
Arra, hogy a vallásos emberek nálunk lépést tudjanak tartani az általános
műveltséggel, minden lehetőség biztositva van. Ebben a vonatkozásban csak az el
len a káros szemlélet ellen kell küzdenünk, hogy a hivő embernek ajánlatos va
lami jótékony sötétségben maradnia, ha meg akarja őrizni hitét. Ezzel a szemlé
lettel közvetve azt a tézist erősitjük, hogy a vallás mégiscsak ópium, mely annál
jobban kábít, minél tudatlanabb valaki.

A hitben való műveltséget azonban nem biztosítják a mi közművelődési intéz
ményeink Ezt nem is várhatjuk tőlük. Éppen azért nekünk kell helytállnunk eb
ben a küldetésben, szorosan és tervszerűen együttműködve minden olyan egyházi
intézménnyel, amelynek eredendően is ez a hivatása.

VASADI PÉTER

A szó válságáról, a szó öröméről

Mí a szó? Gondoljuk el, hogy nincs szó, nem létezik betükből vagy hangokból
összeálló képződmény, Öröktől fogva tartó csönd van, ami teljes, de nem mozdu
latlan. Lassan betelik időtlenségének ideje. Formálódik, fölsűrűsödik ez a csönd,
már-már szétrobbantja a mondat - hallgat benne Valaki. És ott, ahol a csönd
a legkoncentráltabb, és akkor, amikor a legtarthatatlanabb, elhangzik az első szó.
A szó tehát nem kevesebb a csöndnél. a csönd alakváltozása; az igazi szó!

Ahogyan az időtlenségben megérett az idő, úgy érett meg a csöndben a szó.
Idő; lehet, hogy nem is más, mint a szó fészke. Az alkalom megteremtése a meg
szólaláshoz,

Mi a szó? A kijelentett lét. A csönd forráspont ja. A szó a Teremtő makrokez
rnoszából érkezett. Az ember szavának az ember mikrokozmoszából kell érkeznie.
Ha a ma kimondott szavainkon nem lehet fölfedezni a szó genezisét, ha szavaink
mögött nem érezzük a szülő csönd emlékezetét, akkor nem szavakat mondunk, ha
nem - többé-kevésbé jól begyakorolt - betű- vagy hangjeleket. Pedig a szótól az
út egyenesen a szívig vezet.

A szó tehát a csönd gyermeke - Istennél bizonyosan az. De Istennél nemcsak
egyszerűen szó, hanem Ige. És lehetetlen, hogy más szófaj legyen, mint ige; vagyis
a szó előtti csend és a szó utáni szellem állítása. A kinyilatkoztatás igékkel él. Is
ten a létigében értelmezi magát, - nem más, O az, aki van. Lehetetlen, hogy bár
melyik szóf'aj még csak megközelítően is ki tudná fejezni az Abszolút Létezőt, és
a Fiát; a főnév kevesebb lenne az igénél és valamiképpen személyre szólóan leha
tárolt. Amelléknév elmosná öröklétét. A határozószó bezárná az időbe. A kötő

szó kigúnyolná. Isten szava élő Ige, mert a legmélyebb cselekvés. Igeideje az örök
jelen. Ami csak ige, az önmagának puszta állítása. Ha Isten az, aki önmagát
áll ítja, akkor a Teljességet állítja. Innen jött az Ige, maga is Teljességként. - Ezt
tudnia kell. az embernek, ahhoz, hogy megszólaljon, vagy hogy ne szólaljon meg.

De az embernek hívása van, az ember "meg van szólítva"; épp, hogy ember
lehessen, megszólíttatott. Fölébredt benne a szó, és ő fölébredt a szóban. A Nagy
Csönd esélyei eldőltek az ember megszólalásával. Ahhoz, hogy az ember rnegszó
lalhasson, Istennek el kellett csöndesednie. Az ember szájában a szó forrósága
megenyhült, egyértelműsége skálát bontott, eláradt, mintegy vízszintes fajokra osz
lott, szóf'ajokra, szókapcsolatokra, mellé- és alárendelt mondatviszonyokra, mínt
maga a teremtett világ, annak megfeleléseképpen.

Az emberi ige is egyértelrnűséere törekszik, de ennek ára van: a szellem irá
nyításába, a gazdagság egyszerűsítésébe, a rendezés művészetébe kerül. Az ember
igéje maga köré gyűjti a szavak családját; így akar emlékezni a paradiesomra. A
szavak családja kifejezi, megnevezi a teremtett világot. S kapcsolatainak végtelen
lehetőségével tovább teremti.

S mik őzben az ember szava ezt teszi, maga a sző is teremtődik; a szellem
nek, mert élő organizmus, szómolekuláí vannak. Az ember szava tehát ember-te
remtette lény. Nem a szellem öltözéke, maga a szellem. Mire irányul ez a szellem?
A világra, vagy a csöndre? Amikor az ember szelleme a végtelen csőridre irányul,
megteremti a vallást. Amikor a világra irányul, a világ realitására, megteremti az
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irodalmat. De a teremtett világ csak a végtelen előterében Igazán realitás. Nincs
realitás. a végtelen csöndje nélkül. A világ 'és a végtelen köztí összefüggésekre irá
nyított emberi szellern megteremti a tudományt. És amikor az ember szelleme a
szóra, a világra és a csöndre irányul, megszületik a költészet.

Ha az élő emberi nyelv nélkülözi a valóságos, tehát arányított világot és a
végtelent - üres héj csupán. Az ilyen nyelv, még ha a világ lesz is a tárgya, adat
tá silányul, lefokozódik térképészeti segédeszközzé, vagy az ember megbízhatatlan
közérzett hőmérőjévé. Koordinátaival hamisan fejti meg a tárgyi világot is, és tö
megesen zörej benyomását kelti. Világjelenség ma a lágy fecsegés vagy az ag
resszív lárma.

Pedig az emberi szó beszédre való, s a beszéd igénye nem más, mint vágyó
dás a másik ember után. Hogy a másikban őt találjam meg, de benne magamat
is. Hogyan, ha beszéd helyett kavicsokat csörgetünk fadobozban ? Beszélni annyi,
mlnt tudósítani. Igazzal megörvendeztetní, Szellemben megölelni. A beszéd lehet
hangos is, de ha a szavai telve vannak, megtalálja a szívünket. A beszéd embertől

emberig, csöndtől csöndig épített eleven híd, hallatlan teherbírású híd, ha valóban
az. S mivel az emberi személyiség legmélyén csönd, nemcsak odautaljuk igazi sza
vainkat, hanem maguk a szavaink is oda hátrálnak vissza, eligazodni, megméret
ni és Ieltöltődni. Annyiban irányul az emberi beszéd az emberre, amennyiben a
csöndjét keresi.

Az igazi beszéd tehát a legszemélyesebb csöndele cseréje, mert szavainkban
a szellemünk testesül meg. S minél gazdagabb egy szellem, annál tágasabb szel
lemi tájakat tud a másik számára érzékelhetővé tenni, annál nagyobb kaput nyit
meg személyísége végtelen kerítésén.

Az igazi beszéd, mint valami fényes csőrendszer, az emberi lét bonyolult köz
lekedési hálózata. Titkok keríngenek ezekben a csövekben, talán nem is a szavak
kimondásakor, utána, vagy előtte; halljuk finom surranásukat. Ha válságba kerül
a szó, ezek a kapuk csukódnak be. Ezek a csövek tömődnek el. Ezek a csönd
barlangok válnak pókhálós odukká.

Antoine de Saint-Exupéry szerint az igazság a világ megismerésének a nyel
ve. Vagyis a nyelv, amely - akár többszörös rejtettségben is - nem elkötelezett
je az igazságnak, nem tud megismertetni a való világgal. Helyesebben, nem a való
világgal ismertet meg. Hogy mivel? Ezen a ponton az egység helyébe a szándékok
ellenőrizhetetlen sokasága lép, s kitapinthatók a válság jelei.

Világirodalmi alapismeret, hogy az a világ, ami van, egységben a látható, és
a láthatatlan világ, a mában gyökeret eresztő jövőbelivel együtt - csakis az igaz
szellemű nyelvnek nyílik meg. UIWanakkor a nagy alkotök nyelve igazolja: nem
csak a Teremtő befoghatatlan a nyelv ölelésébe, hanem a teremtett világ és az
ember is. Ezek az alkotök is csak bepillantanak a létbe. Csak fényt villantanak
az egyetemes mozgásra, Csak rámutatnak a kulísszáí mögül előléptetett emberre;
ők azonban bizonyosat sejtenek. Azt, amit fölfedtek, kitartóan követik, mint sze
líd ragadozók s van erejük ahhoz is, hogy a titkot titoknak nevezzék a névoszto
gatás elharapózott szenvedélyében is. Az igaz nyelvnek megnyílik a lét. Az igaz
nyelv bátorsága erkölcsi erejében van.

Azt kérdeztük az imént: mivel akar megismertetni a válságba került szó s a
nyelv? Mínthogy az egyetemes világ néma tömegként magasodik elébe, nem tud
vele mit kezdeni; születésre ingerli lehangolóan páratlan világát, amelynek nincs
égi vagy földi megfelelője, vagy ami a valódinak csak töredéke. Az ilyen foganás
ra vagy termékenyítésre gyönge nyelvi világok fonnyadt gyümölcsöt hoznak; in
kább utólérhetetlen ötletességgel festik magukat, hogy paradicsomnak tessenek.
Nem az a baj, hogy részletjelenségeiket nem leljük meg a való világban, hanem,
hogy mást, többet, az egész egységét nem sugározzák részletjelenségeik. Ez a nyelv,
ez a szó a részt abnormissá növeli, hogy káprázatában egésznek higgyük; elvesz
tette az egység iránti érzékenységét. Nincs, nem is lehet hitele.

A művészet mínden ágában, és a beszédben is találkozunk ezzel a színes és
elszomorító ürességgel. ezzel a villámló tehetetlenséggel, az egymástól ellesett for
mák ideges egyénítésével ; mintha az idő lenne a Iegfenyegetőbb ' ellenfelünk, nem
pedig a hazugság.

A hitelét vesztett nyelv mélyen szeretetlen. Nem a világ magányosnak lát
szó drámájára figyel, nem arra, hogy az igaz szó gyógyít, elsősorban azzal, hogy
föltár ; hanem a szót, a nyergeletlen lovat betöri, nyerget rak rá, abba beleül a
szó szülője s vágtázni kezd érdeke felé. Holott az igazi szó nem túri a vnyerget,
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nem a súlyos lovast akarja hurcolni a hátán, hanem a könnyű angyalt; a lovasnak
az a dolga, hogy kantáron fogva vezesse lovát a hegyvidék felé. A nagy nyel
vek valóban páratlanok. Mégis, éppen a nagy nyelvek testvériségében fölismer':
hető az emberi egyetemesség.

A szűkkeblű nyelvek elszegényítenek. Az új nyelv okozta válság azonban kívá
natos. Amikor megérkezik egy igazán új nyelv, nagy csetepaté kezdődik. Az új
nyelvnek meg kell vívnia a maga háborúját. Persze, ha szellemének szekatlan fel
hangját, szavait s gondolatait úgy rendezné, mint elődei, nem lenne semmi baj.
De rikító színekkel szövöget, haragszik a nyugalomra, mindent jobban tud, láto
másos, délceg kakasként masírozík az elfoglalt hulladékdombocskák között! Mind
járt megvan az ítélet, - okoskodik, gyökértelen, vulgáris.

Valódi oka a csetepaténak az, hogy az új nyelv mást mond, másként mondja a
mást, az új szellem másképpen lát, mert más szemekkel néz. Az új módon hasz
nált szavak új erővonalak mentén rendeződnek. Ha nem is teremt új szavakat, ad
dig ismeretlen haladási irányokat jelez, és új asszociációs lehetőségeket teremt.
Így vezeti másfelé a vele és az utána érzőket. magasabbra vagy mélyebbre. Van
nak szavak, amelyeket sohasem vesz a szájára, mert a mögöttük lévő fogalmakat
nemlétezőknek tartja, s azokat, akik élnek e fogalmakkal - okosan, de türelmet
lenül - "álklasszikusoknak." így lassan megrendül - meg is akarja rendíteni 
az ellnstult gondolkodási formákat, s a szavak ürügyén tulajdonképpen elörege
dett emberi magatartásokkal tusakodik.

Akik gondolkodnak, le tudják mérní az új nyelv igazságait. Akik azonban
megszokták, hogy míndíg a legkisebb szellemi erőfeszítést fejtsék ki, kétféle módon
reagálnak: vagy szolgaian szajkózní kezdik az újat, ami alapjában véve megvetésüle
jele, s ettől nyelvük, szavuk esetlenebb és zavarosabb lesz, mint volt; vagy az
új szót, az új szellemet ellenségként kezelik. Mindkét magatartás veszteséges. Nincs
más lehetőségünk: Iigyelriünk, tanulnunk s értékelnünk kell.

A szó, a beszéd válságának okozói között vannak a modern társadalmi hatások
is. A társadalmi átalakulás szükségképpen magával görget sok új szót, kifejezést,
szókapcsolatot, mert másképpen használja a nyelvet; de a nyelvet használja! Ha az
új kifejezést földolgozzuk, azaz elfogadjuk vagy elvetjük, leleményekkel gazdagod
hatunk. Ha azonban passzívan vele sodródunk, derékig állunk a hordalékanyag
ban. A nyelvvédelem jelenthet elutasítást is. A beszélt nyelv tragikus elszegénye
désének fő oka (azt hiszem) az, hogy aki beszél, nem törődik sem a szájában meg
forgatható nyelv szépségével és tisztaságával, sem azzal, hogy van választási le
hetősége.

Ami bizonyos: a társadalmi hatás oly nagy, hogy ostromával már-már lenyű

göz és a nyelvi kifejezés sokoldalúságát elműszakiasítva, az élő szavakat para
méterekké léleldeleníti. És a hideg szólemezek közé szorult ember - nyegleségből?
ellenhatásként? - a töredékes, parlagi tolvajnyelvet választja önmaga kifejezésé
re. Mi ez? Ennyi lett az ember? Zsugorodik, mint a szavai? A társac:Lalmi érintke
zés mai nyelve a fogalmak, a szanak tekintetében tátongó hiányokat mutat, és
mivel a. nyelv mutatja e hiányokat, ebből a tudat hiányaira kell kiroetkeztetniink:
Egyáltalán, nyelv az még, szó az még, amiben, a beszélő nincs jelen, vagy ki
húzódik belőle?

'I'anúí vagyunk annak, hogy a beszélő nem vállalja azokait a szavakat, amik
elhagyják a száját. Ez az elidegenedés tünete. Az elidegenedett nyelv beszélőit

nem lehet megkülönböztetni egymástól. Sem a szavaikat, sem a kifejtés pózait. A
nyelvéből kivonult ember beül a fotelba, s diktált képet néz, diktált szót hall, de
beszélni még azt sem beszéli - önmagával csak homályos érzetekben tart fenn
laza kapcsolatokat. Nem ura és nem alkotója szellemének.

A szó a csönd gyermeke. A csönd nélküli embernek azonban nemcsak csönd
je nincs, de igazi szava sincs. Pedig az emberi szellem nagyjai míndig igazol
ják, hogy a nyelv hihetetlen változatossága magán viseli a személyes csönd ka
raleterét. Gondoljunk Homérosz, Dante, József Attila, Rimbaud, Illyés Gyula, vagy
Einstein nyelvére. Az ember szeneme a szó forrása, műhelye, kiállító csarnoka.

*
Van egy hely, egy könyv, egy csöndesség, amelyben megmerített szavaink

élőbbek, soványabbak sélesebben ragyogók lesznek. Ez a hely az evangélium. Nem
azért, mert a szavak fémjének kohója. Az evangélium nem "direktben" hat a sza-
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vaínkra, nem tanulunk belőle korszakos mondatfűzést, találó jelzőket, kitűnő iro
dalmi szerkesztést. Sőt, mondatai esetlenek. tényközlők. nem törődnek a szépség
követelményeivel. Az evangélium nem ad nyelvtant a szóhaszmálatra, nem nyújt
alkotásra való esztetikát.

Nem a gyümölcs a gondja, nem az ágak ábrája, hanem a fa léte. Ezért, amit
ad, az a gyökerek tápláléka. De a gyökereket keresve s táplálva a lényeget ad
ja: elénk állítva a látható Istenben a láthatatlan Istent, az élethen a létezést, az
embert folytonosan önmaga próbájára, önmaga átértékelésére bocsájtja. Azt sugall
ja: alkosd meg szellemedet. Isten majd egységessé teszi. Szellemed. így hoz gyü
mölcsöt. Készíts fészkelt szellemedből. Isten madara oda költözik s lerakja benned
tojásait. De te vagy, te maradsz az, aki termi a .gyümölcsöt, kikölti a tojást.

Az evangélium titka Isten odaadásának a titka. Altala, miatta szellemünk
egyes pontjain, talán éppen a döntések, a megvallások. a remény krttíkus pont
jain kiütközík az isteni. Másutt pedig, a lélegzetvétel, a tétovaság, az elernyedés
hézagain "beszivárog" a kegyelem s megkeresi elsőtétülő gyökérzetünket. Ezért sze
retni ez evangéliumot annyi nekünk, mint élni akarni. Annyi, mint újjászületésün
ket szeretni. A bennünk megjelenő váratlannak, a "beleillőnek", a fölénk bolto
zódónak a szeretete. Az isteni behatolas szellemünkbe megteszi a maga végtelenűl
gyöngéd, de kiszámíthatatlan lépéseit, ám időszámításunkhoz tartja magát. Ha
eliramodik bennünk, bevár. Alapmunkát követel: kutatást, ásást, éberséget, alá
zatosságot, önátadást. Miénk a nekifutás gondja, de az ugrás pillanata tarthat örök
ké is.

A hit szenvedély - mondja Kirkegaard. A hit szellemünk tüze. Meg kell ki
mélnie bennünket attól, hogy az evangéliumnak kinevezett professzionistái legyünk.
Választott gyermekeinek kell lennünk, akik mernek csodálkozni. Égesse ki ez a
tűz belőlünk a közhelyeket s teremtsen bennünk helyet az egyetemesnek. Tegye
szavainkat pontossá és forróvá. Irányítsori a mélység fölé, s reményeinket erősít

se meg a magassággal. Tágítsa körköröserr emberi szellemünket, hogy megkísérel
jük az egészet befogadni. Visszaeséseinkből serkentsen új kísérletekre. Értesse meg
velünk, hogy az igazi tudása szeretet erősödő vonzásában áll.

így a szó "egy lépés" lesz a szeretet felé, és az öröm forrása. A prózai mű a
szavak hosszú gyaloglása, A költészet a kőrmyű futás, és repülés, szüneteível. S
amikor a repülés megszakítatlan lesz, a misztikus hallgatásba belevész a szó is,
az öröm is. Ez a hallgatás nem hagy nyomokat. Jeleit fölszívja a csönd.

Elmélkedésünk során Csöndnek neveztük, akiből kiindultunk. S most, hogy
visszaérkeztünk hozzá, Szeretetnek kell őt neveznünk. A szó volt az, ami Hozzá
irányított.

BALÁSSY LÁSZL6

Katolikus élmény _. katolikus irodalom
Sfk Sándor Egyetemesség és forma című tanulmányában olvassuk: "A katolikus

irodalom mindenekelőtt: irodalom. A katolikus írónak tehát semmi jussa más elbí
rálásra, mint más írónak, a mesterembertől sem fogadnának el silányabb munkát,
ha tudnók róla, hogy napi áldozó." Ebből egyeneslen következik, hogy a katolikus
író nem azért író, mert katolikus (és ha történetesen katolikus vallású dilettánsról
van szó, vallása nem szelgálhat menlevélül, hogy helyet követeljen magának az
irodalomban). Az írót az elhivatottsága teszi íróvá: az a belső parancs, amely va
lóban művészi megnyilatkozásra készteti. "Nincs katolíkus író, csak író van, aki
katolikus. Az író legelső kötelessége tehát: írónak lenni, s az már magánügye, hogy
mílyen módon nézi és éli a világot" - írja Graham Greene. Vagyis: a katolikus
fogalom - mint jelző - jelölhet egy vallást, egy embert, de semmiképpen sem
jelölhet vallási értelemben vett esztétikai fogalmat, mert ilyen nincs. Ha "a kato
Iikus irodalom mindenokelőtt: irodalom", akkor a katolikus irodalomhoz tartozni
annyit jelent, mint hozzátartozni az irodalomhoz. A katollkus írók alkotásai nem
egy másik bolygóról, nem is egy másik világból, elkülönült kasztból, esetleg ele
fántcsonttoronyból küldött üzenetek, hanem onnan és abból a karból valók, ahol
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