó drámájában ~gy történelmi személynek, Colbért-nek ajkára
adja saját végső írói számvetését. XIV. Lajos egykor hatalmas, majd
kegyvesztett államminisztere a halállal viaskodva csalódottan, de
azért rendíthetetlenül tekint vissza életére: "A szándék tudata az,
ami mint egy dacos mag, megmaradt belőlem. Persze ön azt mondja,
a pokol útja is jó szándékkal van kikövezve. De ha az emberi élet-
nek van az állatoké felett értelme, hát csak az, hogy valami magá-
nál különbet teremtsen. S ennek a többnek szolgáltam én - jól vagy
rosszul - telhetetlen mohósággal, s szorgalommal ... "

Az író "szándéka" - ismét jellegzetes Németh László-i szó ~ min-
dig tiszta volt, s ezt a tisztaságot az emberi erkölcs legmélyebb fogal-
maival lehet mérni. A közösség szolgálatának őszinte, önzetlen vágya
fűtötte - ezt senki nem vonta kétségbe. Colbert-jében az életmű tel-
jes kudarcának kételyeivel küzd, de éppen e kétségbeeséssei ;..;.....gon-
doljunk csak a katarzishatásra ! - győzi le kétségbeejtő gondolatait
műve sorsáról. Élete végén, a dráma egyik hasonlatával szólva,
olyannak érezte magát, mint a pártütő angyalok, "amikor lehajtott
fővel, de a maguk külön gondolatait megőrizve, vették tudomásul az
Úr ítéletét". A színdarab bemutatójáról írott egyik kitűnő kritika ez-
zeI az igazságot megragadó mondattal zárul: "Németh László is le-
hajtotta a fejét, és végig megőrizte a maga külön gondolatait.v'?

Az életmű drámája befejeződött, de hatása folytatódik.
E sorok írója azok közé tartozik, akiknek Németh László már fia-

tal korában szemét nyitogatta, s azóta is olvasója, nézője maradt.
Az utóbbi években egyre többekhez jutnak el művei - a kön 'vei
megjelenéséből, színpadi és rádióműsorokból ítélve.

Friss személyes emlékkel zárom. Augusztus végének néhány nap-
ját a Balaton mellett töltöttem. Magammal vittem Németh László
egy kötetét, munkafeladatul e tanulmány írásához. De hirtelen visz-
szatért a hetek óta nélkülözött napsütéses idő, és sehogyan Se enge-
dett dolgozni. Inkább támadt kedvem, hogy a -tó tükrével a látóha-
táron, diófa játékos árnyékában puszta élvező olvasó legyek: néhány
"haszon-talan" órát töltsek az íróval. Három kis esszéjét választot-
tam magamnak, amelyek nem vágtak bele e megemlékezés gondolat-
menetébe: Mi köt a Balatonhoz? (1958) Bevezető egy Szabó Lőrinc-
esten (1957), Csehov levelei (1960).'·3

Olvasás közben ismét átéltem, hogy esszei is lehetnek új ajándé-
kok, elégtételül az ő legkedvesebb műfajának és érző eszméltetésül
a mai olvasónak. Sorra visszhangozni kezdtek bennem mondatai, El-
vonultatta élettörténetének a balatoni táj hoz fűződőemlékeit. "Mért
pergettem le - kérdezi azután - e kis balatoni filmen az életem?
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Mert kockái nemcsak az én életemről szólnak.Jnemcsak a tóban ma-
gát-néző félszázadról,' hanem arról a gravitációról is, amellyel egy
nem sok örömü nemzet húzódik - ki hogyan teheti s egyre jobban
-, ehhez a sekély tóhoz, amelynek egész vízmennyisége aligha van
egy köbkilométerv.de a csupa felület víztükör s a csupa változás ég
közé zárt fény játékával, cíprus-szerű jegenyesoraival, a Bakony kék
vonalú' hátterével, nemcsak nagy művészeket tud egy életen át el-
foglalni, de annyi szegény embernek ejti erre a szívét." Egy kötet-
nyi balatoni vers elé írott bevezetője arról tanúskodik, hogy az ő író
és képzőművész nemzedéke az, amelyet "valami csak itt kielégíthető
mediterrán sóvárgás 'hajt a Balaton felé." - Tömörebben, szebben
alig lehetn-e jellemezni, mint ezek a sorok teszik, azt a megfoghatat-
lan vonzódást, amelyet ez a táj olyan sokunknak jelent.

Az író egy SzabóLörinc-estet vezetett be a költő halála évében.
"Ha megnevez het em azt a tulajdonságot, amelyet én a legnagyobb-
nak (s ha nem vakmerőség a szó: legtestvéribbnek) érzek: mint ti-
zenöt éve, ma is igazságszeretetére hívom fel figyelmüket. Szabó Lő-
rinc persze az életben is igazságszerető volt; amit igaznak vélt, sírá-
sig fajuló dühvel védte, s nem ismertem embert, akit az igazság sé-
relme ekkora s ilyen állandó forrongásban tartott. De itt nem erre
a mindennapi igazságszeretetre gondolok; - arra, amelynek néze-
tem szerínt, a művészemberben épp úgy vérré kellene lenni, s ha

"nem: éppúgy rá kellene nevelnie magát, mint a tudomány emberé-
nek. Nos, Szabó Lőrinc ebben is tudósmódra volt költő: a szép, a
tetszetős nem volt elég neki, annak, amit leirt, igaznak is kellett len-
nie. A szó, a visszhang, a kor divatja annyifelé cibálja az írót ; ő

akár egész életéről mondott ki valamit, akár egy emléket, egy be-
nyomást hajszolt, addig gyötörte a benne élő mesterembert, amíg azt
nem mutatta fel neki, amit valóban érzett; ami pedig ott volt benne,
azt - a Huszonhatodik év története a példa rá -, ha ég-Iöld össze-
szakad, előbb-utóbb felszínre dobta." - Mennyire így van: a költői
műnek ez a legszemélyesebb igaz volta adja nemcsak hitelét, hanem
a széppel párosulva a felemelő művészi, emberi élményt - mint
Szabó Lőrinc idézett verseskötete is.

S végül a harmadik esszé, Csehov leveleiről, Kedves orosz íróm le-
velezésének tükrében Németh László az életrajzot és az írói műhelyt
vizsgálja. "E levelek közt nincs egyetlen irodalmi levél; nem hogy
episztola, de olyan sem, amely az utókorra sandít." A mindössze egy
ívnyi tanulmány végén érdekes kérdést vet fel Csehovról: "Feltűnő,
hogya taganrogí fűszeres fia, aki kezdettől annyi kisembert, parasz-
tot, pincért, csinovnyikot ábrázolt nagyszerű hitellel; nagyobb elbe-
széléseiben s főként színműveiben egyre inkább a földbirtokosság
életébe veszi be magát. (... ) Ha valaki, hát Csehov látta az ítéletet e
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fölöttai osztály fölött. (... ) .M! vonzotta mégis ezekhez a családok-
hoz? (... ) A nagy történelmi végzet árnyaban tönkremenő finomság.
főként a női -'-, ez volt az, ami Csehov részvevőszívéts drámai ösz-
tönét maga felé húzta." . . . -,.. .

Aztán ezt a személyes élményt fűzi hozzá befejezésül: "Moszkvá-
ban, hogy szoktassuk a fülünk, estéink egyrészét a színházban töl-
töttük. A legszebb ilyen estét Csehov Cseresnyéskertje szerezte. (... )
Amikor kijöttünk, azt mondtam: Nem csodálatos? A színpadon ott
jártak-keltek ezek a kísértetek, az elpusztult földbirtokos család i-s-

távoli időszerűtlen gondjaival, a nézőtéren pedig ott ültek.vakik ha
közvetve is,mint osztály, a világból kisöpörték őket. S lám, meg-
hatva ültek, könnyel a szemüleben. Mért? Mert egy nagy író egyszer
megnézte s megszánta őket." - Nem tudom, akadt-e még valaki, aki
ennyire finom különbség tevéssel, lélektani .látással, történelmi igaz-
sággal és mély emberséggel nézett Csehov drárnáiba és írójuk leg-
bensőbb műhelyébe?!

Ezekkel a tükörcserépekkel fejezem be a megemlékezést Németh
Lászlóról. Gyönyörűséggelés nagy gazdagodással lehet őt olvasni. Az
ifjúkorában a klasszikus.görögség emlőjét mohón szivó író életművét
hadd összegezzem az ókori görög .filozófiai . fogalommal: kaloleaga-
thia, szépség és jóság. Mai változatban; Németh .László esetében úgy
mondhatnánk : művészi szépség és mélyemberség együtt. . ....
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Az Istenhez való viszony
cAdy költészetébenés életében

. Ady Endre a legőszintébb magyar költő. Versei a legmélyebb val-
lomások önmagáról. Annyira. így van, hogy mélylélektani megnyi-
latkozásokat találunk költészetében, anélkül, hogy ezeket k őzvetle-
nülvisszavezethetnénk a kortárs Freud hatására. Kendőzetlen őszin-
tesége nemcsak azt jelenti, amit Schöpflin Aladár - egyébként Ra-
vasz Lászlóval folytatott vitájában - 1926-ban megállapított ii.Soha
költő őszintébb nem volt, soha költő nein igyekezett kevésbé elta-
karní.iemberi fogyátkozásait."! Sőt nem is gyónási kényszerról van
szó, arról il világirodalomban számos esetben megfigyelhető jelenség-
ről, amelyet legmegragadóbban Karinthy Frigyes fejezett ki egyik
versében: "Ném mondhatorn el senkinek, 'ElmondomIiát miridenki-
nek." (Előszó)
-.Ady kőltészete tulajdonképpen lelki életének színhelye, Több, mint

a tükre. Vetseiben nézett legmélyebben önmagába; itt vívta meg azo-
kat az érzelmi, gondolati csatákat, amelyekben benne hullámzott éle-
tének, küldetésének.iaz őt körülvevötársadalmí valóságnak minden
mozzanata.? Különösen isvonatkozik ez arra a két területre, amely
legszemélyesebben érintette: a,Lédához és az Istenhez való viszonyra.
Barátai feljegyzése szerint elnémult, ha Lédáról esett köztük szó, s
még a vele történt végleges szakítás után sem tűrte, hogy beszélje-
nek róla a jelenlétében. Bölöni György, Ady párizsi éveinek leghűbb
tanújaírja:"Ai Isten-versek sokásodása idején ritkábban voltunk
együtt Adyval. Később ez a világ Adynak elkerített, zárt birodalma
lett, a titkok-titka, amiről nem szerette, ha kíváncsiskodva, szó esett.
Az Isten: teljesen magánügye lett, akár szerelme."?

Az a megfigyelés, hogy verseiről legközelebbi barátainak is igen
ritkán. beszélt, s "későbbsem szerette, ha-valakrkíváncstan közele-
dettköltöi műhelyéhez, és titkaiba akart lesni, vagy a .míért-re kért
magyarázatot" (Bölöni György)4...:-, nem csupán a versfogantatás ál-
talában. rejtélyes, kikutathatatlan, -bonyolult folyamatára utal, ha-
nemríyilvánvalóan jele annalc.hogy az ő költészete különösképpen
azonos legbensőbb lelkivilágával. Arról pedig- a versek vallanak: c nem
lehet ,hozzányúlni -közönséges kézzel társalgás közben, sem CC többet
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megtudni róla, mint amit a költő versben, szinte lélekelemző módon
elmondott. .

Ha tehát választott feladatom most Ady Istenhez való viszonyá-
nak kutatása, ez verseinek - nem kizárólag istenes verseinek - el-
mélyedő vizsgálatát kívánja. S kapcsolódik hozzá az élete történeté-
vel való egybevetés, ahol erre alkalom kínálkozik.

Ennyit e tanulmány témájáról.

Adyt nem használhat juk fel a magunk célja érdekében világnézeti
bizonyításra. Istenes versei nem lehetnek harci eszközök kereszté-
nyek kezében a hit igazságának érvényesítésére. Ezt nemcsak a be-
csületesség kívánja, de a tárgyilagosság sem engedi. Legjelentősebb
irodalomtudósaink megegyeznek abban, hogy Adyt a végletekig ki-
élezett ellentétek jellemzik. Csak egy régi és egy mai megállapítást
idézek: "Ö nem párhuzamos tendenciák ban magyarázta meg magát,
hanem a legváltozatosabb antagonizmusok egyensúlyában. (... ) Ö az
egyetlen magyar író, aki egyensúlyban tartott túlzásaival lelkét szin-
te fantasztikussá nagyítva hozta szemünk elé." (Németh László,
1930)5 Ady "művében adva van mindazoknak az ellentéteknek a
magva is, melyek valaha összecsaptak körülötte. (... ) A teljes Ady
megismerése kétségtelenül élesebb megvilágításba helyezi a benne
levő ellentmondásokat is. (... ) Ady költészetének egyik lényeges
meghatározó vonása az ellentmondásosság. (... ) Az ellentét átfogó
gondolati és művészi eleme Ady költészetének." (Vezér Erzsébet,
1977f .

Az ellentétek egységét ugyan megtaláljuk Ady költészetében, de
senki nem jogosult arra, hogy a különböző, ellentétes vonások kö-
zül a neki tetszőt vagy nem tetszőt kiragadva, a maga igazát bizo-
nyítsa Adyt dicsérve vagy támadva. Amint ez a költő halála óta nem
egyszer történt különböző oldalakról, keresztény oldalról is. A teljes
Ady ismerete és tiszteletben tartása óvhat meg bennünket a róla
való részigazságok egyoldalú felnagyitásától, kízárólagosításától, te-
hát az ő meghamisításától.

A megközelítés rnódja
Témánk tárgyalása közben mindenekelőtt az irodalomtörténet' ku-

tatasi módszerével és szempontjaival dolgozom. A filológiai tanulmá-
nyozás az elsődleges az adott kérdésben is. Ady Istennel kapcsolatos
verseinek, 'illetve versrészleteinek a megértéséhez és magyarázatához
segítségül vettem az életéről és művéről szóló igen gazdag irodalom-
ból mindazt, amit munkám szempontjábóllényegesnek találtam. Az
Adyt Ieltáró vkutatómúnkában egyre jelentősebb szerepe van Iro-
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dalomtörténészeinknek, akik ma már Ady teljes költészetét vállalják
és értelmezik. Ennek Illusztrálásául idézem Vezér Erzsébetet: "A fel-
szabadulás után megvolt annak az oka és értelme, hogy (Adynak)
az ellenforradalom alatt elalkudott-meghamisított forradalmi politi-
kai költészetét és publicisztikáját hangsúlyoztuk elsősorban. Mégsem
vált ez az Ady-kép javára, mert kiinduló pontjává lett különféle
más előjelű vulgarízálásí kísérleteknek, melyek most meg Ady sze-
relmes és istenes verseit szorították ki tudatunkból. Ez a tendencia
ma is hátrányosan érezhető tankönyveinkben, egész oktatási rend-
szerünkben, és már eddig is nem kisebb kárát vallottuk, mint hogy
a fiatalság átmenetileg elfordult Adytól."?

Ady nem hívő irodalomtörténeti interpretálása a tudományos ered-
mények felhasználásán túl számunkra azzal is jelentős segítséget ad,
hogy megóv hat költészetének hívő szemléletű eltúlzásától, mert az
istenes versek elemzésében elért megállapításaink at állandóan szem-
besíthetjük a nem keresztény meggyőződésű magyarázatok kal. Ez a
dolgozat annyiban dialógus is, mert nem ugyan formájában és me-
netében, de tartalma mögött becsületesen és gondosan számba vet-
tem többféle választ az istenes versek nyit jának a problémájára.

Ami mégis e tanulmány módszerének a többlete, vagy inkább sa-
játossága, az a tárgy természetéből kővetkezik. Egy ember hívő vagy
istenkereső megnyilvánulásait lehet kutatni lélektani, társadalom-
tudományi, vallástörténeti és egyéb alapon, s ez nem helytelen a mi
keresztény megítélésünk szerint sem, de valakinek az Istenhez való
viszonya megnyilatkozásáról a teológia eszközeivel alkothatunk tel-
jes képet. Más kérdés, hogy a teológiának rnint szaktudománynak
előfeltételét - az Istenben való hitet - elfogadják-e Ady tanulmá-
nyozói, de a teológia eszközeivel végzett felderítő munka eredmé-
nyeit ilyen esetben is hasznosíthatják tárgyi kutatásaikban.

Másként is mondhatom: a kutató hite Ady istenes verseinek tanul-
mányozása közben nem akadály, hanem segítség, hogy belülről, a hit
közös tapasztalata felől is próbálja megérteni istenes költészetét, Is-
tenhez való viszonyának a verseiben megnyilatkozó látványát. Szé-
pen fejezi ki ezt Rónay György, aki az istenkereső Adyról írva ref-
lektál Király István előzőleg megjelent tanulmányára : "Keresztény
vagyok és hívő, tehát Ady (... ) istenes költészetének problémáját is
a hívő szemével, tapasztalatával és a hit élményének birtokában né-
zem és igyekszem megérteni. Szempontom tehát nem ellentétes a
Király Istvánéval, hanem egyszeruen más, mint az övé. (... ) Egyi-
künk inkább kívülről, másikunk, mint hívő, inkább belülről" nézi
ugyanazt az épületet.f Ezt a személyes megnyilatkozást természete-
sen nem szabad úgy értelmezni - Rónay György sem így érti -,
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hogy "a "belülről" való szemlélet szükségtelenné tenné a "kívülről"
való, tisztán filológiai megközelítést.

A 'teológiai eszköznek, a hit, tapasztalatának felhasználását az Ady-
kutatásban nem csupán belső ügyünknek tekintem, hanem olyan vál-
lalkozásnak is e tanulmányban, amelyadalékokat szolgáltathat Ady
mai irodalomtörténeti f'eldolgozásához, segíthet az istenes versek
jobb megértésében.

Adyt diákkorom óta szeretem, s az utolsó tizenöt évben sokat for-
gattam 1962-ben kapott, nekem nagyon kedves antik vár kötetemet,
összes verseinek első kiadását. Mégis, vagy talán éppen ezért, a fel-
fedező út izgalmas örömével járt, amikor most tanulmányírói szán-
dékkal mélyedtem bele. Könyvtárakban, hirlap-, folyóirat- és :kéz-
irattárban meg az íróasztalomnál töltött órák élménye valamelyest
átfűti e sorokat. Ez a személyesség nem csökkenti a tárgyíasságot,
sőt illik Adyról szóló íráshoz, mert ő önmagát egészen belevetette
költészetébe .

Az előzmények
Amennyire élettörténeti adataiból megállapítható, nagyjából öt ré-

teg rakódott lelkére, befolyásolta tudatát a gyermekkor és a fiatal
évek folyamán, melyek később belejátszottak Isten-képének alaku-
lásába.

1. Az egyik réteg a kisgyermek et körülvevő félelmes titokzatosság-
ból hullott egyébként is érzékeny lelkébe. Házuk Érmindszenten a
falu végén a temetővel volt szomszédos. Idejártak játszani a gyere-
kek, ahol alkonyatkor félelmessé váltak az árnyak." "Féltem a kö-
zeli temetőtől gyermekkorom falujában - emlékezik vissza -, s a
házhíjának ajtaján mindig láttam a sötétben fehér, halott árnyék-
rokonaimat besuhanni.t't" Szárazdajkája, Mózes Jánosné, fiatal, erős
parasztasszony meséje szokta álomba ringatní az ötéves fiút. Ady
így idézi fel: "Azok a mesék ártalmas mesék voltak"; hallatukra -
mondja Mózesné - "mindig eltorzult [az úrfi] arca, és sírt a gyö-
nyörüségtöl.t'J! Suttogott neki a falu babonás népe a Torony-ember-
ről is, aki éjszaka a lakatlan kastély falai közül kilép, és magasabb
a templomtoronynál.t-

Az ezekhez hasonló gyermekkori emlék ekből nem annyira babo-
nára való hajlandóság maradt vissza Adyban, 'hanem a látható dol-
gokon túli titkok sejtelme. A halál ijedelme is, mely már négyéves
korában riasztotta: sikoltozott, amikor dajkája egy kaszás csontváz
képét mutatta neki. Lelke mélyén a remegtető titkok sejtésével nőtt
fel, s ez a belső, tudati háttér ott rejtőzött benne, "amikor felnőtt ko-
rában a Legnagyobb Ismeretlennél került szembe.
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2. A másik réteg szintén gyermekkoráig vezet vissza,és vele nö-
vekedett fiatalsága' idején: a kálvinista hagyomány. "Az apám, Ady
Lőrinc, a belső Szilágyságból, Lompértból került ide, mikor édes-
anyámat, az egykori érmindszenti református papnak korán elár-
vult leányát (... ) feleségül vette. (... ) Az anyám családja ősi protes-
táns papi család, miként erdélyi kálvinista papleány, Visky leány
volt apai nagyanyám." (Onéletraizj-'

Akis Ady Endre megtanulta és mindennap elmondta a gyermeki
esti imát; több mint húsz év múlva is tudta idézni a szavait: "A nap
lement, az éj beállt, álom jő szemeimre ... " Vasárnaponként ott volt
"a nagy fehér templomban", nézte a papot, amint felmegy a szó-
székre Bibliával, imakönyvvel a kezében, hallgatta a tex tu st és a pré-
dikációt. A templomkarzatori harsányan énekelte a zsoltárokat, a kís
nádfedeles kálvinista iskolában tanulta a bibliai történeteket. A fa-
lusi temetéseken zengte a kántor kíséretében a 90. zsoltár "erős",
"hatalmas" szavait. Karácsony estéjén a többi kántáló fiúval együtt
énekelte "az apró házak derengő ablakocskáí alatt": "Krisztus
Urunknak áldott születésén't.ü

A helybeli református elemi iskolába csak három évet járt. Gon-
dokban megkopott, egyszerű színvonalú kántortanító kezén volt.
"A zsoltárok és bibliai történetek mégis ekkor váltak Ady mindig tu-
datosan vállalt kálvinizmusának egyik legszilárdabb alaprétegévé.
Az olvasni tudó gyermek büszkeségevel ütötte fel most már otthon
is.abibliát, és betűzte Julcsa mama (... ) sírján a bibliás feliratot: .Kí-
vánkozom elköltözni és lenni a Krisztussal, mert az mindennél
jobb.' "15

Az elemi iskola IV-V. osztályát a helybeli katolikus iskolában vé-
gezte apja akaratából, aki ugyan a református gyülekezet gondnoka
volt, de képzettebb új tanító reményében oda íratta be Endrét az
öccsével együtt.

A gimnázium alsó osztályaiba anagykárolyi piaristákhoz járt. Az
iskolai értesítőkből tudjuk, hogy 1888 őszétől Kincses István refor-
mátus segédlelkész volt a hitoktatója, aki öt éve tanított ott, amikor
Ady az első gimnáziumi osztályt végezte. Feltűnő, hogy ebben az év-
ben vallástariból 2-es ("jó") osztályzatot kapott, noha a legtöbb je-
gye L-es ("jeles"). A további években már "jeles" a hittantanulásá-
nak minösítése. Az értesítőkben a református hittankönyvek nincse-
nek Ielsorolva.t"

Anagykárolyi időszakra esik konfirmációja. 1890 májusában, te-
hát második gimnáziumi tanévének végén konfirmált, a helybeli re-
formátus elemi iskola tanulóival együttP A konfirmációi előkészí-
tést hitoktatója, vagyis a gyülekezet segedlelkésze és részben Aszta-
los György, a lelkész végezte. Azokban az időkben Nagykároly a Ti-
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szántúli Református Egyházkerülethez tartozott, így minden valószí-
nűség szerint az ott évtizedeken át használatos konfirmációi kátét,
néhai Szoboszlai Pap István egykori szuperintendensnek még a szá-
zad derekáról származó kis füzetét tanulták a konfirmandusok.f

A kátéra a teológiai racionalizmus jellemző: "A helvécziai vallás-
tételt vallók vagy reformátusok felekezetéhez tartozunk, mellynek
tudományát mind a józan okossággal, mind a szent írással megegye-
zőnek látjuk." A káté szerint a lélek a halálban is megmarad, és
majd a feltámadáskor egyesül a testtel. Az úrvacsoráról mondottak
általában megfelelnek a hagyományos helvét felfogásnak : az úrva-
csora emlékezés Jézus halálára; hálaadásra indít; bizonyosakká tesz
bűneink bocsánata felől; a felebaráti szerétetet növeli és erősíti ben-
nünk. Nincs jel arról, hogy Adyban a konfirmáció nyomot hagyott
volna.

A gimnázium felső tagozatát - akkori felépítés szerint az V-VIlI.
osztályokat - Ady a zilahi református kollégiumban végezte. Ké-
sőbb "imádott alma materének" nevezi, "hű sáfárának egy ősi, de
mindig haladó kultúrának't.w Vallástanára Kerekes Endre, helybeli
születésű okleveles lelkész, a tanári kar rendes tagja. Fiatal ember,
mindössze ihétéves tanári múlt van mögötte, amikor Ady odakerül.
Svájci teológiák on végzett, ami szélesebb látókört adhatott neki, de
a kor szellemének megfelelően inkább negatív irányban. A Jézus
életéről szóló kritikus mű írójának, D. F. Straussnak a hatása jelen-
tősen mutatkozott Svájcban. Itt a "szabad teológia" legerősebb ki-
bontakozását A. Biedermann munkálta, aki 1860-tól kezdve a zürichi
teológiai főiskola tanára. E szellemi háttérból érthető Ady közlése
vallástanárjáról: "Neoreformátus módra (... ) megsúgta tanítványai-
nak, hogy Jézus nem ment ám fel a mennybe, mert tanítványai ti-
tokban eltemették."20 Annyit tudunk még róla, hogy büszkén, ma-
gyaros atillában járt, szerette a bort, szerette családját, s főként ör-
dögkútí kis birtok ával törődött."

Ady itt is jó tanuló, az V-VI. osztályban általános jeles, a VII-
VIlI. osztályban már van néhány kettese ("jó"). Az érettsegit a leg-
jobb fokozattal teszi le ("jeles"). Vallástanból végig jeles. Az iskolai
értesítők alapján megállapíthatóak ahittankönyvek, amelyekből a
heti két vallásórán tanult. 22 Ezek a következők: az V. osztályban
"Egyetemes egyháztörténelem és a reformatió történelme", írta Márk
PáL23A VI. osztályban: "A bibliai könyvek története és szímbolika",
írta H. Kiss Kálmán.ö továbbá a Heidelbergi Káté 1-74. kérdése
és felelete. A VII. osztályban "A vallásos eszmék története", írta
Szász Domokos=. A VIlI. osztályban "A magyarországi protestáns
egyház történelme", írta Farkas JÓzsef.26

Ady hittankönyveinek részletes ismertetése túlságosan megszaki-
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tanzi tanulmányunk előrehaladását. Csak néhány jellemző vonásuk at
említern. A protestáns felekezetek uniójának gondolata a kor levegő-
jében mozgott. Ennek megfelelőerr a hittankönyvek nem élezik ki a
református és az evangélikus egyház közötti különbségeket. Ahol
mégis szóba kerülnek, az úrvacsoratan, Krisztus két természetének,
az emberinek és az isteninek a viszonya, a predestináció, a kultusz-
forma és az egyházalkotmány szerepel. Az egyháztörténet során a
hittankönyvek általában a közös "protestáns" megjelölést használ-
"1jak.

A másik jellemző vonásukat jobb szó híján ismét csak a teológiai
racionalizmussal tudom megjelölni. Pontosabban körvonalazhatom
néhány idézettel. Szász Domokos kézikönyvének előszava forrásmű-
nek A. Réville (1826-1906) francia teológus munkáját jelöli meg.
Tudjuk róla, hogy korabeli teológiai irányzat radikális képviselője
volt. Majd így folytatja a szerző: Jézus "az emberben szunnyadó ne-
mesebb erőket felkölteni, tudalomra ébreszteni sez által az egyént
az erkölcsi és értelmi szolgaság bilincseitől szabaddá tenni akarta,
fölmutatván előtte a haladás végtelen pályáját." Összefoglaló részlet
a könyvből: "Jézus munkája abban állott, hogy megalapítsa e földön
Isten országát, azaz fölébressze az emberi nemzetben Istennel való
szellemi rokonságának és egyességének boldogító érzését, mely az ő
lelkét betölté.t'-? Farkas József egyháztörténeti könyvében ezt írja a
magyar reformációról : "Lelki szabadság, józan haladás, felvilágosult-
ság s valódi vallásosság: ezek voltak azon jelszavak, melyek a refor-
mátorok által kibontott lobogóra felirattak, melyek alatt ezek a lelki
zsarnokság, babona, bigottság ellen megkezdék a szent harcot." Az
egyháztörténeti rész ezzel zárul: "a protestantizmus jelszava (... ):
Szeretet! Szabadság! Haladás !"28

Ugyancsak jellemző közös vonása ezeknek a hittankönyveknek.
amely szintén az egyházi korszak attitűdjét tükrözi, hogy hiányzik
belőlük a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus igazi jelentőségé-
nek megmutatása a keresztény hit számára. A Kereszt titka nem vil-
lan meg, és az élő Krisztus láthatatlan alakja nem ragyog fel ben-
nük. Ennek ellenére nem tartanak ott, amit a vallástanár "súgott"
diákjainak Ady előzőleg idézett emlékezése szerint Krisztus feltáma-
dásának valótlanságaról. Szász Domokos könyve ihelytállóan írja: "a
tanítványoknak megjelent a halálon diadalmat vett Jézus, a kereszt
gyalázatát feledteté velük a megdicsőült Krisztusban vetett boldo-
gító hitük. A Krisztus feltámadásáról szóló evangéliumi adatok min-
den tekintetben össze nem egyeztethetők, ami nagyon természetes,
miután ilyen titokteljes s csodálatos eseményről van sZó."2\)

A predestináció helvét tanát híven, bár 15-16 éves tanulók szá-
mára elég nehézkesen fogalmazza a VI.-os hittankönyv: "Isten eleve
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elválasztá mindazokat, saját kegyelméből,· kiket idvezíteni akart,
egyedül Jézus Krisztusért, csupán szeretet által az ő kegyelmének
dicséretére. És noha Isten tudja, kik legyenek övéi: mindazonáltal
mindenki felől jót kell reménylenünk és senkit az elkárhozottak közé
nem szabad számítanunk. S éppen azon okból, mert senki nem tudja,
ki van kizárva az üdvből; és mert Isten kegyelmét kegyesség által
meghálálni kötelesség: legyen rnunkás bennünk az élő hit s vigasz-
taljon azon tudat, hogy Isten sz.-fiét az egész világ üdvösségére kül-
dé s mi hit által annak testébe oltattunk.v-''

Ady hittantanulásával kapcsolatban két fontos következtetést kell
levonnunk, ami istenes versei megvilágításánál lényeges lesz: igazi
Krisztus-hitet nem meríthetett hittanóráiból. A predestinációt ellen-
ben - amelyet verseiben és vallomásaiban vall - nem az egyházi
tanításból vette, hanem annak teljesen vulgáris változatából, mert
egyszerűen - amint látni fogjuk - az előre elrendelt földi sorsot, a
végzetet érti rajta.

Zilahi diák korában - ha feltehetően kihagyásokkal is ~ járt
templomba, hiszen ez hozzátartozott a református kollégium rendjé-
hez. Az itt hallott prédikációk hatásáról. nem tudunk semmit. Ré-
vesz Béla közli egykori jelenlevők emlékezése nyomári, hogya diá-
koknak a karzaton volt a helyük, ahol Ady szívesen énekelt. Külö-
nösen két kedvelt zsoltára volt: "Tebenned bíztunk eleitől fogva",
és "Erős vár nekünk az Isten". Ezeket annyira szerette, hogy diák-
összejöveteleken is sokszor énekelte; volt egy diáktársa, aki ilyenkor
tercélt hozzá. "Sokszor sokáig elzsoltároztak így kettesben.t'é-

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy Ady Endre diákkorában
nincs nyoma a személyes hitnek; a hagyományos egyháziasság szint-
[én mozog mindaz, amit megfigyelhetünk nála vallási irányban.
S hogy ez a tradicionális vallásosság már töredezik, mutatja öccsé-
nek, Ady Lajosnak a közlése; az otthoni szünetekben kikapcsolta
életéből a templomozást és az úrvacsoravételt.P Ez nagy súllyal esik
a latba: nem törődve a kis falu és családja sérthetetlennek tartott
szokásával, az ifjú Ady kivonja magát alóla. A gyakorlati ateizmus
lehetett jellemző az érettségiző diákra, amit sejtet egy későbbi cikke.
"Nem mondom, hogy ő az első ateista magyar maturandus - írta
1906. június elején egy klerikális jellegű diák üldözés kapcsán Az is-
tentelen diák c. cikkében. - Nem program szerint butító iskolák-
ban, minden időben nevelődtünk ilyenek." A többes szám első sze-
mélvű fogalmazás arra utal, hogy ateistának tünteti fel a tíz évvel
azelőtti önmagát, a hajdani zilahi maturandust. Nem lehetett tuda-
tosított világnézet az érettségije idején ez a felfogás, de annyit bizo-
nyosan mutat a visszatekintése, hogy Istent fiatalon kikapcsoltá az
életéből.F' . .
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3. A harmadik lelki réteg, amelyet tekintetbe kell vennünk, a ró-
mai katolikus vallás szertartásaiból fakadó gyermek- és serdülőkori
hatás. Mai életrajzírói jogosan tulajdonítanak jelentőséget ebből a
szempontból a katolikus iskolákban eltöltött éveinek. Az elemi is-
kola negyedik és ötödik tanévében, s a gimnázium első négy osztá-
lyában megsejtett valamit a katolikus vallás misztikumából. Megma-
radt emlékezetében az érmindszenti katolikus iskola tantermét dí-
szítő Szűz Mária-kép s a kicsiny gipsz Krisztus-szobor, Hallgatta az
Üdvözlégy Mária mormolását, A nagykárolyi papi gimnáziumból
évek múltán sem feledte a "korai templomjárásokat", Rorátéra ment
diáktársaival a "sűrű ködben", "őszi és téli hajnalokon", s részt vett
a nagyböjti keresztájtatosságokon.és Ezért nem áll később idegenül,
hanem meghatottan szemléli, amikor búcsújáró menettel találkozik.
Ű maga írja egyik 1901-es cikkében Nagyváradon: "Katolikus szel-
lemben nevelt kálvinista voltam.v=

Gondolatvilágában mindig messze volt a római katolikus vallástól,
de a korabeli kálvinista racionalizmus ellensulyát képezte lelkivilá-
gában a katolikus kultusz titokteljesebb, érzelmekre ható, több belső
átélésre késztető volta. Ez a hatás nem tartalmakat közvetített hozzá,
hanem transzcendens sejtelmeket. Az így keletkezett lelki réteg ké-
sőbb pozitívnak bizonyult az Istenhez való viszonya alakulásában,
az istenes versekben. Egyébként is annyira függetlenedtek benne
ezek a lelki nyomok a római katelikus egyháztól, hogy semmit nem
fékezték kialakuló antiklerikális meggyőződését és újságírói kemény
támadásait a klérus ellen. Viszont jó hatásúan jelentkeztek az Isten-
versek élményszerűségében, az Isten-közelség titokzatos áramában.

4. A negyedik lelki réteg növekszik tudatában - tárgyunk irányá-
ban - a legerőteljesebben, s ez a folyamat kevés megszakítással
szinte a haláláig tart: a Károlyi-biblia sugárzása. Az iskolában ta-
nult bibliai történetek mellett a templomban hallott veretes bibliai
szövegek is beléje vésődtek, amit jól mutat az egyik hazatérésekor
született verse az istentiszteletről: "A textus ma is Jézus, I Épen úgy,
mint húsz éve: I ,Megtöretett a teste, I Megtöretett a teste, 1Kíon-
tatott a vére'." (Egy régi Kálvin-templomban)

Felsős gimnazista korában két tényező érlelhette tovább kapcsola-
tát a Szentírással. Az egyiket csak feltételezhetjük, következtetéssel.
Az iskolai értesítő felsorolása szerint a gimnázium VI. osztályának
elvégzett vallástani anyagában szerepelnek a már emlí tett .hittan-
könyv fejezetein kívül a reforrnációt megelőző és a reformáció kora-
beli bíbliafordítások, a 19. századi protestáns és rómaikatolikus
"Biblia-kidványok", továbbá a magyar református egyház templomi
énekeskönyvének az ismertetése. Nincs adatunk arról, hogy ezt az
anyag ot milyen módon dolgozta fel 'a vallastanár- a diákjaival: Eset-
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leg gyaníthatjuk ennek az anyagnak a bekapcsolásaból - hacsak
nem felsőbb egyházi utasításra történt -, hogy Kerekés tanárt kö-
zelebbről érdekelte, talán lelkesítette ez a terület.36 Mindenesetre az
említett hittanórai tananyag alkalmat adhatott, hogy a jófejű diák
Károlyi Gáspár bibliafordítását tudatosan értékelje.

A második tényezőröl már pontos értesülésünk van: ez pedig a két
utolsó évfolyam tanulóinak prédikáló tevékenysége. A zilahi kollé-
giumban a VII. és VIlI. osztályú gimnáziumi tanulók legáción vettek
részt. Az iskolai értesítők szerint: "három szent ünnepen" járnak se-
gédkezni az istentiszteleteken tizenöt egyházközségben, tehát kará-
csonykor, húsvétkor, pünkösdkor. A pedagógiai célt így jelölik meg:
ez a feladat nyilvános szóbeli előadáshoz szoktatja a diákokat. Kere-
kes Endre vallástarrára készítette fel Adyt a legációkra. Ady több-
ször járt legáción, néhány községben. Az öccse, Ady Lajos közlése
szerint szülőfalujában is volt legátus.s?

Prédikációinak szövege nem maradt ránk, de reminiscenciák visz-
szatérnek belőlük - meg régebbi ünnepeiből - a későbbi újságíró
cikkeiben, például pünkösdkor így: "Az élet a vallás kalendáriumá-
ban is tudott magának piros betűt kapni, mert pünkösd a termé-
keny életnek az ünnepe. Bódultan az élet szent mámorától száll fe-
létek: emberek, ez ének, mely nem tudom, hogy tolakodott most föl
kurtanadrágos múltamból: ,Szent Lélek Isten, töltsd be szíveinket
épen mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal!,"38 Nem
lephet meg bennünket - ismerve a korabeli egyházi szellemet és
vallastanára felfogását -, hogy pünkösdnek ez az elvilágiasított al-
kalmazása könnyen előfordulhatott a legátus prédikációjában is.
Akik hallották Adyt legáción prédikálni, "úgy mondják, melegen, biz-
tonsággal beszélt, a textust kimélyíteni tudta".39 Természetesen ezt
a "kimélyítést" nem érthetjük mai teológiai módon igeszerű prédi-
kálásnak.

Révész Béla közlése szerint a kollégiumban hetente egyszer fel-
váltva más-más VII.-es, illetve VIII.-as diák a nagyteremben egybe-
gyűlt tanári kar és a tanulók előtt ún. könyőrgést tartott: bibliai szö-
vegből választott gondolatot fejtegetett. "Ady Endre szerette ezt a
szereplést, és úgy mondják, tiszta, folyamatos szavú volt az elő-
adása."4o

Ady 1896 júliusában érettségizett, s a Szentírást a következő évek-
ben aligha vette kezébe. Hogy mikortól kezdve forgatta felnőtt ko-
rában, azt nem tudhat juk. De alig telt el tíz esztendő, amikor a Bib-
liát ott látjuk szállodai éjjeliszekrényén mint naponkénti olvasmá-
nyát.iEaazonbarr-raár az életében bekövetkezett lelki fordulathoz tar-
tozik.c amelysől ikésőbb szőhrnk. A bibliátlannak vélt évek is tarto-
gatnak kérilőjelet, amely kérdésessé teszi, hogy' Ady számára telje-



sen csukva maradt-e a Biblia. A Nagyváradi Napló 1901. június 4-i
számában - öt évvel vagyunk csak érettségijén túl - cikkében Ady
ezt írja: "Szépnek tartom Ruth szerelmét az ő férfiához." A fogal-
mazás annyira archaikusan bibliai, és nem származhat az ószövet-
ségi történet általános ismeretéből, hogy arra mutat, Ady már ebben
az időben (vagy már jóval előbb is! - fűzi hozzá Földessy az adat-
hoz) forgatta a Bibliát, nyilván főként az Öszövetséget.U

Visszatekintve a vázolt lelki rétegekre - a kálvinista hagyomány-
ra, a katolikus liturgia hatására, a Szentírás maradandó sugárzására
-, megállapíthatjuk, hogy gyermek- és ifjúkorában rendkívül mé-
lyen eresztettek gyökeret ezek a benyomások. Ezt jelzi a költő ver-
seiben szüntelenül jelentkező szakrális szókincs: "szent", "áldott",
"hit", "lélek" és más terminusok, valamint a bibliai képek és utalá-
soktárháza.s- S mutatja az is, hogy a lappangó lávafolyam tűzhányó
módra tör ki egy évtized múlva az istenes versekben.

5. Az istenes versek feltörését és az Isten-kérdés kirobbanását meg-
előző lelki rétegeződés utolsó mozzanata a nagyváradi éveiben tu-
datosuló ateizmus. Ady antiklerikalizmusához - amelyet röviden
említettünkw - már az első újságírói éveiben a vallás elvetése járul.
1901 nyarán írja a Nagyváradi Naplóban: "Levetettem magam ere-
jéből a benevelt szellemnek és a velem született vallásnak is a bi-
lineseit.""" 1905 májusában alakult meg a Szabadgondolkodók Ma-
gyarországí Egyesülete. A választmány tagjai között szerepel Ady.
A szabadgondolkodók világképéhez szervesen hozzátartozott az is-
tentagadás.

Ady több cikkében világosan ki is fejezi, hogy nemcsak az egyház,
a vallás, hanem az Isten is az emberi szellem produktuma, történeti
képződmény. Idézem őt: "Párizs a régi káté helyett új kátét akar.
Tanítsuk meg a nebulókat arra, hogy a vallás emberi fejlődés egy
része. Semmi metafizikai nincs benne. A lélek divatja. (... ) Isten,
szentek, vallás, dogma, egyház, papság, eretnekség és a többi egy..,
szerű produkciói az emberi kultúrának. Tehát végesek. Így kell ezt
fölfogni s így kell az iskolákban megmagyarázni." (Budapesti Napló,
1906. ápr. 11.) Részlet másik cikkéből, mely már Párizsban írédott:
"Az egyház ellen tüntettek már zajosabban is Párizsban. Az Egyház
ellen, mely ma is szívesen rakna tűzre minden szabadgondolkodót.
(... ) De mégis nagy nap a tegnapi nap. Első tüntetés az utolsó de-
cenniumokban - minden vallás ellen. A Vallás ellen. E szomorú bi-
lincs ellen. Mely butává és szomorúvá teszi boldog sorsra hívott em-
bermíllíók életét." (Budapesti Napló, 1906. aug. 9.)45

Ady Istenhez való viszonya alakulásának és az istenes versek tar-
talmi, hitbeli problematikájának a megértéséhez nélkülözhetetlen az
előző négy lelki réteg után ennek a rájuk rakódó ötödik lelki réteg-
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nek a komolyan vétele. Ezek az előzmények együtt hatnak, és értet-
hetnek meg valamit abból a hihetetlen erejű belső küzdelemből, a
végletek feszültségéből, ami Ady Endre költői és lelki világát betölti
az istenes versek írásakor.

A kohóban

Az első látható jelek arról, hogy Istennel újfajta, élő és küzdelmes
kapcsolata kezd alakulni, 1906 nyararól valók. Június 20-án érkezik
Párizsba, s őszi kéthónapos riviérai és olaszországi útjával meg sza-
kítva, egy teljes évig, 1907 júniusáig tart ez a második párizsi tar-
tózkodása. Legjobb párizsi barátja és ismerője, Bölöni György így
számol be meghökkentő meglepetéséről: Ady "éjjeliszekrényén fe-
kete kötésű kis bibliája s mellette reggeli itala: egy korsó hideg
sör. Amikor megérkezett és kofferjéből holmijait kicsomagolta, éj-
jeliszekrényére kitette abibliát. - Mit bámulsz? - szólott rám, ami-
kor csodálkozó tekintettel pillantottam meg kezében a könyvet. -
Szent ember vagyok én, ,valláserkölcsös' - és nagyot nevetett hozzá.
Abibliát álomzsongítónak forgatta éjjel, ha nem tudott aludni, és
ha versírásra készült, már akkor is sokat lapozta."46

Ne vezessen félre bennünket a kissé frivol hangzás, sem Bölöni
hozzáfűzött magyarázata - a hangnemre és Bölöninek az egész kér-
déshez való hozzáállására még visszatérek -, de maga a tény szá-
munkra is meghökkentő az évek előzményei után. Ady Endre keze
ügyében ott van a Biblia olvasmányul! Hazulról hozta, ebből a cél-
ból. Nem vásároihatta két vagy három évnél régebben, akisalakú,
új kiadású, zsebbe férő teljes Szeritirást. A Bölöni által leirt pilla-
natot rejtett lelki folyamat előzte meg, ami Adyt a Biblia állandó
olvasójáva tette. Az istenes versek fogantatást időszakához közele-
dünk. A Szentírás forgatásának a Károlyi-nyelvezet varázsán kívül
más, felderíthetetlen lelki rugói lehettek.

A nyitott Biblia mellé hang is társul. Bölöni - aki maga távol állt
a hittől - így folytatja beszámolóját: "Valahol a szálló közelében
templom volt, melynek óraütése és déli harangszava - aPlace de la
Sorbonne Richelieu-kápolnájáé lehetett - idehallatszott. - Bimm,
bamm! Bimm, bamm! - mint valami bádogtornyú kálvinista ma-
gyar templom harangja. Ady gyönyörködött benne, és eldicsekedett
vele. Hogyne! Párizs rengetegében a falusi 'harangszó. Isten-versei-
nek, melyekbe később kezdett, de melyek már akkor foglalkoztatták,
e hotelszobába hangzó harangszó adja bevezető hangulatát.t'é? Nem
is kell különösebb lélektani következtetés ahhoz, hogy megállapít-
suk : az Istennel foglalkozni kezdő gondolatai közepette és adott élet-
helyzetében - amelyre rövidesen rátérek - a szülőfaluja templo-
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rnos emlékeit hordozó harangszó régen elfelejtett 'áhítatos érzéseket
keltett benne életre.

Lelki kohójának következő lángnyelve a francia szellemi életből
csapott áto Franciaországba akkoriban az antiklerikalizmus győ-
zelrne-ellenére is az írók, gondolkodók között lázas istenkeresés ér-
lelődlk--A College de France-on tülekednek Bergson előadásain, aki
filozófiáját spiritualizmusnak nevezte. A szirnbolista irodalmi irány-
zat legjelentősebb folyóiratában ankétot közölnek "Felbomló'ban
vagy fejlődőben van-e a vallásos érzés?" címmel. A válaszok nagy
része a tételes vallások ellen, de a vallásos érzés mellett nyilatkozott.
Az írók, költők, irodalmi emberek válasza javarészt megegyezett ab-
ban, hogy a vallásos érzés a művészetbe mentődik át.48

Múlnak a 'hónapok, s az újonnan megtért írók esete elgondolkez-
tatja Adyt. Hűvösen szól még ugyan, de már nem fölényes; sőt olyan
személyes vallomás hagyja el tollát, amelyben egy vergődő lélek sír:
"Lelki vagy testi bénaság téríti az Egyházhoz a francia forradalmár
írókat. S az irodalmi kávéházakban kacagnak a kócos fiatalok, ha
egy-egy megtéres hírét hallják. Csak a súlyosabbja érez egy pillana-
tig halálos hideget a szívében. Oh jaj, mindnyájunkat fenyeget a ve-
szedelem, hogy egy szép napon elfáradunk és istenfélők leszünk."
(1906. nov. 29.)"9

Az "elfáradunk" szó Ady élethelyzete felé fordít bennünket. Az
Ady-kutatás felfigyelt azokra az életrajzi mozzanatokra, melyek őt
abban az időbéri az istenkeresés felé vihették. Elsősorban végzetes-
nek hitt betegsége, amely mindjárt első párizsi tartózkodása kezde-
tén, 1904 elején tört ki kellemetlen tüneteivel. Hónapokig tartott a
gyötrelmes állapot. A baj lassanként javult, de Ady lelkét alapjaiban
rázta meg a rázúdult szerencsétlenség, s a félelmes következmé-
nyekre való rágondolása nem múlt el a következő években sem.50

Egészségét addig is, később is rombolta a mértéktelen alkoholfo-
gyasztás és a sok éjszakázás a Léda-szerelem idején is akadó kalan-
dokkal. Ady fáradt és letört. Lédának írja 1905 végén Párizsba: "Ami
engem illet? Hajszolom magam. Lelketlen és kietlen az életem: El-
pusztulok Budapesten. Ezer és egy ok miatt szanatóriumba sem me-
hetek egyelőre. Anyagi ügyeím nem javultak ... "51

1906 februárjában jelenik meg az első sajátos verseskötete, az Új
versek. Felzaklatott lelkiállapotá'ban a kötet fogadtatását is söté-
tebbnek látja. Úgy érzi; nem értették meg: "Dalaid könyvét dobd a
tűzbe be, / Sorvadva, várva itt tovább ne ülj: / Pocsolyás :ertől el-
szakadt legény, / Menekülj, menekülj." (Menekülj, menekülj innen)
A hazai' politikai helyzet alakulása' gyötrelmesen hat reá. Joggal ül-
dözöttnek érzi magát. Támadások érik. Németh László szerint "az
első üldöztetés daca" vetette fel Adyban Isten gondolatát.S'
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A halál árnyéka, mely gyermekkorától kísérte, most közelről
csapja meg. 1906 szeptemberében a Lédával együtt tett utazásán a
génuai temető ilyen személyes kicsengésű gondolatokat ébreszt ben-
ne: "Párizsban ismerek valakit, akinél furor az istentagadás. Ez a
mániákus úriember mégis gyakran jár a templomba. (... ) Temeté-
sekkor mindig betér ő is annak a házába, akit nemcsak nem szeretett,
de aki ellen oly vad tagadással harcol, mintha - léteznek. Íme, így
köt a babona mindenkít, A halál megriaszt bennünket. Elvisz a
templomba, azután pedig az egyházilag beszentelt sírba."53

Ezekben az időkben Lédával sok az összeütközése, s kapcsolatuk
romlása még zaklatottabbá teszi a költőt. A csüggesztő életérzések
hazakísérik Magyarországra, ahová 1907 júniusában érkezik. Itthon-
ról még vigasztalanabbnak látja a magyar politikai és kulturális éle-
tet. Eddig biztosnak látszó megélhetési alapja megingott.

És akkor bukkan fel először az Istennel való személyes kapcso-
lata: a Sötét vizek partján 1907. szeptember 8-án jelenik meg a Bu-
dapesti Napló-ban. A 137. zsoltár átélése ihlette a verset. A babiloni
deportálásban fakadt fel a zsoltár: a síró zsidók folyóvíz partján ül-
nek, és szomorúságukban a fűzfákra akasztjak megnémult hárfái kat.
A versben Ady énekli az ő személyes zsoltárát. Halkan, tétovázva, a
bensejének megfélelően bizonytalanul csendül meg a vallomása Isten-
ről: "Néhányszor, már-már, szinte hittem, / Nehányszor megjelent az
Isten." Pontos diagnózist ad magáról, s összekapcsolja élethelyzetét és
az istenkeresést : "Isten, kétség, bor, nő, betegség I Testem, lelkem
összesebezték." Mintha csak visszacsengene egy évvel azelőtt írt, már
idézett cikkének a mondata. Ott, prózában így hangzott: "Öh jaj,
mindnyájunkat fenyeget a veszedelem, hogy egy szép napon elfára-
dunk és istenfélők leszünk." Itt versben: "Mennyi sok mindent oda-
adtam, I Amig ily szépen elfáradtam." És a bibliai háttér egybeolvad
a saját életével: "Hárfámat már Iölakasztottam, / Hárfámat már le-
akasztottam." "ülök, csapdos ár és hideg szél/Babiloni sötét vizek-
né1." ..

Életének, lelkének kavargó, izzó kohójából kicsapott az első "iste-
nes vers".

Ennyit állapíthattunk meg vizsgálódásainkkal : 1906 nyarán már
állandó olvasmánya a Biblia, Párizsban fogékony a régi falusi
templomi emlékeket ébresztő harangszóra, figyeli a francia szellem
istenkereső irányzatát, s élethelyzetének és q nemzeti látóhatárnak
csüggesztő hatása is hajtja a megfáradtat az Isten felé. A legutolsó
tényezőt, az életrajzi mozzanatokat sem tarthat juk az istenkeresés
szernpontjábólszégyenlendőnek. A tékozló fiú példázata az Üjszövet-
ségben arról beszél, hogy az atyai ház hívogató képe akkor bukkant
fel a távolra kerűlt férfinak, amikor nyomorúságba .jutott:És; Jézus
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:szava alkalmazható - túl az eredeti elsődleges értelmén - az élet-
ben megfáradtakra. Ady Bibltájának a nyelvén idézem: "Jöjjetek én
hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket." (Mt 11,28)

A felsorolt tényezőket figyelembe véve is rejtély marad Ady oda-
fordulása Istenhez. Rejtély, mert még emberi szempontból is elégte-
lenek ezek a jelenségek a magyarázatra. Önmagában is érthetetlen
talányaSzentírás tartós kézbevétele, amint barátai meghökkenése is
jelzi. A párizsi harangszónak igazán nem tulajdoníthatunk nagy je-
lentőséget. A francia szellemi élet istenkeresése Adyban továbbra is
nemegyszer idegenkedést váltott ki, lásd például az ateizmusával
kapcsolatban előzőleg idézett, 1906. augusztus 9-i újságcikkét. :€let-
érzése pedig - érzékeny, ideges lelki alkatánál, önemésztő életmód-
jártál, állandó pénzzavaránál fogva - soha nem volt megnyugtató,
kiegyensúlyozott, órák vagy hetek néhány rövid Időkőzét kivéve .
.Egyik barátja és méltatója, Révész Béla könyvében ezt mondja:
"Szinte megakad a tollunk, amikor leírjuk, Ady Endre nem volt soha
boldog-ember.v= Betegsége, haláltudata, ellenfeleinek hajszája sem
korlátozódik az istenes versek felfakadásának az idejére.

Rejtély marad Ady Endre istenkereső fordulata? De hát nem kény-
szerít ez a felismerés minket, hívő szemlélőket, a Szentlélek munkál-
kodásának a megfejthetetlen titka elé?! Kevés olyan megrázó pél-
dája van a Szentlélekről mondott jézusi szónak, mint az Isten-kérdés
váratlan előtőrese Adynál (ismét Ady Bibliájából idézem a szöve-
get) : "A szél ahová akar fúni, fú, és annak zúgását hallod, de nem
tudod honnét jő, és hová megyen." (Jn 3,8)

A kötetek 'látványa
Az 1906 februárjában megjelent Új versek című kötetben még nem

jelentkezik lényeges hang Istenről. A Vér és arany kötetben vannak
az első jelentős nyomok, köztük a már tárgyalt első Isten-problé-
más vers, a Sötét vizek partján (a kötet 1907. december végén jelent
meg).

Az istenes versek első nagyszerű füzére az 1908. évet fogja áto Az
először napilapokban, folyóiratokban közölt versek születésének pon-
tos dátuma ugyan ismeretlen, de az első megjelenés nagyjából mégis
eligazít keletkezésük időszakára és sorrendjére nézve. Ady nyomban
publikálásra adta verseit, már csak anyagi okból is. Az év termését
a költő ciklusokba csoportosítva adta közre az 1908. december végén
megjelent Az Illés szekerén kötetben. Az istenes verseket a kötet
élére tette A Sion-hegy alatt elnevezésű ciklusban. Ez elé került az
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egész kötet prológusa és címadó verse,Az Úr Illésként elviszi mind
kezdetű sorok.

A 'keletkezési sorrend szerint az év első felében az Isten felé vá-
gyódó és az Istennel találkozó versek fakadtak aköltőből, míg az
esztendő második felében - csekély kivétellel - inkább az érthetet-
len és vigasztalan Isten lép elénk a versekből.tö Viszont a ciklusba
való rendezéskor Ady azzal adott belső ritmikát a versfüzérnek, hogy
a pozitív és a negatív hangulatú verseket szinte felváltva helyezi
egymás után. Ezzel ada ciklusnak hullámzást, meg nem szűnő fe-
szültséget. Esztétikai okok késztették erre; vagy öntudatlanul hité-
nek belső tusáját adta vissza vele?

Következő kötete, a Szeretném, ha szeretnének egyév múlva,. 1909
decemberében jelenik meg. A kötet az 1909. évi verstermését tartal-
mazza. Benne az istenes versek ciklusának a címével Ady a Ren(1-
ben van, Üristen.versét emeli ki a ciklus darabjaiból, és a ciklus ver-
sei elé ezt a mottót írja: "Azoknak a bús valakiknek, akik hitetlenül
is az Úristent keresik hívő, bús gerjedelemmel s remény inélkül."'
A versek itt sem keletkezésük sorrendjében, következnek, de a hit
és az Isten ellen való lázadás kettős tematikája nem lüktet a ciklus
rendjében, mert több a bűnbánó, Istenhez könyörgő vers, mint az
Istennel perbe szálló. Ady mégis a ciklus összeállításakor, tehát a kö-
tet nyomdába adása előtt, a hangsúlyt az Istent felelősségre vonó
egyetlen versére teszi a ciklus címével, nyilván akkori lelkiállapota
szerint.

A Minden-Titkok versei kötet 1911. januárban jelenik meg; a költő
1910-ben egyenként megjelent verseit gyűjti egybe. A .kezdő ciklus
újra - mint Az Illés szekerén kötetben - az istenes verseit fogja át
Az Isten Titkai címmel. A cikluscím a kötet témájához alkalmazko-
dik, és nyitánya a következő ciklusoknak : A Szerelem titkai, A Szo-
morúság titkai, A Magyarság titkai stb. Az lsten Titkai cikluscím-
nek két vers tartalma felel meg: Hiszek hitetlenül Istenben, A ki-
mérák Istenéhez. Mindkettő az esztendő első hónapjaiban keletke-
zett. A költő az istenes versek első megjelenési sorrendjén e ciklus-
ban alig változtatott valamit. A versekben váltakozik a hit vágya,
az Istent váró imádság és Isten keserű felelősségre vonása.

Rá egy évre, 1912 elején megjelenik _4 menekülő Élet kötet, az
1911-ben egyenként publikált versekkel. A kötet elrendezését, a cik-
lusok címével együtt, a költő akkori leromlott állapotában Földessy
,Gyulára bízta, ő maga csak jóváhagyta. Az istenes versek ciklusa,
Istenhez hanyatló árnyék összefoglaló cím alatt, az egyes versek első
megjelenési sorrendjét követi. A cikluscím - a CÍmadó verssel együtt,
- jól fogja át az idesorolt versek tartalmát és.hangulatát. .

Ennek a négy kötetnek az istenes ciklusaiban, vagyis az 1908-
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1911 közöttí négy esztendőben lüktet leghevesebben Ady Istenhez
való viszonya. Következő két kötetében, mely az 1912 és 1913. év
termését fogja egybe, elapadnak az istenes versek.

A Magunk szerelme kötet (megjelent 1913 elején) elvétve tartal-
maz néhány sort az Isten-kérdésről; ami mégis .található ilyen irány-
ban, negatív jellegű. A legkülönösebb jelenség, hogy a Biblia forga-
tása sem érződik a kötet egyetlen versén sem, noha a Biblia a to-
vábbi években aztán újra kíséri Ady költészetét.

A Ki látott engem? kötetből (megjelent 1914 elején) szintén hiá-
nyeznak Istennel kapcsolatos gondolatok, érzések, de itt már több
vers világosan kapcsolódik a Szentíráshoz és jelzi újra Ady bibliaol-
vasásat. A kényszerűség fája és a Hal helyett kígyót újszövetségi
mottót hordoz. A Hóseás átka a prófétai könyv két fejezetéből veszi
mottóját. A Beteg századokért lakolva, Sípja régi babonának, Az Idő
rostájában, Élet helyett órák, Aki magának él versekben - a bibliai
mottójúakhoz hasonlóan - bibliai szövegek esengenek át az életére,
kerára alkalmazva.

A két esztendő Istenről való hallgatása talány. A további években
újra fakadnak versek az Isten és a hit kérdéséről. Az istenes ver-
sek átmeneti elnémulásának a magyarázatára elgondolkoztató Hat-
vany Lajosnak, a költő támogatójának, barátjának és értőjének a
hipotézise: "Miért e hirtelen elnémulás? (... ) Adynak lédázó szenve-
délyében fogant meg Istene. Amikor Léda a maga kegyetlen Elbo-
csátá szép üzeneté-t megkapta, s jöttek a szenvedély helyébe Kis női
csukák-kal apró kis szerelmecskék - akkor a nagy szerelernmel
együtt kiveszett Adyból a túlvilágiak gondja és áhítata is egyszers-
mind."56

Hatvany feltevéséhez némi kiigazítást kell fűznöm. Az élettörténet
nem igazolja, hogy a Lédával való, a költő életérzését felfokozó és
költészetét robbanásszerűen lendítő kapcsolatnak közvetlen összefüg-
gése lett volna az Isten-kérdés előtörésével. A Léda-szerelem magas
hőfokú izzása korábbi évekre esik, mint az Isten felé fordulás, noha
ez beletartozik a költő Léda-korszakába. Léda különben is értetlenül
és szinte féltékenyen figyelte Adyban az istenes érdeklődést. Viszont
az Istennel kapcsolatos hangok elnémulásában feltétlenül közvetlen
szerepe lehetett a Lédával való szakításnak. A kettő időben is egybe-
esik. A végleges szakítás évére és a következő esztendőre - tehát az
istenes versek elnémulásának időszakára, az 1912-1913. évre - Ady
magánéletében az igazi női társ hiánya, s ennek következtében az ál-
landó kapkodás e hiány pótlására, talaj vesztett, önrombolós életmód
nyomja rá a bélyegét. Az ezzel az életvitellel kapcsolatos lelki hely-.
zet meglehetősen kizárja a transzcendens kérdéseket. Innen visszaé'
felé tekintve láthatunk lélektani kapcsolatot Ady két legszemélye-
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sebb ügye, Léda és az Isten szerepe között. Mindkettő pszichológiai
értelemben személyes életét egészen átható szenvedély volt.

Hatvany további értelmezése inkább megkérdőjelezhető: "Csinsz-
kával történt megismerkedése, házassága, a másik nagy szenvedély
újra megtölti lelkét a hatalmas, istenes világérzéssel. Ez A halottak
élén és Az utolsó hajók korszaka, mely Adyt Istenhez legközelebb
viszi."57 Ezzel szemben meg kell állapítanunk, hogy az 1914-1918
közötti években a költő lelkére csak kisebb fokban hat a Csinszká-
val való házasságának nem is mindig viharmentes kikötője. Sok-
kal nagyobb mértékben a világháború irtózata, az ország sorsa feletti
kétségbeesés, a társadalmi változás, a forradalom várásának kétségei,
egészségének teljes leromlása vonul végig mélybevágóan életének
azokon az esztendőln. Csinszka jelentősége különben is más volt
Ady életében, költészetében, mint Lédáé. A sodró erejű vágy, az
ösztönzö érzelem Léda alakjához fűződően vitte versírását, életérzé-
sét a magasságok felé.

Találkoztam olyan feltevéssel, hogy Adynak az Isten-kérdéssel kap-
csolatos kétévi elnémulását a politika felé való határozottabb odafor-
dulása okozta. Ebben az időszakban valóban megszaporodnak politi-
kai, forradalmi versei. Mégsem láthatjuk ebben a tényben a keresett
magyarázátot. Ady gondolatvilágában - ezt számos verse mutatja
- Isten és a forradalom nem egymást kizáró, hanem egybevágó fo-
galmak. Az istenes versekkel azonos időszakban forradalmi verseket
is írt. A háború alatti verseiben újra jelentkezik az Istenre gondolás,
de nem fogy, sőt fokozódik a népéért és az emberiségért való aggo-
dalom. Akármelyik oldalról közelítjük is meg tehát a kérdést, a táro.
sadalmi és nemzeti elkötelezés megerősödése nem lehet nála ok az
Isten-versek két esztendei szünetére. Meg kell elégednünk az előbbi,
a magánéletéből levont következtetéssel, azzal a fenntartással, hogy
itt is az emberi lélek legbensőbb titkaival van dolgunk, amelyeket
aligha lehet feltárni.

Az 1914-től 1918 őszéig létrejött költői termést A halottak élén és
Az utolsó hajók kötetek tartalmazzák. A halottak élén círnű verses-
kötet 1918. augusztusban jelent meg a költő élete végén. A versek
válogatásában Hatvany segített a költőnek. A kihagyott verseket és
a sajtó alá készítés után még az utolsó esztendőben keletkezett ver-
seket a posztumusz mű, Az utolsó hajók, gyűjti egybe (megjelent
1923-ban).

A halottak élénben újra van Istennel kapcsolatos, illetve bibliai
részletekhez fűződö ciklus: Ésaiás könyvének margójára. A ciklus
élén az azonos című prózavers áll. A ciklus több darabját átlengi a
világháborúban pusztuló ország feletti fájdalom, amelyegyébként is
mindkét kötet verseinek gyötrelmes alaphangja. Ebben az életművet
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záró két kötetben ....,..c. ·az említett ciklusen kívül -'- több-veraéá.sok
verssor jelzi, hogy Adyban az Isten-kérdés ismét-előtérbe került, .s
végigkíséri élete 'hátralevő négy esztendejét. Elég jelzésszerűen .né-
hány verséreutalnunk annak bizonyítására, hogy nem helytálló az a
feltevés, mintha Adynak' az Istennehvívódó korszaka túlhaladott
epizóddá vált volna az élete során: Menekülés az Úrhoz, "Te előtted
volt", Kicsoda büntet bennünket? Virágos karácsonyi ének, Volt egy
Jézus, A bűnök keitjében, Tovább a hajóval, A csillag-lovas szekér-
bőL, Beteg ember fohásza, A régi Isten, Követelő írás sorsunkért.
Más verseket is említhetnék a két utolsó verseskötetből.

Ami árnyalati különbség mégis megfigyelhető az 1914-1918-ból
való és az 1908-1911. évekbőlszármazó Isten-versei között, világos
vetülete az utolsó évek helyzetének -a költő életében. Egyéni tragé-
diája, a magyarság tragédiája és az egész emberiség tragédiája egy-
beszövődnek a tudatában, s ez adja Istenhez való viszonyának hátte-
rét a háború idején. Az eltévedt lovas és A megnőtt elet -többek
között .ez a két vers festi meg ehhez az azonosuláshoz a képeket:
"Hajdani, eltévedt utas / Vág neki új hinárú útnak, !De nincsen
fény, nincs lámpa-láng ... " - ,;Az Elet szörnyüséges, gazdag !S az
én kicsúfolt, szent sebeim, / Mínt rózsák piros májuson, / Egy világ
testén főlszakadnak.l'If Az utolsó négyéves kerszakában Ady Isten--
hez való viszonya nem tompult, inkább élesedett ---'ezen az 'eg~ni~
közösségi tudatháttéren.

- ~. '

A versektanúsága'

Ady Isten-költészete nem osztható előrehaladó szakaszokra. Erre
az eredményre jutunk, akár a nagyjából megállapítható keletkezési.
sorrend szerint nézzük a verseket, akár az istenes ciklusok belső
felépítésére figyelünk, vagy az egyes kötetek idevonatkozó átfogó
képét hasonlítjuk össze. Istenes költészete nem hasonlítható röppá-
lyához, amelynek felemelkedő íve, tetőzése és lehajlása van. Inkább
a .tenger hullámzása adhat rá hasonlatot: egyik hullám váltja a' má-
sikat, néha tajtékosan, viharosan a magasba csapnak, máskor kisi-
mulva, végtelen békével fénylenek a napfényben, vagy szembetor-
lódnak, egymásba olvadnak, de a tenger mozgásának soha nincs ívelő
grafikonja, sem befejezettségé. Ady istenes líráját nem lehet perió-.
dúsokra tagolni, a .különbőző fázisok szinte mind egyszerre vannak
jelen kezdettől végig. Hullámzó tengert látunk.e?

Hasonlítható Ady Istenhez való viszonyának jelentkezése versei-.
ben asokhúrú hangszerhez, melynek hol egyik, hol másik húrja szó-
lal még, gyakran egyetlen versben többféle húr is. A megszólaló han-
gok között nemegyszer disszonancia van.:' Egymásnak ellentmóndó,
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paradox és komplementer, egymást kizáró és egymást kiegészítő so-
rokváltakoznak. Éppen ez adja meg istenes költészetének a soha
nem nyugvó, belső feszültségét.

A leghívebben úgy tekinthetjük át versei tanúságtételét az Isten-
hez való viszonyáról, ha Istennel kapcsolatos versei és versrészletei
világából adódó gondolatköröket, motívumokat vesszük sorra, s eze-
ket mint kerítőhálókat ráborít juk egész istenes Iírájára.

1. Isten: titok. Nem véletlen, hogy A Minden-Titkok versei kötet
élére Az Isten Titkai című ciklust helyezi. "Minden titok e nagy vi-
lágon / S az Isten is, ha van" (Hiszek hitetlenül Istenben). "Te, Is-
ten, ki Titok vagy ... " (A kimérák Istenéhez). Az Isten megfejthe-
tétlensége, érthetetlensége végigkíséri istenes verseit. "Elszökik tő-
lem virradatra. / Velem van egész éjszakán." (Az éjszakai Isten).6o
"Én Istenem, még ismeretlen" - mondja; itt a "még" a halál előtti
létre vonatkozik (Könyörgés víg halásért). "Neved sem értem, Iste-
nem" (Az Isten-kereső lárma). Még előbb: " ,Csak nagyszerű nevedet
tudnám.' / Ö várt, várt s aztán fölszaladt." (A Sion-hegy alatt)

2. A borzalmas Isten. Legmegrázóbb képe erről A nagy Cethal-
hoz. A világot tartó cethal hasonlatát Ady valószínűen a temesközi
magyar néphitből merítette.s! A lét megtapasztalható bizonytalan-
sága mögött Isten hatalmának és akaratának kiszámíthatatlansága
rejlik. Hasonló az Isten, a vigasztalan. Nem lehet vigasztalanabb Is-
ten-kép ennél a jéghideg, közömbös Istennél: "S egy fagyott Nap az
ábrázatja. I Úgy forgatja a Mindenséget, / mintha unott játékot űz-
ne (... ) / Egyetlen és borzalmas Isten." Másutt "hideg Valóság"-nak
nevezi, "szerelmetlen"-nek. (A szerelmetlenség Istenéhez) Isten irá-
nyító akarata: "kegyetlen" (Láttam rejtett törvényed). Egyszer meg-
kérdezné Istent: "Vajon kinomban kedve telt-e?" (Rendben van, Úr-
isten) Ha lehet ezt az Isten-látványt még fokozni, hát a Vulkánok
és szivekben a költő megteszi : az emberi nem nyomorúságából fel-
törő kérdésre "Az ostromolt Ég csak mosolyog."

3. A könyörületes Úro Az evangéliúrn Istenéhez is eltalált Ady.
Mintha más valaki írná, mint a fenti sorokat, pedig ugyanaz a lélek
vall Az Uraknak Ura versben. Érdemes végigolvasni, túl hosszú idé-
zet kívánkoznék ide belőle. Másutt: "Adjuk Neki hittel magunkat, /
Ö mégiscsak legjobb Kísértet" - a "kísérő" értelmében (Menekülés
az Úrhoz).62Az Isten mosolyának van a fentebb idézett könyörtelen
változatával szemben másféle, szerető, együttérző rezdülése is. A To-
vább a hajóval versben kétszer ismétlődik ilyen értelemben a refrén:
"De bizonyos, hogy mosolyog az Úr." Életküzdelmeink közepette fe-
lénk sugárzik az Isten mosolya. "Ismeri Ö ezt a rossz gyermeket, í
az Embert, az ős javíthatatlant" : Isten megértő szeretete jelentkezik
itt, lJán 3,20 értelmében. Az Isten jó voltát tükrözik azok a sorok is,
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amelyekben - nem is egyszer - Ady az Istent az élet és az öröm
Istenének vallja (A vidám Isten, Az Isten harsonája).

Isten e két arcának, a borzalmasnak és a könyörületesnek az ellen-
téte között hányódik a költő. Egyetlen versen belül is ránéz a két Is-
ten-arc: Az Isten balján. Ezt a kettősséget éli át A Sion-hegy alatt-
ban. Néha két egymásra következő sor is adhatja feloldás nélkül az
ellentétet: "Nem nagyon törődik velünk, IDe betakar, ha nagyon fá-
zunk." (Menekülés az Úrhoz)

4. Az Isten után való vágyódás mégis egyértelműen sír fel nem
egy verséből. Közvetlenül az istenes versek előtti időben: "Pogány
rímek, muzsikák között I Szomjazok valami örököt" (Pap vagyok
én). Aztán következnek az Isten-sóvárgás nagy versei: Imádság há-
ború után; Szeress engem, Istenem; Almom: az Isten. Még a borzal-
mas Istenről szóló verséből is kisír ez a vágy: "Végy engem hátad
közepére, I Hogy két gyönge lábam megálljon" (A nagy Cethalhoz).

Megrendítő, amikor kétségel közül kicsap ez a láng: "Hiszek hi-
tetlenül Istenben, I Mert hinni akarok ... " S olvassuk csak tovább,
hogyan "áhítja" Istent! (Hiszek hitetlenül Istenben) "Éhezem, Uram,
a jókedvet, I Szomjazom nevetésed" - mondja Annak, aki "szent
Istene a kacagásnak" (Könyörgés egy kacagásért). "Szivemben, ide-
gímben I Kiabáló, nagy lárma I Téged keres, Fölség ... " (Az Isten-
kereső lárma). Az Istenhez hanyatló árnyék pedig nem más, mint
az önmagával viaskodó lélek vágyakozása az Istenben való hitre.

5. Az Istennel való belső találkozás és az Isten-szeretet ünnepi órái
ott fénylenek több versében. Az "Adám, hol vagy?" és még inkább
Az Or érkezése az Istennel való találkozás átélesének nagyszeru lírai
kifejezése. Az Isten iránt felgyúlá szeretetének jellemző megfogal-
mazása: "megtelek Isten-szerelemmel" (Alrnom: az Isten). Hasonló
hang visszatér az utolsó években is: "De életemnek megszabóját /
Szeretem forró párázással I S most szeretem csak igazán. II Oh, hő-
ségek kincse, nagy Isten, I Milyen drága lettél most nekem (... ) II És
szeretlek a rettegésnek I Soha még nem volt gyönyörében váltig ... "
(A gyávaság istenessége). Isten-szeretetének szép sora, melyet két-
szer is ismétel ugyanabban a versben: "Számban nevednek jó íze
van" (Köszönöm, köszönöm, köszönöm).

6. A hit mellett a kétely végigkíséri verseiben az Isten valóságát.
Már a kezdő istenes vers, melyről a Kohóban círnű fejezetünkben
szóltam, a Sötét vizek partján, megpendíti Ady Istenhez való viszo-
nyának alapjellegét : "Néhányszor, már-már, szinte hittem, I Né-
hányszor megjelent az Isten." A "már-már", "szinte hittem" szavak
utalnak a hite kérdőjeleire. A kételkedő hit, hívő kétely állító és ta-
gadá vallomásban számos alkalommal fakad fel verseiben. Nekünk,
mai olvasóinak, nem szabad az ellentétpárnak az egyikét sem elhagy-
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ni vagy felnagyítani:A:: költő lelkében egyszerreél mindkettö : ."Te
vagy ma a legvalöbb Nem;"Vagy,-!-Űs magyar névvel: az ős-Allat"
(Szeress engem; Istenem). Isten az ősi szubsztancía=: minden dolog
és jelenség végső alapja, lényege - ezt mondja a második sorv El-
lene feszül az első sorban a "Nem-Vagy" megjelölés Istenről, de en-
nek .meg újra ellentmond a .Jegvalóbb" "jelző. Nem lehet feloldani az
itt jelentkező paradoxont: fogadjuk el így, mert ebben a szétválaszt-
hatatlan kettősségében igaz Ady hitére nézve.
'..Szembeszáll Istennel a Rendben- van, Úristen ver.sében, s mégis

közbeszúrja: "S nem tudom, ő van-e valóban?" A feltételes mód .:-
,;ha van" - belekúszik olyan Istent sóvárgó versébe, láttuk, mint a
Hiszek hitetlenül Istenben. Hasonló' sor: "Ki létlenül is leglevőbb"
(Istenhez hanyatló árnyék).' "Van Isten" - vallja a Menekülés az
Úrhozban, s a következő versszakban meg így szól: "Higgyünk hát a
van-vagy-nincs Úrnak". Más kettősség: "Kisségünkre gondolsz ta-
lán, -1 De lehet, hogy nincs is ott .aktánk I Fölségednek az asztalán"
(Beteg ember fohásza).

Nem számoltam össze, de egyértelműen tagadó vers sor Istenre néz-
ve - magamnak a legnagyobb meglepetés ez - igen kevés várt Ady
költészetében. A tagadó mondatok közé tartoznak a Nihil-t, a Sem-
mi-t val1ó sorok is. "Egy Való van: a Nincsen" (A Nincsen himnu-
sza). "Sors-intézőma Semmi legyen (... ) Arám: a hideg Semmi"
(A békés eltávozás). F'öldessy, Ady leghívebb részletes kommentá-
tora megjegyzi: Ebben "a versben többször előforduló .Semmi' Ady
transzcendens életérzéséből fakadó képzet".64
. 7: Más lapra tartoznak Ady Isten-azonosításai. Csupa nagybetűs
szavak következnek itt Ady versszótárában : az Élet, az Élet igaz-
sága; az Idő, Rendelés (végzet), Sors, Harc, Halál. (Ének a Visztulán,
Az Isten harsonája, Az Idő rostájában, Hiába hideg a Hold, Ésaiás
könyvének margójára, Harcos és Harc, A Halál pitvarában). Ezek az
azonosítások részben költői szimbólumok, de nem egy esetben jóval
többek annál: a mindenütt és mindenben jelen levő Isten tapogatózó
megsejtése. A míndenható Isten az élet és halál ura, igazságot osztó
hatalom, a történelem, végzet, sors néki engedelmeskedik. Néha
egészen világossá válik, hogy Isten fölötte van ezeknek a valóságok-
nak, különbözik tőlük. A halál esetében lásd például A vidám Isten
és az "Adám, hol vagy?" verseket. Az ajándékozó Isten jelenlétét
köszöni meg nagy hálaadó versében: "Ma köszönöm, hogy te voltál
ott, I Hol éreztem az életemet" (Köszönöm, köszönöm, köszönöm).
Isten cselekvő, ható jelenlétet fejezi ki a két híres sor is: "Az Isten
van valamiként: 1Minden Gondolatnak alján." (Az Isten balján)

8. A legmerészebb azonosítása még hátra van: "Az Isten: <az
gn c.:" (Az Isten balján). Neki "nincsen más Istene, nincs ... I Mint
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hős, kíjátszotténie, Gőg-ura" (A'veszélyekIstene). Ehhez illik mind-
járta-következő versből: "Megtelvén buzgó áhitattal; / Szent Magam-
hoz imádkozok" (A megunt csatazaj). "Istenülő vágyaimba ki látott?"
~mondja másutt (Ki látott engem?). Az istenülő ember képzetét
több Ady-versben megtaláljuk : Tegnapi Tegnap siratása; Ésaiás
könyvének margójára; A nagyranőtt Krisztusok. -

E jelenség paraleljét a Biblia első lapjain látjuk: az ember leg-
alapvetőbb kísértése, az Istentől való elszakadás lényege az "olyanok
lesztek, mint az Isten" gondolata (lMóz3,5). Ady Istenhez való viz:

szenyában ez a legtávolabbi pont az Istentől, de ez is csak hullámzás,
ésnem végleges állapot.

Merőben más dolog, amikor Ady arról szól, hogy Isten a szívében
lakozik. Ez nem a saját lelkének azonosítása az Istennel, hanem Is-
tenne! való kapcsolata színhelyének jelzése. "Hallom, ahogy lelkem-
ben lépked... / Szivernben már őt megtaláltam" ("Ádám, hol
vagyT') Világos a megkülönböztetés: "Bennünk él s be jó hinni ben:"
ne"(Az Uraknak Ura). Ilyen értelemben használja magáról: "az Is-
tennek viselőse" (a hasonló című versben). Továbbá: "S megbékült
szived '/ Istennek áldott, terhes szűzleánya" (Köszöntő az Életre).
Különbséget tesz a szíve és az Isten között a Követelő írás sorsun-
kért című versben is.

9. Megint másféle lelki hozzáállás: ügyének az Isten ügyeként való
felfogása. Már az"Adám, hol vagy?"-ban jelentkezett ez a gondolat:
ha néha- győz, Isten győzött a költő dolgában. Ady követeli Istentől
a melléje állást A kimérák Istenéhez c. versben. A "kimérák" az ő
költői álmai.65 "Az-én ügyem a te ügyed." Most dől el, "hogy ér-e az
valamit, / Mit együtt kezdtünk és akartunk." Hasonló vers a Bosz-
szús, halk virágének. Élete végén visszatekint: "Ö hitt bennem és ki-
választott" (Követelő írás sorsunkért). Istéri kiválasztotta kőltői hi-
vatására,bízott benne, a tehetségében és feladata teljesítésében.

Az ószövetségi próféták küldetéstudata módosult Adyban ezzé a
meggyőződéssé. Mintha egy modern Jeremiás próféta panasza szó-
lalnameg és figyelmeztetné Istenét könyörgő sürgetéssel : Jer 15,10.,
15;20,7. Természetesen nem azonos volt a feladatuk: Jeremiásé Isten
igéjének hirdetése. De Ady sajátos küldetését a magyar nép életében
mi Isten kezéből vesszük.

10. At Istennel perbe szálló Ady lép elénk verseiből a következő
motívumkörben. A pajtási hang, melyet gyakran használ Istennel
szemben, a vele való kötődés - ahogyan nevezi -, még nem perle-
kedescsekkal inkább közvetlenség, Istennel társalkodó tónusaban van
valami, ami emlékeztet Luther Istennel való kapcsolatára. Persze,
Luther hangnemében mindig lehet érezni a gyermeki hit bizodalmát.'
Ady részéről a bizalmaskodó hangvételben ellenben a partneri vi-
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szony egyenrangúságí érzete jelentkezik többször. Ennek ellenére
Adytól is kaphatunk ösztönzést a bizalmas közeledésre Istenhez,
mely a lutheri hit öröksége.

Az Istent kihívó Ady már másképpen beszél. Felelősségre vonja
Istent az élet sok jajáért A rémület imájában. Isten rántja vissza az
Embert a felemelkedésből - mondja az Ésaiás könyvének margójá-
ra. A Kicsoda büntet bennünket? és a Mai próféták átka szinte őr-
jöngve tombol az Ég ellen a világháború nyomorúságai láttán.
A "Te előtted ·volt"-ban nyelvtani merészségű istenkáromló sor:
"Nem utáltalak meg - bennünket". Az igealakból "téged" következ-
nék, de a költő átvált: "bennünket", a már tárgyalt Isten-azonosítás-
sal. Ennek felel meg a vers befejezése is: "S éltem csak akkor csap-
nám hozzád, I Ha nem orcárn volna az orcád."

A Vulkánok és szívekben is vád szól az Isten ellen. A legmegrá-
zóbb a Követelő írás sorsunk ért. Nem élhette a saját sorsát, ahogyan
szerette volna. "Add ide, Isten, a sorsomat / (... ) I Hallod, uram, hal-
lod-e, hallod? l" Ady soha nem használt felkiáltójelet ; tudatosan
tette, amint elmondta. De most itt kérdőjeles felkiáltójelet tesz a há-
romszoros, egyre dörömbölőbb "hallod" után. Ebbe az egyetlen fel-
kiáltójelbe sűrítette összes elmaradt felkiáltójelét, így adva rendkí-
vüli súlyt a kíáltásnak.w

11. A bűnbánó zokogása. Isten nevének említése nélkül fogja el
többször a megbánás: Sírni, sírni, sírni. Az ős Kajánban így vall:
",Uram, van egy anyám: szent asszony. / Van egy Lédám: áldott le-
gyen. (... ) S lelkem alatt I Egy nagy rnocsár: a förtelem'." Betegsé-
gét Isten ostorának érzi magán züllött éjszakáiért: Uram, ostorozz
meg.

Idekívánkoznék teljes terjedelmében a Seregély és galamb. De
csak egy sorát idézem: "Az nem én voltam, az nem én voltam." Ez
a szembefordulás a benne lakozó bűnnel - ahogyan Pál apostol
mondja - Róm 7, 15 vallomását juttatja eszünkbe: "nem azt cse-
~ekszem, amit akarnék, hanem azt teszem, amit gyűlölök". A mentő
glória című versét meg így kezdi: "Jönnek, jönnek, jönnek elébem /
Bűnös rnultamnak évei / Gyászfátyolosan, feketében." Ahogyan
előbb a "sírni" négyszeres ismétlődése a megbánás eláradását, itt a
"jönnek" monoton ismétlése a bűntudat fokozódó rázuhanásat jelzi.

Az Alázatosság langy esőjében az embernek Istennel szemben való
legnagyobb vétkét gyónja meg: "Nézd, ahogyan fejem lehajtom, /
Szánom minden dölyföm, Uram". A Vezeklő vigadozás zsoltára a
szornorúságát vallja "rút bűnnek" az Élet Istene előtt. Megrázó ön-
irónia a Könyörgés víg halásért : a halál óráján "Érezzek egy bo-
lond fölségest: / Szépen éltem, sok-sok jót adtam." A Ne sújts béna-
sággal versben egy szánandó, szomjazó lélek vergődik Isten előtt síró
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fiaként. A Kain-ember megölte benne Abel-énjét (Kain megölte
Ábelt). Végül emHtsem A Patyolat üzenetét, az egyik legrnegrendí-

tőbb zokogását?!
A bűntudat, bűnbánat negatívja is jelentkezik némely versében,

elenyésző számban. Ilyen a következő' részlet: "Akármi is történt, I
Vezekelni nem tudok, / Vezekelni nem tudok." (Ki elveszti harcát)

12. Az életújulás vágya és küzdelme ismételten feltör verseiben.
A fehér lótuszok ennek a vágynak a képi megfogalmazása. Kevésbé
ismert verse Az elsőség jósága. Az emberben rejlő kettősség küzdel-
mét fejezi ki (erre már felfigyeltünk a Seregély és galambnál): "Ha
jó vagyok, hátam mögött / Jár valaki s azért vagyok. / S ha rossz
vagyok, / Valaki elébem szökött." Ugyanide vág A megátkozott em-
ber. Egybecseng az Egy kevésnyi jóságért és a Jóság síró vágya. Az
utóbbi vers négyszeres refrénje: "Milyen jó volna jónak lenni."

13. A szeretet valósága ott van verseiben és az életében is. "Küld-
[étek a szivemet holtan / Valakihez, nem tudom, kihez, / Akihez a
legrosszabb voltam." (Harcos ember szíve) Ez a vers egyetlen nagy
bocsánatkérés mindenkitől, akit harcai közben valaha megbántott.
Földessy visszaemlékezése: "Adyval barátkozásom idején számos
egyes esetét tapasztaltam az ő sokakhoz való igaz szeretetének. Sok-
szor megrótt dedikációi is a legmelegebb szívből, a legőszintébb en jöt-
tek; valóságos lelki szükséglete volt, hogya szeretetét vagy háláját
nyílvánítsa.t"? Rokon vers: Senki élőnek ellensége. Szeretné szétosz-
taniönmagát mások javára az Adjon Isten mindenkinekben. A Ta-
vasznak alkonyata Adynak egyik legemberölelőbb verse.68

Mások szenvedését veszi magára Az én virág':'halmom című ver-
sében. Hasonló érzést fejez ki Az idegen arcok. A világháború ide-
jén, .míllíók hullásakor" született az Aldozás piros kedvvel: "Tu-
dom én jól, én jó Istenem, / Mi ilyenkor az óhajtásod. / Élni, élni
hiteket osztva, / Élni, élni s éltetni tudni." Ezt végzi Az Ősz dicsé-
retében is. Itt vallja, hogy "milliók ért élhet egy-nehány". Csinszká-
nak szól "az adhatás gyönyörűségéről" (Akkor sincsen vége), de me-
gint kitágul szeretete: "A harcos ember (... ) / csak azért él néha ma-
gának, / Mert így lehet az övéívé, / Jövőt-küzdő fia a Mának" (Har-
cos ésHarc). Ugyanebben a versben: "Örömöm a szenvedők é / S min-
.denkíé a szenvedésem." Ezen a két soron 1Kor 12,26 cseng át tudat-
lanul. Ezzel már elértünk a következő motívumkörhöz Ady Isten-
költészetében :

14. Istén és a forradalom. Az Ady-kutatás nem figyelt még fel kel-
lőképpen arra a jelenségre, hogy Ady következetesen másképpen szól
a társadalmi forradalommal kapcsolatban a klerikális egyházról, és
másképpen az Istenről. Élesen támadja publicisztikájában társadalmi
vétkeiért azegyházat.s" de Istent soha nem állítja a visszahúzó erők
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rnőgé.rNála az Isten rníndig forradalmár. Figyelemre .méltó egybe-
-hangzás esa .legutóbbi évtized keresztény gondolkozásában világ-
szerte jelentkezőena "forradalom teológiájával". Isten - vallja Ady
- mindig az elnyomottak, a' kisernmízettek, a szegények mellett áll
és értük harcol.

Jellemző verse erről Az Isten harsonája. A hőkölés népében a ma-
gyar nép részére kér Istentől forradalmi biztatást elnyomó urai ellen.
Az Új s új. lovat versben az "új ló" az emberiség míndenkorúj ve-
zérlő eszméje, melyet Isten ad az előrehaladásra, de.:a "nagy Nyíl",
a történelmen végighúzódó háborúk mindig kilövik alóla, ".- .. ül-
tesd szebb lóra az embert, / Hadd vágtasson tovább."

Másként áll Ady Krísztussal az emberiség jeleneért és jövőjéér-t
folyó küzdelemben. Krisztus nem tudta elhozni .az emberiség földi
megváltását. Alakját megsokszorozza tehát, s Krisztusoknak nevezi;
akik a nyomor, a társadalmi elnyomás és szenvedés ellen küzdenek
(Igaz, uccai álmok; Szent Lélek karavánja). Egy strófa Az izgága Jé-
zusokból: "Vörös Krisztusoknak izgága, / Tavaszi hadja, várunk, vá-
runk, / Mert a világ megszenvedett, megérett, / S jussára méltó: a
világra." A Gyűlölet és Harc mottója: "Ének karácsony ünnepén."
"Ma a bilincses millióknak / Éhnyavalyás, kínos élete gyászol, / S
újra megátkoz téged, / Csalárd legenda, betlehemi jászol, / Hazug
főlkentség. álszeretet." A "fölkentség" utalás a '"Messiás", Felkent
névre: hazug Messiás az, aki nem hozott szabadulást földi bilincsek-
ből, éhségből, kínokból. "Al", nem igazi szeretet az övé. Ezzel máris
a következő motívumnál vagyunk.

15. Ady Jézus-képe. A földön járt Jézus alakja tisztán tündöklik
verseiben. A betlehemi Gyermek könnyezve tekint a papék megej-
tett cselédlányára, aki kidobta a hóba újszülöttjét (Kató a. misén).
" ... Jézus volt a Jóság / S a nagy, szent türelem" (A Jézuska tisz-
teletére). " ... Jézus is szerette, szegény, / Kezét tartni a bünös fe-
jén" (A bűnök kertjében). Ugyanebben a versben: "Oh, bűneim,
bár csak megtartanátok / Annak, aki megbocsátni tud." A Hegyi be:...
széd dicsérete több versében visszatér: Új marquis-k nyak-tilója;
A szenvedésnél többet. Az utóbbi versben a "hője, hava". a Hegyi
beszéd "évezredeken" is átsugárzó forróságát és tisztaságát [elzí.??

Még az istenes versek nagy felrajzása előtti évben írta talán leg-
szebb Krísztus-versét : Júdás és Jézus. Jézus az ő számára a szent
poéta, akinek szavaira rezonál benne a költői érzés, de követni nein
tudja, mert "pénzes gyönyöröket" hajszol. Az utolsó években újra
visszatér Jézusnak ez a megnevezése: "Költők költője / (... ) Kiben
istenien oldódtak meg / Legemberibb, legalázóbb igák." (A nagy Hi-
tető)

Ezzel a Jézus-képpel megfért a korában szokásos módon - gon-
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dőljunk-csak 'vissza va1lástanárafeU6gására - a történeti r.IézuaIé-
tének kétségbevonása. Ritka ugyan az olyan kifakadása, hogy ".EIJ..
tépik a' Jézus-legenda-rongyot" (M-egállt a Sors), mert Ady lelkében
a történeti megkérdőjelézés nem vont le semmit Jézus alakjának a
hatásaból. Szépehmutatja ezt a VoU egy Jézus című verse.

Jézus személyének igazi emberi, értékelését jelenti Adynál a már
említett szóhasználat: 'a mások javáért, a jónak az érvényesüléséért
küzdő embereket Jézusoknak, Krisztusoknak nevezi. "Be szép, ha
nem is igaz, hogy ment: / Vírágosan, szamárháton és sírva. / (.,.)
Ilyen szornjas szivekkel járják / Azóta is és pálmák nélkül / Gyorsült
kálváriáját / Az Életneks mit től-e kapni, / Szamárháton annyi, de
annyi / Vitéze a Jónak." (A szamaras ember)

16. A gyermekkori áhítat és annak ellentéte is felidéződik versei-
ben. A jelenébe ható emlékezésnek egyik legszebb darabja a Krisz-
tus-kereszt az erdőn. Karácsonyi hazalátogatásakor született az Egy
régi Kálvin-templomban. Aztán ismét egy másik karácsony odahaza!
"Talán-talán jobb volna / Mégiscsak visszaesni (ti. a -gyerrneki hitbe
--.:V. 1.), / Betegen is a Krisztust, I A régi Krisztust keresni." (Egy
megíratlan naplóból) Három évvel később, 1911 decemberében szü-
lőfalujában a gyermekkori karácsonyi, hangulat a hatéves kisfiú aji
kára adja az Isten-dicséretet (Kis, karácsonyi ének). Pünkösdi emlé-
ket idéz a Szent Lélek ünnepére. Ellenkező előjelű A gyermekség
elégiája, amelyanagykárolyi serdülő évek kényszerű templomjárá-
sára: utal: ;;Korai templom-járás, / Ravasz, bús erkölcs-vermek ... "

A l-egszebb verse ebben a motívumkörben a Szelíd, esti imádság.
A gyermekkori imádságot újra fogalmazza felnőtt lélekkel, hogy a:
végén szó szerint mondja el: "Adj csöndes éjt szüleimnek ... " és így.
tovább. Nem lehet az álmatlansággal küszködő Adynak ezt a gyer-
meki bizodalmú imáját megrendülés nélkül olvasni: "Ne ülje szíve-
met, / Nyomorék szívemet / Az ébrenlét lidérce, / Rettenetes lidérce."

17. Bibliai szövegek tükröződése verseiben.Mindenek-előtt olyan
verseket sorolok fel, amelyeken bibliai részletek ütnek át: Mammon-
szerzetes zsoltára (Zsolt 137); Absolon boldog szégyene (2Sám 18,6-
9); Az Ür Illésként elviszi mind... (2Kir 2,1-11); "Adám, hol,.
vagy?" (lMóz 3,8-9); A Sion-hegy alatt (Zsolt 20,3 stb.); Ruth és
DeliLa (Ruth könyve; Bir 16,4-21); Küldöm a frigy-ládát (2Móz 25,
10~22 stb.); Kain megölte Abelt (lMóz 4,1-16); Élet helyett órák
(Énekek éneke) ; Ésaiás könyvének margójára (a feldolgozott helyek
sorrend szerint: Ézs 21,11; 24,8.4; 28,21; 27,1-3); A nagy Hitető (a
cím alatt zárójelben: "Elolvasandó Máté Apostol evangéliuma." Be-
leszőtt bibliai helyek: Mt 16,21; 26,3-.:4; 28,62-66); Virágos kará-
csonyi ének (3Móz 5,7); És most már (az 5. versszakhoz: a próféták
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könyvei); Ugrani már: soha (Mt 2,1-2.11-12); Minden az Életért
(Jób 2,1-7).

Bibliai mottójú versek (a cím után zárójelben a mottó lelőhelyét
adom): "Örvendezz, ifjú, ifjúságodban" (Préd 12,1); A Gyülekezet sá-
torában (2Krón 1,6); A megőszült tenger (Jób 41,31-32); Dühödt,
halálos harcban (Jer Sir 1,20); Bosszús, halk virágének (Zsolt 71,9-
11); Istenhez hanyatló árnyék (Zsolt 109,23); A kényszerűség fája
(Mt 7,16); A Hóseás átka (Hós 9,14; 13,1); Hal helyett kígyót (Mt 7,
10); "Te előtted volt" (Jer 23,1); A Titok arat (Jel 17,3.5a); A csodák
föntjén (Jel 8,10-11; 9,1.6); Nem csinálsz házat (lKrón 28,2-3);
A szétszóródás előtt (Dán 11,21.23.24);Nincs itt ország (Jóel 1,4). -
A felsorolásokban teljességre nem törekedhettem.

Ady a bibliai történetet, képet vagy szövegrészt transzparensként
használja, hogy azon át a maga lelkét, életét, költőí sorsát és népé-
nek a helyzetet láttassa; minden kürtön át a saját kiáltását továb-
bítja. Néhány példát veszek. Absolon boldog szégyene: Léda foglya
lett a költő. Az o- IZlésként elviszi mind ... : "ég és föld között", a
szépség magányos magasságaiban fut az élete. Küldöm a frigy-ládát:
szívét küldi a költő "véreinek", a "dübörgő ezreknek", szövetségre.
Ésaiás könyvének margójára: kétségbeesése a háború kitörésekor.
A csodák föntjén: a Jelenések könyve-beli hét angyalhoz kapcsolja
a nyo1cadikat, saját költői "Láz"-át, látomásos állapotát.ü Nincs itt
ország: 1914 januárjában a háború megrendítő előérzete.

Vannak viszont olyan versek a felsoroltak között, amelyekben a
Szeritírás szava eredeti értelmében szólal meg, a költő által szemé-
lyesen megragadva: "Adám, hol vagy?", A Sion-hegy alatt, Istenhez
hanyatló árnyék. Az ószövetségi próféciákat népére alkalmazó ver-
sek között is találunk több, a bibliai szöveg eredeti értelméhez hű,
törésmentes megszólaltatást.

Ady tudatosan folytatta - sajátjává formálva és fejlesztve - a
magyar reformáció prédikátorainak, költőinek biblikus beszédét köl-
tészetének bibliai vonatkozáson kívüli területén is. A régi magyar
nyelvezetet elég híven őrzö Bibliájának, főként az Oszövetségnek ál-
landó olvasásával annyira teleszívta magát a bibliai nyelvvel, hogy
ez nem biblikus verseiben is sok helyen érezhető. A Beteg százado-
kért lakolva versében például az egyetlen "bosszú-bor" bibliai hát-
terű szókapcsolaton kívül nincs bibliai utalás, mégis a Károlyi-biblia
szövegének veretét érezzük az egészen. E jelenségre példaként le-
hetne más verseit is említeni.

Adynak sok alkalommal szinte úgy szolgált a Biblia tex:tusul a ké-
szülö verséhez, mint az igehirdető számára a prédikációjához. A kéz-
iratot meghatározott időpontra várta tőle a szerkesztő, ő kézbe vette
egyébként is forgatott Bíblíáját, valamelyik részlet megragadta, ins-
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pírálta, átizzította a lelkét. E körül az ige körül jegecesedett a kris-
tály, a vers -, ahogyan a barát és műértő mecénás, Hatvany Lajos
sejti, hiszen a műhelybe betekinteni ő sem tudott.72

18. Az Isten rendelése - ez a motivum alapvetően határozza meg
Ady Isten-képét. Isten azt tesz, amit akar, s minden történés mögött
az ő kifürkészhetetlen, sőt szeszélyes döntése húzódik. "Mi táncolunk
a nagy Kéz alatt" - mondja már egyik korai versében ( A nagy
Kéz törvénye). Még az istentagadását is Isten akarta, hogy aztán
visszaforduljon hozzá és kegyéért könyörögjön (Rendben van, Úris-
ten). Ennek a versének különben minden mondata kérdőjellel vég-
ződik, és a "Ki akarta ?"-.kérdésekre a címben és az utolsó sorban
említett "úristen" a válasz. - "Itt egy nagy Valaki kormányoz" -
értelmetlenül, kegyetlenül (Egy avas kérdés}. Isten rendelésének a
gondolata nemcsak az ilyen keserű, ellene. lázadó versekben olvas-
ható,. hanem a szerető Istenről szélóban is: "Szemem: övé volt, ke-
zem: 'keze, / Mindent ő végezé.' (Az Uraknak Ura) Isten tetszése
szerint gyakorolja mindenhatóságát, ezt sugallja A menekülő E;let-
ben. "Szabálytalan Szabály" - mondja itt, amit "rendetlen rend"-
nek nevezett már előbb az Egy avas kérdésben. S erről a kíméletlen
isteni rendelésről vall a Láttam rejtett törvényed : Isten "kegyetlen
kórusa'izeng a világ felett. "Egy-egy köved nagyon talált / És soha-
sem válogatott, I Melyik fa pusztul, melyik marad épnek. Il Láttam,
Uram; akkor rejtett törvényed: I Hogy mit csinálsz: azt Te tudod."
Viszont Isten világkormányzásáról szóló gyönyörű hasonlatú versé-
ben azért könyörög: "Hadd nézzek bizodalommal I Borzasztó dübör-
gésű szekeredre. I (... ) S ne vigye soha irtózat I Örvény-szélére gon-
dolkozó fattyad." (A csillag-lovas szekérből) Mindenesetre az Isten
megfejthetetlen rendelkezése Ady költészetében inkább a "borzalmas
Isten" alakjához kapcsolódik.

Itt kell tárgyalnunk Ady "predestinációs hitének" kérdését, aho-
gyan az Ady-filológia emlegeti.P (Ezt a szóhasználatot igazolni lát-
szik, hogy Ady többször említi publicisztikájában saját meggyőződé-
seként "a kálvinista predeszttnácíótv.ö) Ez azonban :helytelen. A köl-
tő e tannak teljesen szekularizált, a közhitben élő, deformált válto-
zatát vélte keresztény tanításnak. A predestináció a reformátorok ér-
telmében az üdvösségre vonatkozik, és nem azonos a végzet kény-
szerével, amilyen értelemben a költő használja.

Ezt a· téves értelmezését néhány sorával mutatom meg, csak pél-
daként idézve: "Az eleve-elrendelés zúg, I Ha én fájdalmasat kiál-
tok': (Az én sírásom). "Úgy szeretnék szabad úr lenni, IDe éltem, sor-
som ki van mérve" (Szeress engem, Istenem). "Szabva kegyetlenül /
a nagy Elet-kertben / Mindennek sorsa van" (A kényszerűség fája).

A' vííágháború aíatt, élete utolsó éveiben szaporodnak a végzet-
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versek: :'N6tdzó;vin:bak6k; :Torony az :éjszákában; 'Mar etől'e re.n-
delteft'em;A Mindent hurcolva; Vigaszta ló -beszéd álmaimban;.Le--
vél a Sorsomhoz.De bíztatáetfs-tudott- meríteni küldetése=jövöjére
e 'hitéből: ~,Mosttél van s szegény-mag-magam I Megnémítvaés be-
havázva I Rendeltetés hitével / Örzöm meg tavaszra, /. Igazírnnak
sarjadásáig."(Mag hó alatt) ;.:; .

Ehhez a motívumkőrhöz csak annyi megjegyzést fűzünk: . lsten
mindenhatósága és gondviselése rejtélyének' a keresetény -értelme-
zésére nem juthatott el a költő .

. Vallomások

k versek tanúságtételét Vessük most össze néhány megnyilatkozás-
sal;' mely Ady Istenhez való viszonyát érinti. Az lsten-versek érle:"
lődésének Párizsban csak Bölöni György volt a tanúja. Megjegyzései
mutatják, hogy nem csupán idegenül, de ellenérzéssel .figyeli Ady
istenes érdeklődését. Ezt számításba véve kibonthatjuk .közléseiből
a tényállásnak megfelelő valóságot. Már olvastuk beszámolójából a
párizsi hotelszobában lezajlott beszélgetést, amikor Ady-a kofferjé-
ből kicsomagolt Bibliát az éjjelíszekrényre tette.

További részlet Bölöni könyvéböl : "Egyszer később, amikor Isten-
versei újra-igen bőven buzogtak, fél-tréfásan fél-komolyan, magázva
és urazva, ahogyan különben életbe vágó ügyeinket intéztük, így
szóltam hozzá: - Mondja csak, Ady úr, ha olyan szép Isten-verseket
ír, hisz is maga abban az Istenben? - Ady gyerekesen megszeppent,
Nem térhetett ki az egyenes kérdésre a válasz elől. Egyet-kettőt pís-
logott; zavartan elfordította a fejét, s így válaszolt:' -'-"Hiszek. - Is-
merni kellett Adyt, hogy ilyenforma -válaszából megítéljük .a valósá-
got. Én ismertem. Ady tehát: nem hitt. Hívésés 'nemhívés közötf
lebegett. (... ) Féketekötéses Káreli Gáspár bibliája, mely reggelen-
ként ott hevert éjjeli szekrényén, a korsó habzó-sör mellett, és amit
elsőnek pakolt ki útitáskájából a szállodában, valósággal faragott
képe, látható arca, bálványa volt annak aző Istenének. Szükségét
érezte, hogy bibliájával s bíbliásságával tegyen bizonyságot lsten-
hite melett."75

Végeredményben Bölöni ugyanazt mondja, amit mi láturrk,' csak
más szavakkal: "hívés és nem hívés között lebegett". Ebből azonban
semmiképpen sem lehet azt a kategorikus megállapítást levonni,
amit Bölönikiemelten hangsúlyoz: "Ady tehát: nem hitt", Ha-va-
laki nem hisz, akkor nem "lebeg hívés és nem hívés-között'LKülön-
ben is a leírt helyzetben, a váratlanul nekiszegezett kérdésre bizony-
ságtevő bátorság kellett hozzá.vhogy "zavartan", "pislogva"; de ki-
mondja az ellenkező állásponton levő barátja előtt: "Hiszek." A fen-
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ti beszámoló utolsó .monda ta]' u}~§ összefüggésben, hangsúlyozza Ady
bizonyságtevő szándékát. Egyébként ha a, fenti jelenetet és Ady sz~-
vait lélektani elemzesnek vetjük alá, az eredmény megerősíti, hogy
Ady ebben a beszélgetésben, az adott pillanatban a hitét fejezte ki.

A I:!jzonyságtétel kifejezést nem érzem túlzottnak, bármennyire sz0-

katlannak tűnhet fel e szó használata Adyval kapcsolatban, sebben
megerősített e sorok írásakor frissen kezembe került új, adat. Czi-
gány Dezső, a kőltőnél hat évvel fiatalabb festőművész több portrét
készített-aIcöltőről, s - olvassuk az Ady-képeiról megjelent köny-
vecskében -,- f,az .1904~19D6-os párizsi és az ezeket kővető ..1907-
1908-as budapesti évek Ady jának egyik legjobb ismerője volt. Sűrűn
érintkeztek ezekben az években, komoly barátság és meghitt viszony
fejlődött ki közöttük. Kapcsolatuk annyira -közvetlen s a lelkieket
legmélyebben..iérinjőcvolt, hogy például Czigány, barát ja hatására,
valóságos vallási .rajongásba esett, a. kőltő rábeszélésére felekezetéből
is kilépett, és; a.ereformátus hitre tért áto A keresztapaságot annak
rendje-rnódja sz:e,rinfAdy Endre vállalta.t''f A festő műtermében a
meghitt baráti beszélgetések során tehát. Adynak az Istennel való vi-
szonya missziói vonzással sugárzott. Ez az adat azért is .figyelemre
méltó, mert Ady bizonyságtétele valamiként a keresztény, az újszö-
vetségi Isten-képreIs kellett, hogy. vonatkozzék. máskülönben miért
biztatta volna barátját a zsidó vallásból való áttérésre .

.'" _A következő, tanú Révész Béla: az istenes versekre készülődés ide-
[éna költő borozó éjszakák után, .Jlyen sárral körülgyúrt tiszta, haj-
nalakon" .beszélt neki nemegyszer "a zsoltáranondó kis diák ról, a
kántáló. .vándorutakról". ,,- Szeretem magamat ebből az időből" -'-
hangzott vallomása." .

Érdekes jelenetet őrzött meg Lédával kapcsolatosan Bölöni emlé-
kezése. "Ady líráján Léda rovására elhatalmasodnak az Isten-ver-
sek. (... } Léda megérzi a nagy vetélytársat, az Asszony mellett kí-
sérgető élettitkot. Es-látja a realitás paradoxonait: kocsmagőz, pezs-
gömámor, céda női örömök és az Istent kereső Ady. - Csak ez hiány-
zott! Most már imádkozni fog? Istenfélő kálvinista maga? Lenne
ugyan mit imádkozni, de nem arrafelé, amerre maga jár, ... kokot-
tok között - mondja felcsattanva, de aztán tréfásan, (... ) de mond-
ja, bár már tudja, hogy Ady csökönyösen veszi épülö Isten-templo-
mát.. - Ady erősködik is, hogy imádkozni szokott. - Maga? Hisz a
miatyánk ot is elfeledte! - Én? - feleli tréfás sértődöttséggel Ady,
és iskolásan, amint valamikor az érmindszenti rektor tanította, el-
hadarja az imádságot.- Várjon, tudok én egyebet is. - És mono-
tonori eldarálja, .hogy később a Szelíd, esti imádság-ba beleszője, a
falusi gyermek imát ; - Adj csöndes éjt szüleímnek, adj csöndes éjt
mindenkinek. Istenem, én járvakelve, felvirradva és lefekvé, imádlak,
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mint édes Atyám. J6 atyám, viselj gondot rám. A-m-e-e-n! -'- :es az
áment játékosan. gyennekesen jól elnyújt ja . .....:Ha nem tudok alud-
ni, ez az én imádságom."78

Ez az egész jelenet magáért beszél. Ady bűnbánatának mélységét
éppen azok az életmozzanatok adták, amelyekre .Léda célzott. Az
imádságok elmondása egy ellenkező előjelű társaságban, még a 'leírt
módon is, kétségtelenül bízonyságtevés.

Ady hitét és hitének viaskodását a kételyekkel egyaránt mutatja
két idézet a publlcisztikájából. Mindegyik melléodahelyezzük ugyan-
abban az időben keletkezett istenes versét. Egybecsengenek, sa sze-
mélyesebb vallomás mindig a versé.

A Nyugat 1910. február 1-jén megjelent számában írja Az Isten
az irodalomban című cikkében: "Szabadgondolkodó vagyok. (... ) De
nem ismerek szebb szabadgondolkodást, mint az Istennel való nyug-
talan és' kritikus foglalkozást. Vagy-vagy: végre valaki megtalálja,
vagy véglegesen leszámol vele az emberi élet gyönyörű, elképzelhe-
tetlenül nagy megkönnyebbülésére.t't? A Nyugatnak ugyanabban a
számában jelent meg a Hiszek hitetlenül Istenben verse, Hasonlit-
suk össze, 's a vers vallomása nyomán a prózaí idézet hangsúlya fél-
reérthetetlenül kiderül: Isten után sír ott is. Egyúttal a cikk mon-
data egész Isten-költészetének a jellemzőjét adja: "az Istennel váló
nyugtalan és kritikus foglalkozás".

1911. augusztus Hén jelent meg írása ugyancsak a Nyugatban a
kétmeggyőzod,ésü emberekről: "Filozófiánk (... l hevesen.vkapálósva
szeretne egy kis metafizikával ölelkezni, Istent szagolunk rnindenütt,
s becsületesen kénytelenek vagyunk itthon -a kötelességünk is -'-
szabadgondolkodó társaságokat szervezni - Isten nélkül." Ezta .ket-
tősséget lelkiismerete szerint vállalja : Magyarországon .,ja·két meg-
győződés: magyarság, emberség és tisztesség" 'dolga;80·Ehhez a pub-
licisztikai megnyilatkozásához legközelebb eső időben, két hét múlva,
ugyanott megjelenik az Istenhez hanyatló árnyék A vers kétségte-
lenül elárulja, hogya "metafizikával való ölelkezés" .nem divat nála,
hanem Isten a legbensőbb vágya. A cikk viszont világossá teszi, hogy
az istenkeresés a lelkében nem ütközik társadalmi feladatával.

Végül Dénes Zsófiának adom át a szót, aki 1913 végén, 1914 'ele-
jén Ady menyasszonya volt. A házasságkötés meghiúsulása után is
jó barátok maradtak Ady haláláig. Ady a hűvösvölgyi, akkori Park
Penzióba vonult el hosszabb időre, csendre, nyugalomra vágyva.
Szűk baráti társaság gyakran gyűlt össze esténként az asztalánál.
Ilyenkor néhányszor "előhoztuk a régebbi Ady-köteteket - írja em-
lékezésében Dénes Zsófia -, gyakran őmaga ·szerette olvasni a .zsol-
tárosokat'. (... ) Keményen görögtek a bibliás szavaka szájában. Re-
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kedt és idegesen megszakadó, tiszteletes úri hangja elképesztő ko-
molysággal csapott le ránk."

Ugyanabból az időből: "Kora délután a szobájában ültem, és kí-
vánságára a Bibliából olvastam fennhangon. Már említettem, meny-
nyire szerette a Biblíát, az 0- és Új-Testamentumot, Károli Gáspár
fordításában. Az ő kedves Bibliáját mindig meg lehetett találni va-
lahol az ágya közelében, az éjjeliszekrényen vagy a legközelebb álló
asztalkán. Azon a bizonyos napon is meglehetősen idegesen sürgette,
hogy olvassak neki az Evangéliumból." És Dénes Zsófia Ady kéré-
sére a Jelenések könyve első részéből olvasott: "Én, János, aki nek-
tek atyátokfia is vagyok ... (Itt következik Jel 1,9., 12-14., majd ké-
sőbb 1,17-18. - V. 1.) Ady az ágy lábánál, a díványon ült, nekitá-
maszkodott az ágy fájának, homlokát összeráncolta, sápadt volt, és
szemét kicsire húzta össze, mint aki távoli képet hoz közelebb. Látta
a látomást, és lélegzet nélkül benne élt."

A tél végéről is leír egy napot Dénes Zsófia. Bölöniék Gellérthegy
utcai lakásán voltak együtt néhányan. Alkonyodott. ,,- Hozd ide a
könyvemet - mondta nekem. - Én hoztam Az Illés szekerén-t. Tud-
tam, hogy ilyenkor ezt hívja ,a könyvem'-nek. Az istenes verset.
A Biblia-pótlást... Meggyújtották a zöld ernyős asztali lámpát, ő
fáradtan dőlt végig a díványon, és lehunyt szemmel, halkan paran-
csolta: - Az Isten balján. - Olvasnom kellett. Ezt és a többit. Imád-
ság háború után, A Sion-hegy alatt, A nagy Cethalhoz. Valamennyit.
Némán hallgatta (... ), párnába fúrt fejjel, mozdulatlanul." Aprilis
elején, nagycsütörtök este' Bölöniéknél vacsora után ismét verseit ol-
vasták. "Nagypéntek előestéjén természetesen csak Az Illés szekerén
kellett."8i Ady Lajosné szerint is a költő szeretettel nevezte ezt a
verseskötetét "az én könyvem"-nek.82

Dénes Zsófia is azok közé tartozott, akik ezeknek a verseknek az
Isten-érzését belülről nem tudták megérteni, de érzékletes leírása
megjeleníti előttünk Ady igen személyes, erős vonzalmát istenes ver-
seihez, s azok meg nem unt átélését a költö részéről.

Az eredmény
Nem ismerek még egy költőt a világirodalomban, aki ennyire mé-

lyen, intenzíven, állhatatosan küzdött az Isten-kérdéssel, mint Ady
Endre. Történt pedig ez a küzdelem századunk elején Ízig-vérig mo-
dern gondolkozású ember lelkivilágában, hallatlan őszinteséggel és
becsületességgel. Ady az Istenhez való viszonyában végigélte a leg-
különbözőbb lehetőségeket. Talán a vallás- és egyháztörténelem sem
ismer még valakit, akiben ilyen egyidejűen, egyszerre jelen voltak
az Istenhez váló viszony végletei, a tagadástói a forró szeretetíg. Pá-

271



ratlars jelenség ő a hit világábanaahogyan mint költő i.s utánozha-
tatlan és folytathatatlan. . ..

A sokféle változatban alapvető jellemzője Ady Istenhez való viszo-
nyának -. amint már a versei tanúsága során rájöttünk - a hivő
kétely, a kételkedő hit. A hit és a kételkedés egyáltalában nem zár-
ja ki egymást, sőt keresztény szernmel nézve is összetartoznak. Csak
azért annyira szembeszökő ez a kettősség Ady esetében, rnert a vég-
sőkig. kiélezetterr jelentkezik, s ritkán jut feloldáshoz. "Kinek van
meg-nem-szakadó, ellentmondások nélküli istenhite? - kérdezi Ró-
nay György Adyval kapcsolatban. -=- ( ... )' Az ilyen hit ritka aján-
dék, ritka kegyelem. A hit értelmi ésegzisztenciális igényességévei
többnyire együttjár - talán szükségszerűen is - a hit drámai-
sága.~'&3

'Ady Istenhez való viszonyában a legállandóbb magatartás: a vele
való viaskodás. Jákób tusája jut róla eszünkbe (lMóz 32, 2.1-,-.,31).
Az ősatyákról szóló hagyománynak egyik legsejtelmesebbdarabja
ez a bibliai elbeszélés. Annyi nyilvánvaló, hogy nagyon régi eleme-
ket hordoz magában az istenséggel találkozó ember ősi reagálásáról :
küzd az áldásáért, a belőle áradó isteni életerőért.F Jákób történeté-
ben az éjszakai háttér és a titokzatos ellenfél óhatatlanul emlékeztet
bennünket Ady éjszakai Isten-vívódásaira, a Nagy Ismeretlenre, akit
meg akart ragadni. Jákób is, Ady is a nevét kérdi a ·Titokzatosnak,
de hiába. A folytatás már nem azonos, mert Adynal nem lett vége
a küzdelemnek soha életében. "Küzdöttél Isten.n.e.!:' - ezt vehetnénk
a .bibliai történetből feliratnak Ady Endre Istenhez való viszonya
összefoglaló megjelölésére.

Ez ismét nem tűnhet keresztény szempontból negatívumnak. Jel-.
legzetes mondat az Újszövetségben: "Harcold meg a hit nemes har-
cát" (1Tim 6,12). Ady költészetében és életében felfokozottan és nagy
ellentétek között hányódik ez a küzdelem. S azt sem lehet tudni,
hogy vereséggel végződött-e, ha Isten felől nézzük. Csak ő tudja; mí-
ként tekint Ady örökös küzdelmére. Ki láthat bele a bennünket ir-
galmasan ismerő Isten gondolataiba?! Hemingway-nek Az öreg ha-
lász és a tenger című kisregénye, tudjuk, jelképes értelmű: végzöd-
het vereséggel az emberi élet, de győzött az ember, ha mindvégig
küzdött kilátástalanul is. Vehetem ezt a szimbólumot keresztény- ér-
telemben: Ady. végigvívta kilátástalannak tetsző küzdelmét az Is-
termel. Nem hagyta abba a birkózást. Ennyiben nem hasonlít ezJá-
kób győzelmére?! .,;.'

Ady Istenhez való viszonyának' ezt az összegezését .nem tarthat juk
elfogult hívő értelmezésnek. Más fogalmazással és teljesen más vi-
lágnézeti háttérrel például Révai József is erre jutott el: "Az isten-
kereső Ady (... )az Istent is csak az istenkeresés keretein. belül- ta .•



gadja."85 Más alapról kiinduló nem-hívőt is megszólaltatok: "Hol a
költő, aki ilyen élesen állította egymás mellé a hit teljes lehetetlen-
ségét és abszolút szükségét?" (Németh László)86A jelenünk Ady-ku-
tatásából: " ... az ístenszimbólumba a legmodernebb formában a leg-
többet tudott belesűríteni abból a hit és csüggedés közötti szüntelen
vergődésból mely küzdelmes életét végül is felemésztette." (Vezér
Erzsébetjf? Végül Király István megállapítása: "Az istenhittel együtt
adva volt benne (ti. az Istennel való "nyugtalan és kritikus" foglal-
kozásában - V. I.) az ateisták dacos nem-je is. (... ) Az első magyar
költő volt ő, aki megélte ezt a problémát. (... ) Megélte a modern
ember és isten viszonyát."88 Ezek a megnyilatkozások abba az irány-
ba mutatnak, ahová elértünk, anélkül természetesen, hogy a hit ál-
láspontját igazolnák.f?

Ady Istenhez való viszonyának két nagy hiánya volt, s ez a tragi-
kuma ; ezért nem juthatott el a keresztény hit békességére.

1. Hitéből, lelkivilágából hiányzott Jézus Krisztus. Mint példakép
többször szerepelt gondolataiban Jézus, de mint testté lett Igét nem
ismerte fel. Ezért rekedt meg legtöbbször a borzalmas, a kegyetlen
Istennel, akinek szeszélyes, hideg, könyörtelen akarata mozgatja a
történéseket. Az istenkereső ember Krisztus nélkül tovább alig jut-
hat. Csak Jézus életében, halálában, feltámadásában néz reánk a
minden ellenkező látszatot áttörő jóságos, kegyelmes isteni arc. Öben-
ne lett testté, megfoghatóvá, láthat óvá az Isten titka: a mindent át-
fogó kegyelem. Az, hogy az Isten: szeretet, ezért maradt Ady szá-
mára ritka és hamar szétfoszló látomás.

És nem ismerte fel Ady Krisztusban a Megváltót. Sőt éppen azt
hányta Jézus szemére, hogy nem szabadította meg a szenvedéstől és
igazságtalanságoktól az emberiséget. Jézus halálának nem volt szá-
mára megváltó ereje, a feltámadt, élő Krisztust sem hitte. Távol ma-
radt lelkétől az Újszövetség mondanivalója az Isten bűnbocsátó és
örök életet adó szeretetéről, amely Jézus Krisztusban lett világot át-
fogó eseménnyé. Miért csodálkoznánk ezen?! Az evangélium igazi
értelmezését nem kapta meg az egyházban; idézzük csak fel a hit-
tantanulásáról mondottakat. S ezzel elérkeztünk az Istenhez való vi-
szonya második hiányához, amely tulajdonképpeni oka és magyará-
zata a Krisztus-hiánynak is.

2. A viva vox evangelii, az evangélium hangzó hirdetése és az igazi
egyházi közösség éltető eleme hiányzott Ady életéből. Magára volt
utalva a Bibliájával. S a Szentírás rejtett szöveg maradhat, ha nem
szélaltatják meg élő, bizonyságtevő szívek és ajkak. Ilyenekkel pedig
aligha találkozott Ady. Megint csak visszautalunk gyermek- és ifjú-
korának vallási környezetére, és tudatosítjuk, hogy istenkereső évei-
ben teljesen 'egyedül volt ezen a téren: barátai, asszonya ebben nem
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adhattak segítséget. Az egyházzal mint a Krisztusban hívők közös-
ségével, élő gyülekezettel nem került kapcsolatba. Valószínűen igazi
igehirdetőt sem. igen hallgathatott. Így csak arra hagyatkozhatott,
amit neveltetése során mégis kapott útjelzőkként Isten felé, meg a
Szentírásra, amelyet a saját élete ablakán át, tehát egzisztenciálisan
nézett, ae a Szentírás középpontjának, Krisztusnak, eligazító fénye
nélkül.

Sokan felfigyeltek arra, hogy dogmák nem irányították Ady hitét.
Sőt ezenfelül volt valami ősi primitívség abban, ahogyan ő közele-
dett Istenhez, noha a teljes tudatosság és a magas kultúra fokán.
Szabó Lőrinc rezonált erre igen találóan: "A rettenetes és gyönyö-
rűséges Isten mindenütt jelenvalóságát úgy érezte Ady, ahogyan ál-
lat a levegőt, napot és esőt: meztelen élete egész felületén."90 Az ősi
emberi természet Isten-éhsége tör ki itt a 20. század elejének a szint-
jén. Amulva állunk meg Ady Isten-versei és Istennel kapcsolatos
sorai előtt: ez a magányos küszködő mi mindenre jutott el az Isten
felderítésében, aminek költői megnyilvánulásai olyan sokszor nyúj-
tottak felemelő élményt és segítséget istenkeresőknek, hívő keresz-
tényeknek!

Mindezek alapján nem tartom helyesnek, amikor Ady Isten-költé-
szetét különböző teologiai kategóriákba próbálják szorítani. Nem
mondható rá a teológia naturalis, a természetből merítő teológia meg-
jelölés, mert átüt rajta a Szentírás, az "írott ige". Élmény-teológiá-
nak sem nevezhető, mert igaz ugyan, hogy Istenhez való viszonya
élményszerű, sőt éppen -ez az élményszerűség adja meg páratlan hi-
telét istenes verseinek, de átélései jelentős részben nem voltak füg-
getlenek a Bibliától, Istennek abban megnyilatkozó igéjétől. Miszti-
kának és panteizmusnak is szokták tartani Ady hívő gondolkozasát.
Nyelvezete emlékeztet ugyan néhol a mísztikusokéra, máskor a pan-
teizmusra, de ezekre a teológiai vágányok ra sem állítható rá. Néhány
szava elég lehet cáfolatul : " ... tartod lelkünket és a mindenséget"
(A nagy Cethalhoz). Így nem beszélhet misztikus és panteista. A lel-
ke volt a színtér, ahol Istennel találkozott, vele viaskodott, és a szíve
egyre tágu It a "Minden" felé -, ennyi az igazság a két megjelölés-
ből.

Azt is szekták mondani - ezt már nem teológiai oldalról -, hogy
"Ady istene éppen annyiféle, mint ahány versében megjelenik.v's
A versek elemzése közben láttuk, hogy alapjában véve a borzalmas
és a könyörületes Isten nézett szembe vele. De ha Istenhez való vi-
szonyának számtalan rezdülése, variációja van is, mirit a tenger-
hullámzásának -, ez nem takarhatja el előlünk a versei valóságát:
egyetlen Isten fordul feléje különböző oldalaival, ahogyan ezt a
Szentírás emberei is megtapasztaltak. A 'nem hívő Németh László is,

274



felismeri: "Ady istene (... ) nem az a kényelmes háziisten, akit a fel-
világosodás gyúr meg a maga használatára. Ady istene: egyetlen Is-
ten. Kit lazán fog, kit egészen megszáll. de mindenkiben ugyanaz
marad."!l2

Deusabsconditus
Ady-tanulmányozásern során meglepő összecsengésre ébredtern.

Rendkívüli egyezés van költészetének Isten-képe és Luthernek a
Deus abscondítus-ról írt fejtegetése között. A 42 éves Luther hatal-
mas erejű művének - a De servo arbitrio (A szolga akaratról) című
könyvének - vonatkozó részéhez illusztrációt nyújt, döbbenetes iga-
zolást, Ady Istenhez való viszonya. Ady nem ismerhette Luther fel-
fogását, de ahová saját Isten-keresésében, Istennel való küzdelmé-
ben eljutott, pontosan az a hely, ahová Luther ezekkel a teológiai
gondolataival megérkezett.t''

buther különbséget tesz - nem ebben az iratában először - a
fenségében elrejtett és az önmagát kinyilatkoztató Isten között.
A Deus in maiestate (Isten a fenségében) és a Deus in verbo (Isten
az igéjében), a Deus praedicatus (a prédikált Isten) ugyanannak az
Istennek két elválaszthatatlan oldala: az egyik az elrejtett Isten
(Deus absconditus), a másik a kinyilatkoztatott Isten (Deus revela-
tus, Deus incarnatus). "Isten az igéje által nem zárta be magát ha-
tárok közé, hanem megtartotta szabadságát minden felett." Isten-
nek önmagáról szóló ,kinyilatkoztatását körülveszi és beburkolja
olyan működése, amely őt előlünk inkább elrejti, mint feltárja. Meg
kell különböztetnünk a verbum Dei-t és a Deus ipsé-t : más Isten
igéje, és más Isten maga. "Duae res sunt Deus et Scriptura Dei", két
különböző dolog az Isten és az Isten Szentírása. A hozzá nem fér-
hető Isten ragyogása és rettenete űz bennünket a prédikált Isten kar-
jába. Egy és ugyanazon Isten elrejtettsége és kinyilatkoztatása van
előttünk Luther merész felismerésében.v-

Próbáljuk néhány mondattal közelebb hozni a mai olvasóhoz a
lutheri terminológiát. Istent a maga rejtett mivoltában nem ismer-
hetjük meg; amit mégis megsejtünk belőle a világ folyása és életünk
eseményei láttán, az nagyobb részben rémületet ébreszthet bennünk
őfelőle. De ettől az érthetetlen, megfejthetetlen, fenségében rejté-
lyes Istentőlodafordulhatunk a Jézus Krisztusban megnyilatkozó Is-
tenhez, aki a világ és az emberek iránti szeretetéről győz meg. "Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ő-
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Isten el-
rejtett lénye olyan szakadék, amelybe csak belezuhanni lehet.
A Krisztus által kinyilatkoztatott lénye azonban menedék, ahol bé-
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kességre talál nyugtalan szívünk az ő szeretetében és hatalmában, s
ahol bocsánat és örök élet vár reánk.

Ady nem találta meg a kinyilatkoztatott Istenhez vezető utat, mely
"út" nem más, mint Jézus Krisztus megváltó személye. "Én vagyok
az út, ( ... ) senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,
6). Annál hevesebb en dörömbölt az elrejtett Isten kikutathatatlan lé-
nyének és akaratának a zárt falán. Néhány nagyszerű pillanatban
felragyogott neki a Deus praedicatus, a könyörületes Úr, aki beta-
karta szeretetével, de az Istenhez való viszonya tartós helyzetét a
Deus absconditus-szal való küzdelme határozta meg. Gondoljunk
csak vissza versei tanúságai közül külön is a borzalmas Istenről és
az Isten rendeléséről szólóra, valamint a vele perbe szállóra.

A Luthertől kapott teológiai megvilágítás fényében egyszerre meg-
értjük, hogy aki nem találja meg a kinyilatkoztatott Istent, hanem
Krisztus nélkül az elrejtett Isten titkába akar behatolni, szükségsze-
rűen beleütközik az érthetetlen, rettenete" Istenbe, s könnyen néz-
heti vak sorsnak, szeszélyes hatalomnak, kegyetlennek, közömfiös-
nek. Olyan kétségbeesésseI fakadhat ki ellene, mint Ady tette nem
egy versében. Bizony, Istentől az 'ember számára adatott, őhozzá ve-
zető ajtó: Jézus Krisztus, a megfeszített és feltámadott, s ez csak
a Krisztusba vetett hit előtt nyílik meg.

"És ha valaki - folytatja Luther - nem hallgat az intésünkre,
menjen csak és harcoljon óriások módjára Istennel" ("gygantum
more cum Deo pugnare").95 Ennél találóbb meghatározást nem le-
hetne keresni Ady Istenhez való viszonyára, mint Luthernek ez a
négy és fél évszázados mondata. Ady óriások módján harcolt az Is-
tennel, az Istenért. Ez a 'harc nem vezethetett megnyugvásra, mert
nem a nyilatkoztatott Istent kereste. És mégis - mert Istennek ma-
gának, a Deus ipsé-nek a végső titkait nem ismerhetjük, de a Deus
revelatus kegyelmének a mérhetetlen nagyságát annál inkább -
Adyt az Isten "megértő szeretetében" tudjuk. Nagyobb az Isten a
mi szívünknél (lJn 3,20), Ady hívő kételyénél is.

Eldönehető kérdés
Ady istenes költészetének a vizsgálása során, már a versek első

megjelenése óta, jelentkezik az a felfogás, hogy Ady számára Isten
tulajdonképpen nem személyes valóság, hanem jelkép, amelybe be-
lesűríti érzéseit, vágyakozásait. Hatvany Lajos vetette fel elsőnek,
hogy Ady Istene a saját lelkének kivetítése, "Minden érzéséből, gon-
dolatából, sőt mi több minden szeszélyéből és hangulatából egy-egy
Isten kél ki." Isten "az ilyen ember számára talán nem is egyéb, mínt
a megtagadott életért kárpótlást nyújtó vágyakozásnak és remény-
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ségnek megszemélyesülése. Ady, mikor már nem bírta a harcot vité":
zül, evvel a vágyakozással és reménységgel tölt el, s ezt a vágyak 0-

zást és reménységet hívja Isten-szerelemnek.t'P"
Bölöni György hasonló módon közelítette meg Ady Istenhez való

viszonyát: "az ő istene fikció: istenformába öntött életviaskodása" .97

Földessy Gyula, az Ady-versek kezdettől fogva legjelentősebb kom-
mentátora, az Isten-képzetet Adynál szimbólumnak tartja, a vágyott
teljes életet megszemélyesítő jelképnek. Isten Ady számára - sze-
rinte - "olyan szó ... , mely a Lét titkának összefoglaló jelentése."98
Lukács György: Ady "csodavárását és kétségbeesését az Isten szím-
bólumába öltözteti."99

A mai Ady-kutatók közül kettőt idézek. Király István: "istenné
mitizálva mint transzcendencia" jelent meg Ady előtt "az elképzelt,
álmodott teljes emberi lét: az igaz emberség. (... ) Megteremtődött
az a jellegzetes lírai szituáció, melyben mint rajta teljesen kívülállót
fogta fel az ember önnön lényegét."l00 Vezér Erzsébet: Ady "a fé-
lelmet maga-teremtette mítoszokkal próbálta feloldani. (... ) Ilyen
mítosz Ady maga-teremtette istene is.''101

A meggyőződését mindenkinek tiszteletben tartjuk. Nem vitat juk,
ha Ady Isten-képzetére valaki olyan magyarázátot talál, mint az
előbb felsoroltak. Csak az a kérdés, hogy Ady számára mi volt az
Isten: szimbólum, vagy pedig néha hitt, máskor kétségbe vont, sok-
szor keresett, majd megragadott, .többször pedig elvetett Valóság?
Úgy látom, hogy a filológiai eredmények kényszerítenek az utóbbi
válaszra. (Ez nem zárja ki, hogy előfordul verseiben néhol az Isten
szó szimbólumként való alkalmazása.) Mindaz a megfigyelés, amelyet
Isten-költészete elemzésekor tettünk, a saját vallomásai, környezeté-
nek beszámolói egyaránt ebbe az irányba mutatnak. Ady számára
halálosan komoly ügy volt az Isten-kérdés, mint láthatatlan, embe-
ren túli, világ fölötti hatalom, transzcendens lény mívoltának és ő-
hozzá, Ady Endréhez való viszonyulásának a személyesen égető
problémája.

S ha most újra figyelünk a más felfogású irodalomtudósok ide vo-
natkozó megállapításaira, világossá válik előttünk, hogy bár fogal-
mazásukat természetesen áthatja a világnézetük, nem mondanak
ellent a feleletünknek. Elég például, ha Király István fenti megálla-
pításait elemezzük. Mondataiban az "istenné mitizálva", "az ernber
önnön lényeget" szókapcsolatok Ady Istenhez való viszonya értelme-
zésére vonatkoznak, viszont Ady felől nézve, az ő tudatában ez úgy
fest "mint transzcendencia", "mint rajta teljesen kívülálló" Isten.

A személyesség kétségtelen Ady Istenhez való viszonyában. Ebbe
az irányba mutat Király István érdekes filológiai megállapítása is:
az Ady istenélményében "bent rejlő, hangsúlyozottan szubjektív jel-
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Ieget visszatükrözte már egymagában a versformálás is." Az istenes
versekben az egyes szám a személyragozás tipikus esete. "Két hőse
volt itt csupán a verseknek : az éti és a te, az elszigetelt, önmagába
zárt magányos ernber s a benne élő isten."102Vezér' Erzsébet is úgy
szól Ady "megszemélyesített Istenv-éről, mint "akivel mindvégig ví-
vódi.k",JÖ3

Földessy előzőleg. idézett mondatát is más színben látjuk, ha mel-
léje tesszük a Rendben van, úristen című ciklusról tett megállapi-
tását: "ezeka különféle hangulatú Isten-versek sokkal áhitatcsab-
bak, közvetlenebbek minden addigi ,vallási' költeménynél, mert
Adynak személyesen élményes köze van az ,Isten'-hez."104 Németh
László pár éven belül így jut el a helyesebb megértésre: 1927-ben
még azt írja, "fikció ez az Isten és nem Ady életébe hajló valóság".
1930-ban már másként látja: "Ady számára ez az Isten nem abszur-
dum, de Valaki, akivel személyes viszonyban van." 1936-ban még
erőteljesebben fogalmaz: Adynál "a szubjektum Istennel azonosítja
magát? El sem képzelhető nagyobb, félreértés. (... ) Ady istene nem
szétsugárzott szubjektum, hanem hátulról" megragadó, egyénisé-
günknél hatalmasabb kényszerüség.vt=-

Eldönthetö kérdés Ady' Istenhez való viszonyának a szubjektív
valóságszerűsége. Nem volt felesleges szóba hoznunk-rriert ígyk6-
zelebb tudunk jutni közösen Ady kőltészetének és életének a való-
ságához anélkül, hogy a tárgyalt jelenség értékelésében kinek-kinek
bármit is gyengitenie kellene saját meggyőződésén. A tényállást eb-
ben f'oglalom össze: Ady számára Isten a legszemélyesebb ügy volt.
Egész valóját..foglalkoztatta. Az Isten-versei nem költészeti motívu-
mot, témát tárnak elénk, hanem egy ízig-vérig modern gondolkozású
ember vérre menő küzdelmét az Istennel, aki az ő tudatában messze
több és más, mint szimbólum.

Ady Bib1.iájla
A Károlyi-biblia melyik évi kiadását használta Ady? Erre a kér-

désre, az Ady-kiitatás irodaimában nem találtam kíelégítő választ.
Próbáltam felderíteni.106 Egybevetve az Ady-versek bibliai mcttói-
nak a szövegét Károlyi Gáspár bibliafordításának számításba jöhető
kiadásaival, a pontos egyezés alapján az 1873. évi, a Brit és Külföldi
Bibliatársulat kiadásában Budapesten megjelent, nyolcadrét alakú
Szentírás jön számításba. (Ennek azonos szövegű kiadásai megjelen-
tek a következő évtizedekben is.) Valószínűen a mottóegyezésalap-
ján közli ennek az 1873-as bibliakiadásnak a címoldalát fériyképen
Vezér Erzsébet az egyik Ady-könyvében, ilyen aláírással: "Minden-
napi olvasmánya'r.w?
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Anagyalakú, 209X 120 mm-es tükrű, vastag, egy és negyed kiló
súlyú példány azonban nem lehetett az ő sokat emlegetett kis teljes
Bibliája, amelyet bőröndjében magával hordozott. Ady Bibliájáról
öccse, Ady Lajos, pontos leírást ad: "Velinpapírra nyomott, 16° ala-
kú, fekete vászonkötésű Károli-biblia."108 A velin selymes tapintású,
különlegesen finom és vékony papír. A tizenhatodrész jelzés is jóval
kisebb alakú Bibliára utal, mint a fenti 1873. évi és a nyomában kö-
vetkező, hasonlóan nagy példányok.

Hosszú keresés után '- az Ady-hagyaték kézirati és dokumentá-
ciós anyagát ugyanis több helyen őrzik - a Magyar Tudományos
Akadémia kézirattárában kezembe vehettem Ady Bibliajának leté-
pett fedelét: 14,5X9,5 cm-es fekete vászonkötésű táblát. Ez a nagy-
ság egybevág Ady Lajos egyébként sem kétségbevonható adatával.
Ilyen kisalakú teljes Szentírás, mégpedig az 1873. évi kiadás régi ma-
gyar szöveg ével először 1903-ban jelent meg. A Brit és KülföldiBib-
liatársulat 'adta ki Budapesten, de --.::.valószínűen a kis alakra és a
különleges vékony papírra való készítés miatt - nem itt, hanern
Lipcseben nyomtak, Poesohel és 'I'repte nyomdajában. Tükre
127X79 mm, ami megfelelően aránylik a letépett bibliafedél nagysá-
gához. Ebből az 1903. évi kiadásból 1904-ben utánnyomás készült
ugyanott, azonos méretben és szöveggel. Az 1903-as kiadásból 3000
példány, az 1904-es lenyomatból 3480 példány jelent meg. Ady pá-
rizsi bibliaolvasása idején ezekből egy volt az övé, s ezt használta
élete utolsó idejéig. A két kiadás teljes azonossága miatt nem lénye-
ges az eldönthetetlen kérdés, hogy 1903. vagy 1904. évi nyomatú
volt-e az ő példánya.'

Meghatva vettem kezembe az elökeríthetö 1903-as kiadású pél-,
dányt. Ez volt hát az a Biblia, amelyet annyira szeretett. Ebből táp-.
lálkozott és alakult Istenhez való viszonya. Ennek forgatása,olva-
sása ihlette istenes verseit. Ehhez ragaszkodott annyira, hogy amikor
egyszer valamelyik budai kocsmában vagy egy konflisban felejtette,
sürgető kérésére öccsének és egyik barátjának kétnapi lótás-futásba
és tekintélyes summába került, míg valahogyan visszaszerezték. "Mi-
lyen öröm volt, amikor újra kézhez kapta!" Ezzel a beszámolóval
együtt ugyancsak Ady Lajos közli, hogy' a költő Bibliájának az első
lapjára ezt jegyezte be: "Ady Endre vén diák kedves bibliája."l09·
E .beírás fogalmazása megfelel a fenti ekből nyilvánvaló ténynek,
hogy ez a példány nem lehetett ifjúkori' Bibliája. Frissen vette: a"
kisalakú Biblia első - és még inkább a második - megjelenési éve
közel esik az istenes versek kohójának az időszakahoz. Ebből a Bib-'
liából később is készültek teljesen azonos lenyomatú kiadások ugyan-
abban a nyomdában (1908; 1910, 1911, 1914, 1916, 1918, 1921, 1923,
1925, 1928-as kiadás).í.to .
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Ifjúkori Bibliájáról nem tudunk. Bibliaismerettel kapcsolatos nyo-
mok, mint láttuk, a párizsi évek előtt is jelentkeznek itt-ott az életé-
ben. Ki kellene deríteni, hogy 'abban az időben a Szilágyságban szo-
kás volt-e konfirmáoiókor Biblia ajándékozása.Ut Azt sem tudjuk,
hogya zílahí gimnázium legfelsőbb osztályú tanulói az áhítattartó és
prédikáló tevékenységükhöz saját Bibliát használtak-e. Mivel Ady
gyermek- és ifjúkorában megjelent Károlyi-bibliák mind az l873-as
kiadás szövegével készültek, a költő fiatalkori bibliahasználata is
ahhoz a szöveghez kapcsolódik, amelyet később kis Bibliája tartal-
mazott.

Megismerte - bizonyára jóval később a megjelenésénél - az 1908.
évi revideált szövegű Bibliát iS.112Ezt onnan tudjuk, hogy 19Í8. jú-
liusban közös rokon látogatta meg Adyt és feleségét Csucsán, Vincze
Géza refor.mátus lelkész. Ady "meglepően tájékozott volt - beszéli
(... ) Vrincze - az egyházirodalom és a bibliafordítások terén. A re-
videált bibliát jól ismerte. Masznyik fordításait nem szerette, de an-
nál inkább Károli Gáspárét."113

Ebből a közlésből következtethetjük, hogy Ady tudatosan maradt
meg a revideált Károlyi-biblia megjelenése ellenére a régi szövegű
Biblia mellett (19l2-től a revideált szövegű Bibliából is kapható volt
az övéhez hasonlóan kisalakú kiadás, ugyancsak a lipcsei nyomda ki-
állításában.) A régi magyar nyelvezet szeretete vezethette ebben. Bár
Károlyi Gáspár eredeti fordítása szinte kezdettől fogva változtatáso-
kon ment át, mégis a nevét viselő kiadások a századok folyamán
megőrizték a régi magyar nyelv zamatát az 1908-as revízióig, így az
1873-as kiadás szövege is, amelyre - mint láttuk - Ady kis Bib-
liája visszamegy. Ady jó érzéket is elárulja ez a ragaszkodása a re-
videálatlan szöveghez, mert éppen a század eleji bibliarevízió nem
volt szerenesés munka.

Az utolsó fohász
Ez volt hát az a Biblia, amelynek hűségesen őrzött,' sokat forgatott,

neki nagyon kedves példányát élete végén megsemmisítette.
Lássuk 'az adatokat. A leghitelesebb közlés Ady Lajosé, a költő

öccséé, 1923-ból, tehát öt évre a történtek után. Ady Lajos 1918. no-
vember második felében érkezett fel Pestre érmindszenti tartózko-
dásáról. Bandit - írja "a 41. születési évfordulóját követő reggelen
(tehát nov. 23-án reggel - V. I.) láttam először viszont augusztusi
találkozásunk óta. Agyban fekve, betegeri és dúltan találtam. Ami-
kor egyedül maradtunk, sutt.ogva mondta, hogy: .Borzasztó éjsza-
kám volt. Elképzelheted : a bibliámat széttéptem' - sidenyújtotta
a biblia letépett fedőlapját, melyen ceruzával, reszkető betűkkel ezt
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írta fel: ,Eli, Eli, Lama Sabaktani 1918 okt. 23' (... ) Mélyen megren-
dített a dolog, mert tudtam, hogy a biblia (velinpapírra nyomott, 16°
alakú, fekete vászonkötésű Káreli-biblia) mennyire szívéhez nőtt
mintegy 10-12 év alatt. A biblia borítékát kegyelettel őrizem. Két-
szeresen szomorú emlék ez, mert ez volt Bandi utolsó keze írása."
Lapalji jegyzetben hozzáfűzi: "A bejegyzés dátuma: okt. 23. nyilván-
valóan tévedés nov. helyett. Októberben Bandi még Csuesán tartóz-
kodott."114

Ady Lajosné hasonlóan írja meg férje beszámolója alapján az ese-
tet. Ady szavait öccséhez ezzel egészíti ki: "Ennyi maradt belőle.
Őrizd meg." És hozzáfűzi: "Lajos fuldokló sírással megy ki a szobá-
ból. Megérti, Endre mit mond a fedélre írt szavakkal. Neki mondja,
a testvérének, Krisztus urunk utolsó szavait, a feljajdulását, mielőtt
a keresztfán kiszenvedett volna. Nincs tovább !"U5

Révész Béla 1925-ben Ady Lajos közlésével szemben azt írja, hogy
a költő Csuesán semmisítette meg a Bibliáját. A tanú, akivel erről
beszélt, a Vonyica nevű román szolgálóleány. Ez a lány szinte gyer-
mekkorában került a csucsai kastélyba. Hűséggel, szeretettel ragasz-
kodott Adyékhoz, Pesten is velük volt, gondozta, ápolta betegségé-
ben a- költőt. Vele beszéltette el Révész az esetet. Egy őszi estén,
Csuesán, Adyné kínt járt a gazdaságban, ahol a betakarítás munká-
ját végezték. Ady 'egyedül volt otthon, "és a szobalány éppen akkor
lépett a szobába, amikor Ady Endre a kályha előtt állott, izgatott
kezekkel a fekete könyvnek, a bibliának lapjait tépte és belévetette
azokat a lobogó tűzbe." Szerinte tehát hiteles a bibliafedélre írt okt.
23-i dátum: "a meghasonlásnak ez a bekövetkezése Csuesán és nem
Pesten történt. Ady Endre október utolsó napjaiban jött csak fel
Budapestre. (... ) Ady Lajost valószínűleg az zavarta meg a kelte-
zés meghatározásában, hogy Ady Endre a születési évfordulóját kö-
vető reggelen közölte vele, hogy megsemmisítette szeretett könyvét,
abibliát. (... ) A biblia csonkját, a födelet magával vitte Ady Endre
Budapestre.t'Pf

Dénes Zsófia 1940-ben megjelent könyvében Ady Lajos közlését
erősíti a dátumban. Saját aznapi látogatásáról írja: "Istennel hason-
lott meg, hadat űzent neki: olyan elviselhetetlen -volt az, amit szen-
vedett. Úristen, mit is szenvedhetett azon az éjszakán. (... ) Belép-
tem a szobájába, rám emelte azt a kifejezhetetlenül szomorú Ady-
szemét. - A Biblíám - csak ezt mondta, torzul, dadogva, alig is
ernberien.t'U? Eddig a közvetett tanúk.

A dátum kérdését vizsgáljuk először. Ady Lajos precíz tanárern-
ber, bátyja költészetét igazában nem bírja felérni, de nagyon sze-
retik egymást. Teljesen bizonyos, hogy híven adja vissza azt a reg-
geli látogatását. De előtte három hónapig nem találkoztak, ezért nem
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írta fel: ,Eli, Eli, Lama Sabaktani 1918 okt. 23' (... ) Mélyen megren-
dített a dolog, mert tudtam, hogy a biblia (velmpapirra nyomott, 160

alakú, fekete vászonkötésű Károli-biblia) mennyire szívéhez nőtt
mintegy 10-12 év alatt. A biblia borítékát kegyelettel őrizem. Két-
szeresen szomorú emlék ez, mert ez volt Bandi utolsó keze írása."
Lapalji jegyzetben hozzáfűzi: "A bejegyzés dátuma: okt. 23. nyilván-
valóan tévedés nov. helyett. Októberben Bandi még Csuesán tartóz-
kodott."1J4

Ady Lajosné hasonlóan írja meg férje beszámolója alapján az ese-
tet. Ady szavait öccséhez ezzel egészíti ki: "Ennyi maradt belőle.
Őrizd meg." És hozzáfűzi: "Lajos fuldokló sírással megy ki a szobá-
ból. Megérti, Endre mit mond a fedélre írt szavakkal. Neki mondja,
a testvérének, Krisztus urunk utolsó szavait, a feljajdulását, mielőtt
a keresztfán kiszenvedett volna. Nincs tovább!" 115

Révész Béla 1925-ben Ady Lajos közlésével szemben azt írja, hogy
a költő Csuesán semmisítette meg a Bibliáját. A tanú, akivel erről
beszélt, a Vonyica nevű román szolgálóleány. Ez a lány szinte gyer-
mekkorában került a csucsai kastélyba, Hűséggel, szeretettel ragasz-
kodott Adyékhoz, Pesten is velük volt, gondozta, ápolta betegségé-
ben a- költőt. Vele beszéltette el Révész az esetet. Egy őszi estén,
Csuesán, Adyné kint járt a gazdaságban, ahol a betakarítás munká-
ját végezték. Ady 'egyedül volt otthon, "és a szobalány éppén akkor
lépett a szobába, amikor Ady Endre a kályha előtt állott, izgatott
kezekkel a fekete könyvnek, a bibliának lapjait tépte és belévetette
azokat a lobogó tűzbe." Szerinte tehát hiteles a bibliafedélre írt okt.
23-i dátum: "a meghasonlásnak ez a bekövetkezése Csuesán és nem
Pesten történt. Ady Endre október utolsó napjaiban jött csak fel
Budapestre. (... ) Ady Lajost valószínűleg az zavarta meg a kelte-
zés meghatározásában, hogy Ady Endre a születési évfordulóját kö-
vető reggelen közölte vele, hogy megsemmisítette szeretett könyvét,
abibliát. (... ) A biblia csonkját, a födelet magával vitte Ady Endre
Budapestre.t'f-"

Dénes Zsófia 1940-ben megjelent könyvében Ady Lajos közlését
erősíti a dátumban. Saját aznapi látogatásáról írja: "Istennel hason-
lott meg, hadat üzent neki: olyan elviselhetetlen ·volt az, amit szen-
vedett. Úristen, mit is szenvedhetett azon az éjszakán. (... ) Belép-
tem a szobájába, rám emelte azt a kifejezhetetlenül szomorú Ady-
szemét. - A Bíbliám - csak ezt mondta, torzul, dadogva, alig is
emberien."117 Eddig a közvetett tanúk.

A dátum kérdését vizsgáljuk először. Ady Lajos precíz tanárem-
ber, bátyjaköltészetét igazában nem bírja felérni, de nagyon sze-
retik egymást, Teljesen bizonyos, hogy híven adja vissza azt a reg-
geli látogatását. De előtte három hónapig nem találkoztak, ezért nem
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lehet kizárva, hogy a költő közlése nem az előző éjszakára vonatko-
zik. Ady Lajos soha többet nem faggatja e tett és körülményei felől
a bátyját, miért tépne f.el ilyen rettenetes sebet. Különösen nem kér-
dezhetett a dátum után, mert nem ébreszthette rá a költőt, hogy
már helyes dátumot sem tud írni. Ady Lajos közlése nyomán tehát
végeredményben nyitva marad a dátum és a hely kérdése.

Ady Lajos magyarázatát a dátumtévesztéssel kapcsolatban sem fo-
gadhatjuk el feltétlen bizonyossággal. Igen nagyfokú zavartság kell
ahhoz, hogy valaki a születése idejét más hónapra tegye, s ezt utó-
lag, másnap, se vegye észre. Ady nem volt ilyen állapotban. Még in-
kább megkérdőjelezi Ady Lajos megokolasát az a körülmény, hogy
a költő nem a születésnapját írja adátumba, 22-ét, hanem 23-át,
azaz azt a napot, amelynek reggelén öccse felkereste és ő átadta
neki a bibliafedelet. Ha azon az éjszakán történt a Biblia megsem-
misítése, automatikusan 22-e leírása következnék, annál inkább,
mert az érzelmi összefüggés is ezt diktálta volna a születési évfor-
duló nyomán.

Míriden egyéb megsemmisült a Bibliájából, csak az egyik fedele
maradt meg, ez kétségtelen Ady Lajos leírásából is. A Biblia többi
részének teljes megsemmisülését elképzelhetőbbé teszi a csucsai el-
beszélés, hacsak fel nem tételezzük, hogy Ady Lajos jövetelét meg-
előző éjszakán a költő pesti lakásának kályhájában égette el a Bib-
liája lapjait. Előttem valószínűbbnek tűnik a költő által írt dátum
Ady Lajosnak teljesen pontos leírásával együtt, de a feltételezése
nélkül. Dénes Zsófia emlékezését több mint húsz év távolából befo-
lyásolhatta Ady Lajos leírása. Révesz Béla tanújának az elbeszélése
persze lehet szintén kétséges. Bizonyossággal nem tudunk dönteni,
de a kétféle dátum kérdése, mint látni fogjuk, tartalmi megítélés
szempontjaból nem is lényeges.

A kézírást sokáig szemléltem a letépett fedőlap belső oldalán, s
idehaza is nézem a Iotokópiáról.ü'' Nem reszkető betűk ezek, de fi-
zikai és lelki erőtlenség re, gyengesegre mutatnak, ahogyan összeha-
sonlítom a költő régebbi kézírásával. Idegroham kuszaságának, fel-
indultságának nyoma sincs az íráson. Mi rejtőzhet e tett és a kézírás
mögött?

A "meghasonlás" - ahogyan Révész Béla vagy Dénes Zsófia ne-
vezi - nem találó megjelölés, hiszen az Istennel való belső ellentét
nem új fordulat, hanem eddig is jelentkezett ismételten Ady hívő
kételyében. Bölöni György magyarázatát nem látom elfogadható-
nak, aki így vélekedik az esetről: "Az Isten volt a fikció, és a Halál
volt a valóság. A fikció nem győzedelmeskedhetett a valóságon, a
Halálon: s Ady, a voltariánus Ady, a bibliáját széttépte."119 Erről a
véleményről csak annyit: Ady számára az Istenés a halál soha nem

282-



volt két ellentétes fogalom. Ady Lajosné a közelgő halál tudatának
biblikus megfogalmazását látja az írásban, melyet férjének szóló
üzenetnek szánt a költő. Ez a magyarázat nem jöhet számításba.

Nézzük meg az életrajzi hátteret. Adyt a háború kezdettől fogva
rettenetesen 'gyötörte.' "Nekem nincs más szenvedésem, mint a há-
ború, s nem lehet írnom csak akadozott lélekzet-vételeket" - írja
öccsének 1916-ban.120 A háború végén ez a lelki kínja egyre fokozó-
dik. A csucsai levegő és csend nem segített egyre romló egészségi
állapotán. Orvosa szerint az október végi Pestre jövetele után hatá-
rózott sejtelmei voltak a közeli haláláról.V! Mindehhez járult,hogy
"haiálosaggodalomban van szüleiért, Erdélyért." (Vezér Erzsébet)122
November első napjaiban kisebb agyvérzés éri bénulásos tünetekkel.
A forradalom győzelmét már csak rokkantan figyelheti. Ignotus sür-
getésére megszületik az utolsó vers, mely a Nyugat nov. l6-i számá-
ban jelenik meg: Üdvözlet a győzőnek Ezek a megrázó sorok tük-
rözik lelkiállapotát: a háborús összeomlás' fájdalmában könyörög a
győztes hatalmaknak kírnéletért: a népe iránt, "ki, íme, száguldaní
akar". A köztársaság kikiáltása után két nappal, nov. l8-án a Nem-
zeti Tanács tisztelgő küldöttsége keresi fel lakásán, Válaszbeszédét
már nem tudja megírni. Csupán két szót képes papírra vetni. Be-
széde ekkor már akadozik, gondolatai kihagynak.

Ez a helyzetrajz a két dátum (okt. 23.----<nov.23.) közül fizikai
szempontból az elsőt részesíti előnyben, mert november második fe-
lében már aligha tudta volna úgy leírni a bibliai igét a fedőlapra,
ahogyan azon látható. De a két vagylagos dátum elégg.é azonos lel-
kiállapotot keretez a költő élete végén, mind személyes sorsa, mind
a végzetes háború miatt. Ebből a lelkiállapotból keressük a feleletet
a tett és az írás miértjére. függetlenül a dátum megmaradó kérdéses-
ségétől.

Ady Endre a végső kétségbeesés állapotában lehetett abban a
megrendítő órában önmagára és népére nézve. Ez a kétségbeesés,
kilátástalanság fejeződik ki a legnagyobb felindultságot, a teljes te-
hetetlenség elkeseredett dühét mutató mozdulatokban, amelyekkel
széttépi Bibliáját, Utána a keresztfán szenvedő Jézus utolsó kiáltása
jut eszébe, Máté evangéliuma szerint (27, 46). S ennek az igének a
Jézus nyelvén elhangzott szavait írja rá a valószínűen elégetett Bíb-
hájának megmaradt fedele belső oldalára. Mosódott már a ceruza-
írás, amelyegyébként is, mint említettem, gyengeséget és erőtlensé-
get sugall mind lelki, mind fizikai szempontból: Eli, Eli, Lama Sa-
baktána - ahogyan én olvasom. (Ady Lajos a közlésében "Sabakta-
ni"-nak írta az utolsó szót, melynek utolsó betűjét Ady elsietetten
írta le. Inkább "a"-nak olvasható, és nem "i"-nek, ha összehasonlít-
juk a költő régebbi keze írásával. A "Sabaktana" írásmód felel meg
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Ady Bibliája szövegének.) Aszöveget idézhette fejből is ilyen pon-
tosan. Vagy mégis ezt a lapotkikereste a megsemmisítés előtt?

Ady lelkiállapotát kutattuk előbb a tett mögött. De most egy lé-
péssel tovább kell mennünk. Kedves Bibliája széttépésé re fogadha-
tunk-e el más végső magyarázatot, kommentálást, értelmezést, mint
amit Ady maga adott ennek a sornak a felírásával ?! A tett hiteles
megvilágítása a költő írásával az idegen nyelvű mondat jelentése:
"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet!" Ady Istennel
való jákóbi küzdelmének utolsó, titokzatos, borzalmas éjszakáján az
Istentől való teljes, végső elhagyatottságot élte át, s ebben a mély-
ségben az Istennel való reménytelen birkózásának kézmozdulata Bib-
liájának széttépése. De azzal, hogy ráírta az üres maradványra a jé-
zusi zsoltárigét, a tette szavakba öltözött, és utolsó Istenhez szóló
kiáltásává lett.

Maga jellemezte úgy Istennel küzdő verseit egyik költeményében:
"én, aki a szitkot fohásszá avattam" (A szűz Pilátus). Ennél találób-
ban nem is lehetne megfogalmazni azt a rendkívüli jelenséget, amit
Istennel kapcsolatos verseiben, verssoraiban ismételten tapasztalunk.
A bibliafedélre írt keresztfai imádsággal a Biblia széttépésének Is-
ten elleni "szitok"-tettét Istenhez szóló fohásszá avatta. Az utolsó le-
írt fohászává.

S hogy vallomását a Bibliája széttépéséről helyesen értettük meg,
az a megrendülés igazolja, amellyel erről a cselekedetéről öccsének
beszámolt.Pé Nem fölényes, az Istennek hátat fordító gesztus volt a
tette, hanem a szakadék mélyéről felhangzó végső sikoly. Hitetlenül
hívő sikoly Istenhez, a tőle való elhagyatottság kétségbeesésében.
A legdurvább szítok, s mégis fohásszá vált: Én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engemet!

1978
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Az Isten-kérdés
Ingmar Bergman művészetében

Korunk legnagyobb élő filmalkotóját szokták filmrendező-filozó-
fusnak nevezni. Ez felszínes vélemény. Ő elsősorban művész. Meg-
erősítik ezt vallomásai, de eddigi életművének átfogó elemzése is.
"Az intuíció dönt mindig. (... ) Az intuíció sötét mélységekből tör
föl, meg kell próbálni nyomába szegődni."! A tudatos formálás csak
ezutárí következik. "Filmjeim anyagát élettapasztalatok, élmények és
benyomások adják, intellektuális és logikai megalapozásuk sokszor
fogyatékos."

Ugyanezt támasztja alá a zene inspiráló és kifejező szerepe az
1956 és 1980 közé eső nagy alkotói kerszakában. A csend "egy zene-
műnek köszönheti létrejöttét, mégpedig Bartók Concertójának. (... )
A film írása közben zeneileg gondolkoztam, sokkal inkább, mint
egyébként. De valójában nem maradt más Bartókból, csak a film
eleje, amely szorosan követi a zenét: először egy lágy, fojtott futam,
aztán hirtelen robbanás." A Suttogások, sikoLyokban a chopini zenei
aláfestésen túl Bach csellószvitje két lélekbe markoló pillanatban szó-
lal meg érzékeltetésül. Művészí kifejező eszközei során egyre inkább
nyúl a valóság es a képzelet, az álom, a tudattalan szintjének a vál-
togatásához. Újabb filmjeiben a színekkel és az arcjáték közelkép ei-
vel válik a művészet varázslójává. Forgatókönyvei a szépírót mutat-
ják be. Tévéfilmjében, a Varázsfuvolában ámulva figyelhetjük meg
a színhází és filmrendező együttes képességeit.

Ingmar Bergmant, a művészt filmjeiben a modern gondolkodó em-
ber belső problémái érdeklik. De ezekhez nem külső szernlélőként
közeledik, hanem önmaga vívódásai felől. Azok a kérdések kísérik
filmjei hosszú sorát, amelyeket ő élt át életében, tudatában, idegze-
tében. Több mint negyven filmje közül a legtöbb önvallomás a mű-
vészet síkjára vetítve - mégpedig gyötrelmes vallomások.

Így érthetjük meg a Bergman-filmek filozofikus vonatkozásait.
Ű, aki saját vallomása szerint lelki folyamatokat akar ábrázolni,
mint egy lírai kökö, azalkotásaiba beleviszi önmagát, érzéseit, kér-
déseit, félelmeit, kétségeit. A jelen évtizedeiben élő vívódó ember
Bergman, egyéni lelki alkatával, életsorsával. gyermekkorának örök-
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ségével és későbbi szellemi környezetével, olvasmányaival, élményei-
vel. Filmjeiben nem az általánosított "modern ember", a nem létező
ábra néz szembe velünk, hanem egy kortársumk; akivel végső soron
annyira egyek vagyunk, hogya belső rezonancia magyarázza film-
jeinek lenyűgöző átélését sokakban, sokunkban. Az Isten-kérdés is
így kerül bele filmjeibe, nem elvontan, filozofikusan, még kevésbé
dogmatikusan vagy programszerűen, hanem megélten, tusakodóan.

Sokan megütköztek ezen. Egy gondolkodó modern ember és mű-
vész hogyan foglalkozhat "még" az Istennel, akár csak kérdésként,
de éppen nyugtalan kérdésként? Engem, belső meggyőződésem kö-
vetkeztében és tapasztalataim alapján, nem lep meg, mert "Isten"
nem a múlté. De nem tartanám becsületes dolognak, ha azzal a je-
lenséggel, melyet Bergmannál észlelünk, apológiát űznénk, vagyis a
keresztény hit igazát bizonyítanánk. Ki-ki felfogása szerint vonhat le
tanulságokat, ha Bergman művészetében az idevonatkozó valóságot
a tényeknek megfelelően, torzítás nélkül tudomásul vesszük az aláb-
bi áttekintésben.

A fidrnek megkérdezése
Az első saját forgatókönyvéből készült filmjében, a Börtönben

(1948) jelentkezik először alkotásában az Isten-kérdés. A film me-
séje szerint Martint, a fiatal filmrendezőt meglátogatja egy.kori ma-
tematíkatanára, és előadja azt' az ötletét, hogy filmet kellene csinálni
a hétköznapi pokolról, a földi életről. A történet végén Martin kije-
lenti: "Nem lehet filmet csinálni a forgatókönyvéből, mert a vége
olyan kérdésekre nyílna, amelyekre nincs válasz. Volna rájuk vá-
lasz, ha hinne az ember Istenben. De mivel már nem hisz benne,
nincs kiút."2

A Nyári közjátékban (1950) Marie-t megrohanja a színhelyen ti-
zenhárom év távolából múlt jának szép és fájdalmas emléke: fiatal
szerelmesét egy vízbe ugrásakor halálos baleset érte. "Nem hiszem,
hogy létezik Isten - mondja kétségbeesésében -, de ha létezik, gyű-
lölöm. Ha itt állna előttem, szembeköpném." S megalkudva jelene-
vel, a magány helyett vállalja az egykori szerelmét meg. sem közelítő
mostani partnerét.

A hetedik pecséttel (1956) indul az akkor harminonyolcéves ren-
dező nagy alkotó korszaka, amely azóta kisebbmegszakításokkal
egyre magasabbra ívelt. A 14. században keresztes hadjáratból a pes-
tis dúlta Svédországba hazaérkező lovag megrendült hitében. bizo-
nyosságot keres. A megszemélyesített Halállal beszélget : -,"Tudást
akarok, nem hitet. Nem feltételezéseket, hanem tudást. Azt akarom,
hogy Isten kinyújtsa nekem a kezét, felfedje az arcát; szóljon hozzám.
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Halál: De hallgat. Lovag: Kiáltok hozzá az éjszakában, de néha úgy
tűnik, senki sincs ott. Halál: Talán csakugyan nincs ott senki. Lovag:
Akkor az élet képtelen borzalom. Senki nem képes úgy élni, hogy
ott van a Halál az orra előtt, és tudja, hogy minden semmi." Berg-
man elmondja: gyermekkorában apjának, svéd evangélikus felkész-
nek a prédikációi alatt a középkori templom falfestményeire, tábla-
képeire figyelt, amelyeken többek között egy erdőben a Halál sak-
kozott a lovaggal. "A hetedik pecsét allegória, amelynek roppant egy-
szerű a témája: az ember örök istenkeresése, a halállal mint egye-
düli bizonysággal."

A nap vége (1957) című film közepe táján egy orvostanhallgató és
egy lelkésznek készülő fiatal beszélgetnek: "Viktor: Szerintem a mo-
dem embernek szembe kell néznie az élet értelmetlenségével, és
csakis saját magában és a biológiai halálban kell hinnie. Anders: Sze-
rintem ilyen modern ember csak a te fantáziádban létezik. Az ember
igenis fél a haláltól, s nem bírja elviselni, hogy értelmetlen legyen
az élete." A film végén, aznap délután hasonló beszélgetés ismétlődik
két öreg között. A főhős, 76 éves orvosprofesszor beszélget egykori
osztály társával, Jakob nyugalmazott püspökkel, díszdoktorrá avatá-
suk előtti percekben: .Lsak : Emlékszel, mennyit vitatkoztunk úgy-
nevezett hitkérdésekről fiatal korunkban? Jakob: Emlékszem bizony.
Isak: ~s mit hiszel mostanában? Jakob: Felhagy tam a töprengéssel.
Most már bármelyik pillanatban átléphetem a tudás küszöbét. Isak:
Hogy meg leszel lepve! Jakob: Lehet, hogy te fogsz meglepődni. De
jogodban áll, hogy kíváncsi légy."

A két fiatal és a két idős ember párhuzamos témájú beszélgetése
látszólag véletlenszerű epizód a filmben, de éppen az ismétlődés jelzi,
hogy szerves kapcsolatban van a művész alkotói szándékával. A film
leegyszerűsített vázlata: az orvosprofesszor élete végén, egy nap ke-
retén belül, ráébred önzésére. és megteszi, életében talán először, az
igazi szeretet kezdő lépéseit. Egy Iidérces álomban a bűnösségét éli
át, és megtudja a büntetést: "Igen, a magány."

A Trilógia a nagy alkotói kerszak első csúcsa. A Tükör által ho-
mályosan (1961) cím l Kor 13,12-ből való bibliai idézet, mely Isten
látására, megismerésére vonatkozik. Karinról, az orvos fiatal felesé-
géről kiderül, hogy gyógyíthatatlan elmebeteg. Rohamában Istent
látja egy pók képében közeledni magához a szoba rongyes tapétája
mögül. A zárójelenetben fiatal fiútestvére és apja, David beszélget-
nek. "Minus: Micsoda? Isten? Egy pókisten, mint Karinnak? Vagy
egy láthatatlan hatalom valahol a sötétben? Nem, nem, ez nem kell.
(... ) Az én világomban nincs Isten." Majd ,,(kétségbeesetten): Bizo-
nyítsd be,hogy van Isten!" Apja idézi .az .Ujszövetségből : "Írva va-
gyon, hogy Isten a szeretet." Később hozzáfűzi: "Nem tudhat juk,
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hogya szerétet bizonyítéka-e Isten létezésének, vagy a szeretet maga
az Isten. De ez már nem is számít. Minus: Neked Isten és szeretet
azonos fogalmak? David: Ezzel a gondolattal csitítom ürességemet és
piszkos reménytelenségemet. (... ) Minus: Ha igaz, amit mondasz, ak-
kor Karint az Isten veszi körül, mert rní szeretjük."

Ehhez a beszélgetéshez vetítsük most oda az egész film megelőző
látványát: az önző apa - egy tehetségtelen, özvegy író - miatt sze-
retethiányban szenvednek gyermekei, Karin idegrohamát is az író
ambícióját szolgáló könyörtelenül önös tette váltja ki. De közben vál-
tozás történik benne. Vejének mondja: "Született valami az üressé-
gemből, amiről nem merek beszélni. Szeretet. (Szünet.) Karin és Mi-
nus iránt. :Ésirántad." Ha a film címével mindezt egybevetjük, mint-
ha ez lenne a mondanivalója: Istent nem lehet meglátni, de homá-
lyosan felsejlik az emberi szeretetben.

Az Úrvacsora (1962) forgatókönyve elé Bergman ezt írta: S. D. G.3
Azaz: Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Egy pap, Tomas,
hite lassan összetört az élet könyörtelenségeí alatt, mert ő lényegé-
ben csupán egy őt védelmező Istenben hitt. "A két kezemmel fabri-
káltam magamnak." Es most gyötrődik "az Isten csendje", hallga-
tása miatt. Másrészt felszabadultnak érzi magát: "A halál nem lesz
más, csak az élet kialvása, feloszlása a testnek és léleknek. Magától
értetödö, átlátszó lesz az emberek kegyetlensége, elhagyatottsága, fé-
lelme. Nem kell megmagyarázni a megmagyarázhatatlan szenvedést."
A továbbiak mutatják ennek a mondatnak a tragikus iróniáját. Is-
ten elvesztése nem hozott megoldást. Tovább fokozódott e második
darabban a Trilógia alapvető gondolata: hallgat az Isten.

A harmadik darab, A csend (1963) elkészülte után Bergman így
értelmezi a Trilógiát: az első darab "a megszerzett bizonyosság", a
második "a megértett bizonyosság". "A csend - Isten csendje - a
negatí v lenyomat." Az előzőkből nyilvánvaló, hogy "bizonyosságon"
Bergman az Isten hallgatását érti, amelynek következménye az em-
berek közötti kapcsolatok megromlása. A csend valóban negatív le-
nyomat az Isten és a szeretet összefüggéséről. Három embernek, egy
fiatalasszonynak, a kisfiának és nővérének egy napba sűrített sorsá-
ban, az ismeretlen városban, halál és háború árnyékában, megrendi-
tően ábrázolódik a szeretethiány és a gyűlölet. Ebből a pokolból nem
ad kivezető utat az emberi érzés nélküli szexualitás -, hogy az egy-
kor nagy vihart kavart jelenetekre utaljunk, amelyek nek éppen ezt
a filmbeli mély jelentőségét fedte el képmutató erkölcscsőszök felhá-
borodása.

A Persona (1966) Elisabet-je, neves színésznő, egyszercsak nem haj-
landó szólni, noha orvosi szempontból testileg-lelkileg egészséges.
Alma ápolonővért rendelik melléje. Kettejük együttléte egy szíget
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nyaralójában - ennyi a külső keret. A rádióból női hang sikolt egy
színdarabban: ,,0, Istenem, ki valahol itt vagy körülöttünk a sötét-
ben, könyörülj rajtam. Te magad vagy a szeretet." Elisabet heves
mozdulattal zárja el a rádiót. Később Alma felolvas egy könyvből:
"Hitünknek és kétkedésünknek a sötétséghez és a csendhez intézett
rettentő kiáltásai a legszörnyűbb bizonyságai elhagyatottságunknak
és halálra rémült öntudatunkriak." Alma hozzáfűzi: "Te elhiszed,
hogy így van? Elisabet réveteg tekintettel nézi a tengert. Biccent.
Alma: Én nem!"

Új jelenetben Alma a nyugdíjas ápolónők menhelyéről beszél: "Ott
laknak a kis szobájukban; ott élnek és halnak meg a kórházuk köz-
vetlen közelében, Ilyen erősen kell hinni valamiben, hogy annak
szentelhesse az ember az életét." És folytatja: "Legyen valami, ami-
ben hisz az ember. Csinálni kell valamit, hogy azt hihesse az ember,
van értelme az életének. (... ) Hogy az ember jelentsen valamit a
többi embernek. (... ) Kell, hogy legyen valamí meggyőződése az em-
bernek, különösen ha nem vallásos."

A színésznő elnémulása mögött emberi kapcsolatainak a csődje hú-
zódik: magánéletében belebukott a feleségszerepbe, és különösen is
az anyaszerepbe. Személyiségének a válsága szernünk előtt áttérjed
a nővér eddig kiegyensúlyozottnak látszó életére: lehull az ő
"maszkja" is (ezt jelenti a persona latin szó), hogy feltáruljon egy
vergődő lélek, akit többek között régi kalandjának lelki terhe is
nyom. Az egyetlen szó, amelyet Elisabet a film végén nagy kínlódás
árán, az ápolónővér unszolására kimond: "Semmi." Bergman magyar
monográfusának! megállapítását idézem : "Előző filmjei és ennek' a
filmjének egynémely utalása alapján ( ) tudhat juk, hogy (Bergman
e filmben) a személyiség felbomlását ( ) az isteni bizonyosság el-
vesztének tulajdonítja."

A Farkasok órája (1966) festőművésze a tudatbomlás folyamatán
megy át, felesége hiába próbálja visszatartani a szkizofrénia szaka-o
dékától. A film mégsem elmekórtani eset bemutatása, hanem Berg-
man saját lelkében lejátszódó küzdelmek, a tudattalanból előtörő dé-
moni erők megjelenítése a filmművészet formanyelvén. "A Farkasok
órája - mondja Bergman - iszonyatosan személyes alkotás." Berg-
man nagyon is sokat tud az emberben rejlő rosszról és gonoszról.
Első filmjeiben még alakot is ad neki, anélkül, hogy személyes lény-
nek képze1né, amiben mi is egyetérthetünk vele. "Hogy materiali-
záljam ezt az eleven Rosszat, amely mindig jelenvaló, de észrevehe-'
tetlen, felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, teremtettem egy alakot,
amelyet a középkori moralitásokból kölcsönzött ördögi, vonásokkal.
láttam el." .

Ez az 'emberben rejlő Rossz a Szégyenben (196'7) a pszichikai és h~



zikai erőszak elembertelenítő személyes következményeiben mutat-
kozik meg. E film - moridja Bergman - "kísérlet annak megmu-
tatására, hogy a megalázás, az emberi méltóság megsértése hogyan
vezet az emberiesség megsemmisüléséhez azoknál, akik erőszaknak
esnek áldozatul."

A Rítus (1968) főhőse, a bíró, egyedüllétre berendezkedett, maga-
biztos férfi - háromtagú varieté-művészcsoportnak egy különös
szertartású jelenetét vizsgálja ki. A velük való beszélgetés során le-
lepleződik előtte saját életének üressége, elfojtott szorongása, szere-
tethiánya. Gyónni rnegy, templomba: "Nem vagyok hívő. úgy jöt-
tem önhöz, mint emberhez, nem mint paphoz. Soha nem féltem at-
tól, hogy meghalok. De most iszonyú eza tudat." Később a bíró kér-
dezi a 'három szereplőtől, miért csinálták ezt a rejtélyes számot. Az
egyikük felel: "Hirtelen vágy valamilyen rítusra, ez talán önmagá-
ban nem mond sokat, de a vágy, hogy térdre hulljunk, vagy össze-
kulcsoljuk a kezünket, olykor bizony ránk törhet." A beszélgetés
vége felé az örök bergrnani gyötrelem tolul a bíró ajkára : "Nézzék,
remeg a kezem, és sírás fojtogat. Ez feltehetőleg valamiféle magá-
nyosság. (... ) Ha hozzásimulhatnék valakihez, ha egy ölelés melegét
érezhetném, ha óvnának és vigasztalnának."

A Szenvedélyben (1969) négy ember bonyolult kapcsolata során fa-
kadnak fel a rnélyből mondatok. Eva mondja közönyös férjéről a ba-
rátjuknak: "Tényleg szeretem, (... ) Mi az a halálos méreg, ami szét-
rág bennünk mindent, ami jó, s csak az üres burkot hagyja maga
után?" Később: "Borzasztó dolog, amikor az ember egy napon rá-
ébred, hogy az élete értelmetlen. (... ) Hogy nincs rá szüksége senki-
nek, pedig ő ott van, és két kézzel adna." A másik nő, Anna, a férfi
barátnője mondja, aki mögött férje és kisfia 'halálával végződő autó-
baleset tisztázatlan emléke sötétlik: "Istent áhítom, és szeretnék
térdre borulni. Néha pusztán csak azért imádkozom, mert elviselhe-
tetlennek tartom az ima hiányát. Nagyon nehéz Isten nélkül élnem.
Nem vagyok hívő. Nem tudok hinni. De tudom: amikor azt mon-
dom, hogy Isten nem létezik, féligazságot mondok. És megtagadok
valami fontosat, amit nem értek, vagy nem akarok megérteni."

Ebben a filmben fejezi ki Bergman világos szóval a férfi és a nő
testi kapcsolatának az önmagáért való erotikát messze meghaladó je-
lentőségét, amely ismételten érezhető műveiben ilyen jeleneteken.
A forgatókönyvben egyes szám első személyben fogalmazó Andreas
gondolja, amikor átöleli Annát a kétségbeesésében: "Az ölelés ma-
radt egyetlen törékeny menedékünk a világgal szemben, sőt, tulaj-
don széthullásunkkal és rémületünkkel szemben is. A szavak nem
nyújtották enyhülést, a helytelen 'használat már régen tönkretette
őket. De a szoros összeölelkezés még mindig menedéket nyújtott.
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Nem óvott meg a végső magányosságtól, de lecsillapította a megré-
mült szívet." Az őket körülvevő "világ" más [elrendszerben, de is-
mét az erőszak légkörét idézi, mint a Szégyenben.

Az Érintés (1970) két" férfi és egy nő szerelmi történetének érzelmi
ábrázolásában küzd azzal a későbbi filmekben is visszatérő alapprob-
lémával : az emberek keresik a másikban a támaszt, de nem találják
meg.

A Suttogások és sikolyokban (1972) a halálos beteg Ágneshez eljön
két nőtestvére, akiknek üres, fojtogató házassága bontakozik ki a
háttérben, de az előtérben a testvérek kapcsolata áll. Agnes hiába
keres náluk támaszt; igazi szeI'etetet csak Annától, a háztartási al-
kalmazottjától kap, aki a halál magányát is képes megosztani vele
a film érzékfeletti látomásában. Ágnest, a 37 éves hajadont Berg-
man hívő léleknek jellemzi a forgatókönyv bevezetésében. A halot-
tas ágya mellett egy kételyekkel küzdő lelkész mondja: "Ha igaz,
hogy ott, abban a másik világban megtalálod az Istent; (... ) ha igaz,
hogy beszélni tudsz majd ezzel az Istennel ... Ha igaz. Akkor (... )
imádkozz értünk, akik ezen a sötét, piszkos földön maradtunk, az
üres és kegyetlen ég alatt. (... ) Kérd, hogy szabadítson meg ben-
nünket végre a félelemtől, csömörtől és mélységes kétkedéstől. Kérd,
hogy töltse meg életünket értelemmel."

Annát egy reggeli imádságának -a tartalma hívő embernek mutatja.
S amit alakjában a legfontosabbnak tart, arról Bergman így vall:
"Gondolkodás nélkül, bátran, határozottan szeret. Es cserébe nem
követel érte semmit. Teljesen a Korinthosz-beliekhez írott levél szel-
lemében szerét. (... ) En hiszem, hogy léteznek olyan emberek, mint
Anna, találkeztam is már velük." A film készítése közben Pál apos-
tol első korinthusi levelének 13. fejezete volt az író-rendező szeme
előtt.

A forgatókönyvben van egy megszakítás, amelyben Bergman a
film "mondanivalóját" próbálja megfogalmazni: "fantázia és forma-
törekvés együttes erőfeszítéssel kikristályosít ja életérzésem egyik
összetevőjét: a közösség utáni abszurd és csillapíthatatlan vágyako-
zást, az ügyefogyott próbálkozásokat a távolság és az elszigeteltség
leküzdésére." Az utolsó jelenetben Agnes naplója egy ilyen boldog
napra emlékezik vissza: "Most egy-két percig enyém lehet a teljes-
ség."

Többször is előjön a filmben a vétektudat és a bűnbocsánat. A ha-
Iottas ágytól távozó lelkészt kéri Mária, a legfiatalabb testvér várat-
lanul: "Isak bácsi, megbocsáthatod-e a bűneimet? Itt, azonnal." Ag-
nes naplójában szerepel egy gyermekkori pillanat, amikor egyébként
hűvös természetű anyja hirtelen sírva fakadt kislánya előtt, "és újra
meg újra kért, bocsássak meg neki." Tanúi lehetünk, amikor a leg-
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idősebb testvérből tör ki megmagyarázhatatlanul a siras: "Nem bí-
rom! ... Az állandó nyomorúságot és rettegést a sok bűn miatt." Ti-
zenegy év múlt el a Tükör áltaL homáLyosan film óta, de a Suttogá-
sok és sikoLyokban szinte ugyanaz a keresztény anyag foglaltatik
feszülő kérdésként, mint a Trilógiában, amelyről sokan azt állítot-
ták, hogy vele elnémult Bergmarmálaz Isten-kérdés.

A Jelenetek egy házasságból (1973) c. tévéfilmsorozatban Berg-
man egy házasság érzelmi sorsát rajzolja. A forgatókönyv előszavá-
ban írja Bergman a hatodik, az utolsó jelenetről: "Elképzelésem sze-
rint két új ember kezd felemelkedni ebből a teljes pusztulásból. (... )
Ez nemcsak a belenyugvás kérdése. Itt szeretetről is szó van. Ma-
rianne első ízben ül le, hogy meghallgassa fárasztó mamáját. Johan
megbékélve szemléli saját helyzetet, és új, felnőtt módra kedves Ma-
rianne-hoz. Minden továbbra is zavaros, (... )és az életük vitathatat-
lanul egy csomó nyomorúságos kompromisszumra épül. De mégis
más módon polgárai a valóságnak, mint korábban." Nem véletlen
epizód, hogy a film első jelenetében a riporternő kérdésére, mi a
szeretet, Marianne kétkedve utal Pál apostol bibliai szavaira (megint
csak 1Kor 13 tűnik fel.) De a kettőjük pokoljárása során mégis erre
ébred rá, a másikért való felelősségre: "Az én feladatom, hogy vi-
gyázzak: ne legyen semmi baja. Az én életemnek csak így lesz ér-
telme. Az ember nem élhet egyedül, az ember nem erős. Muszáj fog-
nunk egy másik ember kezét." Es Johan is elérkezik ide: "Egész egy-
szerűen azt hiszem, hogy te meg én szeretjük egymást."

A filmben van egy motívum, amely más Bergman-filmekben is
visszatér. Marianne naplójában gyermekkoráról ír: "százszázaléko-
san ható méreggel" kezelték a lelkét, ez pedig: "a rossz lelkiismeret.
Először mamával szemben, aztán a környezetemmel szemben, és
utoljára, de nem utolsósorban, Jézussal és Istennel szemben". Tud-
juk, hogy Bergman a szülőí papi háznál hasonló helytelen vallásos
nevelésben részesült, s ennek káros lelki és 'hitbeli hatása még min-
dig kíséri. Erről többek között abban a finn interjúfilmben vallott,
amelyet a magyar televízióban. 1979 tavaszán láthattunk.

A Színről színre (1975) - a film Szemben önmagunkkal címen
volt nálunk látható - lényegét illetően ismét az emberi kapcsolatok
problematikusságának, a szeretetre vágyásnak és a szeretethiánynak,
a lelki magánynak a drámája. A pszichiátriai intézet orvosnőjét,
Jennyt nem köti össze sem férjével, sem 14 éves leányával bensősé-
ges szeretet. Távollétükben az erre való ráeszmélés, talán kifáradás-
sal is kapcsoltan, vezet ideg-összeroppanáshoz és öngyilkossági kísér-
lethez. Az önkívületi álmok a film egyik nagy remeklése: rejtetten
visszautalnak a valóságra. A történet lejátszódásának napjaiban egy
férfi lép melléje, Tomas, akivel - úgy tűnik - megjelenik életé-
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ben a szeretet, de aztán ő is elmegy. Mégis az asszony mintha meg-
újultan vállalná életét, a hivatását.

Az ellenpont a filmben a nagyszülők egymás iránti szeretete.
A nagymama elmondja Jennynek azt az emlékét, amikor napi vesze-
kedésekkel a háttérben egy megmagyarázhatatlan pillanatban "meg-
értette" a férjét s kettőjük életét. Mi ennek az orvosi neve? - kér-
dezi lányától. "Jenny: Könyveink semmit nem írnak a szeretetről."
Majd eszébe jut egy gyönyörű idézet Assisi Ferenctől: "A szeretet a
kegyelem állapota. Aki benne él, rendszerint nem tudja, hogya ki-
választottak közé tartozik. A szeretet éppolyan magától értetődően
nyilvánul meg cselekedeteiben, mint illatában a rózsa, énekében a
csalogány." Az utolsó jelenetben a nagymama leül férje ágyára, si-
mogatja a kezét, s a nagypapa aggódó tekintete egyszerre megeny-
hül. "Jenny hosszú ideig áll az ajtóban, és nézi a két öregembert,
összetartozásukat, lassú mozgásukat a titokzatos és félelmetes pont
felé, ahol el kell válniuk. Nézi alázatukat és méltóságukat, és egyet-
len rövid pillanatig belátja. [... ], hogy a szeretet mindent magába
foglal, még a halált is."

A Kígyótojás (1977) színhelye: Berlin, 1923. A bergmani képzelet-
tel megalkotott történet a későbbi hitleri uralom megrendítő érzékel-
tetése. A film címe a vége felé világosodik meg: " ... csak akarni
kell, és akárki beleláthat a jövőbe. Olyan az, akár a kígyótojás. A vé-
kony hártyán át már világosan kivehető a kifejlett hüllő." A dé-
moni keretben emberi sorsok vergődnek. Férfi és nő itt is menedéket
próbál keresni egymásban. Közben az asszony, Manuela, egy kato-
likus templom sekrestyéjében a papot keresi: "Sohasem törődtem
sokat Istennel, és azt hiszem, ő sem énvelem. (... ) De úgy éreztem,
muszáj beszélnem valakivel, aki megért. (... ) Úgy érzem, én tehetek
róla, hogy Max öngyilkos lett." (A különváltan élt férje volt ez.)
Majd folytatja: "Soha ilyesmit még nem éreztem. Hogy az ember fe-
lelős valakiért, de nem teljesíti a kötelességét, aztán csak áll, üres
kézzel, szégyenkezve, és közben más se jár a fejében, csak újra meg
újra végiggondolja, hogy mit kellett volna tennie, mit kellett volna
másképp. (... ) Nem is tudom, mi van velem. Hát nincs bűnbocsánat,
atyám? Pap: A hívő, számára mindig van bűnbocsánat. Manuela : És
annak, aki nem hisz? Pap: Imádkozzam önért? (... ) Manuela: Van
erre valami külön ima? Pap: Csönd. Gondolkoznom kell. (Szünet.)
Távol élünk Istentől, oly.an távol, hogy biztosan nem hallja meg, ha
segítségért fohászkodunk hozzá. így hát egymásnak kell segítenünk.
Nekünk kell megadnunk egymásnak azt a bűnbocsánatot, amit a tá-
vol levő Isten megtagad tőlünk. Azt mondom neked, megbocsáttatik
neked a férjed halála. Immár nem vagy érte felelős. Te is bocsáss
meg nekem, kérlek,a fásultságomért és a részvétlenségemért. Meg-
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bocsátasz nekem? Manuela (halkan): Meg. Pap: Ennyit tehetünk."
Mintha hallottuk volna már ezeket a mondatokat! Legalábbis lénye-
gükben. Kísérik Bergmant, filmjeiben, lelkében.

Az Úszi szonátában (1978) hosszú évek óta először látogatja meg
papné leányát a zongoraművésznő anya, aki járja a világot és most
veszítette el élettársát. A fiatal asszonyból kirobban anyjával szem-
ben a gyermekkora óta összegyűlt keserűség. Az anya nem szerette
az időközben meghalt férjét, a papné apját, sőt őt és beteg nőtest-
vérét sem, akit most a papné ápol. Csak önző módon, mindig a maga
kedvére élt. Az összecsapások után váratlanul elutazik. A papné
hosszú levelet ír neki. A levél a megbocsátás aktusa: "Rájöttem arra,
hogy van könyörület."

A Fanny és Alexander szinte regényszerű, részletes forgatókönyvét
Bergman 1979-ben Írta. A belőle készült, talán utolsó filmje életmű-
vének egyik legjobb alkotása, de csak a jelentős irodalmi alkotás-
nak számító könyvvel együtt adja a teljes élményt." Az Isten-kérdés
itt sem hagyja nyugodni. Keserűbben, mint eddig, a főszereplő kis-
fiú istengyalázó szájába adva és tehetetlen kétségbeesésébe helyezve
küzd egy kegyetlen és megragadhatatlan Isten ellen -, valójában,
noha maga nem tudja, a mindenható irgalmas Istenért. A film papi
szereplője rideg erkölcsi elveivel, képmutatásával, kegyetlen bánás-
módjával teszi elviselhetetlenné mostohagyermekeinek helyzetét. Így
idézi áttételesen Bergman saját fájdalmas gyermekkori ernlékét a
szígorú vallásos nevelésről, a komor otthoni légkörről. A szeretet el-
lenpéldáit - Isten megcsúfolását - sokszor éppen kereszténynek
tartott hamis felfogás képviselte az egyházban.

Kaptunk választ?
Ha visszapillantunk az olvasottakra, Berman belső problémái fe-

lől, az életmű egysége bontakozik ki. Szinte az egyhangúságig ugyan-
azok az emberi kérdések vonulnak végig filmjei során. Mégis meg-
unhatatlanok alkotásai, mert az alaptémák változatlanul izgalmas,
örök kérdések, és érezzük bennük a valóságos jelent. Egy-egy villa-
nással elénk is tűnik a kor. Mint például a híradókép beiktatása a
vietnami önmagát elégető buddhista szerzetesről a Personában. Sa-
ját nyilatkozata kétségtelenné teszi az atomháború rémének közre-
játszását A hetedik pecsét pestisjárványában.

Nem a szélesebb vonatkozású társadalmi kérdések, hanem a leg-
szűkebb emberi kapcsolatok problémái érdeklik: férfi és nő, anya
és gyermek, testvér és testvér, ember és ember. Fő kérdése: hogyan
találhatjuk meg egymást? Feloldható-e - olykor titkolt, máskor
nem tudatos vagy gyötrő - magányunk emberi közösséggel? Ennek
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küzdelmes ábrázolásával együtt jár az emberi lét kérdéseinek meg-
szólaltatása : az emberi sors fenyegetettsége, az élet értelmetlensége,
a halál. A Rossz valósága és a félelem szerongása. Ezért rohamozza
meg újra és újra a transzcendens dolgok, az isteni láthatatlan való-
ságok falát. Nem tud áttörni ezen a falon, de nem tud belenyugodni
sem, hogy a megismerés, a tapasztalat határain túl a Semmi vár.
Nem olyan elvont filozófiai kérdés foglalkoztatja, hogy van-e Isten
vagy nincs, hanem az kínozza, hogy nem kap választ a lét végső kér-
déseire. Mintha azt mondaná: van vagy nincs Ist-en -, nem tudjuk,
de annyi bizonyos, ha van Isten, hallgat.

Bergman a keresztény hitet elutasítja, de hiányát kétségbeejtő em-
beri állapotnak tartja. Különösen megrázóan jelzik ezt azok a jele-
netei, amikor nem hívő emberek kapaszkodnak hiába valami bizo-
nyosság, támasz után. Filmjeinek e vonását mai filozófiai kifejezés-
sel "v,allásos ateizmusnak" lehetne nevezni, de nem ilyen egyszeru a
helyzet. Az író-rendező nem tud belenyugodni az Isten-nélküliség
hiányérzetébe. hanem továbbra is kiált a néma ég felé; a Semmi
megtapasztalása ellenére küzd transzcendens valóságért. Ennél to-
vább nem tud jutni, de ez végigkíséri filmjeit. Azt is megfigyelhet-
jük, hogy elismeréssel, sőt talán némi vágyódással hajol meg a film-
jeiben teremtett hívő emberek alakja és azok bizonyossága előtt.

A kereszténységból a leglényegesebb elemeket átveszi Bergman -
immanens emberi síkra vetítve, a transzcendens, isteni hátteret ki-
kapcsolva. A keresztény hit egyik legközpontibb része a bűnbánat és
a bűnbocsánat. Gyermekkori komor neveltetésében sajnálatosan az
ún. törvényeskedő vallásosság jutott túlsúlyra. és ennek következté-
ben joggal marasztalja el az állandó rossz lelkiismeret torzulását.
Mégis a bűn - a Rossz - valóságát tapasztalva és ábrázolva, az em-
berekkel szemben elkövetett vétkeink nyomasztó tudatára keresi a
megoldást, és az Istentől ugyan függetlenített, de elnyerhető bűnbo-
csánatban találja meg. A megbocsátás jelentősége a mi kuszált em-
beri kapcsolataink ban nagy mondanivalóvá nő utolsó filmjeiben.

A földöntúli üdvösség keresztény reménységét elveti, de amire rá-
bukkan helyette, az már - a mi hitünk szerint - transzcendens
valóság, s a földön ugyan csonkán, de már jelenvaló örök élet igazi
tartalma: a szeretet, Ez az a pont, ahol Bergman - akaratlanul -
Isten tanújává, rejtett kereszténnyé, anoním Krisztus-követővé válik.
Nem akármiféle szeretetről van szó. Bergman nem hagy két-
séget afelől, hogy ő az újszövetségi értelemben vett szerétetet vallja
az egyetlen menedéknek és megoldásnak az emberi létben, élet és

.halál közepette egyaránt. Hangsúlyoznunk ,kell, hogy e tekintetben

.sincs mondanivalójában változás régebbi és újabb filmjei között.
"Az Isten szeretet" - valljuk mi hittel, amit Bergman idéz az ni-
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szövetségből (lJános 4,16). S ebből az is következik, hogy az igazi
szerétetben jelen van az Isten. Bergman az igazi szeretetről tanús-
kodik, és ezzel - noha nem szándéka - Istenről tanúskodik. Ami-
kor valamelyik filmbeli alakjában a keresztény hitet megjeleníti, ott
mindig - rni így mondjuk : elválaszthatatlanul - megvalósulva lát
és láttat többet-kevesebbet az újszövetségi értelemben vett szeretet-
ből. Azzal, hogy az emberi kapcsolatok és az emberi lét gyötrő kér-
déseiben ezt a szeretetet állítja oda egyetlen igazi megoldási lehető-
ségül -, az Isten-kérdésben korunk emberének, korszerű módon a
legjobb választ adja.

A forrás nyomában

Honnan vette Bergman az Isten-kérdésben ezt az átélt mondani-
valót, amelyet ilyen visszatérően hirdet filmjeiben? Minderrvalószí-
nűség szerint SÖ1·en Kierkegaard-tóI. Ez a szellemi örökség azonban
tisztázásra szorul,

Meglehetősen elterjedt vélemény a Bergmannal foglalkozó szakiro-
dalomban, hogy ő Kierkegaard filozófiájának a hatása alatt áIl.5 Vi-
szont nyilatkozataiban Kierkegaard-ra nem hivatkozik, hanem Sartre
hatását említi. A 20. század közepén az egzisztencializmus jelentős be-
folyást gyakorolt értelmiségi körökben, s világszemlélete megfelélhe-
tett Bergman életérzésének. lelki alkatának. A nagy rendező még-
sem tekinthető az egzisztencialista filozófia képviselőjének, mert
Heidegger vagy Sartre gondolati rendszerének építménye teljesség-
gel hiányzik nála. Csak egyes elemek - mint a magány, a semmi, a
lét értelmetlensége - szerepelnek nála gyakran. Ezek a fogalmak
valóban megtalálhatók Kierkegaard-nal, akitől az egzisztencializmus
átvette őket; Kierkegaard filozófiai rendszerével viszont nem talál-
kozunk a Bergman-filmek gondolatvilágában. Semmi nyoma nincs
például annak, hogy Bergman filmjeiben megjelenne a kierkegaard-í
nevezetes hármas stádium: az ő értelmezésében vett esztétikus,
etikus, vallásos magatartás és élet, amint ezt egyik olasz filmeszteta
könyvében állítja." .

Az Isten-kérdésben a főér mégis Kierkegaard-tól patakzik bele
Bergman gondolkozásába és művészetébe, A 19. századnak ez a nagy
dán gondolkodója lényegében vallásos szerző akart lenni, ahogyan
maga írja visszatekintve munkásságára, s ezt életműve megerősíti.
Heller Agnes tanulmánya jól ragadja meg a Vagy-vagynak, Kierke-
gaard első érett művének a lényeget, amikor a hatalmas kötetet "a
vallásos tudat fenomenológiájának" nevezi, s megállapítja, hogy
Kierkegaard szerint az előbb emlí tett "mindhárom stádiumot a szub-
jektumnak a transzcendenciához való viszonya jellemzi". Arról is ta-
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núskodik ez a magyar tanulmány, hogy "a Vagy-vagyot követő
Kierkegaard-í filozófia (... ) teljesen a vallásos stádium álláspontjára
helyezkedik."? Ezekhez a jelzésekhez még hozzáteszem, hogy Kierke-
gaard-t nem lehet igazában ismerni a vallásos tárgyú könyvei nél-
kül, amelyekben főként bibliai igék alapján kifejti a vallásos egzisz-
tenciát.

Nyilvánvaló, hogy amikor Bergman egyedül a keresztény hitet ál-
lítja szembe a lét abszurditásával, mint megoldást, amelyet ö ugyan
nem tud elfogadni, de a filmjei tanúsága szerint elvetni sem képes
-, ez valamennyi egzisztencialista előd közül csak Kierkegaard-hoz
vezet vissza. Természetesen azzal a különbséggel, hogy Kierkegaard
vállalta a hit döntését Krisztus követésében.

Érdekes felfedezés lehet számunkra az evangélikus Kierkegaard
vallásos tárgyú könyvei között A szeretet cselekedetei címü, 184i-
ben megjelent testes kötet. Ismertetését magyarul Szeberényi Lajos
Zsigmond tette közzé, 1937-ben.8 A mű teljes szövege német fordítás-
ban hozzáférhetö." Kierkegaard imádsággal kezdi könyvét: "Miképp
lehetne helyesen beszélni a szeretetről, ha rólad megfeledkeznénk,

ó szeretet Istene, akitől származik minden szeretet a mennyben és a
földön. Te, aki nem kíméltél semmit sem, hanem odaad tál mindent
a szeretetben. Te, aki szeretet vagy, úgyhogy a szeretetet tanúsító
csak általad és tebenned szerethet igazán! Hogy lehetne a szeretet-
ről igazán szólani, ha megfeledkeznénk rólad, aki nyilvánvalóvá tet-
ted, hogy mi a szerétet. (... )"

Az első oldalakon ezt olvassuk: "A szeretet rejtett élete a legben-
sőbb és legkikutathatatlanabb, amint kinyomozhataUan annak az
egész léttel való összefüggése is. Amint a csendes tó alapja mélyen
fekszik a forrásban, amelyet szem nem láthat, akképpen az emberi
szeretetnek még mélyebb az alapja az Isten szeretetében. Ha nem
lenne forrás a mélyben, ha Isten nem lenne a szeretet, (... ) az em-
berben sem lenne szeretet. (... ) A szeretet titokzatos eredete Isten
szeretetében van." De a sz'eretet is mozgásban van, mint a tó vize,
és - ellentétben kiszáradó tavakkal - soha ki nem apad, mert
örökké patakzik a forrása.

A könyv második részében sorra veszi Kierkegaard éppen Pál
apostolnak az első korinthusi levél 13. részében írott szavait: a sze-
retet türelmes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem keresi a
maga hasznát, a szeretet nem örül a hamisságnak, a szeretet min-
dent elfedez, a szeretet mindent hisz, a szeretet mindent remél, a
szeretet mmdent eltűr, a szeretet megmarad. Könyve végén János
első levelét idézi: "Szeretteim, szeressuk 'egymást" (4,7). "Mintha az
apostol azt mondaná - fűzi hozzá Kierkegaard -, (... ) az emberek
iránti szeretet az egyetlen, ami az életnek értéket ad; e nélkül a sze-
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retet nélkül tulajdonképpen nem élsz. És a szeretet az emberek
iránt egyúttal az egyetlen boldog vigasz, itt és odatúl."

Az összecsengésből feltételezhetjük, hogy Bergman olvasta Kierke-
gaard-nak ezt a művét. Mindenesetre filmjein átüt Kierkegaard-nak
a jelenkorban különösen is rnodernül hangzó bizonyságtétele Isten-
ről. A "hallgató Isten" Kierkegaard-on keresztül mégis szólt Berg-
manhoz.

Nem tehetem meg, hogy Kierkegaard előző szavainak folytatását
le ne Irjam, ahova Bergman már nem jutott el: A kereszténység "szá-
modra minden, más emberhez való viszonyt Istenhez való viszonnyá
tesz. (... ) Keresztény értelemben az embernek végső soron és lénye-
gében csak Istennel van dolga, jóllehet mégis a világban és a neki
kijelölt földi életviszonyok között kell maradnia. Ez a tudat azonban,
hogy mindenben Istennel van dolgunk, (... ) a legnagyobb vigaszta-
lás és a legnagyobb erőfeszítés."

1980
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Egy siker könyv, amely választ vár tőlünk

Hankiss Elemér Diagnózisok című könyvét megjelenése után nyom-
ban elkapkodták (1982. Magvető Kiadó). Hét tanulmányát foglalja
egybe a Gyorsuló idő sorozatnak ez a kötete. A szerző társadalmi
problémákra mutat rá, mégpedig olyanokra, amelyek az emberi-
társadalmi tudatnak és a mindennapi együttélés formáinak megúju-
lását .kíviinják. Megállapításai szociológiai éléslátását tanúsítják, s ja-
varészt csak igenelhetjük őket. A problémák kapcsán több helyen
foglalkozik az egyházak, a kereszténység szerepével, illetve keresz-
ténynek mondott nézetet vázol fel. Ezeken a pontokon megszólítva
érezzük magunkat. Hozzászólásunk részben elmélyíteni akarja a ke-
resztény hívő Ielelösségét, részben teológiai, egyházi szempontból he-
lyesebb megvilágításba próbálja helyezni az adott részletet.

"Közöss'égek válsága és hiánya"
A szerző az életképes emberi közösségek krónikus hiányát álla-

pítja meg az elmúlt három-négy évtized magyar társadalmában. Két
típusát jellemzi a közösségeknek : a közvetlen közösségek tagjait sze-
mélyes kapcsolatok fűzik össze. Ilyen közösség lehet egy baráti kör,
egy összeforrott munkatársi gárda, egy a lakóhelyhez kötődő közös-
ség és így tovább. Az eszmei közösségeknél elsősorban nem az együtt-
lét, hanem az együvé tartozás a lényeges közösségteremtő erő. "Gon-
doljunk csak (... ) egy vallási felekezet tagjaira." A régebbi hagyo-
mányos közösségek között említ a szerző a negyv-enes évekből egy-
két felekezeti ifjúsági mozgalmat, s világnézeti tartalmuktól elhatá-
rolva magát, "hasonló szerkezetű közösségek hiányát" sajnálattal ál-
lapítja meg. Egy közösség alkotó tényezői: a közös érdek, a közös
cél, a közös értékrend meglétének a tudata, a "mi" tudat. A szerző
okfejtésének alapvető pillére: közösségekre az embernek mint egyén-
nek és a társadalomnak mint egésznek egyaránt szüksége van.

Szociológíai oldalról alátámasztva láthatjuk, hogy az egyház egyike
azoknak a közösségeknek, amelyek nek hálózata átfogja és ezzel erő-
síti a társadalmat, a hozzá tartozó egyénnek pedig tartást, érzelmi
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melegséget adhat. Kétségtelen, hogy az egyházak ma fokozódóan töl-
tenek be ilyen szerepet hazánkban. Ennek mozgatója egyrészt ko-
runk emberének a rnagányosságí érzetből támadóközösségigénye,
másrészt az egyházak új ráébredése közösségi mivoltukra. Nem lebe-
csülendő, amit az aktív egyháztagoknak a gyülekezethez való tarto-
zás, a gyülekezeti alkalmakon való részvétel közösségi tudatban ad.
Tamási Áron Abeljének sóvárgó mondását az egyházhoz tartozás át-
élésére is alkalmazhatjuk, eredeti összefüggésében éppen egy néger
hívő mondja ki: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne." Üresebb, támasz nélkülibb, hidegebb lenne az életük
a templomtól és a gyülekezeti összejövetelektől megfosztottan azok-
nak, akik ezzel élnek. Az egyház közösségi funkciója az istentiszte-
leten is hat, és közösségi mivolta ott is átélhető. De a közösség szű-
kebb körben való rnegvalósulására, a közvetlen közösségre fokozód-
tak az igények az egyházakban. S szinte magától alakultak ki ilyen
együttlétek. ,

Egyházi önvizsgálatra is késztet megállapításaival akaratlanul a
szerző. Vannak olyan - főként - értelmiségiek, akiket "eszmei kö-
zösség" szála kapcsol az egyházhoz, de nem érzik lelki szükségét az
istentiszteleten való részvételnek, nem találják szellemi igényüket
kielégítőnek az igehirdetéseket, vagy egyszerüen nem fér bele a gyü-
lekezeti élet az életbeosztásukba. Az egyes egyházakban' jelentkező
ún. kisközösségek figyelmeztető jelek, hogy az egyház mai életének
közösségi formáihoz az azonos gondolkodás egyik szükséges előfel-
tétel. Az első keresztények napi életközössége ma inkább közös élet-
körülményeket, baráti kapcsolatokat kíván. Az egyház közösségí
funkciójának korszerű megvalósítása csupa kérdőjelet, vetít elénk.
Ki merné mondani, hogy tudja az utat?

"Az értéktudat kiforratlansága"
A szerző megállapítása szerint 1945 előtt az egyház olyan mérték-

ben nyomta rá bélyegét az emberek értéktudatára, hogya többsé-
güknekcsak egyféleképpen lehetett látnia a világot sa világban.ön-
magukat. Nem hiszem ugyan, hogy ez ilyen nagy mértékben meg-
volt, de Tolytassuk az ő gondolatmenetet: ez az értéktudat a háború
nyomán elvesztette hivatalos támogatását, az emberekben azonban
még nem forrott ki az értékeknek. norrnáknak, magatartásformák-
nak olyan egyértelmű új modellje, mirit amilyen annak idején pél-
dául a középkori szerzetes vagy lovag, a 18. századíangol "becsüle-
tes kalmár" eszménye volt. A hagyományos keresztény értékrend
mégis tovább hat Magyarországon ("egy 1977-,-78 fordulóján lefoly-
tatott országos vizsgálat adatai szerint a megkérdezettek55 százaléka
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val-lotta magát többé-kevésbé vallásosnak"), de elmosódtak jellegze-
tességei és más érték rendtől elválasztó határai.

Ez a szerző nyomán röviden vázolt tényálladék figyelmeztethet
bennünket, hogy munkáljuk egy mába illő helyes keresztény élet-
eszmény kialakítását és terjesztését. Sok jó irányú változás történt
már e tekintetben. Általában megszűnt hívő körökben az ún. világi
élettől való elzárkózás követelménye. A harmineas években még
ilyenfajta kérdések szerepeltek keresztény ifjúsági eszmecseréken:
szabad-e táncolni? Egyes vallásos irányzatok még a mozit is tiltot-
ták. De az eddigieknél határozottabb körvonalakkal rajzoihatnánk
meg a 20. századi hívő ember modelljét. Ebben nagy segítséget kap-
hatunk a lutheri kegyességtől. annak sajátos vonásaitól. (Távol áll
tőle például az aszketikus életmód. Nem véletlen, hogya puritaniz-
mus nem evangélikus talajon fejlődött ki.) Útközben ugyan több
minden elveszett, de nem újat kell kitalálnunk, hanem visszatérnünk
a reformáció gyökereihez, s ezt az örökséget megfogalmazni a má-
ban. Az általunk vallott helyes keresztény típus jegyeihez tartozik
az élet és a teremtett világ Istentől adott örömeivel való élés, a de-
rűs, bizodalmas életszemlélet,a hivatástudat, a társadalom öntevé-
kenységének elismerése, a kultúra értékeinek művelése vallásos szí-
nezettől függetlenül is, abban a bizonyosságban, hogy végső soron
minden Isten felé mutat. Tegyük hozzá, mert többen egyházon kí-
vül és belül még mindig nem értik: a tudományos világkép válla-
lása,- 'amely a keresztény világnézetnek ma szerves részeként tekin-
tendő. A nemzeti érzés és hazaszéretet -, csak szólammá ne váljék.
S egy rendkívüli nyitottság minden más felé, ami nem mi vagyunk
- más felekezetek, nem keresztény vallások, más világnézetek, más
népek felé. A korszerű keresztény értékrend igen tág ölelésű. Az
igazi' keresztény értéktudat klasszikus meghatározása Pál apostol
szava: "minden a tiétek, ti viszont a Krisztuséi, Krisztus pedig Is-
tené" (lKor 3,22-23).

"A bűntudatról mint társadalmi jelenségről"
Ebben a fejezetben utal a szerző többek között a 16. századi ma-

gyar reformáció - tévesencsak kálvinizmust emleget - prófétai
igehirdetésére, mely a hazánk ra szakadt nyomorúságban Isten bün-
tetését látta az ország vétkeiért. A hazai reformációnak a mohácsi
vész utáni ilyetén megnyilvánulásait érdemes lenne közelebbről meg-
vizsgálnunk. Az én ismereteim szerint nem az volt a magyar refor-
máció igazi hangja, amit a szerző az akkori nemzeti bűntudatképző-
dést megvilágító eszmei láncsorának utolsó szemeivel így fejez ki:
" ... vezekelnünk kell bűneinkért - Isten visszafogad majd a maga
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kegyelmébe - s egy jobb kor köszönt majd ránk." A vezeklés nyo-
mán Isten kegyelmének elnyerése - ez éppen ellenkezője lett volna
az alapvető reformátori igazságnak. A feltétel nélküli kegyelem gon-
dolata uralkodik Luthernél. A bünbánat vallomását a hazai reformá-
cióban is túlharsogta a bizodalom az Isten kegyelmében, amely bűn-
bocsánatot és megtérést, megújulást ad. Egyik legszebb példája en-
nek az Emlékezzél, hogy mi történt kezdetű énekünk (Kolozsvár,
1553. A mai Evangélikus Enekeskönyv 403. éneke). Két versszakát
ideiktatom szemléltetésül : "Könnyhullatás között esszük most a ke-
nyeret, Mert földünkön meg nem szántuk a szegényeket; Szenvedők-
től szemeinket elfordítottuk, Azért Isten haragját most rajtunk hor-
dozzuk. - Bizodalmunk tebenned van, felséges Isten, Mert megma-
radsz mindörökké ígéretidben. Kérünk téged, térítsd hozzád a mi
szívünket, Hogy elnyerjük irgalmadból üdvösségünket!" A Krisztus-
ról szóló evangéliumnak ez a bizodalmas hangja a magyar reformá-
ció fő vonása. Szépen állapítja meg néhai Sólyom Jenő egyháztörté-
nészünk ; " ... a nagy nemzeti katasztrófában úrnak és parasztnak
egyaránt a reformáció ajándéka, az evangélium volt egyetlen vigasz-
talója és erősítője". (Az egyház története.!. Győr, 1942.)

A második világháború utolsó éveiben súlyos bűnökkel terhelődött
meg a magyar társadalom - folytatja az író -, de elmaradt a bűn-
bánat az 1945-ös eszmélkedésben. Ez össztársadalmi méretben való-
ban így volt, de fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a protestáns
egyházakban :közvetlenül a háború utáni néhány évben jelentkezett
a bűnbánatra szólító hang. Nem egyforma teológiai színezettel és in-
tenzitással a református és evangélikus egyházban, s nem is jelentős
ellentmondás nélkül többek részéről. Az Isten előttiközös felelősség
hangsúlyozása társadalmi bűnökben, a zsidókérdésben -'- azoknak
az éveknek egyik egyháztörténeti ténye. A szerző szavai nyomán tar-
tozásunkra érzünk figyelmeztetést: tanulmányozni és publikálni kel-
lene az 1945-48 közötti évek egyházi sajtójából a közös felelőssé-g
bűnbánatra késztetését a közvetlen múltra tekintve.

A bűntudat és bűnbánat ébresztése, a bűn alóli feloldozás - álla-
pítja meg a szerző - sokáig a keresztény egyház működéséhez kö-
tődött a társadalomban, s így mint hatalmi eszközökkel való vissza-
élés terheli az egyház történetét. De tegyük hozzá: a lutheri refor-
máció éppen ezzel szállt szembe. S a bűn alóli feloldozás hatalmi
eszközként való 'kezelése teljesen ismeretlen volt a mi egyházunk-
ban.

Amit pedig a szerző új jelenségként lát és helyesel az egyházban,
azt teljes megyőződéssel vállaljuk. Bonhoeffert idézi: "Méltatlan do-
log az embert előbb bűnössé és értékét vesztett alannyá bélyegezni,
benne bűntudatot kelteni, hogy azután annál jobban prédikálhassuk
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neki Isten kegyelmét." Hozzáfűzöm : akadtak ugyan ettől eltérő evan-
gélizációs módszerek, de az eredeti lutheri felismerés ugyanez volt.
Csak fejből tudom idézni Luther egyik mondását: Keresztény igehir-
dető nem nyithatja ki a száját anélkül, hogy ne a bünbocsánatot hir-
desse.

A szerző annak a véleményének ad kifejezést, hogy modern teo-
lógusok "az eredendő bűnről szóló hagyományos egyházi tanítást
már-már elvetik; hangsúlyozzák, hogya bűnösséget nem lehet örö-
kölni, hogy az ember nem él ama hajdani, mitológiai eredendő bűn
rabságában. De részese mindenki az emberiség .tragikus sorsának',
annak, hogy mióta világ a világ, külső és belső erők sokasága kény-
szeríti arra, hogy elidegenedjék másoktól, önmagától és Istentől ... "
Ezekkel a mondataival elsősorban Tillichre uta1. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy amit a szerző észlel a modern teológiában, az nem a
bűn minden egyes emberben meglevő valóságának csökkentése, nem
- ahogyan ő fejezi ki - a kollektív bűnösség érvényének szűkítése,
hanem az "eredendő bűn" félreérthető megnevezésben rejlő mély
bibliai igazságnak a mai kor nyelvén, a modern ember gondolatvilá-
gában való megszólaltatása. Nem mondanak mást a könyvben idé-
zett modern teológusok, mint amit az egyik ókori egyházatya így fo-
galmazott az emberről: non potest non peccare, nem vagyunk képe-
sek nem vétkezni. Vagy mint amit az alapvető evangélikus hitval-
lási irat, az Ágostai Hitvallás így vall: " ... minden ember bűnösen
születik. Tehát Isten félelme és Istenbe vetett bizodalom nélkül, bű-
nös kívánságga1." A különbség pusztán Adám bibliai bűnesetének
történetként való olvasása, ahogyan a régiek tették, vagy pedig eg-
zisztenciális értelmezése, ahogyan magam is vallom. S ez nem is any--
nyira új a teológiában. Elég a harmincas, negyvenes évek jelentős
evangélikus dogmatikusára hivatkoznom: a bűneset nem az emberi-
ség kezdetének történelemelőtti ténye. " ... a bűn bennem támad, a
bűneset ma megy végbe. De egyúttal már megtörtént; nem én va-
gyok az első, aki vétkezik. (... ) Ezért a bűneset múlt és jelen egy-
szerre." (Paul Althaus: Die christliche Wahrheit. II. Gütersloh, 1948.)

Az egész fejezetből világosan kitűnik, hogy pozitív funkciójú bűn-
tudatkeltő és bűntudatoldó mechanizmusok működésére szüksége
van a társadalomnak. A szerzőnek ezzel a megállapításával szekulá-
ris oldalról megerősítve láthatjuk: amit az egyházban Isten Jézus
Krisztusban megjelent kegyelmének hirdetésével végzünk, annak az
a társadalmi jelentősége, hogyabűnbocsánatból fakadó új elhatáro-
zás, felelősség és jó cselekvés - ha valaki helyesen hallotta meg Is-
ten szavát - nem marad az egyéni élet síkján, hanem közösségi vo-
natkozásban is pozitiv módon jelentkezik. Ez a keresztény hívő éle-
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tében újra és újra végbemenő folyamat más ugyan, mint a társa-
dalmi bűntudat, de hatásában találkoznak a társadalmi megújulás
munkálására.

"Az irnlfarntiillizm us."
A magyar társadalom tagjai évszázadok óta élnek erős és egész-

ségtelen függőségben - kezdi utolsó tanulmányát a szerző. Ennek
a függőségnek a következménye az lnfantilizálódás. Azaz :az illető
korlat a szó szoros értelmében az egyháztól való gyermeki függőség-
felnőtté, független személyiséggé. Ebben a jelenségkörben kerül vizs-
gálatra a könyv lapjain "a vallások és vallási felekezetek szerepe is.
Első nekifutásra például azt mondták, hogy a katolikus vallási gya-
korlat a szó szoros értelmében az egyháztól való gyermeki függőség-
ben tartja hívő it ; szemben a protestáns-puritán gyakorlattal, amely
magára hagyja az embert az Istennel való párbeszédben, küzdelem-
ben, s így mintegy önállóságra, autonómiára, felnőttségre szoktatja.
Ugyanakkor azonban a katolíkus hívő függősége az egyháztól gyak-
ran oldottabb, feszültségmentesebb, rnínt a protestáns hívő függő-
sége a maga komor Istenétől, az önnön lelkébe beleépült szigorú is-
tenképtől." Meg kell jegyeznem, hogya fentebb rajzolt protestáns
hívőkép inkább a hagyományos kálvinista kegyességnek felel meg,
mintsem evangélikus modell. Luthernél Isten lényének alapvonása
a Krisztusról szólóevangélium alapján a mindeneket átfogó szere-
tet. A mi hitünk szerint az Istenről való kinyilatkoztatás csúcsán ez
az újszövetségi mondat áll, éspedig nem puszta fogalommeghatáro-
zásként: "Az Isten szeretet" (lJn 4,16).

Az Istentől való gyermeki függőség részletesebb megvilágítást kí-
ván. De előbb vessünk egy pillantást a fejezet további részére!
Négy, az utóbbi években bemutatott színdarab tartaimán láttatja
meg a szerző "a kényszerű gyermeklétből való kitörési kísérleteket",
azzal a helyes céllal, hogy vázolja, miként válhat a társadalom "fel-
nőtt emberek okos gyülekezetévé". "Igen ám - összegezi egyik szín-
darab kapcsán -, de ha a szülőknél, a felnőtteknél, Istennél van az
értékek világába való be-, illetve vísszabocsáttatás kulcsa, akkor az
oda mindenáron bejutni akaró gyerek vagy hívő totális függőségbe
kerül tőlük. A mindenkori szülők, egyházak, varázslók, demagóg ha-
talmak évezredek óta tudják, hogy a nyers erőszaknal is erősebben
köti meg az embert a bűntudat s még ennél is jobban a bűnbocsá-
nat reménye."

Megint csak a saját legközelebbi területűnket érintő állításra ref-
lektálunk. Az Istenhez való belső kötődés, a hit valóban infantilis
állapotba hozza az embert? Kétségtelen, hogy az Istenhez való vi-
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szonyunkat a gyermeki viszony képével szemlélteti az Újszövetség.
Luther a Miatyánk imádság megszólítását így magyarázza A kis ká-
téban: "Isten ezzel arra biztat minket, hogy higgyük, hogy ő igazán
Atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és tel-
jes bizalommal kérjük őt, mint a gyermekek édesatyjukat." Az Is-
ten iránti gyermeki bizalom azonban nem jár együtt gyerek es füg-
gőséggel. A hívő nem Isten előírt törvényének engedelmeskedik, ha-
nem szabadon, önállóan dönt cselekvésében a sz'eretet vezérlésével.
Az Istenhez kapcsolódás meghagyja szabadságunkat: nem rabszol-
gái vagyunk Istennek, nem is infantilis állapotban tartott emberek,
hanem Isten szeretett és szabad felnőtt gyermekei, akik éppen e kap-
csolat által jutnak valódi felnőtt léthez. A keresztény hit a legna-
gyobb szabadság, mert mindentől és mindenkitől belsőleg függet-
lenné tesz. Az Istenhez a keresztény hitben való belső kötődés nem
farag belőlünk önállótlan eszközöket, hanem Isten előtt felelős lé-
nyekké avat, akik éppen ezért felelősek az emberi közösségek ért is.
A bűnbocsánat nem elveszi, hanem visszaadja szabadságunkat. Szét-
tépi a lelkiismeret gúzsait, leoldja a bűntudat terhét. Ezzel odaér-
keztünk, amit a szerző szekuláris síkon a felvetett kérdésében vall:
"Sem az eszmények, hitek, normák nélkül pangó, sem a hozzájuk te-
hetetlenül, gyámoltalan gyerekként kötődő lét nem igazi felnőttlét."
A hívő embernek van "eszménye", "hite": az Isten. Van "normája":
a szerétet. S ezekhez "felnőttként", nagykorúan kötődi:k. Az pedig,
hogy Isten bocsánata és irántunk való szeretete a hála és a viszont-
szeretet tényét váltja ki belőlünk, ez transzcendens vonatkozásban
nem más, mínt emberi viszonylatban a hála és a viszontszéretet em-
berhezméltó legnemesebb érzése.

A fentebb elmondottak nem pusztán elvont dogmatikai tételek,
hanem a hitében nagykorú keresztény élettapasztalata is: Isten, a
mindenható, titokzatos, szent, kegyelmes Isten partnerként kezel
bennünket.

1983
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Az Újszövetség születése

Meghitt körben beszélgetés során felvetették, hogy szeretnének
közelebbit tudni a Biblia keletkezéséről. A kívánság az utóbbi évek-
ben fellobbant érdeklődés jele volt a Szeritírás mélyebb ismerete
iránt. Megnyilvánul ebben a kíváncsiságban a mai kor emberére jel-
lemző népszerű tudományos igény. A Bibliával kapcsolatosan hozzá-
járul ehhez az ismeretlenség köde: az egyházak szinte zárva tartot-
ták híveik elől azt a roppant tudásanyagot, amelyet a teológiai ku-
tatás összegyűjtött, s csak leendő papjaikkal ismertették a hittudo-
mányi főiskolákon. Ma annál inkább jogos a dörömbölés a zárt aj-
tón, mert a Biblia világával az általános ismeretterjesztés is beha-
tóan foglalkozik.

Az Újszövetség ókori keresztény iratok gyűjteménye, melyek az
első század második felében és a második század elején keletkeztek
(egyedül Péter második levele nyúlik mélyen bele a 2. századba). Az
iratok valamennyien missziói célt szolgáltak - a misszió szó tág ér-
telmében: a Jézus Krisztusban való hitet ébreszteni és megújítani,
ennek a hitnek minden cselekvésbeli és közösségi következményével
együtt. Nincs köztük egyetlen "semleges" irat sem. Ami az Újszövet-
ségben foglaltatik - akár egy személy, akár közösségi hagyomány
adja elénk -, mind egzisztenciálisan elkötelezett Jézus Krisztus mel-
lett, azaz a földön élt názáreti Jézus mellett, aki a feltámadt, meg-
dicsőült Krisztus. Az újszövetségi iratok sorait valamilyen módon
átszövi ez a hit. Függetlenül attól, hogy a Jézus Krisztusban való hi-
tet ma valaki minek és miként minősíti, az Újszövetség vizsgálata
során ennek a hitnek az iratokat átfűtő szerepét - hogy úgy mond-
jam - tudományosan is meg lehet állapítani. Az Újszövetség meg-
értésének az első feltétele, magának a 27 iratból álló gyűjteménynek
világos tanúsága, keletkezési indoka, hogy Krisztus-hitre akar hívni,
ebben a hitben megőrizni, ebből a hitből fakadó életmódban és re-
ménységben megerősíteni.

Az Újszövetség keletkezésének másik átfogó motívuma, hogy min-
den könyve gyülekezeti használatra született. Még a legszemélye-
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sebb irata is (Filem 2. vers). A levelek a gyülekezetek istentiszteleti
összejövetelén való felolvasásra voltak szánva, s az evangéliumoknak
már a régebbi, alakuló hagyományanyaga is gyülekezeti együttléte-
ken töltött be áhítatos, vagy a hit ismeretei re oktató szerepet. Az ira-
tok újszövetségi gyűjteményéhen előttünk áll az első kereszténység
egyházalapító tanúságtétele és lüktető, problémáktóI sem mentes
egyházi élete. A szoros gyülekezeti, egyházi vonatkozás nélkül érthe-
tetlen lenne az Újszövetség létrejötte. Joggal nevezik az egyház kőny-
vének.

A Jézus Krisztusban való hitnek a vezérlő szerepe az Újszövetség
keletkezésében távolról sem jelenti azt, hogy visszatarthatna az ira-
tok kritikai, mégpedig történeti kritikai vizsgálatától. Aligha van a
világnak még egy ókori könyve, amelyet évszázadok óta, egyre fo-
kozódó rnértékben, új meg új tudományos módszerekkel, a legap-
róbb részletekig úgy átvilágítottak volna, mint az Újszövetséget.
Közben a legellentétesebb tudományos feltevések csatáztak egymás-
sal. A kritikai vizsgálódás nem volt hithez kötve, csak tudományos
becsületességhez, az igazság felderítésének szenvedélyéhez ; hiszen az
Újszövetség történeti úton keletkezett szöveggyűjtemény, melyet a
filológiának és a történettudománynak az antik korba nyúló eszkö-
zeivel lehet és kell vizsgálnunk. Természetesen, ha ezt a munkát
hívő tudós végzi, a hitből fakadó szöveg értelme egzisztenciálisan be-
lülről érinti, de hite nem befolyásolhatja kritikai vizsgálódását.
Aminthogy nem hívő tudósok rengeteg kutatási eredménnyel járul-
tak hozzá az újszövetségi iratok keletkezésének és értelmezésének
felderitéséhez. (A "hívő" és "nem hívő" megjelöléseket természete-
sen nagyon óvatosan, fenntartással szabad használnunk, mert a lel-
künkben élő hitet egyedül Isten ismeri.)

Vannak a nem teológiai végzettségű egyháztagok, sőt a lelkészek
között, akik féltik a Biblia isteni tekintélyét a történeti kritikai ku-
tatástól. Személyes tapasztalatom szerint, mely másodéves teológiai
hallgató koromra nyúlik vissza, valóban hitbeli küzdelmet jelenthet
az a fordulat, amikor az addig személyes áhítatul forgatott Biblia tu-
dományos boncasztalra is kerül. De minél jobban tárul fel előttünk a
Szeritirás történeti háttere és tudományos magyarázata, egyre alá-
zatosabb hittel vesszük kézbe, és Isten beléje rejtett mondanívalójá-
nak egyre mélyebb titkai jönnek napvilágra.

Megfigyelhető különben, hogy az Újszövetséget kutató teológusok
egy része - erősen kisebbségben vannak ugyan, de nem ez a körül-
mény befolyásol véleményformálásomban - hajlik arra, hogy lehe-
tőleg minél többet "megmentsen" az Újszövetséggel kapcsolatos ha-
gyományos egyházias felfogásból. Eredményeiken érződik ez a jó-
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szándékú és nyilván meggyöződésükből, lelki alkatuk ból folyó ten-
dencia. Nyomukba lépnek hasonló konzervatív gondolkozású lelké-
szek, egyes biblia olvasó hívők. Ez az alapjában véve "nemes szándék
azonban olyan előfeltételt vihet bele öntudatlanul teológiai szemlé-
letükbe, mely eleve visszatart merészebb, de igazabb eredmények
felhasználásától. Szeretném óvni a hívő olva sót attól, hogy "hitet-
lennek" minősítsen egyes újszövetségi kutatási eredményeket vagy
feltevéseket azért, mert azok a vizsgálódást egyedül a történeti igaz-
ság mértéke alá helyezik. Egyébként ismételten megfigyeltem, hogy
sokszor éppen a legmerészebb tudományos álláspontot képviselő tu-
dósokból ütközik ki a mély személyes hit. Az Újszövetség kritikai
szemlélete hitünket tisztábbá teszi és erősíti.

Az Újszövetséget fátyol borítja. A leplet pusztán külsőleg jelzi,
hogya rendkívül széles és mélyreható kutatások kétségtelen eredmé-
nyei ellenére fennállnak eltérő vagy egymással ellenkező tudomá-
nyos feltételezések, kideríthetetlen adatok, megfejthetetlen problé-
mák. Ezek közül a soha le nem zárulható vizsgálódás sokat tisztáz
majd. A fátyol azonban nem csupán történeti jellegű, sokkal inkább
az Újszövetségből magából adódik. Amint látni fogjuk, az egyes ira-
toknál másképpen és másképpen jelentkezik. Mielőtt az Újszövetség
iratainak keletkezését közelebbről szemügyre vennénk, gondolkoz-
zunk el a belülről szövődött fátyol tényén és értelmén: Isten nem
engedi, hogya szent iratokkal mintegy kezünkbe vegyük őt, s sza-
vát egy könyvbe fektetve birtokoljuk. Isten nem adja ki ezt a kőny-
vet a kezéből. A fátyol" a hit alázatára, nyitottságára, Istennek való
bizodalmas kiszolgáltatottságára figyelmeztet. Térdre kényszerít.
Amint az ószövetségi történetben olvassuk, amikor Mózes az égő csip-
kebokorból hallotta az Úr hangját: "Oldd le sarudat a lábadról,
mert szent az a hely, ahol állasz" (2Móz 3,5). Erre a rejtélyekkel teli
szerit földre indulunk.'

Amikor kinyitjuk az Újszövetséget, elején az evangéliumokat ta-
láljuk. Nem ezek az Újszövetség legrégibb iratai, de Jézus földi éle-
téről szólnak, s ezért méltán helyezte őket a szent iratok élére az

.• Félreértés elkerülése végett hangsúlyozorn, hogya "fátyol", "lepel"
ebben az írásomban saját illusztráló képem, s nem azonos 2Kor 3,12-
Hl-ban szereplő bibliai szóval. Ott Pál apostol arról szól, hogy a zsidó
hit az Oszövetség olvasása 'során nem veszi észre a törvény kárhozatot
hozó mulandó szerepét, míg Krisztust el nem fogadja. lAz Üjszövetségre
is érvényes, hogy a Krisztus-hitben tárul fel igazi értelme, de a fátyol,
lepel gondolatmenetemben itt mást jelent: a bibliai iratokat" burkoló,
hol sűrűbb, hol ritkább homályt.
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egyház a 2. században. A négy evang élium kutatása vezet bennünket
legmélyebbre a titkok földjén. Evangéliumoknak a második század
során kezdték nevezni őket. Mindegyik névtelenül íródott. Az új-
szövetségi iratok gyűjteményében, 'a kánonban, feliratu'k már így
szólt ; evangélium Máté szerint, Márk szerint,' Lukács szerint, János
szerint. Kifejezésre jut ebben, hogy egyetlen evangelium van, a Jé-
zus Krisztusról szóló örömhír, s ennek változatai az egyes evangé-
liumok.

Az evangéliumok egyedülálló irodalmi műfaját Márk evangéliu-
mának írója teremtette meg. Az evangéliumok közös jellegzetességeit
a következőképpen lehetne egyetlen mondatba tömöríteni: Jézus éle-
téből vett események és tanítások gyűjteménye, mely Jézus kereszt-
jében éri el csúcspontját - a könyv írójának sajátos szerkesztői
szempontjának fonalára fűzve és húsvét felől visszatekintve. Az evan-
géliumokban közölt történetek és tanítások Jézus egykori földi út-
jára akarnak fényt vetni, de nem pusztán emlékezéssel, hanem a
szerző jelene felé fordítva, saját kora kereszténységéhez szóló bizony-
ságtételül. Mindegyik részletet áthatja, sokszor formálja, teremti az
a bizonyosság, hogy ez a Jézus, akiról földi élete keretében szól, fel-
támadott és él, jelen van mint megdicsőült Krisztus. Mindez talán
érthetővé teszi azt a ma már általánosan elfogadott teológiai meg-
állapítást, hogy az evangéliumok nem életrajzok.

Az evangéliumok anyaga jelentős részükben visszanyúlik a palesz-
tinai őskereszténység idejébe. Jézus feltámadása után szóbeli hagyo-
mányként adták tovább a róla szóló történeteket és egykori szavait.
Az évtizedeken át tőrténő továbbadásban a földön járt Jézus szavai,
főként pedig a róla szóló történetek változásokon mentek áto A ha-
gyományképződés hosszú folyamatában új elbeszélések is alakultak .

. Az így összegyűlő hagyományt egyes részeiben írásba rögzítették,
hiszen múlik az idő és új nemzedékek jönnek. Egyes összefüggő rész-
letek a gyűjtés során már korán egybeállhattak (pl. Mk 4-ben talál-
ható három példázat). Aztán keletkeztek Irásbeli gyűjtemények Jé-
zus . szavaiból, tanításából. Tetteiről is lehettek gyűjtemények, az
egyiket meg is tudjuk állapítani: Jézus csodáinak elbeszélései.

Az ismeretlen "Márk", a második keresztény nemzedék tagja, gyűj-
tötte össze elsőnek a tudomására jutott szóbeli és írásbeli hagyo-
mányt azzal a céllal, hogy evangéliumot írjon a fentebb körvonala-
zott értelemben. Irata 70 körül keletkezett, valahol a hellenisztikus-
kereszténység területén. (Az idegen szavak magyarázata a jegyzetek
között olvasható. - A 16,9-20 az evangélium későbbi befejezése.)
Anyagát úgy rendezte és írta meg, hogy szerkesztői szempontja ér-
vényesüljön: Jézus személyének végső, isteni titka - ő Isten Fia-
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rejtve marad a keresztig (15,39). A megfeszített és feltámadt Krisz-
tus Isten evangéliuma, örömhíre.

Márk evangéliumát tartják kezükben a mintegy húsz évvel ké-
sőbb, 90 körül keletkezett Máté- és Lukács-evangélium írói. Már-
kon kívül ők felhasználják Jézus mondásainak egy írásbeli gyűjte-
ményét is. E két forráson kívül mindegyikük hozzájut más és más
hagyományhoz is, ezek alkotják e két evangélitim különálló darab-
jait (pl. a tékozló fiú története Lukácsnál). Máté evangéliumának
névtelen szerzője a zsidókból lett keresztények közé tartozik, és reá-
juk 'tekintettel szerkeszti, írja evangéliumát. Örzi benne a keresz-
ténység számára az ószövetségi örökséget, és ezzel együtt szélesre
tárja az egyház kapuját a pogányok előtt: az evangélium az egész
világé. Szíriában írhatta könyvét. Lukács evangéliumának hasonló-
képpen névtelen írója a hellenisztikus kereszténység területén él, po-
gányból lett keresztény. Az ő világának akarja hirdetni Jézus törté-
netét, mint az idő folyásának középpontját, amely felé Isten ószö-
vetségi ígéretei futottak és amely után az egyház korszaka kezdődött
(ő írta az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvet is). Bevezetésében
elmondja, hogy gondosan utánajárt az eseményeknek. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy történetíró akart lenni, vagy életrajzi művet
alkotott volna. Az ő evangéliuma is a hagyományanyag felhaszná-
lása szerkesztői célja érdekében, a megdicsőült Jézus Krisztusról
való bizonyságtételre (24,50-53).

János evangéliuma sajátosságaival eltér az első három evangelium-
tól. Jézus beszédei egészen más jellegűek: hosszú elmélkedések, me-
lyeket egyik írásbeli forrása alapján formál az evangélista. Tettei is-
teni dicsőségének megnyilvánulásai az evangélista másik írásbeli
forrása nyomán. A szerző ezenkívül önállóan merít a Jézus életére
vonatkozó Márk előtti őskeresztény hagyományanyagból. Nem tá-
maszkodik az első három evangéliumra, noha ismeri tartalmukat, és
anyagában van velük érintkezése. Mindezt szerkesztői céljának szol-
gálatába állítja: Jézus Krisztusban Isten kinyilatkoztatását mutatja
fel sajátos szókinccsel. Gnosztikus- környezetének vallási fogalmait,
képzetvilágát veszi eszközül, hogy az azokat ismerő embereknek, de
éppen a gnosztikus tanokkal vitatkozva hirdesse Krisztust. Ennek az
evangéliumnak minden apró részletén különösen is erős fénnyel 'ra-
gyog Krisztus feltámadásának, megdicsőülésének sugárzása. Ez az az
evangélium, mely legvilágosabban állítja bele Jézus földi alakját; tör-
ténetét az író saját jelene körülményeí közé, és tükrözi földi életén
keresztül is isteni voltát. A benne szereplő "szeretett tanítvány" nem
azonosítható Jézus egyik tanítványával sem. Inkább az evangélium
szerzője rajzolja meg benne - és szövi Jézus történetébe - az ideá-
lis tanítvány képét. Az evangélíumot névtelen szerzője 90 után, leg-
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később a századfordulón írhatta. Zsidó származású keresztény, Szí-
riában élhetett, olyan helyen, ahol a keresztények zsidó és szinkre-
tísta- kőrnyezettel érintkeztek. Az evangéliumot írója halála után
még átdolgozták, és ekkor csatolták hozzá a 21. fejezetet.

Az evangeliumokra bomló lepel főként két szálból szövődik. 1. Mi-
vel nem életrajzot akarnak adni s hiányoztak is ehhez a szükséges
pontos források, végleges biztonsággal sehol sem tudjuk eldönteni,
mi az, ami bennük egykorú emlékezésnek számít, s mi az, amit a
hagyományképződés és az evangélista szerkesztő munkája alakított,
hozzátett, változtatott. Jézus mondásait végtelen tiszteletben tartotta
és hűséggel örökítette tovább az első kereszténység, de a saját új
helyzetében figyelt rájuk. Míndezért vitatni lehet - és vitatják is
komoly érvekkel - azt a kutatói irányt, amely Jézus egyes legsajá-
tosabb szavait véli megtalálni az evangéliumok sok jézusi szava kö-
zött. S ugyanez áll a történetekre is, amelyeket a kutatók hallatlan
precizitással vizsgálva sem jutnak kétségtelen eredményre eredetü-
ket és eredeti formájukat illetően. - 2. Az első kereszténység az élő
Krisztus szavát hallotta ki az ígehirdetésből, annak bármilyen szó-
beli vagy írásbeli formájából is. Ez nem volt kritikátlan átvétel (lJn
4,1-3). Nem is mosódott el a különbség Jézus egykori szava és az
Úrnak a húsvét utáni bizonyságtevésben megszólaló szava között
(erre látunk majd példákat). De a megdicsőült, élő Krisztus szavá-
nak mint a jelenben hitre hívó és útmutató igének a valósága nyil-
vánvalóan hatott a hagyomány' formálódására és az evangéliumok
írására, Az evangéliumok szerkesztőí-íróí a földön járt Jézus és a fel-
támadt, a jelenben élő Krisztus azonosságának tudatában végezték
rnunkájukat, megadva létjogát - ma így mondanánk - az emléke-
zésnek és az aktualizálásnak, a földi Jézusról való tudósításnak és a
Iáthatatlan, de élő Krisztusra való figyelésnek. Szemléletesen mu-
tatja még a század végi kereszténységnek is ezt a felfogását az élő
'Krisztus friss szaváról a hét kisázsíai gyülekezethez intézett üzenet
(J'eI2-3).

Az evangéliumok ra bomló lepel azt jelenti, hogy Jézus földi alak-
ját, tetteit, szavait hol sűrűbb, hol ritkább történeti fátyol mögött
látjuk, halljuk, s alázatos hittel el kell fogadnunk, hogya földön
járt Jézus így, sejtelmesen, rejtetten lép elénk. De az a nagyszerű,
hogy mégis egyértelműerr jelenik meg előttünk az evangéliumokból
az ő élete és tanítása, átfogóan mindezek fölé növő keresztje és fel-
támadása. A négyevangélium hangja, a sajátos negyedik é is, egyet-
len összhangba olvad. Az evangéliumok különbözőségeín és történeti
fátylán át az Úr tekint reánk a Galileai tó mellől s megdicsőülése
után láthatatlanul az egész fiatal kereszténység életéből. Hogy ezt az
arcot e fátyoion át helyesen láthassuk - a "tükör által homályosan"
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való látás értelmében itt a földön (lKor 13,12) - s hangját nekünk
szólóan tisztán hallhassuk, ebben segít az evangéliumok történeti kri-
tikai kutatása, az a tengernyi fáradozás, amelyből egy csöppet talán
az előző sorok érzékeltettek.

Lukács evangéliumának folytatása az Apostolok cselekedetei.
(A cím csak később került az irat fölé.) Ugyanaz a névtelen, művelt
szerző írta. Az általa hozzáférhető elég kevés hagyományanyaget
használja fel, hogy Jézus feltámadásától kezdve megrajzolja az evan-
gélíum útját pünkösdön, az első gyülekezetek megalakulásán és a fel-
vetődő gyülekezeti problémákon át Pál apostol missziói útjaiig - az-
zal a nyitott befejezéssel, hogy Pál fogolyként, de akadálymentesen
hirdeti Krisztust a korabeli világ középpontjában, Rómában. A mű
az első század végén keletkezett. Nem történeti tudósítás. írója nem
ismeri Pál leveleit, sem közelebbről Pál teológiáját. Több ponton el-
tér a Pál leveleiben közölt adatoktól, amelyek történetileg hitelesek.
Az író nagyszabású kompozíciója arról való bízonyságtétel.. hogy az
evangélium szenvedések vállalásával, de eljut az egész világra.
A konkrét részletek megfelelnek a mű írása idején alkotott képnek,
amely a hellenisztikus, pogányokból lett kereszténységben élt a
szerző környezetében az egyház első időszakáról. Ez a kép az a fátyol
a könyvön, amely mögött lüktet a részleteiben nem ismert, emberi-
leg nehezen megfejthető rejtély: a Krisztus-hit hallatlanul gyors ter-
jedése a római birodalomban. A hívő szem rácsodálkezhat Isten
evangéliumának mérhetetlen erejére.

Pál apostol levelei kevesebb történeti talányt adnak, de éppen ele-
get ahhoz, hogy kutatásuk messze lezáratlan legyen. A kétségtelenül
tőle származó levelek az Újszövetség legrégibb iratai: az első század
közepéről valók. Keletkezésüket missziói munkája hozta magával. Az
általa alapított thesszalonikai gyülekezetből távollétében kérdéseket
intéztek hozzá. Ezekre válaszol a thesszalonikaiakhoz írt első leve-
lében. A levelet Korinthusból 50-ben írja. A kisázsiai Galácia római
tartomány északi területén Pál apostol által misszionált keresztények
között távozása után tévtanítók léptek fel. Pál a galatákhoz írt leve-
lében megvédi a Krisztusról szóló evangélium tisztaságát a törvé-
nyeskedéssel szemben: a hit szabaddá tesz a törvénytől, szabaddá a
szeretetre. így attól mentette meg az ottani kereszténységet, hogy
egy zsidó szektává váljon (lKor 16,1). A levelet Efezusból írta 53-
55 között. A korinthusi gyülekezetet ugyancsak. ő alapította. Eltávo-
zása után karizmatikus mozgalorn okozott problémákat, majd más
bajok támadtak, apostolságát is kétségbe vonják. Ezekre. reagál a
hozzájuk írt leveleiben az .apostol. Az első.Jevelet 55 tavaszán Efe-
zusból írja. A második levél valószínűleg több oda írott leveléből
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szerkesztődött eggyé a második század elején. Ezek a levelek gyors
egymásutánban 55-56-ban íródhattak. A római gyülekezetet névte-
len keresztények alapították. Pál akkor veszi fel a kapcsolatot a gyü-
lekezettel a hozzájuk írt levelével, amikor nyugatra készül vinni az
evangéliumot, spanyol földre, s a római gyülekezetet szeretné ehhez
támaszpontul venni (15,22-24). A levél az Isten igazságáról szóló
evangéliumot fejti ki, a belőle eredő erkölcsi következményekkel,
ezzel mintegy bemutatván szerzőjét a gyülekezetnek Korínthusból
írja 56-ban. A filippi gyülekezetet Pál alapította: különösen meleg
volt a hozzá való viszonya. Levelének fő témája az öröm. A 3. feje-
zet másik, valamivel későbbi leveléből való részlet, mely a tévtaní-
tókkal küzd; ezt későbbi időben csatolhatták a fő levélhez. A levelet
fogságból írja, valószínűleg Efezusból, 55-ben. Hasonló időben, fel-
tehetően szintén Efezusból írja levelét Filemonhoz egy szökött ke-
resztény rabszolga érdekében, hogy testvéreként fogadja vissza.

Pál apostol levelei Jézus földi életével nem foglalkoznak. Úgy lát-
szik, nem találkozott a szóbeli Jézus-hagyomány szélesebb folyamá-
val, amelyből később az evangéliumok keletkeztek. Több részlet
mégis elérkezett hozzá. Jézus szavaiból hármat említ. (lThessz 4,15-
18; 1Kor 7,10;9,14). Közli a feltámadt Jézus megjelenéseiról szóló
gyülekezeti hagyományt - más változatban, mint az evangéliumok
nyújtják, ami nem meglepő, miután megismertük a szóbeli hagyo-
mány formálódását (lKor 15,3-7) -, és az úrvacsora szereztetését
(lKor 11,23-26). Levelei azonban, amelyek nagy területet átfogó
missziói igehirdetésének is hű tükrei, nem a földön járt Jézus alak-
jára támaszkodnak, hanem a Jézus Krisztusról szóló örömhír mon-
danivalóját veszik alapul: Jézus Krisztus halálának és feltámadásá-
nak üdvszerző jelentőségét hirdetik, fonják tovább. Ez volt az az
igehirdetés, mely a fiatal kereszténységet életre hívta és éltette. (Nem
véletlen, hogy a reformáció, az egyház megújulása is ebből szüle-
tett.) Ha most összevetjük ezt a Pálnál megfigyelt jelenséget azzal,
hogy a négy evangéliumot is, különösen a negyediket, visszafelé ha-
tóan átszövi, formálja ugyanez a mondanivaló (századunk teológiai
nyelvén: a kérügma, a Krisztusról szóló üzenet), s Jézus földi élete
is a megdicsőűlt, élő Krisztus felől nyeri el igazi értelmét, jelentő-
ségét -, összekapcsolódnak Pál levelei az evangéliumokkal, és egy-
értelmű en mutatják a keresztény egyházat teremtő híradás, tanúság-
tétel központi tartaImát. Egy nyitott kérdés, ha úgy tetszik: "fátyol",
mégis marad előttünk Pál saját leveleit olvasván: Jézus földi életé-
nek történeti közelségében az ő emberi személyéből nem tűnik elénk
semmi.
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A Pál nevét viselő többi levél a legtöbb mai kutató szerint nem az
apostoltól való. Az ő nyomába lépő más szerzők írták őket, akik a
páli tanítást ápolták a későbbi években. Újkori nézőpontból megüt-
közhetnénk rajta, de az ókorban egészen más szemmel nézték ezt a
gyakran előforduló eljárást. A későbben élt szerző saját kora hely-
zetéhez alkalmazta az apostol szellemi örökségét, sennek nyomaté-
kául írta levelét a már halott Pál nevében. Miért fontos az illető
irat Pál utáni eredetét hangsúlyoznunk, kérdezhetné valaki. Azért,
mert így válik érthetővé a másodiagos páli leveleknek az eredeti páli
levelektől merőben eltérő stílusa, gondolatvilága és a szövegben tük-
röződő már későbbi szituáció, mindezzel együtt a levél mondaní-
valója. Ezeknek a leveleknek a megértése szempontjából, tehát a hit
érdekében is felesleges, sőt káros lenne a másodlagosságukat megál-
lapító történeti kutatás ellen tiltakozni. Pál neve ezeken a leveleken
az a fátyol, amelyen keresztül az időben előrehaladó egyház szólal-
tatta meg Isten mindig új és friss igéjét, s őrizte változott helyzet-
ben, változó módon a nagy apostol tanítását.

A thesszalonikaiakhoz írt második levél kapcsolódik Pál eredeti
első thesszalonikai leveléhez. Mintegy magyarázza azt. De az első
század végén íródván szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogya Krisz-
tus visszajövetelét megelőző eseményekre még nem került sor (2, l-
IO). Írója olyan keresztény körhöz tartozhatott, amelyben Pál régi
levelélt tanulmányozták és magyarázták. A kolosszéiakhoz írt levél
tövábbszöví Pál teológiáját, s a kisázsiai gyülékezetekbenfellépett,
kozmológiai irányú tévtanítókkal szemben Krisztusnak az egész mín-
denség feletti uralmát hirdeti. 80 kőrül keletkezhetett Efezusban,
ahol különösképpen ápolták a páli örökséget. Az efezusiak hoz írt le-
vél valószínűleg körlevél volt a kisázsiai gyülekezetekhez (az "Efe-
zusban" megjelölés l,l-ben a legrégebbi kéziratokbólhiányzik). Fel-
használja a kolosszéiakhoz írt levelet, és tovább formálja a pálita-
nítást az első század végének megfelelő helyzetben. Hatalmas témája
az egyház. A Timotheuszhoz írt két levél, a Tituszhoz írt levél a gyü-
lekezeti lelkipásztori szolgálathoz adott útmutatást. Az ismeretlen
szerző, aki a páli teológiát alkalmazza az első század fordulójának
egyházi helyzetében, az apostol tanítását őrzö körhöz tartozhatott,
talán Efezusban. A gyönyörű, személyes természetű és az apostol lel-
kületét híven tükröző részletekkel megerősíteni kívánja a levél apos-
toli súlyát (pl. 1Tim 1,12-17; 2Tim 4,6-8). A másodiagos páli le-
velekben a Pál apostol által hirdetett evangéliumnak az utódok kö-
zött élő öröksége elevenedik meg - ez önmagában is megrendítövé
teszi olvasásukat, s rajtuk át az élő Krisztus szól a századvég gyüle-
kezeteihez és hozzánk.
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János levelei János evangéliumának a közelségéről tanúskodnak.
A jánosi igehirdetés folytatódik bennük, különösen az első levélben,
részben változva. Az Író az evangélium szerzőj ének tanítványi köré-
ből kerűlhetett ki. Az evangélista teológiáját önállóan, néhol sápad-
tabban, formálja, ele kétségtelenül annak örökségét képviseli. Köz-
ben felér az Újszövetség csúcsára: "Az Isten szeretet" (4,16). Ez az
első levél gyülekezeteknek szóló körlevél. A második és harmadik
levél írója ugyanabból a jánosi körből való, mint az első levél szer-
zője, egyházi vezető (a "presbiter" szónak korabeli jelentése merő-
ben más, mint ma), aki mindkét h~velét gyülekezetnek írja. A János-
levelek a második század elején íródhattak.

A jánosi gondolkozás más oldalról közelíti meg a Jézus Krísztus-
ról szóló örömhírt, mint az Újszövetség többi irata, akár Pál. Az örök
élet jelenvalóságára. éspedig a szeretetben való jelenlétére teszi a
hangsúlyt, mely szeretet Istenből árad Jézus Krisztuson áto A mi ko-
runkhoz különösen is közelállónak érzem a jánosi üzenetet. Luther
legkedvesebb evangéliuma a Jánosé volt, noha ő maga a páli tanítá-
son nőtt reformátorrá.

János első levelének bevezető verseivel az Író apostoli tekintélyt
ad mondanivalójának, mintha Jézus életének szemtanúja lett volna.
A másodiagos páli leveleknél már láttuk, hogy az ilyen eljárás tel-
jesen beleillett a korabeli gondolkozásba, s nem szabad modern meg-
fontolással elbírálni. Az apostoli lepel mögött a levélnek korához
szóló keresztény üzenete dobog, messze távol az apostolok idejétől,
áthatva az élő Krisztus jelenlétének bizonyosságától.

Az Újszövetség többi levelével folytat juk a sort. A zsidókhoz írt
levél szerzője itáliai (13,24), pogányokból lett keresztényekhez szól,
akiket elnyomás közepette a hitben való megmaradásra buzdít. 80-
90 között keletkezhetett. A levél feliratát később azért adta az egy-
ház, .mert a szerző mondanivalójához segítségül veszi az Ószövetsé-
get. Jakab levele az egész kereszténységhez szóló irat kívánt lenni
(1,1). Az ismeretlen szerző gyülekezeti tanító tisztséget viselt (3,1).
Az Úr testvérének, Jakabnak a tekintélyével ruházza fel főként eti-
kai tartalmú iratát az első század végén. Péter első levelének cím-
zettjei pogányokból lett keresztények Pál apostol régi kisázsiai misz-
sziói területén. A pogány lakosság részéről őket érő szenvedések kő-
zött, -az első század végén, vigasztalja, erősíti olvasóit a levél isme-
retlenírója Rómából. Péter apostol nevével ad súlyt szavának, de
Pál apostol teológiai örökségét képviseli. Ezt Szi1vánusz személyének
bevonásával is jelzi (5,12), aki Pál munkatársa volt (1Thessz 1,1;
2Kor 1;19). A különösnek tetszhető kombináció mély értelmű: kép-
viseli az első század végének egyházi felfogását, mely szerint Péter
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és Pál apostol' azonos értelemben tanították az egy evangéliumot az
egész világon. Júdás levelének ismeretlen Írója Jakab testvérére, Jú-
dásra hivatkozva óvja a Krisztusban hívőket, a .2. század elején, a
gyülekezetbe befurakodott tévtanítók félrevezető tanításától. Ennek
a levélnek nyomán keletkezett Péter második' levele, amely felhasz-
nálja Júdás levelét a hamis tanítás ellen, de .Iőként Krisztus máso-
dik jövetelének késése foglalkoztatja. Írója --:-aki nem azonos 'Péter
első levelének szerzőj ével, közel fél évszázad választja elöket.s-, Pé-
ter apostol tekintélyével ruházza fel iratát mondanivalójának apos-
toli súlya érdekében. Ez az újszövetség legkésőbbi könyve, a 2. szá-
zad közepén keletkezhetett ..

Ha visszatekintünk a legutóbb tárgyalt levelekre, legtöbbre közü-
lük egyházi tekintélynek fiktív, állítólagos szerzők ént való megjelö-
lése jellemző. Péter apostol, Jakab és Júdás, az úr testvéreinek neve
a mi számunkra az a lepel, amely mögött ezeknek az iratoknak az
érvényes keresztény üzenete rejtőzik. Isten igéjét a keresztény egy-
ház és hívő szemében nem a szerzők személye garantálja, hanem az
iratokban foglalt tanúságtétel Jézus Krisztusról, arnint erre még
visszatérünk.

A jelenések MJnyve keresztény apokaliptikus- irat. Szetzőjeegy
János nevű ismeretlen keresztény próféta, aki nagy teklntélyaek ör-
vendett a kisázsiai gyülekezetekben (nem azonos János evangéliu-
mának ésleveleinek íróival, s nem állítja könyvében, ,hogy Jézus ta-
nítványa lett volna). Az első század utolsó 'évtizedében, .Patmosz szi-
getére száműzve írja könyvét a Domitianus császár üldöztetésétől
szenvedő kisázsiai gyülekezeteknek a keresztény reménység erősíté-
séül. Krisztus-központú mondanivalójához a 'zsidó apokaliptikus ha-
gyományból és főként az Öszövetségből használ fel képanyagót. A ke-
resztények vértanúságig menő megpróbált helyzetében a· Krisztus
megjelenéséhez kapcsolódó mennyei világ beköszöntésére irányítja a
figyelmet. A végső történések részeként tekinti saját kora esemé-
nyeit. Nem szűnik meg a földön élő keresztények Isten- és Krisztus-
dicsőítését bekapcsolni az előrement hívők, 'a célhoz ért egyház ma-
gasztaló énekébe. A rejtélyesnek látszó irat nem a távoli jövőnek
Iródott Krisztus visszajövetele Időpontjának kíszámítására, vagy jós-
latként az egyház és világ történetére. A jelennek szólt a közeli vég
bizonyosságával (22,20). Az apokaliptikus és ószövetségi anyagból és
a kilencvenes évek véres üldöztetéséből, meg a menny 'saját- korához
kötött elképzeléséből szövődött a Jelenések könyvén az a lepel, ame-
lyen át a mindenkori 'egyháznak meg kell találnia benne a végső
örök jövő - időhöz nem kötött, téren és időn túli -" transzcendens
reménységét, meg a jelenhezszóló erősítését, .figy.elmeztetését a hit-
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ben való megállásra. .A ·lát6mások irodavmi Iormává-válnak a szerző
kezében, s nem lehet mögéjük hatolva az eredeti víziókat megállapí-
tani. De gondos írásmagyarázatí munka nyomán az egész könyvből
az élő -Krlsetus hangját halljuk ki.

Hogyarrlett ezekből az iratokból az Újszövetség gyűjteménye? Ez
a hosszú folyamat is lenyűgöző látvány. Az apostoli leveleket a gyü-
Iekezetektsterrtiszteletí összejövetelén felolvasták, más gyülekezetek-
nektovábbadták (Kö14;l6), lemásolták; belőlük gyűjtemények ke-
letkeztek. Az evangéliumok is hamarosan terjedtek, majd az evan-
gélíumokés a .levelek egymás mellé kerültek. 200 körül már kiala-
kult az újszövetségi kánon,az érvényes szent iratok jegyzéke. Né-
hány könyvnek a kánonba való felvétele még kérdéses volt (nyuga-
ton a Zsidókhoz írt levél, keleten a: Jelenések könyve, valamint J a-
kab; Pétermásodik, János második és harmadik, Júdás levele), míg
a vita a4.században a javukra eldőlt.
, A szent iratoknak a kánonba való felvétele nem volt magától ér-

tetődő. Az újszövetségi iratokkal hozzávetőleg azonos időszakban ke-
letkeztekaz "apostoli atyák" iratai, mégsem kerültek bele a kánon-
ba. Az Újszövetségbe-bekerült iratoknál a korabeli egyház az apos-
toltól vagy· apostoli tanítványtól való származást tekintette első
krrtériurnnak. Itt derül ki, hogy az egyes pszeudonim (álnéven írt),
nekünk drága újszövetségi iratoknak a kánonba való bekerülését a
második századi kereszténység eme történeti tévedéseinek köszön-
hetjük. Isten útjai titokzatosak l Nyomban hozzá kell tennünk, hogy
azokban az időkben több más irat is viselte apostol nevét, és még-
sem kerültek az Újszövetség szent iratai közé. Ugyanis a gyülekeze-
tek, az egyház a tartalmukat vizsgálván megállapította, hogy nem
igazán képviselik a Jézus Krisztusról szóló evangélíumot. "Némely
eltér benne a Megváltónk igazi tanításától" - írta például azantio-
chiai püspök 200 körül a Péter evangéliuma néven futó iratról. mely
150 körül keletkezett Szíriában.

A szerzőség kérdésében a reformáció mondta ki az egyháztörté-
neti jelentőségű szót. Luther Márton felismerése volt, hogy nem a
szerzőjüktől függ, melyik könyvet tekintjük szent iratnak. Egyedül
a Krisztusra vonatkozásuk alapján értékelte az Újszövetség könyveit
("was Christum treibt"), Hitelvileg mindmáig nyitott az Újszövetség
határa: a megfeszített és feltámadott, élő Jézus Krisztusról szóló
örömhír a mértéke mindegyik iratának és részleteiknek. Napvilágra
is kerülhet még olyan irat a korai keresztény időkből, amely bele-
kívánkoznék az Újszövetség könyveinek sorába. (A Holt-tenger mel-
lett egy barlangban 1947 tavaszán felfedezett ún. qmrani lelet? bizo-
nyítja, milyen meglepetéseket tartogathat a föld mélye. Az egyik leg-
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Jelentősebb bibsai kéziratot pedig csak 126 éve találták meg a Si-
naí-kolostorban.)

Attekintésünk végén különös felfedezésre tehetünk szert. Az Új-
szövetség rendkívül ökumenikus gyüjtemény, abban az értelemben,
hogy - mai szóval - meglepően pluralista, többféle teológiát kép-
visel. Az első három evangélíum, a páli levelek, a jánosi iratok ke-
resztény gondolatvilága merőben más. Folytathatnánk e sort, mely
a szent iratok tartalmi és formai változatosságaról tanúskodik. Ezt a
különbséget a szerzők is érzik, ha ismerik a másféle újszövetségi ira-
tokat. Jakab óv a páli tanítás, a hit által való megigazulás félreér-
tésétől (2,14). Péter második levelének írója Pál leveleit nehezeknek
találja (3, 15-16). A nagymérvű változatosság abból ered, hogy más-
más történeti helyzetben, különböző környezetben, sajátos gondolati
irányokból közelítik meg Jézus Krisztust. De a sokféle teológia,
mely az Újszövetség irataiból kiviláglik, egyetlen középpont körül
rendeződik: ez pedig a Jézus Krisztus által kegyelmes Isten! Ezzel
megkapjuk az egész Szentírás magyarázó elvét is, amint arra Luther
mutatott rá első ízben.

Az Újszövetség keletkezését a történeti kritikai kutatás javarészt
megállapította. A nyitott kérdések pedig további vízsgálódásra vár-
na.k. Mindezek ismeretében a hitnek ott jut páratlan szerepe, hogy
ebben a keletkezési folyamatban az emberi, történeti tényezők mö-
gött, immár a kutatás eszközeivel megállapíthatatlanul, Isten Szent-
lelkének rejtett, csodálatos munkáját veszi észre. És ott jut nélkü-
lözhetetlen szerepe a hitnek, hogy ebből az ókori iratgyűjteményböl
kihallja Isten mai szavát a Jézus Krisztusban megjelent szeretetéről
és a szeretetével készített örök jövendőröl.

Az Újszövetség a hit könyve, mert Krisztus-hitből született. És a
hit könyve, mert a létrejövetelében a Szentlélek munkáját meglátni
és a könyvből Isten igéjét meghallani csak Krisztus-hittel lehet.

1985

318



Jung emlékezései teológiai látószögből

Korunk legjelentősebb pszichológusának emlékezéseit egyik tanít-
ványa örökítette meg, és mestere jóváhagyásával bocsátotta a nyil-
vánosság elé. Magyar fordítása nagy jelentőségű, hiszen Jung tanítá-
sával csak újabban ismerkedhetnek a hazai érdeklődők. (C. G. Jung:
Emlékek, álmok, gondolatok. Feljegyezte Aniela Jaffé. Budapest,
1987. Európa Könyvkiadó. - A könyv kézirata már a megjelenés
előtt kezemben volt.) A visszaemlékezésekben elmondott gondolatok
- írja a tanítvány a bevezetés ben - "életének fundamenturnát je-
lentik. Mindenekelőtt a vallásos gondolatok". Ezek azonban tulajdon-
képpen nem bibliai, hanem lélektani eredetű gondolatok. A mű olva-
sása érthetővé teszi, hogy Jungnak sok támadásban volt része éppen
egyházi emberek, teológusok részéről. Soraim ellenkező irányúak:
megérteni és megértetni szeretném Jung emlékezéseinek néhány val-
lásos jellegű részletét a keresztény hit oldaláról, így is mondhatom:
teológiai látószögből.

1. Jung megkülönbözteti, érthetően, az emberi lélekben, a lélek tu-
dattalan mélyében élő istenképet az Isten valóságától. Az előző, az
istenkép, mely a lélek legősibb belső tartalmához tartozik, az ő szá-
mára tudományos tapasztalati tény. Ezért szerinte a lelki betegség-
ben szenvedő ember gyógyításában nagy szerepe lehet vallási ténye-
zőknek. Isten maga nem lehet tudományos megismerés tárgya -
véli joggal -, csak szubjektív bizonyosságunk lehet róla, aminek az
ellenkezőjét is hiheti valaki.

Mégis, újra. meg újra, a tudattalanból érkező jelzések, álmok, lá-
tomások elemzéseinek olvasásakor nemegyszer az a benyomásunk.
hogy ő számol, saját egzisztenciája bevetésével, az istenkép mögötti
realitással, az Isten valóságával. Amikor Istent (vagy bármiféle ter-
mészetfölötti erő rnegnevezését) a lélektan mint tapasztalati tudo-
mány oldaláról azonosítja a tudattalannal -, ez a tudós becsületes
álláspontja: lélektani eszközökkel csak a tudattalanig érhetünk el.
Ugyanakkor Jung gondolataiban olykor meghökkentő .Jebegést" ér-
zünk a lélektani tudás és a vallásos hit között. Mintha a személyes
bizonyosság olykor áttörné a szigorúan tudományos falat, és a hite

319



jutna szóhoz. Erre nemcsak a fiatalkori istenélményévei kapcsola-
toskijelentése utal, hanem másutt is felfigyelhetünk rá. így a kései
gondolatok között találunk olyan mondatokat, amelyek sejtelmesen
bár, de az Isten valóságára mutatnak: "birtokol bennünket egy ná-
lunk erősebb hatalom". Vagy: " ... ilyenformán reménytelenül be
vagyunk zárva egy kizárólag pszichikus világba. De azért van rá
elegendő okunk, hogy emögött a lepel mögött meglevőnek tételez-
zük fel a bennünket létrehozó és befolyásoló, de föl nem fogott ab-
szolút objektumot, olyankor is - kivált a pszichikus jelenségekben
-, amikor semmiféle reális megállapítás nem tehető."

2. Az emlí tett serdülőkori istenélménye végigkíséri későbbi gon-
dolkodását. Ebben az irányban vezetik lélektani tapasztalatai. A Bib-
liából Jób könyvének egyes részletei is abban erősítik meg, hogy Is-
tenből a rémisztő, sőt felháborító, rettenetes vonások sem rekeszthe-
tők ki. A "numinózum" (Istennel kapcsolatosan a titokzatos, a rémü-
letbe ejtő, a kimondhatatlan) megtapasztalása ez. Isten "fénye és sö-
tétsége" összetartozik. Tőle ered jó és rossz. Ö 'az ellentétek egybe-
esése (complexio oppositorum), szintézíse,

Ne utasítsuk el túl gyorsan ezt az Istenről alkotott felfogást. A ke-
resztény teológiának a bűn, a szenvedés eredetére nézve nincs, mert
nem lehet, megnyugtató tanítása. Messzire vezetne, ha most kifej-
teni próbálnánk, hogy Ádám és Éva bűnesetének bibliai története
miért nem oldja meg ezt a kérdést.

Legyen elég itt annyi, hogy idézern egy jelentős evangélikus dog-
matikus, Paul Althaus néhány idevonatkozó mondatát: "Az éden-
kertről és a bűnesetről szóló bibliai elbeszélés maga sem más, mint
egzisztenciális tudásunk kifejezése a bűnről mint bukásról,s eredeti
lényünk és állapotunk elferdüléséről. Nem azon alapszik, hogy em-
lé'keznénk valami történelem előtti eseményre vagy hogy természet-
fölötti ihletettséggel ismernénk ilyet, hanem azon, hogy Isten igéje
mélyen elgondolkoztat saját bűnös mivoltunk on. Ennek megfelelően
kell ezt kifejteni, tehát egzisztenciálisan. Ezt a régi teológia a törté-
nelem időbeli kezdetére dogmatízalja egy ősállapot és bűneset ké-
pévé. Ez teológiailag távol legyen tőlünk. Az ősállapotot és ősbu-
kást nem szabad az emberiség történelmi kezdetén keresnünk mint
prehisztorikus tényt. (... ) S ha azt kérdem, honnan ered a bűn, ak-
kor egyben a saját bűnöm forrását is kutatom; erre pedig a válasz
mindig csak így hangozhat: most ered bennem, a bukás ma történik.
Ugyanakkor azonban már meg is történt; nem én vagyok az első,
aki vétkezik; az emberiség bűne már megvan. Így a bukás már meg-
történt, ugyanakkor mégis jelenvaló." (Paul Althaus : Die christliche
Wahrheit. II. k. Gütersloh 1948. 146-147.) - Mózes 'első könyvének
3. fejezete szerint a szenvedés a világon az ember bűnös voltának
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következménye, de a bún eredetét nem kereshetjük a teremtő Isten-
ben.iazért kízárólag az ember felelős, A Szentírás alapján tovább
nem juthatunk a bún és szenvedés okának kutatásában, .

Althauséhoz hasonló eredményre jutunk akkor is, ha Walter Mos-
tertnemrégi tanulmányából indulunk ki, bár ő más oldalról közelíti
meg a kérdést (Gott und das Böse. Zeitschrift für Theologie und
Kirche. 1984/4.). A fiatal zürichi professzor teológiai szempontból jo-
gosulatlannak tartja a "Honnan a gonosz?" kérdésfeltevést. Fejtege-
tése mindenesetre egybecsendül Althauséval ebben a megállapításá-
ban: A búnesetről szóló bibliai elbeszélés "a mi saját történetünk".

A bún és szenvedés származására végső soron nem találunk ma-
gyarázatot az isteni kinyilatkoztatásban. A hívő ember ezt a kérdést
azok közé sorolja, amelyek ezen a földön Isten titkai maradnak. Ha
tehát Jung tiltakozik az ellen, hogy Istent mintegy ketté osszuk, egy
jó és egy rossz hatalmasságra bontsuk, melléje egy ellenlábast állít-
sunk, s ragaszkodik az egyetlen emberfölötti valóság, istenség esz-
méjéhez -, ezt tiszteletreméltó álláspontnak tarthat juk, noha az eb-
ből eredő logikai következtetést a keresztény hit alapján nem von-
hatjuk meg. Istent nem tesszük meg a rossz, a bún, a gonosz ős-
okává. Alázatosan elismerjük, hogy a teremtésben a sötétség, a go-
noszság, a' baj meglétére feleletet adni nem tudunk.

Annál is inkább megértjük Jung isteneszméjében a rossz jelenlé-
tét, mert felfogása - noha egy svájci református lelkész fia - nem
az Újszövetségből táplálkozott. Számára Jézus Krisztus nem az Isten
önmagáról való tanúságtétele. Márpedig ne felejtsük el, hogy a vilá-
got vagy a lélek bensejét figyelve tapasztalataink Istent valóban
fénynek és sötétségnek sejtetik. "Isten akarata, hogy akár rosszat is
tegyek, kárhozatosat gondoljak, s így éljern át az ő kegyelmét." Bele
lehet szédülni ennek amondatának sötéten tátongó szakadékába,
csak fölényesen pálcát törni nem lehet az Istenről töprengő felett.

Luther Márton néz szembe megrendülten egy ritkán emlegetett
könyvében, a De servo arbitrio, A szolga akaratról című munkájá-
ban a rettenetes Istennel, s egyetlen menedéket talál: a félelmetes,
ellentmondásos, szőrnyű Istentől az irgalmas Istenhez menekülní, Is-
tennek rejtett lényétől a kinyilatkoztatásban megvilágított lényéhez
térni. Ez pedig nem történhet másként, mint úgy, hogy minden sö-
tét istentapasztalatunkkal szembeszegezzük a Jézus Krisztusban
megismert isteni szeretetet. A hozzá nem férhető Isten ragyogása
és rettenete a. prédikált Isten karjába úz - mondja Luther. A Jézus
Krísztusról hangzó evangéliumban világosodik meg, hogy a talányos,
érthetetlen, jó és rossz színben villódzó Isten végső fokon, minden
Látszat ellenére: mérhetetlen szerétet. De Jung - vallomásai .szerínt
- éppen a Jézus Krísztusról szóló örömhírrel nem találkozott.



Ezek után megrendítő, hogy a "kései gondolatok" megis a szere-
tet Istenéhez vezetnek. Jung reá jellemzőerr antik mitológiai kiindu-
lással, az ókori Erósz istentől meglepően a Biblia Istenéig érkezik:
"az Isten szeretet" (ő Pál szavaként emlékezik erre, de nyilvánvalóan
János első levelét idézi: 4,16). Hozzáfűzi: "ez a mondat megerősít
abban, hogy az istenséget complexio opposítorumnak tekintsem" . Ez
a régebben is emlegetett gondolata itt, ebben az összefüggésben még-
is másként hangzik: az Istenben rejlő ellentétek, ellentmondások a
szerétetben oldódnak fel. Isten végső soron: egyedül szerétet. Azután
előveszi Pál szeretethimnuszát, s meditál rajta. A szeretetben látja
"az egyes ember fölött álló egészet, egységeset és osztatla nt." "Ne-
vezheti [valaki] a szeretetet minden lehetséges néven, ami csak ren-
delkezésre áll, akkor is csak vég nélküli önáltatásba bocsátkozik. Ha
csak egy szemernyi bölcsesség lakozik az emberben, lerakja a fegy-
vert, és az ismeretlent az ismeretlennel jelöli, vagyis Isten nevével.
Ezzel bevallja alávetettségét, tökéletlenséget és függőségét, de egy-
úttal tanúságot tesz amellett, hogy szabadon választott igazság és té-
vedés között."

Isten örömhírének, az evangéliumnak meghallása nem adatott meg
Jungnak, Jézus Krisztust nem ismerte meg, de a saját és mások lelke
mélyéről ennyi fény felvillant neki az egyetlen Istenről, aki az övé
és a miénk. Hogyan mondja az apostol? "Mert ami megismerhető az
Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette szá-
mukra." (Róm 1,19) Ez történt vele, a lélektan eddig élt legnagyobb
mesterével. _

3. A halál utáni élet Jung számára az emberi lélek ősi vágya. Ku-
tatásai során a lélek tudattalan tartalmai mutatta:k erre. Sőt szerinte
a tudattalanból az álmok és a parapszichológiai jelenségek révén jel-
zések érkeznek a halál utáni életről, noha ezeket az információk at
nem veheti tudományosan igazoltnak. Nem dönthetjük el - hang-
súlyozza -, hogy valóban a holtak jelentkeznek-e vagy saját lelkünk
kivetítődéseivel találjuk magunkat szembe. A lélektan felől a halál
utáni életet lelki síkon megvalósulónak lehet sejteni, annak kőze-
lebbi megismerése nélkül: " ... a psziché lehet az a lét, amelyben a
,túlvilág' vagy a .holtak országa' rejlik. A tudattalan és a .holtak or-
szága' e tekintetben rokon értelmű szavak." A lélekvándorlás indiai
eredetű gondolatát sem utasítja el, de nem is vallja ismeretként meg-
alapozhatónak. _

Minderre a keresztény hit részéről nekünk lényegében egyetlen
válaszunk van: a tudattalan - ma még rejtett titkaival - e világ-
hoz tartozik. Szakkifejezéssel: immanens valóság. A keresztény re-
ménységben vallott halál utáni lét, az örök élet pedig "túl. van" min-.
den emberin, földin: transzcendens valóság. Az örökkévalóság isteni
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szférája nem azonos az emberi lélek tudattahin mélyével. Sőt oda a
tudattalanunk sem ér el. A halálon túli "pszichikai létezés" jungi
gondolata hasonlóságot mutat ugyan Pál apostolnak a feltámadottak
állapotáról mondott szavával: ő "lelki testnek" nevezi (lKor 15,44):
"elvettetik (a földbe) érzéki (az eredetiben: pszichikus) test, feltá-
masztatik lelki (az eredetiben: pneumatikus) test". Persze Jung pszi-
ché- és az apostol pneuma-fogalma között alapvető eltérés van. Ezen-
kívül áthidalhatatlan különbség, hogy az apostol és hitünk szerint
a "feltámadás" nem folytatása bármi földinek - így az emberi pszi-
chének sem -, hanem merőben új teremtés.

Az eljövendő örök életről, amelyben Jézus Krisztus feltámadása
alapján bizonyosan hiszünk, közelebbit semmit nem tudhatunk.
A transzcendenciába, Isten láthatatlan világába földi szemnek nincs
betekintése. A Szeritírás jel'képei, emberi képzetek, a tudattalan ősi
tartalmai sem nyitnak ablakot. "Hanem· hirdetjük, amint meg van
írva: ,Amit szem nem látott, fül nem hallott, ésember szíve meg
nem sejtett', azt készítette el az Isten az őt szeretőknek." (lKor 2,9)
Ez a Krisztusról szóló vallástétel átfogja a jelent és az örök jöven-
dőt.

Jung életműve huszadik századi tanúságtétel: a lélek mélye, a tu-
dattalan sejtelmesen Istenről vall és túlmutat a halálon. Tömören így
fejezi ki a maga nyelvén: a lélek "természeténélfogva vallásos".

1986



A lét ertelme

1

Meglepő, de így van: az életről gondolkozó ember míndíg a halálba
ütközik bele. Idősebb korban ez természetes. Ha előbb nem, ötvene-
dik életéven felül szinte váratlanul, hirtelen zuhan az egyéni látóha-
tárra a halál tudata. A távoli fogalomból személyes, érintésközelbe
jött valóság lesz. A korábbí évtizedekben a halál gondolata mintegy
a magasban lebegett, távoli felhőként, amely alatt élünk. Nem aka-
dályozta a tekintet, a vágy, a szándék szabad futását. A felhő az em-
berélet második felében valamikor leszáll. Először csak szűkebbre
szorítja a lehetőségek határát, később már annyira körűlvesz, hogy
az idős ember lépésről lépésre benne jár. Mint a mátraí faluban,
amikor a felhő a házak közt, az utcákon gornolyog és bekúszik az
ablakokon. Nem mindenkivel történik meg ez a kényszerű beleütkö-
zés a haláltávlatba. Vannak kevesek, akiket lelki alkatuknál fogva
elkerül. Azt sem lehet mondani, hogy állandó fájdalmas érzést hozna
magával. A halál árnyékának jelenléte azonban jellemző az emberi
élet utolsó harmadában.

A halálnak az életkor előrehaladásával közeledő, sűrűsődő látvá-
nyát természetes tudati folyamatnak tarthat juk. Csak az a különös,
hogy az elmúlás nem pusztán az öregedéssel lesz nyomasztó súllyá az
életen. Jelzi ezt a legérzékenyebb emberi szeizmográf, a művészí és
költői kifejezőerő. Van olyan tudományos felfogás, amely a művé-
szetek, a képzőművészet keletkezését erre a rugóra vezeti vissza az
emberiség kultúrájának őskorában: barlang falára vésett rajzokkal,
kezdetleges vallási kultuszok jelképes cselekményeivel a halál utáni
létre tört emberősünk. A 20. század kultúrfokán is őszintéri meg-
vallja az író, hogy egész életműve mélyén a halhatatlanság vágya
dolgozik. A 69 éves Thomas Mann egy levelében szólt vallomássze-
rűen arról, mi "tulajdonképpen a művészet és a művész alapvető ösz-
töne, legmélységesebb óhaja és vágya. A maradandóság az. Az a vágy,
hogya dolgoknak, tapasztalatoknak és arcoknak, a fájdalmaknak és
az örömöknek, a Világnak, úgy, ahogy a rnűvész előtt megjelent, és
ezzel egyúttal a saját énjének, saját életének maradandóságot ado-
mányozzon". Kosztolányi Dezső még személyesebben vall: ,.,Minden
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betűm a halál mélységéből sarjad", és elmondja, hogy azóta ember,
amióta nagyapját látta holtan tízéves korában, akit talán legjobban
szeretett akkor. " ... a halál hallgatása megértette velem, hogy vala:"
mit tennem kell. Én verseket kezdtem írni." .'

A költői, művészi haláltudatra lehet ugyan több esetben racioná-
lis magyarázatot találni. Az Ady Endrét ifjúságától végigkísérő ha-
lálgondolat magyarázható a végzetes kór észlelésével. Kosztolányit
érzékeny idegzete hozhatta közel az írásaiból soha nem tágító halál-
hoz. A Juhász Ferenc költészetében jelentkező halálmotívum vissza-
vezethető gyermekkori falusi halottnézéseire, amikor a kisfiú szám~
talan esetben közvetlen közelről, szeme magasságában szemlélte a
kiterítve fekvő holtak arcát. Egyes társadalmi kerszakokra különö-
sen jellemző volt a halál tu dat a történelem folyamán. Mindez igaz,
mégis többről, mélyebb megnyilvánulásról van szó. Az élet rejtett
tényeire, összefűggéseire jobban felfigyelő költői, művészi intuició
szüntelenül átéli az emberi élet alapvető tragikumát, amire az át~
lagember élete virágkorában ritkán gondol: az elmúlás kegyetlen
valóságát.

A mulandóság nem egyéni vonatkozásban adja elénk a leggyöt-
rőbbkérdést. A földi élet elmúlását mint a mindenség és az élet
szerkezetéből folyó sorsot gondolatban el lehet fogadni, kényszerű
beletörődéssel. Elviselhetetlenebb ennél az átfogo, az egyetemes lát-
vány. Babits Mihály 27 éves korában, a szépségek városában írja
az Esti kérdést. Az ötvenhárom sor 'egyetlen sodró mondat, mely a
mulandóság ki nem mondott gyötrelmében a világ és az élet hiába-
valóságát feszegeti.

csupa szépség közt és gyönyörben járván
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván:
ez a sok szépség mind mire való?
mégis csak arra fogsz gondolni árván:
minek a selymes víz, a tarka márvány?

miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a picíny fűszálat:
miért nő a fű, hogyha majd leszárad ?
miért szárad le, hogyha újra nő?

A mulandóság nem önmagában válik itt megfejthetetlen letkér-
déssé, hanem szüntelen ismétlődésében : a keletkezés és elmúlás vég-
telennek tetsző körforgása egyszerre veti fel az egyéni élet és az
egész lét értelmetlenségét. S minél szebb, boldogabb a pillanat, ami-
be ez az alkonyi kérdés belehasít, annál fájdalmasabb és kínzóbb
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a mulandóság lehelete. Nem véletlen,' hogyaköltőben a tenger 'ki-
rálynőjének csillogása, Velence varázsos hangulatának suhanása köz-
ben ébredt az élet és alét legnagyobb miértje, a létezés értelmének
kérdése a mulandóság hullámjátéka alapján.

Csak a gondolkozó, tudatos fő találkozik az "esti kérdéssel". Az
emberek rnilliói nem élik át, mert nem töprengenek az élet és halál
összefüggésen, az elmúlás szakadatlan folytonesságán. Talán jó is,
hogy így van. Krúdy állít elénk egyik remek miniatűrjében egy fu-
volást, aki elvégezve dolgát este a színházi zenekarban,a városvégi
kocsmák nak vette útját bánatos lelkével. Hazafelé menet néha be-
fordult az árokba. "Harmincöt esztendős volt, félig-meddig fehér
volt a .haja, mint novemberben a háztető és olyan rövidlátó volt,
mintegy muzsikushoz illik. Ha Csipkai néha gondolkozott volna
sorsán, életén, múltján és jövőjén, nem mászott volna' fel az árok-
ból. De a zenész -:- rnint mondám - sohasem gondolkozott;" Igaz,
itt egyéni életsorsánnem töpreng egy ember, de alakja az ;,esti kér-
dés" ellentétét is példázza: milliók és milliók élnek a' földön, akik-
nek ifjúságában és javakorában nem fáj az élet fölé növő halál, aki-
ket nem izgat a mulandóság egyetemes törvénye. Helyettük éreznek
és gondolkoznak néhányak minden korban.

2

Az élet ellenségéből olykor hön óhajtott baráttá válik a halál. Kí-
vánatosabbá az életnél. Fájdalmas, gyógyíthatatlan betegségben
szenvedők, a késő öregség terhei alatt roskadozók közül sokan isme-
rik ezt az érzést. Az élet vége felé hívogatóan nyílhatnak meg a sö-
tét kapuk, mert test és lélek óhajtja a végső pihenést, mint fáradt
ember az esti lefekvést. Testi és lelki erők teljes birtokában, emberi
számítás szerint még sok hátralevő év tudatában is lehet vágyottá a
halál. Olyankor történhet ez, amikor valaki számára üressé válik az
élet, mert elvesztette azt, aki vagy ami élete legfőbb örömét jelen-
tette - legyen az személy vagy hivatás, esetleg a haza. További élete
érzelmi tekintetben, öntudata megvilágításában már csak tengődés,
állandó hiányérzet a beteljesülés reménysége nélkül.

A zenében Purcell és Mozart vitte Csúcsra a fájdalmasan megbé-
kélt halálvágyat. (Bach zenei alkotásaiban a halálvagy rnegszólalása
más lapra tartozik, mert az örökkévalóság reménysége fényesíti át,
tehát nem önmagában a sír öle hívogató.) Dido búcsújaban a tőle
örökre megváló Aeneastól, Pamina áriájában a Varázsfuvola máso-
dtk felvonásában ugyanaz il mély érzés szólal meg: jöjjön,inkább
a 19l1ál, mert az élet a szerelmese elveszítésével feleslegessé, kietlenné
vált. Pa mina énekének a végén a "so wird R{lh' im Tode sein" szö-

32-6



veg többször ismétlődik, s valahányszor a "halálban" szó hangzik el,
a dallam lejtése annyi megbékéltséget, nyugalmat, sőt szépséget
áraszt, hogy aligha lehetne mélyebben kifejezni a zene nyelvén: jö-
hetnek olyan élethelyzetek, amikor a halál megnyugtatóbbnak, kí-
vánatosabbnak, jobbnak mutatkozik az élet folytatásánál. Dido bú-
csúáriájában tekint várakozóan a sír felé: "Hűvös árnnyal int a sír.
Meg ne szánj, halál, jöjj bátran. Vár terád elfáradt szív." Az utolsó
mondat dallamában a halálvárás itt sem kétségbeesett sikoly, hanem
a megnyugvás csendes óhaja. Mindkét zene éppen azt fejezi ki, hogy
a legfontosabb élettartalom - a fenti példákban: a szeretett férfi
- hiányával nem jó élni. Az élet helyett a lélek a halált választaná.

Születhet az ilyen fájdalomból, a legnagyobb emberi veszteség fáj-
dalmából alkotó emberek esetében remekmű. Szabó Lőrinc szonett-
ciklusa, A huszonhatodik év megrázó példa erre. Költészete csúcsára
azon az áron jutott el, hogy meghalt, akit huszonöt éven át legjob-
ban szeretett. A lírai rekviem százhúsz verséből több mint száz a
gyászévben. 1950-ben íródott. Jóval a költő halála után a szonettek
megírása körülményeiből Illyés Gyula beszélt el egy jellegzetes moz-
zanatot. A tihanyi házában nála időző jóbarát egyik pillanatban zo-
kogott a fájdalomtól; a másik órában diadalmasan jött le szobájából
és olvasta fel neki a frissen készült sorokat. A költőt az alkotás láza,
a teremtődő szépség föléje emelte kétségbeejtő emberi érzésének.
Szárnos hasonló módon született gyönyörű alkotást ismerünk Irók,
képzőművészek, zeneszerzők életéből. Ilyenkor az történik, hogy a
veszteség fájdalma a művészi alkotás szférájában teremtő erővé ala-
kul át, s amit létrehoz, a mű, hordozza az alkotás örömét és a mű-
vészi szépség vigasztalását.

Mikes Kelemen levelei hosszú évek tartós állapotában mutatják
az életcsonkító veszteség és az alkotó munka termő s vigasztaló kap-
csolatát. Életérzésére az idegen földön bujdosás helyrehozhatatlan
csapást mért. Nem volt túl rossz sora török földön, napjait kisebb-
nagyobb örömök, szórakozások kísérték, de a szülőföldjétől való el-
szakítottság alapvető módon tette boldogtalanná életét. A szeretett
fejedelem halála a száműzetésben megrendítette, hiszen kora ifjúsá-
gától lelkesedett érte és kötődött személyéhez -, mi volt azonban
ez a veszteség a fő bajához képest, ahhoz az állandó hiányérzethez.
belső nélkülözéshez képest, hogy nem térhet haza! Hasonlót jelez az
a mérhetetlenül feldobó 1élektani hatás, amit Rodostóból Erdély kö-
zelségébe vivő késői útja kiváltott benne. A hazátlanság tartós élet-
fájdalmából születtek a "törökországi levelek". Önmaga gyönyőrkőd-
tetésére Irta, nem létező személynek. Az írás - nem pusztán mint
fojtott _érzéseinek, legbensőbb gondolatainak feloldó kibuggyanása,
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levezető -csatornája, hanem mint az alkotás boldog élménye - adta
'fényét nem sokat érő napjainak.

Irigylésre méltók az alkotók, mert életük bármilyen törtségében
is 'marad egy hely, éspedig döntő pont, ahol nőhetnek. A kivágott fa
csonkjából új hajtás nő. Végső soron ezen fordul meg, hogy meg-
csonkult életben' a halálvágy ellenére elviselhető életfolytatás fakad-
jon: ha akad aI.kotóterület, ahol a teremtés lázában rövidebb vagy
hosszabb ideig föléje nőhet élete törtségének. Ez nemcsak nagyoknak
adathatik meg, hanem kicsiknek is. És nem pusztán a művészi, Írói,
tudományos, technikai alkotások síkján, hanem kézi munkában is.
Egyszerű öreg asszonyokat azért nem lehet visszatartani a tűzhelytől,
mert amíg ott' még csinálhatnak valamit, ezek a parányi "alkotások"
- a rántás, a tisztára mosott edény - összetörpült életüknek értel-
met ad. Nem felejtem el gyermekkori emlékemet: nagyanyám agy-
érelmeszesedése miatt már a lábas mellé a tűzhely üres lapjára szór-
ta a sót főzés közben, de nem akart tágítani onnan. Mi volt más ez
a görcsös ragaszkodás, mint az öregség utolsó erőfeszítése élete hasz-
nosságáért? !

Az életveszteségek nem mindenkit érintenek egyforma erővel.
Vannak olyan lélektani típushoz tartozó emberek, akiknek végzetes
hiány nem adódhat az életükben. A fő eltérés mégsem ebből adódik
a veszteségekhez való különböző viszonyulásban. Inkább arról van
szó, 'hogy kinek mi lett drága az életben. Mikes Kelemen példájára
visszatérve: a honvágy nem egyformán dolgozik a szülő földtől mesz-
sze szakadtakban. Sokan hagyták el századunkban hazájukat olya-
nok, akik nyugodtan, megelégedetten élnek idegen földön. De Bor-
sos Miklós huszonhárom éves korában, amikor hosszabb vándorló
tanulmányút után visszaérkezik Magyarországra, Nagykanízsán -
olvassuk önéletírásában - társával együtt kiszáll a vonatból, s az
országút melletti réten megcsókolja az anyaföldet, a hazai rögöt. Sze-
relmesük elvesztése is csak azoknak jelent életcsonkulást, akiknek' a
szeretett nő vagy férfi az életük legdrágább emberi tartalma volt.
A múló idő tompítja a nagy életveszteségek fájdalmát érzésben és
gondolatban, de a belső viharzás lassú csitulásával is változatlan
marad a hideg tény, s ez - ha sorsváltozás nem következik - élet-
hossziglan megmaradó tövis.

3
Amikor a halál jobbnak tűnik az életnél, felvetődhet valakiben az

élettől-való megválás óhaja. Ébredhet ez a gondolat elsietett kétség-
beesésből. Vannak az emberi életnek olyan mélypontjai, ahonnan
nem lát kivezető utat a szakadékba jutott lélek. Nem számol azzal,
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hogy a jövő Jsmeretlen lehetőség ei között rejtőzhet egy, mely meg-
-oldást -tartogat élethelyzetére. A "Dum spiro, spero" ősi igazsága -
.míg 'lélegzem, remélek - nem lebbenthet azonban illúziókat a reá-
lis tekintet elé olyankor, amikor állandósult körülmények vagy az
életkor előrehaladása zárt falat vonnak a jövőtlen köré, A hívő
ugyan tudja, hogy Isten a jövő ura és a korlátlan lehetőségek é, az
Isten szeretetébe vetett bizodalom mégsem teheti délibábok kergető-
jévé. Szembe kell néznie neki is a valósággal, s - ha a józanság így
diktálja - elviselhetelennék tűnő életében nem számolhat változás-
sal.

Az életet ilyenkor is vállalni kell. Nem azért, amit rideg egyházi
vélekedés még ma is állít, hogy az élet eldobása végzetes bűn Isten
szemében. Ellentétben ilyen fölényes ítélkezéssei, Istenben mérhetet-
lenül több a megértés. Az öngyilkosság szélére került ember a két-
ségbeesés olyan mélységében vergődik, amely csak együttérző szánal-
mat és segítő szeretetet érdemel. Ha valaki elköveti, annak végzetes
tette a legtöbb esetben, legalábbis az európai kultúrkörben, nem any-
nyira tudatos elhatározás lépése, mint inkább félelmes zuhanás. Meg-
állíthatatlanul sodor a mélybe a földomlás. Hiszem, hogy az öngyil-
kosokhoz Isten irgalmas szeretettel hajol le, mint a nagy szenvedők-
höz.

Vallásos körökben sem az Isten büntető haragjával való=ríogatás
a helyes álláspont az élet eldobása kérdésében, s nem is célravezető,
Az öngyilkos kezét egyetlen szempont tarthatja vissza, ha visszatart-
hatja: az élőkre való tekintet. A tönkrement életű embernek má-
sokra való tekintetből kell vállalnia az elhordozhatatlan nak tetsző
életet. A "szabad halál" - Nietzsche nevezi így az öngyilkosságot -
óhatatlanul sötét árnyékot vet a hozzátartozók lelkére. Ez nem csu-
pán a végzetes lépés okozta döbbenet, hanem lelkiismereti kín. Az
öngyilkos környezetében - sokszor joggal - -védhetetlenül támad
.önvád a szeretet mulasztásai vagy hiánya miatt, ami elősegíthette el
végső elhatározás érlelődését. Az utódokban, közeli rokonokban az
idegrendszer családi terheltségének gyanúja is ébred, mely életük to-
vábbi idejében terhes lelki érzetté válhat, káros következmények-
kel. Ha valakiben van emberi érzés, nem okozhat ennyi visszavon-
hatatlan terhet szeretteinek. Még súlyosabb gondolat is van, ame-
lyet nem dobhat félre könnyedén az önkéntes halálba készülő, ha
egyáltalán tud világosan gondolkodni és érezni: itt hagyok maguk-
ra néhány embert, akiknek szükségük lenne még rám. S legtöbbször
olyanokat hagy itt a halálba "szabadon" lépő, akiket valamiképp
szeret.

Az élettől való szándékos megválás e legszomorúbb kővetkezmé-
nyének, ugyanakkor legerősebb belső ellensúlyának igen személyes
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drámai megfogalmazását olvashatjuk Thomas Mann leveleiben, me-
lyeket negyvenhárom éves fia öngyilkossága utáni hetekben írt 1949-
ben. Klaus Mann szintén író volt, és állandó társa azokban az évek-
ben közös előadóútjaikon testvérének, Erikának. Ezt írja a haláleset
után az apa egy részvétlevélre adott válaszában: " ... különösen Eri-
kát sajnálern határtalanul, mert elvesztette útitársát, akiért mindig
küzdött, hogy mellette maradjon. Nem lett volna szabad ezt tennie
Erikával. De hát ki akarna perbe szállni vele." Egy másik leveléből:
"Feltarthatatlanul, minden táma sz és szeretet ellenére, emésztette
saját magát, és tette végül képtelenné a hűség, kímélet, hála gondo-
latára is."

Ilyesfélék azok a súlyos gondolatok, amelyeket a halált választani
akaró embernek meg kell fontolnia, ha még képes rá: nem tehetem
ezt meg azokra való tekintettel, akik szerétnek. Az irántuk való kí-
mélet, hűség, hála kötelez az életre, bármennyire kívánatosabb lenne
is a halál.

Nem lehet csodálkozni azon, amikor valaki eljut arra a pontra,
hogy úgy érzi: nem bírom tovább, nem érdemes élnem. Sok esetben
megalapozott ez az érzés: valóban így van. De kilátástalan, kibírha-
tatlan életét kell választania a halál helyett, mert gondolnia kell
azokra, akik számára az ő élete, még törten vagy súlyos betegen is
- ajándék, naponkénti ajándék. A szeretet felelőssége tarthat élet-
ben, amikor önmagában az élet elvesztette értékét. Az egyedülállók-
nál nincs ilyen visszatartó erő, de alig akad ember, akinek az elvesz-
tése valakinek ne okozna szomorúságot, valami hiányt. Talán csak
egy madárnak akalitkában.

4
Visszatérek az "esti kérdésre". A keletkezés és elmúlás, születés és

halál végtelennek lát szó váltakozása, a mulandóság körtorgása bi-
zonytalanná teszi az emberi lét értelmét és értékét, de az egész min-
denségéét is.

Csehov novelláiban jelentkezik az a könyörtelen közömbösség,
amellyel a természet roppant méretű mozgása közönyösen halad az
emberi sorsok mellett, s ugyanakkor nem egy pillanatban tükrévé
válik az emberélet fájdalmasságának, mulandóságának. Guszev, a
beteg katona a hajó fedélzetéről nézi, amint a hullámok értelmetle-
nül űzik és végül összezúzzák egymást. "A tengerben nem lakozik
sem értelem, sem könyörület." Két nap múlva Guszevet holtan vi-
torlavászonba varrva dobják be a tengerbe, a víz alatt cápa zsák-
mánya lesz, s míg az lassan végez az élettelen testtel, fent a nap-
nyugta ragyogó színeí festik az égboltot és az óceánt. A szépség e
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píllanatnyisíremléke a halott felett hamarosan szétfosz1ik, a színek
gyorsan 'halványodnak, leszáll az éj, a' sötétben a tenger változatla-
nulmorajlik, a természet örök rnozgását nem zavarja egy emberi
élet eltűnése a mélyben.

Rabovicstüzértiszt egyhangú életébe fényt lopott egy sötétben ka-
pott váratlan és véletlen csók. Hónapokig e remény izzásában él, míg
szétfoszlik az ábránd. A folyó tükrén a hold csillogó fényfoItját a
víz sodra pár pillanat múlva szétrombolja, amint széttörött az ő éle-
tének ragyogó illúziója is: Az elsuhanó vízre tekint: "Milyen ostoba-
ság, milyen esztelenség mindez !" És "Rabovics szemében az egész vi-
lág, az egész élet érthetetlen, céltalan bolondságnak rémlett." Csehov
novellájában a tüzértiszt szürke élete felragyogásának és a ragyogás
szétomlásának párhuzama a természet játékában szemlélhető, és a
folyó, pára, eső körforgása az emberi sors hasonlóságát tükrözi.

.Ki .tagadhatná, hogy ez az írói látás. a mindenség ritmusába nyom-
talanul beleolvadóerrrberi-életekről mély tapasztalati igazságot fejez
ki?! Az emberi öröm és bánat fölött közönyösen merednek a moz-
dulatlan .sziklaóriások. Sikoly és nevetés belevész a tenger szenvte-
len hullámverésébe. A világűr roppant terében parányi hangyaboly
a föld, futkosóemberkékhiábavalónak látszó nyüzsgéséveI.

Mire jó ·ez az egész .mindenség, benne az egyelőre páratlannak
látszó kicsi Föld a kicsirázott élettel, az élet fejlődésével, amelynek
célját -kiolvasni .belőle nem lehet? Aterrnészet egykedvűsége után
talán a történeti, fejlődés értelmet ad .az emberiségnek és az egyes
életeknek? Az emberi élet rni nős égi emelkedése roppant szembetűnő
az ·előemberektől.es az ősemberéktöl máig, akár 'az embert nézzük
biológiai fejlődese mai vpontján, szellemiségét, képességeit összeha-
sonlítva a kezdetível, akár' az ember, életének körülményeit és tartal-
mát vetjük egybe az emberelődökével. De - és ez megdöbbentő -
mindeközben az egyéni boldogság foka alig változott. Nem úgy va-
gyunk-e ezzel; mint az évi középhőmérséklettel ? Lehet az egyik év-
ben forróbb nyár, a másikban enyhébb tél, de az évi átlaghőmér-
séklet évről évre nagyjából azonos. Van a földön egy megváltozha-
tatlan-adagja az emberi szomorúságnak, boldogtalanságnak. s ez a
mennyiség, formáját változtatva,de ugyanúgy kíséri a mai embert,
mint mondjuk az ókor emberét,

.Teilhard de Chardin, korunk nagy természettudós jezsuitája ugyan
azt mondja· erre: 'avHagegyetembena nagy számok törvényénél
fogva elkerülhetetlen, hogya rend felé való minden előrehaladásért
kudarcokkal, szétesésekkel, egyenetlenségekkel ne kelljen fizetni, s
minden rossz ..csupán másodrendű jelenség, a mindenség evolúciójá-
nak velejáró selejt je. A -Föld kialakulásától kezdve végbement fejlő-
désből azt a következtetést vonja le, hogy az egyetemes mozgás az
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ultra-emberi félé" halad, amin túl az emberi az 'emberfelettíhez jut
el; s e fejlődés végén jön létre Isten és a viIágszerves együttese.

Természettudományos igényű állítása csak feltevés, amit érvelése
nem bizonyít, nem is bizonyíthat, mert az élet fejlődésének az ál-
lati sorból az emberi létbe emelkedése nem hozza magával bizonyí-
tottan, hogy az evolúció továbblendül. emelkedik egy magasabb
rendű létbe, az ultra-emberi fokra. Ami pedig gondolatrendszerében
ezen is túlvezet, a világ végső beteljesedése Istenben, ez már hit-
kérdés, s kívül esik az alakulásban levő, befejezetlen kozmosz és a
földi lét mozgási irányára,' az evolúcióra vonatkozó megfigyelések
körén,

Ha el is fogadnánk az ultra-emberi kialakulásának elképzelését li
fejlődés során, két meggondolás miatt nem segítheti megoldáshoz a
bennünket foglalkoztató létproblérnát az evolúció távlata. Az evolú-
ció léptéke: az évmilliók. Teilhard is ezzel a szemmel nézi a fejlődés
mögöttünk és előttünk levő szakaszait. E tekintet szárnyalása közben
még értelmetlenebbnek tűnik az egyéni lét: az embermilliárdok, mil-
lió nemzedékek tiszavirágélete, megterhelve a szenvedés átlagadag-
jával, kell ahhoz, hogy valamilyen magasabbrendű lét kialakuljon!
A csíllagsokaságú emberéletek eddigi és további tovatűnését a fejlő-
déshez szükséges láncsorként szemlélni, tengernyi szenvedésüket a
fejlődés elkerülhetetlen velejárójaként kezelni - aligha megnyug-
tató válasz az egyéni élet értelmére riézve. Mert azért Ienni, élni,
vállalni az emberlét minden küzd elmét, szenvedésadagját és mulan-
dóságát, hogy milliomodnyi, inkább: végtelenednyi részeeskéje le-
gyek egy mérhetetlen és beláthatatlan folyamatnak, amelyben a ter-
mészeti fejlődés az egysejtűtől, sőt még kezdetibb formákból lét-
rehozta az embert és kiszámíthatatlan idő múlva létrehozza a jö-
veridő erribert -, kit nyugtathat meg ez a válasz"! Ennyi a minden-
ség és az emberi élet, az egyéni lét értelme? A kozmosz elképzelhe-
tetlenül kicsi és jelentéktelen alkatrészének lenni a fejlődés során -,
kit elégíthet ki élete céljaként?!

Egy másik meggondolás is széttörí a fejlődés válaszát az emberi
lét kínzó problémájára: az evolúció eddigi eredményeiből egyálta-
lán nem következhet olyan várakozás, hogy a további fejlődés ma-
gasabbrendű szintjén a rossz kiküszöbölődik vagy legalábbis elvisel-
hetőbb lesz. Nemcsak a keresztény hívő, de az elfogulatlan szemlélő
előtt is teljesen megalapozatlannak tűnik olyasféle remény, mintha
az emberiség életéből a távoli jövendő folyamán elmaradna a szen-
vedés és a bűn.

A' történelmi fejlődésből sem kapott megnyugtató választ kérdező
értelmünk. Csak addig jutottunk, amire Madách halhatatlan cnűvé-
ben, az alapgondolatát illetően páratlan drámai költeményben, Az
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ember tragédiájában. A rejtélyes utolsó mondat érthetetlen és in-
dokolatlan biztatása ez:',a küzdelem vállalása az emberiség sorsának
felemelő és tragikus szakaszaiban, az. örökös fel és le hullámzásban,
a történelmi spirálisban. A spirális a történelem leghívebb jelképe,
mert benne az örök visszatérés ésújrakezdés, a kőrforgás igazság-
eleme is kifejeződik, s ugyanakkor mégis mutatja az emberi fejlődés
valóságát viszonylagosságában, de nyilvánvaló emelkedésében, Ma-
dách rnűvének e legbensőbb motívumát hitelesen tanúsítja nevezetes
levele 1862-ből, a Tragédia megjelenésének évéből: "Igaz, hogy min-
denütt megbukik [az ember], s megbuktatója mindenütt egy gyön-
ge, mi az emberi természet legbensőbb lényében rejlik, melyet le-
vetni nem bír (ez volna csekély nézetem szerint a tragikum), de, bár
kétségbeesve azt tartja, hogy eddig tett minden kísérlet erőfogyasz-
tás volt; azért mégis fejlődése mindig előbbre s előbbre ment, az
emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is vette észre, s azon em-
beri gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondvi-
selő vezérlő keze pótolja, mire az utolsó jelenet ,küzdj és bízzál'-ja
vonatkozik." Madách prófétai álma az emberi történelemről az
egyéni lét feladatát, értelmét az emberiség lassú fejlődésének előre-
mozdításában látja, de az egész folyamat, a történelem értelmét, cél-
ját illetően a kétségbeeséstől csa:k a gondviselésbe vetett hite menti
meg. A mulandóság jegyében tovahullámzó lét "esti kérdésére" nincs
válasz, mert a fejlődés spirálisa sem törhet ki a mindenség alapvető
helyzetéből : az enyészet és az elkerülhetetlen rossz határai közül.

5
Felelet nélkül kanyarodunk vissza az emberi sorshoz, a születés és

halál által határolt emberélethez. Ha a világmindenség összefüggésé-
ben és a földön kialakult élet fejlődésében nem talál megnyugtató,
lelkesítő értelmet a kérdező tekintet az egyéni létre, próbáljuk ke-
resni azt legszűkítetten, az emberi élet adott keretei között, nem ku-
tatva a távlatokat. Korunk gondolkodása azonban szétfoszlatta a ma-
radvány illúziókat is az emberi élet önmagában rejlő értelméről.
Mintapéldaszerűen Camus fogalmazta mega köziWfiertté vált, írásá-
ban, 8ziszüphosz mítoszának modern alkalmazásában.

"Visszatérése közben, ebben a szünetben érdekel engem Sziszü-
phosz. (... )Látom ezt az embert leereszkedni nehéz, de egyforma
léptekkel a szenvedéshez, amely sohasem ér véget. (... ) Ez az óra az
öntudat. órájá. (... ) Ha ez a mítosz tragikus, ez azért van, mert hőse
tudatos. 'Valóban, hol volna a szenvedése, ha minden lépésnél éltetné
a siker reményej L .. )' teljes egészében ismeri a maga nyomorúságos
helyzetét': erre' gondol a hegyről leszálltában. (... ) Ebben a kényes
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pillanatban, amikor élete felé fordul az ember, a sziklájához köze-
ledő Sziszüphosz elgondolkodik azon az .összefüggéstelen cselekmény-
sorozaton, amely az ő saját maga alkotta sorsa lesz, amelyet emléke-
zetének pillantása forraszt egybe, és amelyre nemsokára halála üt
pecsétet. (... ) Sziszüphosz a felsőbbrendű hűséget hirdeti, amely ta-
gadja az isteneket és felemeli a sziklákat. (. .. ) A magaslatok felé törő
küzdelem egymaga elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet. Bol-
dognak kell képzelnünk Sziszüphoszt."

Camus leírása nyomán Sziszüphosz egyetemes érvényű jelképpé
válik szemünkben .. Nem pusztán a futószalagon naponta ugyanazo-
kat a mozdulatokat végző.rnunkásra utal, akit különben az automa-
tizálás előrehaladása úgyis el fog tüntetni, hanem tágabban és mé-
lyebben és általánosabban jelzi az életet. Az újra' és újra visszagör-
dülő kő az emberélet során kitűzött egy-egy boldog célnak is min-
tája. A fiatal még azt véli, hogy amikor eléri céljait, elvégzi isko-
láit, álláshoz jut, megtalálja. szerelmes társát, akkor kiteljesedik az
élete. Hamarosan rá kell jönnie, hogy' a ,,.kő~'ismét visszahullott a
mélybe, új cél, új remény, új erőfeszítésköyetkezik,míg ismét ki-
derül, hogy az emberi életben nincs. maradandó beteljesülés, csúcs,
csak az örök küzdelem a ritkán és rövid időre elérhető boldogságért.

Nem marad más az embernek, mint a küzdés, a hiábavaló törekvés
hősiessége, a küzdelem szépsége. Itt van Camus találkozása a ma-
dáchi végső rnondattal, csak persze a modern Isten-nélküli világ .zárt
gömbjében, aho1.transzcendens reménysugár sem segíthet. a -vigasz-
talan, értelmetlen emberi sorson.

Nem mindegy, hogy ez a küzdés egy-egy emberi életen belül mire
irányul, miféle tartalommal telített, milyen értékszinten történik: a
puszta életfenntartásért-e, mint még ma is száz- és:százmilliók ese-
tében a világon, vagy: jobb életkörülmények között különböző önös
célokért, vagy pedig egy élethivatás megigézettjeként annak betölté-
séért, más esetben egyszerűen néhány szeretett emberért,amint
anyák milliói életét betölti a gyermekükért élés. Lehet .az élet küz-
delmének tárgya nemes vagy alantasabb, ez nem változtat alapjá-
ban véve azon a tényen, hogy adva van a születés révén egy emberi
élet, amelyet folytatni kell halálig, s közben azzal vagyunk elfog-
lalva, amit ennek az életnek adottságanyújt. Gőrgetjük azt a külön,
páratlan követ, amelyre nevünk van felírva, s ez a kő magában .Iog-
lalja kinek-kinek sajátos személyi és tárgyi sorsát, mindazt, ami az
ő életét történésben, cselekvésben jellemzíés meghatározza.,.

Eddig érkeztünk, s most megállapíthatjuk, hogya küzdelmet, az.
erőfeszítést lehet az emberi élet tartalmának tekinteni,de értelmé-
nek, céljának nem nevezhető. Tragikus hőskéntvállalhatja az ember
a küzdést céltalanul is, bátranvde.: az élet-értelmét.kereső töprengő
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kérdésre maga a küzdelem nem megnyugtató válasz. A vágyott .bol-
dogság hegyéről a kő mindig visszagurul, s utolsó visszahullásakor.
feneketlen sötét mélységbe zuhan, ahonnan - a halálból - új erő-
feszítés nem támad.

Ez a reális látás az emberi életről csupán annyi kiegészítésre szo-.
rul, hogy még a legküzdelmesebb életsors is tartalmaz szépségeket és
örömöket. Ezek a rózsaszirmok az emberélet tövises útján, s a leg-o
több embernek elegendő motívum ot, indítékot jelentenek az élet élé-
sére. Ehhez hozzákapcsolódik az élet benső természetéhez tartozó
ösztönös élnivágyás. Az életösztön és az élet elszórt örömei elfedik a
végső kérdéseken nem töprengő ember előtt az élete értelmének hiá-.
nyát. Az életműködések mechanizmusa, az ösztönöséletigenlés és az
élet pihenőpadjain töltött szép percek messzé elegendők ahhoz, hogy
éljünk - különösebb belső megfontolás nélkül. De mi most gondol-.
kozunk az életen!

6
Fokozódik az emberi élet értelmének bizonytalansága, ha az élet-

történetek alakulásának szükségszerűségét, illetve esetlegességét vizs-
gáljuk. Egy kortárs svájci Író nem tud szabadulni műveiben attól a.
kérdéstől, alakulhatna-e másképpen egy-egy emberi életsors, mint
ahogyanmegvalósul .. Nem tudom, hogy Max Frischt saját élete kín-.
zó tapasztalataként vagy csupán izgalmas elméleti problémaként tart-
ja bűvöletében ez a kérdés. Mindenesetre rendkívül szemléletesen ál-,
lítja elénk regényben, színműben ezt a talányt. A Stiller, a Homo ..
Faber, a Mein Name sei Gantenbein, 1954-1964 között, tíz év lefor-
gása alatt megjelent e három regényének változatos tárgyköre mé-
lyén egyetlen azonos téma feszül: kiléphet-e az ember életsorsából?
mi a kapcsolata a véletlennek, az emberi elhatározásnak és a sors-
szerűségnek életünk alakulásában? lehetne-e más az' élettörténe-
tünk ? Új fogalmazásban, távol minden természetfelettibe vetett hit-
től, alapjában véve a "végzet" antik drámai sejtelme kúszik itt bele
a modern életfelfogás töprengő kérdései közé.

Ebben a kérdezésben az örök emberi talány ismétlődik korunk
gondolkozási szintjén. A válaszunk világos. Az egyes emberi sorsok
aligha pereghetnének le másként, mint ahogyan végbemennek. Az
egyes ember veleszületett öröklési adottságai, a környezet, az őt érő
nevelési és eseménybeli hatások, továbbá a körülmények és a
véletlenek révén, ezek eredőjeleént jön létre az az élettörténet, ami.
az övé. Életsorsa az óráról órára kőrülvevő, ezerszálú, változatos és.
változó, külső és belső tényezők összjátékából alakul. Ebben az ala- ..
kulásban az esetlegesnek éppen olyan fontos szerepe van, mint a.
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megváltoztathatatlannak. Válaszutakon azért döntött úgy, ahogyan
határozott, mert a felé lökte míndaz, ami ő és az élethelyzete. Távol-
ról sem vallom, hogy az emberek csak láthatatlan dróton rángatott
bábuk, hiszen tudatosan, sőt adott esetekben belső szabadsággal cse-
lekszenek. :És mégis minden mozzanat, a véletlen, a kíszámíthatat-
lan, a bizonytalan éppen úgy, mint a sorsszerű: meghatározó ímpul-
zussá, indítássá válik, mely bizonyos irányban és erővel löki tovább
az életünk biliárdgolyóját. Kis szállá lesz, amely így és nem másként
szövi tovább életünk szövetét. Nem lehet arra hivatkozni: ha ez meg
az a 'külső esemény nem történik velünk, például egy véletlen nem
jön közbe, minden más módon alakult volna az életünkben. Ez csak
feltevésként igaz. Eppen az a tragikusan megfellebbezhetetlen az
emberi életsorsokban, hogy nemcsak a megkerülhetetlen, nem ma-
gunk által választott, adatott tényeknek - mint amilyen születé-
sünk helye, ideje annak minden meghatározó kőrülményével együtt
-, hanem egészen jelentéktelennek tűnő, csak később, talán évek
múlva visszafelé tekintve sorsdöntőnek bizonyult véletleneknek leg-
alább akkora irányító szerepük van életünk történetében.

A vége felől visszatekintve minden emberi sors, egyéni élettörté-
net megváltoztathatatlannak látszik, ezer és százezer kísebb-nagyobb
meghatározó tényező rnűvének. Másként nem élhettem volna az éle-
temet, mint ahogyan éltem. Ez a megállapítás senkit nem ment fel
a felelősség alól, hogy vállalnia kell élete minden kővetkezményét, s
nem is mond ellent az isteni gondviselés titokzatos valóságának a
hívő számára. De nyilvánvaló, hogy az élet senki előtt nem tiszta
lap, amelyre ezt vagy amazt írja tetszése szerint. Kinek-kinek az
egész élettörténete adva van a meghatározó tények és események,
köztük számos véletlen időbeli távlatában, csak nem tudhat juk előre
olvasni, mert a jövő meghatározó mozzanatait nem ismerjük, sem a
múltbeli és jelenbeli dolgoknak egészen mélyére nem láthatunk az
életünkben.

Ez az objektív valóság az életünkkel kapcsolatban akkor válhat
kérdéssé, amidőn valaki élete csalódását, sikertelensége zsákutcáját
méri fel, azzal a gondolattal "játszva": ha tudta volna előre, hogy
kudarchoz, fájdalmas következményekre vezet hosszú évek múlva
egy adott helyzetben tett régi kis lépése, megtette-e volna? Max
Frisch ehhez a kérdéshez érkezett ell967-ben megjelent és azóta so-
kat [átszett színdarabjában. Találó a magyar fordítás címe: "Játék
az életrajzzal" (Biografie: Ein Spiel). A darabban Kürmann úr kije-
lénti, ha mégegyszer elölről kezdhetné, pontosan tudná, mit változ-
tatna az életén. "Az adott életrajz (... ) csak egy a sok lehetőség kö-
zül." A színpad lehetőséget ad az életrajz elképzelt visszapergetésé-
hez. Kürmann, ismerve a következményeket, egyes esetekben más-



képpen dönthetett volna e "játékban", mint tette annak idején az
életében. Antoinette, akit feleségül vesz, később megcsalja, s Kür-
mann még visszatekintve ebből a fájdalmas jövőből sem tudja őt
képzeletében kiejteni az életéből - pedig csak apró mozzanaton
múlnék -, nem tudja gondolatban sem megváltoztatní a dön.tőkis
lépést, mert - szereti őt a fájdalmas csalódás ellenére is. Samidőn
az életrajzi játék kedvéért a színpadon Antcinette másként lép, s
ezzel képzeletben meg nem történtté teszi az egész jövőt, kilép a
játékban Kürmann életéből, mielőtt összekapcsolódott volna útjuk
-, Kürmann az így képzeletben megnyíló szabadságával nem tud
mit kezdeni, mozdulatlanul áll, arcán az üressé vált élet szomorúsá-
gával, ahogyan a játék néma mozdulatát egy magyar színész nagy-
szerűen megjelenítette.

Igaza van az írónak. Úgy vélem, életünk útját meg nem történtté
tenni még gondolatban sem tudnánk. Életünk elképzelt visszaperge-
tése és egy meghatározott múltbeli ponton - a fejlemények ismere-
tében - a másként való lépés képzeletben sem sikerülhet, annyira
megbonthatatlannak mutatkozik élettörténetünk egysége, s annyira
csak így történhetőnek -'-- ahogyan végbement - látszik a folya-
mata. Múltunk minden mozzanata Iáncszemszerűen kapcsolódik ösz-
sze. A legjobb feltételezésünk és tudatos akaratunk szerínt döntöt-
tünk, amikor valamiben személyesen határoztunk. Visszanézve éle-
tünk történetére, ha mégis találnánk olyan pontot, ahol mintegy -
újrakezdve az életet - megpróbálnánk másként lépni, továbbgon-
dolkozva megháttálunk a múltbeli pillanat megváltoztatásának kép-
zeletbeli ötletétől, mert nem tudjuk: a megváltozott lépés végső so-
ron milyen más élettörténetet eredményezett volna? Nem rosszabb
kővetkezményeket hozott volna-e, mint a megélt életünk, vagy sok
minden kiesett volna az életünkből, amihez pedig visszatekintve is
ragaszkodunk, mert elmaradását életünk veszteségének éreznénk.
Lehetnek a múltban olyan pillanatok, amelyeknek cselekvéset valaki
utólag bánja, mert lelkiismeretére nehezedik a szeretetlenség vétke,
amit akkor elkövetett - a hívő ember ezeket a múltjában meglátott
vétkeket bízóan Isten bocsánatába helyezi -, az élettörténetünk egé-
szét azonban annyira mienknek, velünk összenőttnek érezzük, hogy
csak a változhatatlanság jegyében tudunk rá tekinteni.

Adottnak, másként nem élhetőnek, visszatekintve még képzeletben
sem megváltoztathatónak jelentkezik az emberélet, minden örömé-
vel és fájdalmával, értékével és kudarcával, szépségével és vétkeivel
együtt. Ez így van akár immanensen, magába zártan szeniléljük élet-
sorsunkat, akár a hit tekintetével láthatatlan Irányítót fedezünk fel
mögötte.
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7
Az emberi tudat és tapasztalás révén ennyire juthatunk el a vi-

lág és az élet célját, értelmét illetően. Az emberi lét reálisan, önma-
gában nézve, minden feltételezés és metafizikai magyarázat nélkül
ezt jelenti:

A mindenség beláthatatlan kezdetű és végű mozgásában parányi
pont a földünk, rajta az élet és az ember évmilliós léptékű kialaku-
lásával, majd az emberiség lassú fejlődésével, amelynek elérhető te-
tőpontját nem ismerjük, csak következtethetünk, hogy valamelyest
magasabb szintű fokozat felé tart az ember a közösségi érzék növe-
kedésével. A közelebbi életformájában ismeretlen jövendőjű embe-
riség sem küszöbölhetí ki az emberi élettel minden fokon együtt járó
Rosszat, a bűn és a szenvedés, boldogtalanság értelmében, valamint
a mulandóságot, a halált. Ez a kép önmagában bizony nem mutat
semmilyen megnyugtató értelmet, vonzó célt. A tenger mérhetetlen
hullámzásában :kis vízcsepp egy-egy emberi élet, mely hamarosan
párává foszlik -, metafora nélkül: maroknyi porrá és az utódok
gondolataiban, érzéseiben bizonyos ideig fennmaradó emlékké válik.
Kiemelkedő emberek emlékezete évezredekig világíthat, mint Pla-
tóné; a névtelenek emlékezete legfeljebb pár évtizedig marad meg,
míg hozzátartozóik élnek. Ez a továbbélés mások emlékezetében a
meghalt egyénnek már semmit nem jelent, hiszen a halál az agy-
sejtek bomlásával véget vet a tudatnak, amelynek révén életében
önmagára és a világra eszmélhetett. Születése és halála között adatik
neki egy sajátos, az egyén felől nézve páratlan, soha nem ismétlődő
emberélet, amelynek történetet nem ő írja, inkább csak végigéli.

Az egyetlen értelmes cél, mely az egyén számára lehetséges: ha
már így van, hogy élek, éspedig az adott élethelyzetben, használjam
fel a múló időt a minél teljesebb emberi létre - "ahogy lehet", te-
hát aKarsztok magvetőjének szívós erőfeszítésével (gondolok a Re-
ményik-vers hason1atára), megvalósítva az emberi élet Iehetőségei-
ből annyit, amennyit a való helyzet enged. Az így megragadott élet-
célba szorosan beleilleszkedik a mások élete: az a feladat, hogy az
emberek kisebb vagy nagyobb kőrének általam szebb, könnyebb,
boldogabb legyen az élete. Ez a második szál, a közösségi, elválaszt-
hatatlan az elsőtől, az egyénitől, mert az emberi tudat úgy van meg-
alkotva, hogy a másokért élés nagyobb, megnyugtatóbb, maradan-
dóbb örömérzetet ad az önös élet élésénél.

Gondolkodó emberek mindig szerettek volna kitörni az emberi
sorsnak ebből a végső értelmetlenségéből. mert nyomasztó gondolat
az egész mindenség céltalansága, az emberélet csonkasága és mul an-
dosága jegyében élni. Sokféle elképzelés próbált már kijutni a zárt
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körből, ahová a lét látványa kényszeríti az embert. Én csak azokat
a filozófiai megoldásokat tartom becsületesnek és igaznak, amelyek
elismerik, hogy - Isten, a transzcendencia, a tapasztalaton túli való-
ság feltételezése nélkül -könyörtelen valóság a világ és az emberi
élet alapvető értelmetlensége. Heidegger szerint a lét semmibe van
belevetve. A létnek ebben az egyetemes sötétségében az emberi éle-
tet Hölderlin közel kétszáz éves dala a sorsról lenyűgöző szemlélte-
téssel így festi:

Ránk az szabatott,
hogy nyugtot sehol ne leljünk -
hull, hányódik az ember,
vak sin, a szenvedő,
hull le az órák
hosszu során át,
mint vizhab szírttől
szirtnek omolva,
éveken át a bizonytalan ürbe.

(Hüperión dala a sorsról. Bernáth István fordítása)

Innen már csak egy lépés van hátra a keserű ateizmusig. Lukács
György filozófus zseniális megfogalmazása a "vallásos ateizmus"
megjelölés. Az Isten-nélküliségnek azt a válfaját érti ezen, amikor
valakinek fáj az Isten hiánya, s akiürült ég a gyász tárgya. Kafká-
ról mondja, hogy Istennek a mai világból való eltávolítását ő nem
felszabadulásnak fogja fel, mint Epikurosz vagy a forradalmi pol-
gárság ateistái, hanem úgy érzi, Isten elhagyta a világot, ezért vi-
gasztalan az élet. "A kafkai világ rejtett-nemlétező istene kísérteties
színezetet kap, mert mint nem-létező alapjává válik minden létezés-
nek." Folytatom magam: a Iét önmagában nézve értelmetlen és cél-
talan, ha nincs mögötte valamilyen magasabb hatalom, titkos érte-
lem és cél, amit az Isten név jelez az emberi nyelvben. Ez a rejtett
hatalom annyira hozzáférhetetlen a nem hívőnek - gondoljunk akár
a Kastély elérhetetlen várnagyi hivatalára vagy A per láthatatlan
bíráira-, mintha valójában nem is lenne. Így kapcsolódik össze szét-
szakíthatatlanul a mindenség, az élet reális látása és a "vallásos"
ateizmus fájdalmas hiányérzete.

Ezt a keserű, vigasztalan ateizmust tartom - ha valaki nem tud
hinni Istenben - becsületes gondolkozói magatartásnak a világegye-
tem és az emberi élet végső kérdéseit illetően, mert a lét önmagában
végső soron annyira értelmetlen, az emberi sors oly sok ellentmon-
dással és vigasztalansággal teli, az "esti kérdés" valóban megvála-
szolhatatlanul igaz, hogy csak a Semmi végső valóságával találkoz-
hat a gondolkozá ember.
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így ütközünk bele, kényszerítően, kivédhetetlenül és rnegkerülhe-
tetlenül az Isten-kérdésbe. Tagadni őt lehet, de a róla kérdező gon-
dolatot elfojtani nem lehet. Az emberi tudat első értelmes kezdeté-
től fogva a tapasztalati világon túli, nem emberi és nem természeti
.hatalom képzete azonnal jelentkezett, s a legkülönbözőbb vallások és
filozófiai redszerek tartják ébren az emberiség közgondolkozásában
az Isten-kérdést. A 20. században sem lehet az Isten gondolatát -
negativ vagy pozitiv előjellel - sehol a földkerekség egyetlen pont-
ján sem kikapcsolni.

Az Isten-kérdésben éppen ez a legizgalmasabb, hogy alapvető mó-
don eldönthetetlen. Isten - ez létezése feltételezéséveI együtt jár -
nem lehet emberi megismerés tárgya. Az emberi tudat jelenlegi is-
mereteink szerint a fejlődés legmagasabb rendű pontja az univer-
zumban. Az ember tehát mindenre, ami csak létezik a mindenség-
ben, mint magasabb rendű néz az alacsonyabbrendűre. Értelme fölé-
rendelt helyzetéből kutatja, vizsgálja az élet és a történelem folyá-
sát, a kozmosz titkait: Istennel azonban - ha van, tegyük hozzá be-
csületesen - mindenképpen más viszonyban vagyunk: a feltételezett
Isten mérhetetlenül fölötte áll az embernek és értelmének. Minősé-
gileg összehasonlíthatatlanul több és más, mint az ember, különben
már nem lenne rá alkalmazható az "Isten" megjelölés tartalma. Igy
hát az Isten-kérdés eldöntésében ki vagyunk szclgáltatva neki. Meg-
ismerése csak ebben a teljesen alárendelt viszonyban, elképzelhetet-
lenül alacsonyabb helyzetből történhet: ha tetszik magát megismer-
tetni velünk valami hozzánk alkalmazott emberi módon. És egész
életünkre ható következménnyel jár, hiszen olyan magasabb rendű
léttel jutunk kapcsolatba, amellyel - akivel - nem mi rendelke-
zünk értelmünk fölénye alapján, hanem fordítva. A távoli űr vala-
mely csillag-galaktikája iszonyatos energiájának az ember tudata ré-

. vén fölötte áll. Istennel azonban ellenkező a helyzete. S mivel a fel-
tételezett Isten messze magasabb rendű az embernél és az emberi tu-
datnál, létét eldönteni sem tudhat juk. Rá vagyunk utalva őt illetően
végérvényesen a hitre - mindkét értelemben: hiszem, vagy van,
vagy hiszem, hogy nincs. .

Ismételten találkozunk ugyan a teológia és filozófia területén a
régi századokban, sőt ma is néhol azzal a próbálkozással, hogy Isten
valóságát értelmi úton bizonyítsák. Lehetnek ezek az érvelések se-
gítséggé az Istent kereső, kételyekkel küzdő embereknek, de soha
nem rendelkeznek abszolút meggyőző erővel, rnert Isten, ha ő Isten,
mint fentebb fejtegettem, nem lehet tartozéka a világegyetemnek,
s már csak magasabbrendűsége miatt is elérhetetlen az emberi tu-
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-dat számára. Egyébként is nyilvánvaló az ateizmus minden időben
fellelhető tényéből, hogy Isten nem hagyott kényszerítő nyomot,
nem adott megfellebbezhetetlen jelet magáról a világban. Úgy lát-
szik, az ő szándéka szerint való, hogy az ember csak a hit kockáza-
tával ragadhassa meg öt. Kockázat nélkül pedig a hit nem lenne hit.
hanem mindenki számára lehetséges kétségtelen tapasztalás, tudás.

Távolról sem azt jelenti ez, hogya hit bizonytalanságban van Is-
ten felől, hiszen az igazi hit természetéhez tartozik a mély meggyő-
ződés. Arról van csupán szó, hogya hit tudatában van mélység fö-
lött lebegő helyzetének, annak, hogy nincs semmiféle emberi, világ-
beli támasz alatta. Csak a bizonyítatlanul hitt Isten tartja. A hit bi-
zonyossága nem vakhit, amely a kételyeket elhessegeti magától, ha-
nem kérdező, kereső hit. Rendkívül találó jellemzése a hit e belső
feszültségének, amit az újszövetségi evangéliumi hagyomány szerint
mondott valaki Jézusnak: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" (Márk
9,24) Hitünkról csak úgy beszélhetünk, hogy közben Istent hívjuk
segítségül: győzze le hitetlenségünket. Innen nézve a keserű, a "val-
lásos" ateizmust csak egy hajszál választja el a hittől. A felvétel ne-
gatívját mutatja ugyanarról az isteni valóságról, amelyet a hit pozi-
tív oldaláról mutat.

Emberileg nézve a keresztény hit bizonyosságának nincs külső
támpontja. Am a keresztény hívő meggyőződése szerint ezt a bizo-
nyosságot nem az ő elképzelése hozta létre, hanem Isten győzte meg
őt magáról. Mégpedig úgy, hogy emberek Jézus Krisztusról szóló
személyes tanúságtételén át - ezek között a tanúságtevők között ott
vannak az Újszövetség írói csakúgy, mint az életébe belépő Krisztus-
hívő személyek, papok vagy nem papok - Isten a lelke mélyén meg-
gyújtotta saját hitét. Ez az Istennek titokzatos, nyomon nem kísér-
hető belső bizonyságtétele, amely a kívülről érkező tanúságtételt,
egyházi terminussal: Isten igéjét személyes meggyőződésünkké teszi.
"Aki hisz az Isten Fiában, az Isten tanúságtétele benne magában
van" (lJn 5,10). A hit kőréből nem lehet kilépni, hogy a hiten kívül
található történelmi vagy filozófiai, értelmi igazolást kapjunk Jézus
~steni küldetéséről. "Csak a hit előtt tárul fel a hit tárgya. A hit az
egyetlen bejárat." (R. Bultmann) Aki hisz Jézus Krisztusban, az Is-
ten kinyilatkoztatójában és a világ Üdvözítőjében, az a szívébe zárta
Isten egykori, bibliai és mai tanúságtételét. A személyes, élő Krísz-
tus-hit jelzi, jelenti, hogy Isten maga győzött meg bennünket a tu-
datunkban, lelkünkben. Misztérium ez, de nem misztikum, s ez igen-
nagy különbség. Mert az eredménye a tudatos, megfogalmazható, jó-'
zan keresztény hit, amelynek létrejövetele sokszor nyomon kísér-
hető, de végső soron megfejthetetlen. Isten merő ajándéka. '
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Ezzel a hittel indulunk az Isten megismerésére. Beláthatatlan és
véget nem érő folyamat ez akár az egyház történetében, akár a ma-
gunk életében. Mindvégig töredékes marad, teljességre csak az örök-
kévalóságban jut. Az Isten megismerésében elsődleges segítségünk a
Szentírás, annak tudományos teológiai kutatása és az élő hit erejé-
vel való mai megszólaltatása, Nem magunkban tesszük ezt az utat:
körülvesz bennünket az egyház a "szentek Icőzőssége" értelmében.
Hatalmas sereg mögöttünk a tova tűnt időben és körülöttünk a jelen-
ben, közelben és távolban, felekezetekre bontva és saját egyházunk-
ban. A közel kétezer évnyi hagyomány lámpásai is világítanak.
A magunk életébe ágyazottan Isten igéje friss mondanivalót tartogat
az Örökkévalóról, és a ker lelke is támogat új felismerések keresé-
sében.

Isten megismerése váratlan fordulatok elé állít. Kiderül, hogy ő

nem ad közvetlen feleletet a tárgyalt kínzó kérdésekre, hanem ő

maga a válasz. A gondolkodó hívőt kiemeli kérdező helyezetéből, és
önmagával szembesíti. Ennek a találkozásnak ámulatos hatása lehet
a kérdezőre nézve: lesújtja és felemeli, merőben új látószöghöz jut-
tatja, filozófiai síkról egzisztenciálisra viszi át, s kérdéseit Istenben
oldja fel.

Tegyünk néhány kísérletet, miként történik ez. Először Jób köny-
vébe lapozunk bele. A Kr, e. 5-3. században keletkezett héber val-
lásos költemény felhasznál egy régi népi hagyományra visszanyúló
legendát az istenfélő, becsületes Jób szenvedéséről és életének az
egyenesbe jutásáról. Ez a prózaí rész keretezi beszédek formájában
foglaltan Jób panaszát, lelki vergődését, barátainak a szenvedésben
Isten büntetését látó téves teológiáját. Jób végül feddhetetlensége tu-
datában Isten feleletét 'követeli szenvedése kérdéséről (31,35-36). Is-
ten válasza megfordítja a helyzetet: ő az, aki kérdőre vonja az em-
bert. "És válaszolt az Úr Jóbnak a viharból: Ki akarja elhomályo-
sítani örök rendemet értelemnélküli szavakkal?" (38,1-2) Isten vi-
lágkormányzását, életirányítását botor emberi ésszel nem lehet fel-
fogni. Isten egy szót sem ejt Jób szenvedésének miértjéről, hanem
záporoznak a kérdései Jóbra, amelyekből a Teremtő nagysága és
gondoskodása nő az őt kérdőre vonó ember fölé. És Jób elnémul rá-
döbbenve parányi voltára a Mindenhatóval szemben (40,1-5. A szá-
mozás az új fordítások szerint ; a Károlyi-bibliában: 39,34-39). Isten
azonban tovább kérdez, hogy ráébressze Jóbot: "Semmivé akarod
tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess
igaz?" (40,8, ill. 40,3) Jób végül elfogadja az emberileg érthetetlen
isteni rendet, és rádöbben feddhetetlen élete közepette alapvető vét-
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kére: önmagát akarta érvényesíteni Istennel szemben. De több: meg-
tapasztalja Isten irgalmas, kegyelmező jelenlétét. "Mindeddig csak
hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak."
(42,1-6)

Ahogy Jób, mi sem kaptunk választ a szenvedés kérdésére. Az is-
teni gondviselés számunkra érthetetlen ellentmondásaira nincs bib-
liai felelet. De végigmehetünk. talán a fenti sorok segítségével is,
azon a lelki történésen, amelyet a Jób-költemény dramatikusanáb-
rázol. S eljutunk addig, hogy elnémul vádoló, felelősségre vonó, kér-
dező szavunk Istennel szemben; meghajlunk a Mindenható titokza-
tosan szövődő kormányzása előtt; ráébredünk az Istennel szemben
való lázadásunkra, s összetörik emberi kevélységünk Isten szuverén
Isten volta láttán. És közben megtapasztaljuk szenvedés, sorscsapá-
sok között egyidejűleg az ő gondoskodo szeretetét, amelynek szám-
talan valóságos jelét ámulva figyelhetjük életünk mélypontjain. Eb-
ben a megfordított helyzetben, amikor már nem mi vádoljuk őt élet-
sorsunkért, hanem meghajlunk előtte, bekövetkezhet az ő szabad ir-
galmából szerető jelenlétének megtapasztalása. A sorsunk, a szen-
vedés miértjei nem kapnak feleletet, de elcsitulnak a mindenható,
kegyelmes Istennel való személyes találkozásban.

* * *
Honnan veszi a hit ezt a vakmerő bizodalmat Istenben, éppen a

valóságos, korlátlan hatalmú, szabadon rendelkező Istenben? Van-e
egyetlen szilárd pont, amelybe belekapaszkodhatunk? Vagy megma-
rad az egész a viharból hangzó isteni szó misztériumának, mint Jób
esetében? Az Újszövetséghez kell fordulnunk. Mi az, ami a mínden-
ható Úrnak, a 'kiismerhetetlennek, Ady "borzasztó Cethalának" (a
költeményt éppen Jób könyvének 41. fejezete ihlette) legmélyebb,
rejtett szerető szándékáról tanúskodik velünk és az egész emberi-
séggel? Jézus kereszthalála! Akinek ez így idegenül hangzik, egy-
előre csak azt vegye tudomásul, hogy az egész Újszövetség szerint a
korai kereszténységnek Jézus halála volt a ténybeli híradás Isten-
nek az emberekhez lehajló örök szeretetéről. Jézus halálának ezt a
mérhetetlen hitbeli jelentőségét különböző korabeli és ószövetségi
hátterű fogalmakkal fejezik ki az újszövetségi iratok. Ezek a kifeje-
zésformá'k ma is élnek az egyház tanításában, a prédikáci6kban, a
hívők vallásos képzetvilágában. Jézus halála áldozat, amellyel Istent
kiengesztelte az emberek vétkeiért, az egész világ bűnéért. Önmagát,
életét váltságdíjul adta Istennek, hogy megszabadítsa az embereket
a bűn, halál és kárhozat fogságából. (Mk 10,45. 1Tim 2,6. Zsolt 49,8)
A korabeli emberek számára ezek a fogalmak beszédesek voltak, a
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mai gondolkodé hívőtől idegenek: mintha Isten kegyelmének, szere-
tetének ilyen elégtételre lett volna szüksége, hogy felgerjedjen irán-
tunk. Ezek a Jézus halálának jelentőségét magyarázó bibliai kifeje-
zések a mi számunkra szimbólumok, hiszen nem Istenben ment
végbe változás Krisztus keresztje által, mintha Jézus halála az Iste-
nen belüli drámát jelezne reánk való áldott következménnyel. De
valóságos szimbólumok: annak a történésnek jelképei, hogy Isten
Jézus életével, halálával, feltámadásával meghirdette a bűnös, ha-
landó ember iránt való irgalmas szeretetét, amely túlnő a halálon.
Krisztus "nyitotta meg az utat a hit révén az osztályrészünkké lett
kegyelemhez" (Róm 5,2. Kamer Károly fordítása). A "keresztről való
beszéd" - ahogyan Pál apostol a Jézus halálának jelentőségéről
szóló .igehírdetést nevezi - olyan erővé válik, amely meggyőz ben-
nünket az Istennek minden emberhez lehajló, múltat, jelent, jövőt
átfogó, megbocsátó és üdvözítő szeretetéről. "Az Isten pedig az irán-
tunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt ér-
tünk, amikor még bűnösök voltunk" (Róm 5,8). "Azzal lett nyilván-
valóvá az Isten szeretete előttünk, hogy egyszülött Fiát küldte az
Isten a világba ... " (lJn 4,9). O crux, ave spes unica: üdvözlégy, ke-
reszt, egyetlen reményünk - maradt reánk a középkori. egyházból.
Ezt is csak személyes hittel lehet megragadni. s így lesz számunkra
a kereszt, Jézus halála Isten örök szeretetét hirdető eseménnyé,
amelybe bele lehet fogózni.

Ebben a találkozásban - "az Isten szeretet" - szárnos kérdés ér-
telmét veszti. Honnan van a bün? - nem tudjuk, de nem sápad-e
el magától ez a rejtély az Isten bocsánatának fényzuhatagában,
amely árad reánk a keresztről?! Nem lebben fel előttünk a lét ér-
telme, de nem növi-e túl e talányt a keresztfán elénk táruló végte-
len isteni szeretet, mely bizonyossá tehet, hogy az emberi nemzedé-
kek szűnetlen ismétlődése, a pusztuló és megújuló közönyös termé-
szet, galaktikák öncélú keringése mögött nem húzód hat meg vak
végzet szeszélye?!

* * *

Erre a mindeneket magában foglaló látványra irányul harmadik
kis meditációnk. Pál apostol egy hosszabb gondolatsort zár le ezzel
a mondattal: "Mert tőle, általa és érte van minden: dicsőség neki
mindörökké. Amen" (Róm 11,36). Az előzőkben a pogány népek és
Izrael üdvösségre jutását vázolja egy nagyszabású történeti elképze-
lésben. Maga a formula - tőle, általa, érte (vagy: reá nézve) - pan-
teista vonatkozásban használt lehetett a korabeli görög filozófiában.
Száz évvel később Marcus Aurelius ezt írja a természetről: "Minden
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tőled ered, benned él és hozzád tér vissza." Az apostol levelében a
teremtő, fenntartó, történelmet irányító és üdvözítő Istenről szóló
hitvallássá válik. A hangsúly különösen is a harmadik szóra esik,
amely a görögben célt jelöl: Isten mindennek a célja. Ez a "minden"
átfogja az emberiséget, a természetet, a világmindenséget. Ennyit tu-
dunk mondani hitünk alapján a létről és az életről: az Istentől ered
és feléje tart. Ez így önmagában nem sokat mondana, ha az Istenről
nem vallhatnánk Jézus Krisztus halála és feltámadása örömhíre
alapján: a mindenek Ura a teljes szerétet és az öröklét Istene. A mi-
ért kérdése nem nyer .választ, de feloldódik az Istenben, aki a kez-
det, a folytatás és a cél. Nem lehet értelmetlen körforgás, amit mi an-
nak látunk, ha Isten, a mindenható szeretet van mindennek mélyén.

A "tőle, általa, érte" megállapításhoz kapcsolódó dicsőítést nem
szabad félremagyaráznunk. Kegyes szóként olykor találkozunk olyan
felfogással; mintha a létet és az emberi életet Isten a dicsősége növe ..•
lésére alkotta volna. Ez a gondolat Isten rágalmazása : a saját dicső-
ségére teremtett volna egy világot, amelynek jelenlegi állapotában
- ameddig csak vissza tudunk tekinteni és előre nézni - annyi a
kín,·s el van jegyezve a mulandósággal ?! A "dicsőség neki mind-
örökké" magasztalás azok szívéből fakad, akik a Jézus Krisztusba
vetett hit által tudják, hogy az értelmetlen lét mégsem lehet értel-
metlen, mert attól ered és afelé tart, aki örök hatalom és szeretet.
Hogy erről többet a hit sem mondhat, annak nyitja az apostol egyik
megelőző mondatában van, ahol ószövetségi prófétai szó visszhang-
zik: "Ki ismerte meg az Úr értelmét? Vagy ki lett az ő tanácsadója?"
(11,34. Czeglédy Sándor fordítása. VÖ. Ézs 40,13) Isten "gondolatait"
ember ki nem kutathatja. De ő mégsem hagyott magunkra a miért-
jeinkkel, hanem megszólít: én, a mindenható szeretet vagyok a lét,
az élet alkotója, mindenek irányítója, célja. Legyen ennyi elég addig,
amíg hozzá az örökkévalóság világában megérkezünk. Nem világma-
gyarázatot kaptunk, hanem megint a Jézus Krisztus által megismert
Istennel találkoztunk.

* * *

Ugyancsak Pál apostolnál találunk egy gondolatot, amely tovább
visz gondolkodásunkban : "Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor
üres a mi igehirdetésünk, de üres a ti hitetek is" (lKor 15,14). Ai
"üres" szó az eredetiben, átvitt értelemben, azt jelenti: semmis, hiá-
bavaló. (Az új 'katolikus Biblia szabadon így fordítja: akkor "nincs
értelme" sem a keresztény tanításnak, sem a hitnek). De a szó sze-
rinti jelentés is hűségesen fejezi ki a valóságot: ha Krisztus nem tá-
madt fel; a keresztény igehirdetésnek és hitnek éppen az isteni tar-
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talma és hatóereje hiányzik. Hatástalan beszéd, tartalmatlan hit. Jé-
zus feltámadása a keresztény üzenet fundamentuma. Ha ez elesik, az
egész építmény összeomlik. Nem marad belőle más, mint a páratlan
ernberségű nagy Tanító alakja, példakép, akinek az evangéliumok-
ban megrajzolt lába nyomába nehéz lépni. Kereszthalálának örven-
detes üzenete Istenről érvényét veszti: nincs bűnbocsánat és nincs
örök isteni szeretet. A halál pedig megmarad sötét, mindent beár-
nyékoló végnek.

Attól tartok, hogy a legtöbb, önmagát kereszténynek valló ember-
nek halott Jézusa van, s ezért igazában nincs .élő Istene sem, akinek
megbocsátó, erőt adó szeretete hordoznáaz élete súlyos szakaszaiban
is. Egyik oka lehet Krisztus feltámadása hiányának sok vallásos em-
ber tudatában, hogya húsvéti történetek csodaszerűsége elrejti elő-
lük e feltámadás valóságát. Az evangéliumok húsvéti elbeszéléseinek
és Pál apostol húsvéti hagyományának (lKor 15,1-8) értelmezésé-
ről már írtam e kőnyvben, itt csak egy bibliai helyre hívom fel a fi-
gyelmet. János evangéliuma "jeleknek", beszélő tetteknek mondja
Jézus húsvéti megjelenéseit, valamint földi életének csodatételeit (20,
30). A jel: szímbólum, mely magán túl mutat. A húsvéti történetek
szimbolikus jelentőségűek, amelyek arra utalnak, hogy Jézus a ha-
lálból nem a földi életre, hanem az isteni dimenzióba, az örökkévaló-
ság világába támadt fel. Ezért tud későbbi, mai és holnapi tanítva-
nyaival is lenni bárhol és bármikor a földön a "világ végezetéig".
A húsvéti történetek jelszerűen tanúsítják, hogy Krisztus él látha-
tatlanul, isteni létformában, s a benne való hit révén ezzel az élő
Krisztussal vagyunk kapcsolatban. Ez a bizonyosság a halál és mu-
landóság kérlelhetetlen hatalmának megtörését is jelenti. Meggyőz-
het arról, hogy az immanens, észlelhető léten túl van isteni lét, az
örökkévalóság, amely bennünket is vár. Ezért van Jézus feltámadá-
sának alapvető jelentősége a keresztény hitben.

A feltámadásról szóló hatalmas újszövetségi fejezet végén -
amelyből egy mondaton gondolkoztunk el - Újra megismétlődik az
"üres" (hiábavaló) szó: "Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilár-
dak, rendíthetetlenek, buzgólkodjátok mindenkor az Úr munkájá-
ban, tudván, hogy fáradozástok nem hiábavaló az Úrban" (lKor 15,
58). Itt bukkanunk rá az egyházi szolgálat végső értelmére. A ke-
resztény igehirdetés, tanítás, az istentisztelet, az eucharisztia (az úr-
vacsora) nem pusztán a földi életben ad sokak számára támaszt,
irányt, erkölcsi erőt, vigasztalást. Az egyházban végzett papi és nem
papi fáradozás célja túlnő a halálon, az örökkévalóságban gyümöl-
csözik

A feltámadás bizonyossága az egész emberi életre kihat: ha igaz
húsvét valósága és nyomában az elhunytak jövendője, akkor nem
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"hiábavaló" a mulandó földi élet. Hétköznapi munkánk, örömeink,
kudarcaink, szomorúságaínk mögött távlat nyílik. Ez a távoli, köze-
lebbről megismerhetetlen látóhatár nem vonja el a keresztény hívő
figyelmét az emberi életről, inkább leveszi róla a céltalanság bénító
hatását. Hogy mit "használ" a húsvéti hit a földi életre szólóan, azt
bőven lehetne szemléltetní. Legyen elég egy részlet a 20. század
egyik jelentős igehirdetőjének, a svájci W. Lüthi lelkésznek a negy-
venes évek 'elején mondott, húsvéti tárgyú prédikációjából.

" .. .Aki' nem tud az örökkévalóságra tekintve meghalni, hogyan
tudna az örökkévalóság felől tájékozódva nézni a születésre? Az élet-
tel szemben való kifordított magatartásunk az élet két peremterületén
mutatkozik meg végzetesen. a gyermekhez és az öreg emberhez való
viszonyunkban. Az evilági ember számára nemcsak a halálnak, hanem
a születésnek is csupán evilági jelentősége van. (... ) Az az ember, aki
csak az evilági létet és időt ismeri, bizonyos joggal vallja önmagára,
de csakhamar utódaira vonatkozólag is nehéz időkben: nem érdemes
élni. Igen, ez az ember egyetlen lénynek sem akar kínt okozni azzal,
hogy világra hozza, egyenest lelkiismereti gondot csinál abból, hogy apa
legyen, és félni kezd attól, hogy gyermekei egyszer megátkozzák .azt a
napot, mikor megfogantak. Ekként lehetséges, hogya szülési és élet-
sztrájk mögött az a mélységes kétség, az az életből való kiábrándultság
rejtőzik, amely csupán egy szűkmarkú evilági életet tart szem előtt.
Ilyen mélyen nyúl bele mindennapjainkba a húsvéti hit vagy' annak
hiánya.

De ugyanilyen szembeötlően jönnek napvilágra húsvét-nélküli gondol-
kodásunk gyümölcsei az öregkort illetően is. Ahol az élet úgy megüre-
sítette magát, hogy nem ismer semmit, ami örök, csak evilági értéket,
az előrehaladó korral szükségképpen elveszti értékét. Éppen ezért
amilyen mértékben egy nemzedék eldobja az örök életbe vetett hitét,
olyan mértékben veszti el szeretetét is az öregek és törékenyek iránt,
megértését a munkaképtelenek és kimustráltak iránt, akik nem tudnak
már az evilági élet szolgálatába állni, és akiket a törtető élet már csak
akadéknak néz. Az az öregkor, amelyet az öröklét oltalmazó szárnya
nem védelmez, végül is az alamizsnából eltartottak szánalmas színvo-
nalára süllyed. (... )

Csak egy olyan nemzedéknek telhet újra öröme. kezei munkájában,
mely az örök élet perspektívájában lát napi munkájához. Az örök élet-
be vetett hitben kaphat újra értelmet házasságot kötní és megszentelni,
gyermeket nemzeni és szülni, és orcánk verejtékével mint apa és anya
életünket a családért feláldozni. A gyermekáldás a húsvéti hitű keresz-
tények számára istentisztelet lesz, mert hívő szülők az örökkévalóságból
fogadják gyermekeiket nem az ideigvalóságra, hanem az örök életre.
Gyermekeket szülni csupán gonosz napok idejére - valóban nem érné
meg a szülés kínos vergődését. De gyermekeket szülni az örök életre,
nevelni, eltartani, azért már érdemes elviselni az apaság és anyaság
minden áldozatát. Ha arról van szó, hogy gyermekeinket a jó Isten
számára tápláljuk és ruházzuk, lehet-e akkor a munkahelyre vezető út
az apának túl messze, lehet-e a munka túl terhes vagy piszkos? Hiszen
amit végzei és alkotsz, nem egy évtized vagy évszázad számára végzed,
hanem az örök életre. És ha gyermekeid közül az egyik az evilági élet-
ben nem tudja megállni a helyét, testileg vagy szellemileg elmaradott,
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mi történik akkor? Mert ez az evilági góndolkodásü embernek érthe-
tően súlyos aggodalma. Bizony nehéz kereszt ez, melyet el kell viselni.
De hivő apák és anyák el fogják viselni türelemmel, mert hiszen ők ezt
a gyermeket az örök életre nemzették és szülték, És. ha esetleg az egyik
meghal? Az megaláztatás órája lesz, de az Isten keze alatt való meg-
alázkodás órája, amelyen átcseng az örök életbe vetett hit igéje ... "

Nem oldódott meg a lét és az élet miértjének kérdése, a halál sö-
tét kárpitja sem foszlott szét, de a feltámadt, élő Krisztussal való
hitbeli találkozásban az összehasonlíthatatlanul más folytatás ígérete
villant fel.

Ezek után érthető, bár a hívő szem is gyakran elsiklik fölötte,
hogy az egész Újszövetséget áthatja a reménység. Mégpedig kizáró-
lagos értelemben: egyetlen reménységről van szó. (Az ószövet-
ségi reménységet itt most nem érintjük.) Alkalomadtán használják
a szót az újszövetségi írók megszokott módon, valamely óhaj, kíván-
ság teljesülésének várására is, de a reménység mindig a végső jö-
vőre irányul. Krisztus erre a reménységre váltott meg, mentett meg
az emberi élet és a Iét reménytelenségéből (Róm 8,24). Az Újszövet-
ségnek szinte minden lapján ott izzik ez a hitből fakadó reménység,
teológiai kifejezéssel: eszkatologikus reménység, a végső teljesség
várása.

Bármennyire is.az általunk ismert létentúlmutat ez a reménység,
mégis már teljesülőben van Jézus Krisztus által .. Jézus földi műkö-
désével Isten országa kezdetét vette a földön (Mk 1,15). Jézus feltá-
madása a holtak feltámadásának kezdete (LKor 15,23). A Krisztus-
ban hívők "megízlelték a mennyei ajándékot ... és a jövendő világ
erőit" (Zsid 6,4-5). "Íme, most van a kegyelem ideje! Íme) most van
az üdvösség napja." (2Kor 6,2 - A "most" egyik legfontosabb sza-.
va az Újszövetségnek.) Különösen János evangéliuma és első levele
hangsúlyozza, hogy az örök élet itt a földön kezdődik: az örök élet
már jelen van a hitben és a szeretetben. "Aki hallja az én igémet, és
hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre
sem megy, hanem átment a halálból az életbe" (Jn 5,24). "Mi tud-
juk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvérein-
ket" (lJn 3,14).

A jelenbeli kezdet mellett a másik lényeges jellemzője a keresz-
tény reménységnek, hogy nincs és nem is lehet konkrét képe a végső
jövőről. A transzcendenciaról semmi közelebbit nem. tudhatunk.
A Szentírás az "utolsó dolgokról" nem a tapasztalati: világ korlátaí
között megvalósuló reménységet villant elénk, ha a mélyére nézünk:
Krisztus dicsőséges eljövetelének - olykor apokaliptikus .színekkel
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megrajzolt -- újszövetségi képe szétfeszíti a földi színtér keretet.
A holtak feltámadása sem történeti esemény, hanem már a mennyei
lét valósága. Isten eljövendő országa, az örök élet, az üdvösség -
ezek azonos tartalmat jelölnek - nem szorítható be a Föld, a világ-
mindenség határai közé. Az Istennel való közvetlen együttlét, amely
a keresztény hit szerint az üdvösség ajándéka, félreérthetetlenül
transzcendens reménység. Még a Jelenések könyvének dús rajzai is
- melyek kivételt képeznek az Újszövetségben a végső jövendő
megfestésévei r= nyomban elárulják, hogy nem tekinthetők kézzel-
fogható valóságnak, hanem mély értelmű képeknek. Ki képzelhetné
a mennyet drágakövekkel ékesített falak kal körülvett fénylő város-
nak? !Ez a bibliai .könyv kerának jelenét világította át Isten üzene-
tével, ezt szinte mondatról mondatra igazolni is tudjuk, és a hamaro-
san várt üdvösséget tükrözni próbálta jelképekkel.

Ne vélje senki. e soraimolvasásakor. hogy a végső jövő bibliai le-
írásának képles értelmezésére csak az antik világképből a mai világ-
képbevaló áthelyezése indít bennünket. "A hit szilárd bizodalom ab-
ban, amit remélünk, meggyőződés azokról, amiket nem látunk" (Zsid
11,1). A hitünk és reménységünk tartaimához mindig hozzátartozik
az Újszövetségben, hogy "nem láthatók", nem ragadhaták meg. Még
a hívő képzelet sugallta, a korabelí szellemi környezetből adódó új-
szövetségi képekben sem. Mindezzel nem válik feleslegessé a Biblia
'képi világa, szimbólumrendszere, mert segít bennünket a hit átél é-
séhez, érzelmi gazdagságához, sőt a keresztény hit és reménység tar-
talmát is ennek értelmezésével találjuk meg.

A végső jövő bekövetkezéséről az Újszövetség több irata a kora-
beli apokaliptikus irodalom hatására, amint erre előbb már utal-
tunk, földi képzeteket használ:J ézus Krisztus isteni fenségben meg-
jelenik a felhőkön, és így tovább. Az első kereszténység saját nem-
zedékének életén belül várta a reménység teljesülését; ez az ún. kö-
zelvárás még az Újszövetségen belül átalakult tartós várakozásra,
nohakésőbbí irataiban is újra felbukkant, különösen az üldöztetés
idején. Egyik legrégibb Krisztus-hitvallás Krisztus feltámadását
vallja a vég 'kezdetének (Fil 2,9-11). Ebben az értelemben az
"utolsó időben" élünk, bármily hosszú történelem várjon még a föld
népeire.

Mai keresztény hittel a Föld jövőjét, a világmindenség további
alakulását il természettudomány szemüvegéri át nézzük, mert a ter-
mészeti törvényekre úgy tekintünk mint "Isten álarcára" (Luther:
larva Dei), cselekvő eszközeire. A történelem ismeretlen jövőjét is az
ő kezéből fogadjuk. A világmindenség végtelenségének feltevése sem
riaszt bennünket, hiszen az örökkévalóság nem idői fogalom, nincs
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kötve térhez, hanem az isteni létet, a mennyet jelöli, AkerésZtény
reménység végső valóra válása téren és időn túl s kívül van,

A holtak létállapotáról a Szentírás sem. mondhat semmi bizonyo-
sat, hiszen a halál az emberi élet teljes vége, mögéje nem tekinthe-
tünk, Viszont az egyes ember számára a végső jövő közvetlen közel-
ségbe 'kerül a halálával. A keresztény reménység személyes, sürgető
kérdésünkké lesz a halálunkra gondolva, Ha tudjuk hittel vállalni,
elveszi a mulandó élet hiábavalóságának érzetét, mert örök jövőt
nyit meg előttünk, A ószövetségi próféták reménysége szavakban is
beleolvad a Jelenések könyve írójának lenyűgöző Játomásába, hogy
az emberi élet sötét színeinek ellentétei vel megfesse a megfesthetet-
lent, s velünk, a halál által lezárt térben és időben élő emberekkel
érzékeltesse az érzékelhetetlent. Azt a végsö beteljesedést jelzik a
képek, amikor a transzcendens, mennyei világban Isten közvetlenül
velünk lesz, és megszűnik a mai lét minden nyomorúsága: "A meny-
nyei trón felől pedig hatalmas hangot hallottam, amint mondotta:
,íme, az Isten sátora az emberek közöttl Ö velük fog lakni, ők pedig
népei lesznek, és maga Isten lesz velük, Letöröl szemükről minden
könnyet; a halál sem lesz már, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fárad-
ság, mert az első (világrend) letűnt.' A királyi széken ülő ezt mond-
ta: ,íme, újjáteremtek rnindent.' És mondta: .Írjad, mert ezek a be-
szédek megbízhatóak és igazak.''' (Jel 21,3-5,- Zak 2,14; a Káro-
lyi-bibliában: 2,10 - Ez 37,27. - Ézs 25,8; 35,10; 65,19)

:1< :It $

Isten, a mindenható szeretet, egyszeri és páratlan életet adott min-
den embernek. Mindenkinek saját élethelyzetében kell helytállnia
haláláig. A keresztény hit nem az élet "értelméről" tud, hanem erről
a rendeltetéséről, melyet úgy tölt be, ha az a szeretet vezeti, hogy
másoknak is segítsen örömöt kapni nagyobbrészt küzdelmes életük-
ben, és javára legyen az emberi közösségeknek. Erre eljutnak az ano-
nim-keresztények is, akik ezt a feladatot Krisztus nélkül vállalják.
Németh László utolsó regénye, az Irgalom, szépen fejezi ki, hogy az
esendő ember iránti irgalom az igazi emberi magatartás. A halálon
áttörő keresztény reménység az így folytatott földi életnek végső
távlatot ad. De ez a távlat megint nem egy tantételt kínál, sem vá-
laszt kíváncsi és kínzó kérdéseinkre, hanem visszavezet Istenhez:
"Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, ... sem jelenvalók,
sem eljövendők, ... sem valami más teremtményeI nem választhat
minket az Isten szeretetétől, amely Kris~tus Jézusban, a mí Urunk-
ban van" (Róm 8,38-39). Ebben a személyes hitben lesz miénk a
végső jövő reménysége.

1970, 1987
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Utószó

Ki ez az ember? - kérdezhetí a könyv némely olvasója. Tar-
tozom azzal, hogy mondanivelóm mögé álljak életem körvona-
laival. Györi bencés diák voltam; azóta is tisztelettel nézek Pan-
nonheílma felé. A húszas éveik második felében kiélezett volt a
felekezeti helyzet. A bencés tanárok és felejthetetlen dgazgatónk,
Kelemen Krlzosztom, a későbbi főapát részéről a protestáns
diákolk.éshitük őszinte megbecsülését tapasztaltam.

A fiatal diákot Isten élő szava rnélyen megérintette. Elsősor-
ban hítoktatóm, Ittzés Mihály által, akinek akkor még Iegény-
szobájában egy padon ültünk, és a beszélgetésekben éltük át
Jézus voneását, Akkor és ezzel dőlt el egész életem. Nemcsak
későbbi pályám, hanem a hátnek az a sok rníndent megszabó
irányitása, amelynek életa1aikító hatását csak utólag látom, s
rejtett erőforrásait sorsom hullámzásaiban nemegyszer tapasz-
taltam. Iránytűt kaptam kézhez, amely élet- és világszemléle-
temben rendíthetetlen tájékozódást nyújtott. Az öregtemplom
is megtelt élettel: abban az időben a győri evangélikus gyüle-
kezetnekátütő erejű ligehirdetői voltak. Egy fiatal lélek szomjú-
ságával és értelmi igényével szívtarn magamba la megelevení-
tett, közelhozott bibliai igéket, A Pro Christo Diákszövetség kon-
fcrenciái nélleül nem lennék belülről az, ami vagyok. A talhi
fennsíkon, ta százados ra körül, tábortűz mellett érlelődött a ha-
zai protestáns értelmiség egy része.

Apám, nagyepárn, dédapám megbecsült jogász volt Győr vá-
rosában; szüleim nekem :is ezt az életutat szánták, de nem le-
pődtek meg, amikor a papi pályát választottam. Egyik ősöm,
akimolnárlegény volt, a török ellen vívott harcokban kítün-
tette magát. Hősiességének ernléket őrzi falamon a nemesi cí-
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merünk, A 17. század végétől csaladunk már Győrött élt a
nagymúltú gyülekezet tagjaként. Utólag sajnálom, hogy míg
éltek SZÜIlők,idős rokonok, nem érdeklődtérn többet tőlük a csa-
lád múltjáról ; nem gyűjtöttem többet feljegyzésekből, emlékek-
ből, adetokból. Most már tudom, hogya régiek élete beleolvad
egy kicsit saját élettörténetünkbe. Túl gyorsan távozott Zolnay
László, a neves régész lis,oldalági rokonom, akinek feje élő adat-
tár volt csaladunk történetéről. Akkor esett ki .a toll a kezéből,
amikor éppen tanulmányt kezdett írni egyiIk közös ősünkről,
Zathureczky Sámuel győri kántorról.

A soproni evangélikus teológiai fakultáson végeztem .1937-
ben. Tanárairnat nem rnéltathatom egyenként, pedig a maga ne-
mében mindegyilket megdlletné. De két nevet ide ke'll iktatnom.
Podmandczky Pálét, akinek szegény bárósága derűs ellentétben
volt végtelen szerénységével. Másod- vagy harmadéves hallgató
voltam, amikor végígsétálta velem a soproni Lövér körút né-
hány kdlométeres hosszát, hogy válaszoljon az órákon hadlett
biblíekritika nyomán támadt kérdőjeleimre. Párositatta magá-
ban a gyermeki hitet a szellern tág horizontjával és a misszdói
elkötelezettséggel. Karner Károly pedig ,a tudóst testesítette meg
szemernben míndvégíg, a pár évvel ezelőtt folytatott utolsó be-
szélgetésemig a nyolcvannyolc évessel. Nem ismertem senkit,
aki a történet-kritiked bibliatudomány teljes fegyverzetében
olyan alázatos hittel hajolt meg a Szeritírás előtt, mint ő.

Hazai tanulmányaim befejezése, lelkésszé ,av.atásomután-
magyar felnőtt diákokhoz hasonlóan, akik a r16.század óta -kűl-
földi egyetemekre rnentek, főként a reformáció forrásvidékére
- én is tölthettérn egy esztendőt Németországban. Ez a poszt-
graduálís év nagy lökést adatta teológiai tudomány művelé-
sében, és szellemi látóhatáromat lis szélesebbre nyitotta. ülni
például egy Althaus nevű, ma kissé rnélbatlanul elfelejtett pro-
fesszor katedrája előtt, és nézni, amint más Iakultásokról jön-
nek hallgatni önkéntfeológíai előadásait, vagy figyelni reá az
egyriIknagy templom szószéke alatt, ahol fgehírdetéseí megra-
gadtak különböző társadalmi rétegekhez tartozó embereket, fia-
talokat, Időseket.imíg OdarkJirllitcsendesen hullt ,a hó - sorolhat-
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nám más nevekkel, más személyes emlékekkel együtt 'a 'lelki
magaslatokat.

Pályakeedő éveírn változatos feladatokat tartogattak. Egy évig
Va:s rnegyei szórványok gondozása volt a megbízatásom. Bi-
cíklivel, vonettaí - helyközí autóbuszok akkor még nemigen
jártak - mentem .a megyényd területen kis falvakba, hogy egy
konyhában vagy iskolateremben pár ernbernek nyújtsak lelki
táplálékot. Ez volt az eljegyzésern a szórványmunkával, amely
később is kísént, és értékkié tette szemernben ,a néhány hívőnek
tartott "egysí'!erű" istentiszteletet is. Azutá:n hét éven át időm
megoszlott a győri püspöki hiViata'l és a dunántúhi egyházke-
rület falvai, városai között, Kapd Béla püspök teológiai "tiUká-
raként" készítettem elő rnissziói elgondolásainak programját, és
jártam ,a gyülekezeteket többnapos, egész hetes iligehirdetés-
sorozatok tartására. Teológiai és gy,akorlati munka összeolva-
dása a hónapok sodrában, mégpedig nagy földrajzi területet át-
fogóa:n, megént nemcsak elvégzendő feladat volt, hanem sok-
szoros szellemi és delki élmény, Közben egy évig tartalékos tá-
bora lelkészként tklellettmegosztanom az értelmetlen :háború ott-
hontól való .távcllétét, törődését, életveszélyét la kényszerűen
menetelő magyar hakákdml, s vígasztalnom, erősítenern őket.

A háború vége után !kö;vetkező esztendők Ielki tavaszában
lelkészevangélízéoiók, teológiai konferenciák szolgálata követ-
kezett; m,eg számtalan országos egyházi konferencía.vegész he-
tes lelkd foglalkozások vezetése különös en nyaraoként - külön-
böző rétegeknek: gyülekezeti munkásokmak, főiskolásoknak,
diákoknak, pedagógusoknak stb., főként Gyenesdiáson, a Ba-
laton partján. Nem voltak ezek píetista jellegű összejövetelek,
hanem átforrósodott, luthera gyökerű, józam kegyesség megélése
közösségben, amelyet jellemzett a szellemi Igényesség, életkö-
zelség, a helyeetünk vállalása. Még ma lis éreern az emlékek
távolából azt a hőt, lamely átjárta .az .allealnnakat a kert fái alatt,
es sokaknak, nagyon sokaknak évtizedekre szóló tartalékot adott
az Istenhez való hűségre, az életben való helytállásra. A győri
diakonissze-anyaház feloszlatása elötti években én lehettem az
országban sokfelé dolgozó nővérek lelkipásztora. Közelről le-
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hettern roanúj1aannak az önfeláldozó, ,a szolgálat örömén kívűl
más örömöt színte nem is riyújtó Iiívatásnak, amelyet a diako-
nisszák la szeretetmunkában gyakoroltak -, némelyikük ilmmz-
mával megáldva .az evangélízációban is. Kényszerű szétszóró-
dásuk után, diakonísszaruha és -főkötő nélkül ,is megmaradtak
Krísztus szolgálóleányainak, .házaseágban vagy egyedül élve.
Jó arra vísszagondolnom, hogy támaSzt, segitséget adhattam ne-
kik, amíg együtt voltunk. Az egyházi küzdelrnek élvonalába
kerültem laz 1948 kőrüld években, Túróczy Zoltán és Szabó Jó-
zsef püspök mallett. Máig is becsülöm helytállásukat, irányvo-
nalukat, és a magarn állásfoglalásaiból sem tudnék semmit, lel-
kiismeretem szerint, visszavonni.

Ezután három Iüíetető évet töltöttem a jövő lelkészeinek ne-
velésével az akkori Lelkésznevelő Intézet igazgatójaként. Ka-
tolikus terminológiával spirituálisnak hívják az ilyen munka-
kört betöltő papi személyt. Magas szellemi szintű és jelentős
létszámú évfolyam ok voltak abbanez időben Iteológiánkon. To-
vábbi pályafutásukra is öröm nézni. Jóleső látni azt is, hogy
akik: dlyen vagy amolyan okból elkerültek a lelkészi pályáról,
jó eredményeket értek el vdlági állásukban. s ha jól látom, mind-
egyikükkel megmaradt a bennünket összekötő lelki szál. Régi
tanitványaírnmal ha találkozom, vagy levelet kapok egyílotöl,
másiktól, meglepetésszerűen ér olykor az ajándék: idézik: egy-
egy rnondatomat, amely negyedfél évtizeddel ezelőtt ott nekik
sokat jelentett, és emlékezetűk megőrizte. Én pedig az ő sza-
vukbari ilyenkor találkezem akkoni önmagammal.

Amikor 1953. május végén a Lelkésznevelő Intézet éléről tá-
voznom kellett, öt nagyon szép esztendő következett Kecskemé-
ten és ötven kilométeres körzetében a tanyavalágban. A merő-
ben idegen táj otthonossá vált,és ,a Duna-Tisza köze megtelt
számomra olyan ízzel, szírmel, hamvassággal, táji szépséggel,
amelyet soha nem tudtam volna elképzelni. Közben úgy alakult
az egyházi helyzet, hogy 1957-ben újra én voltam a budapesti
Teológus Otthon igazgatója; az esztendő második felében pedig
egyetemes főtitkár, Mády Zoltán egyetemes felügyelő mellett,
az egyházi megújulást rnunkálve; Mády Zoltán tanárember volt,

B54



saját tudományában is ikiváló, szerény ; én benne ,látom egyhá-
zunlk laikusainak sorában a század húszas-harmineas éveitől
kezdve .azt az ig,azi .típtrst, amelyet ,egy világi thi,vlatásbanélő,
hívő, az egyházért dolgozó embernek meg kell testesítenie. Egy-
házunk Iegmegaeabb vdlági tisztségében töltött rövid idejét is
az evangélium hatóerejében való bizodalom irányította. Orszá-
gos egyházi bizottságokat - mint ,akJkor,az ifjúsági munka bi-
zottsága, .a hitaktatásibizottság - a zöld asztal mellől csendes
helyre vittünk kJi,s ott az Isten '~géjébeközösen mélyedve fog-
lalkoztunk ezekkel az egyház jövője szempontjából oly fontos
területekkel.

1958 'tavaszán kerültem a budapest-köbányai gyülekezetbe.
Itt közel egy nemzedélcnyí ddő telt el. Feleségem is teológiát
végzett, és Kecskeméten, Budapesten hűséges munkatársam
volt a gyülekezeti munkában. Fényképalbumainkat nézegetve
sok kedves személy már tovatűnt az életből, fiata'l arcokra rá-
véste 'azóta vonásait az évek rnúlása, gyermekekből felnőttek
váltak. Ha találkozunk velük, felcsellan szemük. Ez .igazi ju-
talom. A gyülekezeti Jelkész különösképpen átéli szolgálata köz-
ben a bibliai igazságot: "Az ,egyik nemzedék megy, a másik jön",
de Isten hűsége kíséri vándorló népét.

Ez az egyházi szempontból csendes, szerény hely módot adott
ana, hogy a gyülekezeti munka mellett dolgozószobámban el-
mélyedjek egyrészt .a kulbúna, közelebbről az irodalom és rnűvé-
szetek ikeresztény vonatkozásainak keresésében, más-részt az Új-
szövetség teológiai kutatásában. Amire addíg szolgálatí beosz-
tásairn és sürgető feladataim időt nem engedtek, rnost az új
helyzet belső élmények meg nem szűnő sorával ajándékozott
meg a szívemhez legközelebb álló teológiai .tudományág új ered-
ményének megismerésében és alkotó rnurrkában, valamint az
irodalom, müvészetek felfedező útjain. A vándorta:risznyájából
valamennyit 'e könyv Iapjaa hordoznak.

Visszatekintve félszázados lelkészi pályámra, egyházunk je-
lenkori történetének alakulása folytán, bizonyosan Isten akara-
tából, a legszebb fiatal éveimet használhattam fel - 39éVies
koromig - az egyház élvonalában végzett f'eladatokra, az utána
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következő jóval nagyobb időszakot csendesebb helyeklen a leg-
alább annyina fontos gyülekezeti szelgálatra.

Két éve kezdődött nyugdíjas korszakom, Örülök, hogy foly-
tathatom ,a most tizedik évébe lépett Diakonia című Iolyóírat,
evangélíkus szemle szerkesztését, Istentől kapott ajándéknak ve-
szem, hogy az 'egyházi sajtómunka végigkísérte egész életemet:
először gyermelobiblíekör-vezetöí folyóirat, azután az Új Ha-
rangszó országos hetilap és a Lelkipásztor című lelkései szak-
folyóinat szenkesztése volt éveken át kezemben pá!lyám első fe-
lében. Írásaim később lis Jolyamatosan jelentek meg egyházi
lapokban. Ezeknek a cíkkeknek, ,esszéknek,tail'ulmányo'kmak
nagy része - amint 'err,e az előszóban utaltam - alkalornhoz
kapcsolódott. Irók, művészek születésének, halálának évfordulója
vagy éppen elhunyta, a "tüikörcserepek" adódó témája, a
"tnansz.cendens fények" egyes dklkeir,e kapott felkérés, vagy
más elérn kerülő feladat hozta őket magával. Ezértlátseík szirrte
kaleidoszkópnak a tartelornjegyzék ; ezt a látszatot növeli, hogy
csak válogatást nyújthattam. Hát még az elmaradtak, amelyek-
ről szívesen innék! De azt remélem. hogy .az olvasó meglátta a
könyv darabjaiban az egységet, .arnely az én életemet is átfogja.

Könyvem ajánlása Anyárrnemlékének szólt. Tőle tanultam az
anyanyelvemet, ki 'távoLabbi magyar környezet ízét hozta az
akkor meglehetős en szünke Győr városába, nem szepen beszélő
társadalmi körünkibe. Több rnínt 30 évvel a halála után most
már tudom, hogy tőle örököltem - ezt nem mondhatom már
el rieki - a művészet szeretetét, akit rníndvégig elkísért a férj-
hez rnenésekor abbahagyott színi pálya szerelme. ot is elérte
élete uto1só éveiben a viva vox evangelii, az evangélium élő
szava, és megkétszereződött öröme ,fia hdvatásában. Testvére
kisiskolás tanítónőm volt, rnélyen hívő; mindig is második
anyámnak tartottam.

Könyvernet rnindazok !k<ezébeteszem le, akJk karunk szellemi
légkörében próbálnak gondolkozni életről, halálról és a legesc-
dalatosabb titokról, Istenről. Szeretteirnnek pedig legyen e
könyv némi útravaló életem 74. esztendejéből.

1988. január
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rálatokra írt válasza Fantomok ellen címen H942) ugyanebben a kötet-
ben 94 kk. Ez az írása Petőfi példáján összegezi álláspontját: "Petőfi-
ben, nem tagadom, érzem az asszimilánst. De mit asszimilált ő Ttozzá,
mekkora lobogást a magyarsághoz, ami odáig nem volt benne. S rneny-
nyit szívott föl a mély magyarságból is, mert tiszta volt viszonya a
néphez. Húzta őt, mint gyökerét a só vagy lángot apuskapor." (108)

19 Németh László: Megmentett gondolatok. 1. m. 547.
20 A magyar irodalom története. 1. m. nl.
21 Németh László: Megmentett gondolatok.!. m. 303.
2.21. m. 547-548. iltt részletezi is az író egyes regényei nek a saját éle-

tével való konkrét kapcsolatát, közelebbről az Emberi színjáték, a
Gyász, a Bűn, az Égető Eszter, az Irgalom keletkezéstörténetében.

23 Idézi Fülöp László: OAregényíró személyessége. Tiszatáj, 1976. 5.
sz. Lásd Látóhatár is, ,1976.aug. szám. 'l09.

24 Németh László: Megmentett gondolatok. 531.
25 Idézi Domokos Mátyás: Németh László utolsó ítélete. T'iszatáj,

1976. 5. sz. Lásd Látóhatár is, 1976. aug. szám. 121.
26 Németh László: Megmentett gondolatok.!. m. 550.
27 1. m. 549-552.
28 Különösen is: i. m. 238-247.
2>9Élet és Irodalom. 1976. ápr. 17-i szám. Közölte a Látóhatár is. 1976.

aug. szám. 97-102.
30 Németh László: Sajkódi esték.!. m. 9-73.
31 Németh László: Megmentett gondolatok.!. m. 167-175.
32 1. m. 170., 171-172.
33 Németh László : Sajkódi esték.!. m. 47-51., 73.
34 Németh László: A kísérletező ember. Budapest, 1963. 5., 429.
35 1. m. 16.
36 Németh László: Sajkódi esték.!. m. 47.1-472.
37 Kocsis Rózsa: "Szerettem az igazságot ... " Tiszatáj, '1<976.5. sz.

Lásd Látóhatár is, 1976. aug. szám. 103.
38 Németh László: Megmentett gondolatok. 1. m. 300.
39 Lásd Vekerdi László i. m.-ben a. közölt fényképeket!
40 Németh Lászlo: Megmentett gondolatok. 548.
41 1. m. 549.
42 Létay Vera: Távolodó táj. Élet és Irodalom. 1976. febr. ::11-isz.
43 Németh László: Sajkódi esték.!. m. 427-434., 365-·-371., 215-231.
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Az Istenhez való viszony
Ady költészetében és életében

A tanulmányban idézett versek szövegét a következő kiadás alapján
közlöm: Ady Endre összes versei. I-II. kötet. Bp. 1980. Szépirodalmi
Könyvkiadó.

1 Schöpflin Aladár: Az elkárhozott Ady. Nyugat, !1926. júl. 16. 148.
2 Ebben az értelemben igaz Németh László megállapítása: "Ady köl-

tészetének egyetlen témája: a tulajdon lelke. Ennek a tájnak a termé-
szeti tüneményeit figyeli." (1934) Németh László: Két nemzedék. Buda-
pest, 1970. 53.

3 Bölöni György: Az igazi Ady. (Megjelent először: Párizs, 1934J, Bu-
dapest, 19741,. 161.

4 Bölöni i. m. 106.
5 Németh Lúszló i. m. 41-42.
6 Vezer Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. Budapest, 1977. 526.,

528., 530., 532.
7 Vezér Erzsébet i. m. 528.
3 Rónay György: Az istenkereső Ady. Vigilia, '11963. február. 87.
9 Vezér Erzsébet i. m. 12.
10 Kovalovszky Miklós, Ady Endre: Életem nyitott könyve. Buda-

pest, 1977. 61.
11 Kovalovszky i. m. 57.
12 Kovalovszky i. m. 62-63.
13 Kovalovszky i. m. 14.
14 Lásd Király István Ady szavaira hivatkozó szép leírását: Király

István: Ady Endre. U. kötet. Budapest, 1970. 371-372.
15 Vezér Erzsébet i. m. 15.
16 A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagykárolyi róm. kath.

nagygymnázium értesítője az 1388-39. évről. Közzéteszi: Malonyai Ist-
ván igazgató. Nagy-Károly, 1389. - Továbbá ugyanilyen címen az
1339-90., 1-390-91. évről. Az LI. 39'1-92. évről szóló értesítő nem volt a ke-
zemben.

17 Konfirmációi emléklapjának reprodukcióját közli Ady Lajosné: Az
ismeretlen Ady. Budapest, É. n. 28. - A carei (nagykárolyi) múzeum-
ban van egy kötet: "Anyakönyv a nagykárolyi ev. ref. elemi fiúiskola
Ill-VI., utóbb Ill-IV. osztályairól." A 173. oldalána következő bejegy-
zés van: "Konfirmált fiúk és lányok névsora 1390-ben", s a 4. sorszám
alatt ez áll: "Ady Endre gimnáziumi tanuló, apja Lőrincz, gazdálko-
dó." A névsor végén: "Előkészítette a fiúkat : Kincses István segédlel-
kész és részben Asztalos György ref. lelkész."

13 A nagykárolyi református lelkész szóbeli közlése. - A kezemben
volt két példány címlapja: ,iConfirmátióra, s Úr asztalához először já-
rulásra készítő rövid oktatás a keresztyén vallásból kérdésekben és fe-
leletekben helv, hítv. növendékek számára. Készítette: néh. Szoboszlai
Pap István, tiszántúli h. h. Superintendens, cs. k. Tanácsos és vaskorena-
rend vitéze. Közrebocsátja : Révész Bálint debreczeni ref. lelkipásztor s
a h. h. tiszántúli egyházker. főjegyzője. V. kiadás. Debrecen, 1359." -
A kátéból későbbi kiadások is megjelentek, a század folyamán változat-
lan szöveggel. Ezek egyikéből készülhetett Ady a konfirmációra.

19 Vezér Erzsébet i. m. 25.
20 Vezér Erzsébet i. m. 23.
21 Király István i. m. 3n.
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22 A zilahi evang. reform. kollégium ,(főgimnázium és elemi iskola) ér-
tesítője az 1,892-93. évről. Szerkesztette: Berényi ,János igazgató-tanár. Zi-
lah, 1893. - Továbbá ugyanilyen címen az 10893-94., 1894-95., ,1895-96.
évről.

23 Az értesítő a 3. kiadást jelöli meg. Kezemben a 7. kiadás volt. Nem
valószínű lényeges eltérés a szövegükben.

24 Az értesítő a Budapesten .1.a8-6-banmegjelent kiadást jelöli meg. Ke-
zemben volt a budapesti 1892. évi kiadás. Nem feltételezhető eltérés a
két kiadás szövegében.

25 Az értesítő a kolozsvári második kiadást jelöli meg évszám nélkül.
Kezemben a könyv két füzetből álló első kiadása volt: Kolozsvár, 1873.
Nem valószínű szövegeltérés.

26 Az értesítő a Budapesten megjelent második kiadást jelöli meg.
A kezemben volt hittankönyv kiadási megjelölése: Budapest, 1881.

27 Szász Domokos i. m. első füzet XIII., 74. Lásd: 25. jegyzet.
28 Farkas József i. m. 15., 133. Lásd: 26. jegyzet.
29 Szász Domokos i. m. 75.
30 H. Kiss Kálmán i. m. 108. Lásd: 24. jegyzet.
31 Révész Béla, Ady trilógiája. 1'935.200-202.
3'2Király István i. m. 374.
33 Ady Endre: Összes prózai művek. VII. kötet. Budapest, 1'968.254.
34 Király István i. m. 372.
35 Összes prózai művek i. m. !II. kötet (1955) 122.

\36 Hittankönyvön kívüli anyag szerepel még a vm. osztály elvégzett
tananyagában ezen a címen: ,,A vallástudomány és a bölcsészet közti
szakadás és a kibékülés korának ismertetése." Szintén feltételezhetjük,
hogy ez a kiegészítés is magában rejti a vallástanár felfogását és érdek-
lődési irányát.

37 Ady Lajos: Ady Endre, 1'928.38.
38 Vezér Erzsébet i. m. 28.
39 Révész Béla i. m. 200.
40 Révész Béla i. h.
41 Földessy Gyula: Ady minden titkai. IBudapest, 1962. 92.
42 Király István i. m. 373. '
4.3Támadása elsősorban a katolikus klérus haladásellenes magatartása

ellen irányul, de messzebbre is nyúl: "A klerikalizmus örök célja az em-
beriség nyűgökben tartása. A Németországban most fejlődő és dühöngő
protestáns klerikalizmusé is ez" - írja egyik nagyváradi cikkében. Ve-
zér Erzsébet i. m. 79. - Későbbi, 1906. június 3-án megjelent cikkében ol-
vassuk: "Magyarországon (. .. ) az Isten nevében őrzik hatalmas püspökök
és nagyurak a középkort." Összes prózai művek i. m. Vim. kötet. 255.

44 Összes prózai művek i. m. 1'2,2.
45 Összes prózai művek i. m. vn. kötet. 200., VIII. kötet. Bp. 1968. 47.
46 Bölöni György i. m. 101.
47 Bölöni i. m. 101-102.
48 Vezér 'Erzsébet i. m. 224-225.
49 Összes prózai művek i. m. VIlI. kötet. 126.
50 Révész Béla: Ady Endre összes levelei Lédához és a nagy regény

teljes története. Budapest. É. n. (Előszava 194'2-ben íródott). 96-.97., 101.
5,1Révész Bél.a i. m. 12,2.
5'2Németh László: Két nemzedék. Budapest, 1970. el.
53 Összes prózai művek i. m. VHr. kötet. 86.
54 Révész Béla i. m. 125.
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55 Az 1907. dec. 25.és 1'908. jún. 1. között megjelent versek, a megje-
lenés sorrendjében: A vidám Isten, Almam: az Isten, A Sióti-hegy alatt;
Krisztus-kereszt az erdőn, Egy régi Kálvin-templomban, ImádSág háború
után, Uram, ostorozz meg, "Adám, hol vagy?", Az o- érkezése. Az év
második felében megjelent versek időrendben: Az Isten balján (idői be-
sorolása bizonytalan, mert A holnap CI.190>8.május-augusztusi számá-
ban jelent meg), Az éjszakai Isten, Isten, a vigasztalan, az Úr Iilésként.
elviszi mind ... , A nagy Cethalhoz, Szetess engem, Istenem, Az Isten
harsonája.

56 Hatvany Lajos: Ady II. kötet. Budapest, 19'59. 159.
5'7 Hatvany Lajos i. m. ,159.
58 Az eltévedt lovas inkább a magyarság és önmaga, A megnőtt élet

az emberiség és önmaga azonosulását tartalmazza. Bár egy kortárs-rneg-
nyilatkozásra visszanyúló újabb értelmezés az eltévedt lovas szímbólu-
mában az emberiséget, a nagybetűs Embert látja; ehhez a felfogáshoz
részben csatlakozó másik tanulmány pedig a lovas alakját hármas jelen-
tésében világítja meg: önmaga a költő, a magyarság és az emberiség.
Lásd Király István cikkét a !Kortárs 1976. novemberi számában, és Ke-
mény Gábor írását: Az eltévedt lovas. Magyar Nyelvőr. 1977/3. szám.
32,5.,329. - A menkülő Életből való a második versidézetünk, lA kép je-
lentése világos: a világháborúban az emberiség testén szakadtak fel a
sebek, mint a költő életében a betegsége miatt.

5;9 Csupán két féléves időszak mutat egyértelműbb képet. Lásd az 55.
számú jegyzetet. Ezek voltak a leghosszabb "hullámok" az állandó moz-
gásban.

60 Életrajzi háttere: késő éjszaka vette kezébe aBibliát ; reggel, éb-
redve, hiába kap a lelkében átélt Isteri-közelség után: szétfoszlott.

61 Scheiber Sándor: Ady Endre A nagy Cethalhoz című versének kép-
zettörténete. Irodalomtörténet. 11;969.607., 610.

612Földessy Gyula: Ady minden titkai. Budapest, '11962.25:3.
63 Földessy i. m. 86.
64 Földessy i. m. 1162.
65 Földessy i. m. 135.
66 Földessy i. m. 298.
67 Földesay i. m. ,101. - Hasonlóan nyilatkoztak Adyról más közvetlen

ismerői is a műveíkben (Révész Béla, Ady Lajosné).
'6'8Földessy i. m. W7.
69 Lásd 44. jegyzetet.
70 Földessy i. m..262.
711Földessy i. m. 254--'255. - "Csodálatos, képes rettenetek" szakadtak

rá e vers szerint. Dénes Zsófia közli, hogy Ady elmondta neki, ezt a ver-
set morfiumos állapotban írta. Ady nem volt morfinista, de egy időben
morfiumot is használt az idegesség ellen. .Dénes Zsófia közléséhez any-
nyit: ilyen verset nem lehet morfiumos állapotban írni, legfeljebb jóval
utána, visszaemlékezve rá.

72 Hatvany Lajos: Ady II. kötet, Budapest, 1959, 131.
73 Benedek Marcell: Ady-breviárium. Budapest, (1924). II. kötet, 130.

- Vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. Budapest, 19772. 510.
74 Ady Endre publicisztikai írásai. Válogatta Vezér Erzsébet. Budapest,

1'977.3. kötet. 237-238., 532. és másutt.
75 Bölöni György: Az igazi Ady. (Először: Párizs, 1934) Budapest,l974!'.

WIL
7,6 Horváth Béla: Czigány Dezső Ady-képei. Budapest, 1977. 4~.
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77 Révész Béla: Ady trilógiája. (Budapest) 11.935.88.
7<8 Bölöni i. m. 240-242.
79 Ady Endre publicisztikai írásai. 1. m. 3. kötet. 237-2138.
80 1. m. 340-34!1.
81 Dénes Zsófia: Élet helyett órák. ,~Először: 1940) Budapest, 119763•105.,

120_12:1., 1715-"176.,184-'lH5.
82 Ady Lajosné: Az ismeretlen Ady. (Budapest. É. n. Lhl , - Ady La-

josné írásos nyilatkozatban ismerte el, hogy ő csak emlékeit beszélte el,
és az Ady-levelesládát nyitotta meg iDénes Zsófiának, de "a toll, amely
emlékeimet följegyezte, s az összekötő szöveg, amely a leveleket sor-
rendbe fűzi, Dénes Zsófiáé". Közli lKovalovszky Míklós: Dénes Zsófia i.
m.6. Ady Lajosné könyvének használatakor ezt a körülményt szem előtt
kell tartanunk.

83 Rónay György: tAz istenkereső Ady. Vigilia. 1'968. febr. szám. 88.
84 Gerhard von Rad: Das erste Buch iMose. Göttingen, HI647• 280.
85 Révai József: Ady. (Először: 1940-1941) Jn: Révai József, Válogatott

irodalmi tanulmányok, Budapest, Q'9682•121.
86 Németh László: Ady összes versei. (Először: 19.30)LIn:Németh László:

Két nemzedék. Budapest, 1970. 44.
87 Vezér Erzsébet: "Üldöztetéseimben kellettél ... " Világosság. 1966.

márciusi szám. 161.
88 Király István: Ady Endre. Budapest, 1970. [,1. kötet. 388.
89 Makkai Sándor nevezetes könyve (A magyar fa sorsa. A vádlott Ady

költészete. 19,27) hívta fel a figyelmet Adyra mínt "az egyetlen magyar
vallásos költő"-re. Másik mondatában: "tA magyar irodalomnak csak két
költője marad, aki igazi vallásos verseket írt: Balassi és Ady." Ezt a
megállapítást főként bűnbánati lírájukra alapozza. Osszegezése: ,;Ady
bűnbánata és Isten-élményer. .. ) a maga nemében egyetlen egész irodal-
munkban." - Az egykori erdélyi református püspök tanulmánya ma is
elgondolkoztató, szép olvasmány, megjelenése idején pedig hatalmas tett
volt Ady helyes értékelése érdekében. Az istenes versekkel kapcsolatos
megállapításaival főbb vonásaiban egyetértünk. LDea kérdést árnyaltab-
ban próbáljuk megközelíteni, és nem tudjuk vállalni a végeredményét:
"tA diszharmóniának végső megoldása csak a Halál lehetett, amelyben
Ady az Istenhez vezető utat ismerte fel. ,(. .. ) Ez vallásos költészetének
utolsó és legfenségesebb hangja, melyet folytonosan közelítő verseken
keresztül (. .. ) legteljesebben az .Adárn, hol vagy?' című verse zeng ki."
(Makkai Sándor: Az élet kérdezett. Budapest, 1193,5.,1. kötet. 174., ,175.,
204., 'HU.) Megjegyezzük, hogy az emlí tett gondolat csak egy apró "hul-
lám" Ady Istenhez való viszonya mozgó tengerén. 'Továbbá: a hívő ké-
tely, az Istennel való küzdelem jobban átfogja Ady istenes verseit, mínt
a Makkal Sándor által ismételten említett bűnbánat és istenszerelem mo-
tívuma.

90 Szabó Lőrinc: tA Sion-hegy alatt. Ady Endre istenes versei. Buda-
pest (l!9i2'7)IL

9i1Vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. L m. 2<87.
9,2Németh László: A teológus Ady. (Először: 1'9,36)In: Németh László

i. m. 64.
93 Martin Luther: De servo arbitrío. 15,25.Nérriet fordításban: Dass der

freie Wille nichts sei. Kiadta: Georg Merz. München, 1954.
94 Luther i. m. 107-109., 1113.,15., 292_293.
95 Luther i. m. 2,93.
96 Hatvany i. m. 97. 38.
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971Bölöni 1. m. 156.
98 Földessy 1. m. 85.
99 Lukács György: Ady. (Először: 1939) Budapest, /1949.3l.
100 Király 1. m. 406-407.
101 Vezér Erzsébet: "Üldöztetéseimben kellettél ... " Idézett cikke 158.
102 iKirály i. m. 399.
103 Vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. ,1. m. 227.
!l04Földessy 1. m. 125-1'2{j.
10,5Németh iLászló: Az Ady-pör (1927).Ady összes versei (1930). A teo-

lógus Ady (1936). In: Németh László i. m. 32., 44., 63.
106 Kereső munkámban igen értékes útbaigazításokat kaptam Papp

Ivánnétól, az Evangélikus Országos Könyvtár vezetőjétől. Készséges és
ügyszerető fáradozását ezúton is hálásan köszönöm. Hasonlóképpen jó
hasznát vettem tanácsainak Ady hittankönyveinek felkutatásában.

107 Vezér Erzsébet: Ady Endre alkotásai és vallomásai tükrében. Bu-
dapest, 197,1.105.

,108Ady Lajos: Ady Endre. 1923. 2,30.
109 Ady Lajos i. m. 230. - Ady Lajosné a beírás dátumát 1906-ra vagy

1907-re teszi. Ady Lajosné ,i. m. 37,1.
,110A kiadásokra vonatkozó adatokat lásd Erdős Károly: Károlyi Gás-

pár bibliafordításának törzskönyve. In: Károlyi Emlékkönyv. Szerk. Va-
sady Béla. Budapest, 1940. 48-5.2.

Hl Nagykároly, konfirmációjának a helye, a Tiszántúli Református
Egyházkerülethez tartozott, Érmindszent és Zi1ah az iErdélyi Református
Egyházkerülethez.

112 1929-ig párhuzamosan adták ki a magyar protestáns Bibliát a ré-
gebbi és a revideált szöveggel,

1.13Ady Lajosné 1. m. 366. - Dr. Masznyik Endre 1917-ben tette közzé
az Újszövetség-fordításának első füzetét, ezzel a bevezetéssel: a régi jó
öreg !Károlyi-fordítás kiszolgált, és modern fordításra van szükség. Közli
Czeglédy Sándor: A bibliafordítás kellékei és feltételel. Károlyi Emlék-
könyv i. m. 166.

1114Ady Lajos 1. m. 230.
11115Ady Lajosné i. m. 371-372.
1I.!16Révész i. m. 271-272.
1\17Dénes Zsófia i. m. 281 .
1i18 A letépett fedelet a Magyar Tudományos Akadémia kéz irattár a

K 9/124.szám alatt őrzi. Levélborítékban van elhelyezve, amelyen Ady
Lajosné kézírás ával ez olvasható: A Bandi bibliája fedele.

119 Bölöni i. m. 162.
120 Vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. 1. m. 480.
1~1Dr. IPfeiffer Ernő emlékezése. In: Révész i. m. 322-~23.
12·2Vezér Erzsébet i. m. 524.
1123Ezt a megdöbbenést Dénes Zsófia leírása is érzékelteti. ,1. m. 2801-

2,00.

Az Isten-kérdés Ingmar Bergman művészetében
1 Irigmar Bergman nyilatkozatait Györffy Miklós: Ingmar Bergman cí-

mű könyve alapján közlöm (Szemtől szembe sorozat. Budapest, 1976.Gon-
dolat). A kötet bő külföldi forrásjegyzéke: 289~291.

2 A forgatókönyv ek idézeteit Ingmar Bergman: Színről színre (Forga-
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tókönyvek. 1979. Európa) című k:ötetből veszem. Ebben a kötetben nem
található forgatókönyvek idézeteit lásd Györf!y i. m.

3 Ingmar Bergman: Filmtrilógia. Európa !Könyvkiadó. Modern Könyv-
tár. f':vszám nélkül. 95.

.4 Ingmar Bergman: Fanny és Alexander. Arkádia kiadása. Budapest,
zsas.

5 Filmtrilógia i. m. Utószó: Nemeskürty István. 242., 248.
6 Guido Aristarco: Filmművészet vagy álomgyár. Budapest, 1970. Gon-

dolat. 406--407.
7 Sören Kierkegaard: Vagy-vagy. Budapest, 1978. Gondolat. Utószó:

Heller Agnes, 10m., 1078.
8 Dr. Szeberényi Lajos Zs.: Kierkegaard élete és munkái. Békéscsaba,

1937. Ev. egyházi könyvkereskedés kiadása. 50-5!.
9 Sören Kierkegaard: Leben und Walten der Liebe. Jena, '1924. 3., 10-

11., 385., 386_387.

Az Újszövetség születése
1 Az újszövetségi kutatás mai történeti eredményeiben, az adatokban

főképp Eduard Lohse megbízható összefoglalására támaszkodom: Entste-
hung des Neuen Testaments. (Stuttgart, 197'2.)

2 Hellenisztikus: a Krisztus születése körüli századok elgörögösödött
világkultúrájához kapcsolódó.

3 Gnosztikus: egy jellegzetes antik vallástörténeti gondolkozásmód,
mely több ponton érintkezett a kereszténységgel.

4 Szinkretista: a római császárság idején különféle vallási és filozófiai
irányok keveredését mutató.

/) Apokaliptikus: a világ végéről szóló részletes jövendölésekkel foglal-
kozó.

6 Qmrani iratok: az időszámításunk kezdete körüli századokban mű-
ködő zsidó szekta könyvtárának maradványai.
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