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A Fiú mondja.:
- Megváltottalak!

bűnbe merültél
tanítottalak,

égi hazámból a
földedre leszállottam,

lelked és üdvösséged
árát megadtam.
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Szentlélek mondja:
- Megszenteltelek!

szellemitettem
földi éltedet,

lelkedben szólok
amíg imát mond szíved,

En vagyok üzeneted
s eleven hited.

Három szavával
szól a Háromság,

három tettével
örök valóság.

Háromban Egyek és
egymásban cselekszenek,

üdvösségtörténete
ez az Embernek.

A Vigilia BESZÉLGETÉSE
DIENES VALÉRIÁVAL

DISPUTA I.

- Vallásos?
- Istenben élek. Rajta kivül nincsen sem-

mi. Minden benne van.
- Világisten?
- Nem, mert több, mint II világ.
- A világ doboza, borftéka?
- Nem, mert cselekszik.
- A világ hordozója? Fenntartója?
- Nem, mert benne is van.
- A világ "lelke"?
- Nem, mert kívüle is van.
- cl a Míndenség ?

- Nem, mert a Mindent folyton új.rateremtí.
- Az evolúció?
- Nem, mert nem időben jár.
- Hogyan lép kl az Ídőből?

- Sohasem lépett bele.
- Akkor nincsen se múltja, se Jövője?

- De van, mert li teremti.
- Miképp kezdte? Mi volt a Genezis?
- Nem kezdte. A Genezis nem a "semml"-

ből jött, hanem örök akaratból.
- Akkor mégiscsak "semmi"-ből.

- De csak a "dolgok" semmljéblil, és nem
az akaratéböí,

- Mi a különbség ?

- A dolog: "substancia", az akarat: "In-
tenció". A. substancía az, ami megvan;
az intenció az, ami lenni akar,
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- Ügy értsem, hogy egyik a lét, másik a
szándék?

- Afféleképpen.
- A lét tehát pusztán csak "meg'van"?
- Nem egészen, mert a "meg" szócska le-

zárást, befejezést is jelent. Isten pedig
nemcsak pusztán "megvan", hanem egy"
általán - VAN. A "van" dolog is meg
tett is, a szándék benne tartalom is meg
folyamat is.

- A szándék kevesebb, mint a dolog?
- Több, mert mindent átfog. Azt ls, ami

sohasem lesz meg, és azt is, ami vala
ha meglesz.

- A szándék azonban csak lehetőség. Ke
vesebb, mint a valósulás.

- Nem, a lehetiiség több, mint a valósulás.
Ami még nincs, abban benne van a jövli.

A NAGY ATFORDULAS
- Vali néni ...

Szólítson csak nyugodtan Valériá
nak, fiam.

- ... abban az emlékezetes tv-inter
júban sok minden elmondatlanul ma
radt.

- Ú gy kérdeztek ...
- Azt futólag említette ugyan, hogy

fiatal korában ateista volt, de azt már
egy szóval sem, hogyan lett istenhi
vővé?



- Amikor belekezdtem volna, más
felé terelődött a beszélgetés.

- Pedig ez a beszélgetés lényegét
érinti: az összes feltett kérdést és az
összes választ. Ha a hit átfogja és ve
zé1'li életét, benne van minden gon
dolatában, minden mozdulata mélyén.

- Nem könnyű megfogalmazni. Kü
lönösen egy filozófusnak.

- Nekem is régóta adósom a válasz
szal.

- Oszintén szólva nem tudok val
lani. Az akadályozott meg, hogy újból
és újból nekifogjak válaszolni magá
nak, hogy féltem, nem tudom mín
denkí számára érthetővé tenni és pon
tosan kifejezni azt, ami 'velem törté
nik. Akármit írok le, rnindíg is érzem,
hogy nagyon messze van attól, ami
bennem él és kísér engem. .

- Próbáljuk meg, hátha most kö
zösen jobban sikerül szavakba önteni,
legalább körülirni a fordulatot. Hogyan
lépett át az egyikből a másikba? Sze
repet játs:wtt egy elhatározó esemény,
egy döntő felismerés vagy egy kivéte
les megtapasztalás, amely a transzcen
dens befogadására késztette? Meg tudna
jelölni helyet és időt? Mint Püul Clau
del a Notre-Dame-ot? 1.:s a karácsonyt?

- A nyolcas teremben történt. Pá
rizsban, az École Nermale Supérieure
ön, ahol pénteki napokon Bergson me
tafízíkaí előadásait tartotta 1908-ban.
Nagy átfordulás volt. 180 fokot rnért a
szögmérö, Ma már nem tudom meg
ismételni, mí hogyan következett be.
Az a pillanat, amikor átfordul a lélek,
az a belső döbbenet, ami az öneszmé
lést kiváltja, megfoghatatlan. Ami ak
kor, abban a szín változásban lejátszó
dik; egzakt módon nem ragadható meg.
Jóllehet a váltás nálam nem érzelmi
síkon. hanem gondolati, értelmi úton
zajlott le, a gondolatok élményének
közvétlenségével. Magát a változast
rögzíteni képtelenség. Az előadások

olyan hatást gyakoroltak rám, hogy
megmozdult az ember gondolattere;
míntha más erőtér Ioglalná el a gon
dolatmezőt. Úgy rámhajolt a spirituális
valóság - lehet gondolatnak, eszmé
letnek is nevezni -, annyira konkrét
volt, hogy felkiá Hattam: hiszen ez
empíria! Energia! Mélyebb, több, élőbb

valóság. A magas pódiumon ül egy
sovány kis ember, e bennem a gondo
lattér megváltozfk, új erőtér szólal
meg. De előbb nem is a szavakon át,
mert nekem magamnak kellett utóbb
megfogalmaznom. Bergson ugyanis nem

engedte, hogy nyomtatott jegyzeteket
adjunk ki az előadásairól. Otthon, a
rue Caseette egyik diákszobájában le
ültünk Pállal, későbbi férjemmel, és
elővettük jegyzetfüzetünket : visszatért
a nyolcas termi erőtér, megszólalt, de
már az én nyelvemen. Ez már nem
Bergson volt, ez már én voltam. Meg
jelent a hitem, de már a saját gon
dolataimban kifejeződve, velem azon0

sulva, a testemmel vegyülve. Bergson
Plotinosztól az Enneádokat magyaráz
ta, de ezt csak úgy lehetett megérteni,
ha az ember a filozófia alapjaival tisz
tábán van, áttekinti a filozófiai gon
dolkodás fejlődését az ókortól nap
jainkig, képes arra, hogy belehelyez
kedjen egy-egy filozófus gondolatvilá
gába és vele együtt átélje szemléleti
problémáit. vívódásalt," maga is végig
szenvedje . a kérdések megoldását és
megoldatlanságát, Ezt cselekedtem én
is. szert téve arra a bölcsességre, amit
magam faragta versikérriben így fog
laltam össze: "Néhány filozófust végig
gondoltam, / mire megértettem, mind
egyik én voltam. / Ne filozofál jon, ne
gondoljon senki, / míg nem tud belőle

önmagává lenni, / mint minden virág
nak úiraszületése, / mert: a gondolat
nak nincsen temetése." 1908 szeptem
berében ezt írtam filozófiai jegyző

könyvembe: "Mon maitre vivant me
parle de mon maitré mort".

- Az empíria közkeletűen tapaszta
latot jelent, a külvilággal érzékszer
veink útján szerzett észleletet, a meg
figyelések rendjét. Fontos volna szigo
rúan meghatározni, most milyen érte
lemben beszélünk róla.

- Ez létem tudata. Léteszmélés. Az
énem szava. Valaki vagyok. Körülzárt
egyéniség. Szervezett személviség. Rész
leteit nem érzem. Szerkezetét sem. De
a létem érzését birtokolom, azt, hogy
a mindentől lekopasztott Iéttudat a lé
tem határtalanságára való eszmélésem,
ez a minden tapasztalat-részlettől meg
fosztott empíria magának a Létnek
Empíriája, ezt akarja a kizárólagos
anyaglátás kihagyni a valóságból. Szel
lemi valóságunknak közvetlen megta
pasztalása ez. Amiből ez kimarad, az
- bárhogyan nevezzék is - nem vi
selheti az empíria nevét. Nem egyedül
az érzékszervek üzenetei a testünket
környező anyagvllágrol. Van valami
ezeknek az üzeneteknek a szintézisé
ben, melyből kielemeztük, aztán "tár
gyakká" illesztettük, cselekvéselemekké
keményítettük őket. Anyagvilágot csí-
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náltunk belőlük, melynek alakulástör
ténetéről nem sokat tudunk, mert cse
csemőkori eszméletmunkánk eredmé
nye, és mire magunkra ébredünk, már
készen áll, hogy benne tájékozódjunk.
Ezt a világet egy "eszmélet" nevű va
lóság foglalja össze és ennek kerete az
az eszméleti Téridő vagy Időtér, aho
gyan nevezni akarjuk benyomásaink
természete szerint, mely személyes is
mereteinket. episztemológtánkat szabá
lyozza és filozófiánkat meghatározza.

Ez az eszmélet tartalmazza egész
-empírlánkat, Minden tudomást belőle

merítünk, és sokkal inkább az időnk,

mint a terünk. Mert a tér egyidejű

sége sokkal kevésbé egyesít, mint az
idő folyamatossága. Gondolkodásunk
sokkal jobban szeret a térben járni,
mint az időben botorkálni. A tér
ugyanis nem ömlik egymásba, mint az
idő, a térnek nincs önálló szintézise
- minden filozófiai" nehézség ebből az
ellentétből fakad.

DISPUTA n.
- Nézd meg jól magadatI
- Mit nézzek rajta?
- Azt, hogy "vagy", létezel.
- Tudom.
- Nem tudod. Sose nézted meg Igazán.

Megmondjam, mi vagy? Onteremt6 esz
mélet vagy.

- Tuaom. Látok, mozgok, hallok, beszélek.
Persze, hogy vagyok. :elek.

- Honnan veszed?
- Magamtól.
- De ki az a magad?
- Az, aki v-agyok.
- Akkor szólaitasd meg azt, aki vagy, és

aki beszél belűled, az az eS:;;In~let. Ha
nem eszmélnél, nem tudnád, hogy vagy.

- Ebben nemigen szoktam kétellcední,
- De csak azért, mert magadra eszmélsz

ugyan, de nem veszed észre magadat.
Ha kíváncsibb lennél, jobban megnéznéd,
kérdezgetnéd önmagad. Megkérdezhetnéd,
hogy vajon miből fakad a jelened, és
vajon mivé lesz?

- Abból, ami volt, és azzá, ami lesz.
- Az egyiket múltnak, a másikat jöv6nek

hívják. Nem vetted észre, hogy 6k ket
ten alkotják, mdvelik a jelent?

- Mindenki tudja.
- Persze, hogy tudja, csak nem "veszi ész-

re". Az "észrevenni" jó magyar szó,
szinte filozofikus. Annyit tesz, mint el
mére venni, értésre venni, majdnem 
gondolattá venni! Az 1880-'as években
Clermont-Ferrand-ban Bergsnn "gondolat-
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tá vette", és egy új filozófia sarjádt kl
belőle. Felfedezte az IDO-t: a múlt foly
ton megmarad, a jövá folyton érkezik.

- Ez másfajta idő, mint .amít mí általában
ismerünk.

- Az Idő, az igazi Idő természetéből követ
kezik, hogy a Múlt is, a Jövő is haté
kony potenciálban van jelen. Azaz: a
Múlt megmaradása abból világos, hogy
emlékezhetek, a Jövő érkezése pedig ab
ból, hogy előre látok. Leheiöség mínd
kettő, és mondtuk már, hogy a lehető

ség teljesebb, mint a valósulás.

_. Mit ér nekem a múlt és a jelen "po
tenciálja", ha alig ismerem?

- Mikor a tetteid kívánják, meríthetsz be
lőlük. Kettős létük jelenedhez tapad.
Ontológiailag benned vannak, fenomeno
lógiailag nem. Vagyis: ha múltad léte
jelenséggé (ontológiája fenomenné) válik;
emlékezel; ha jövőd léte válik jelenséggé
(ontológiája renomennéj , akkor jöven
dölsz. Ritkán válnak ezek a létek jelen
séggé. Ritkán "emlékezel", még ritkáb
ban "jövendölsz". A múlt gyakrabban vá
lik emlékezetté, mínt a jövő jövendölés
sé. De időd eleme mindkett6.

Ma már - túl sok izmuson és
gondo!atrendszer kíserleten megle
pőnek tűnik az a rendkivüli hatás,
amit Bergson kora nagyegyéniségeire
gyakorolt. Egy nem_zedék fejlődéséne'k,

világnézete és önértékelése alakulásá
nak szabott irányt és mértéket. Char
les Péguy költő megtérésében éppoly
jelentős befolyását látjuk, mint Paul
Claudelében, aki a mindenség közvet
lenségének átélése révén megalkotta a
metafizikai drámát". L'art poétique-jé

ben nemcsak az "étre, c'est créer" esz
méje, hanem időelmélete is Bergsont
idézi: "Az élet értelme az, amit mi idő
nek nevezünk". A forradalmár szocia
Hsta Jean Jaures Bergsonra támasz
kodva próbál a szociaHzmus számára
metafizikai alapot teremteni. Marcel
Proust "Az eltűnt idő nyomában" cí
mű regényciklt{sát sokan Bergson filo
zójíája egyetlen hatalmas illusztráci6já
nak tekintik. Hans Castorp Thomas
Mann "Va-t'ázshegy"-ében hosszú otda
lakon át meditál időélményeiről; az
órákkal mérhető időt szembeállítja az
élményidővel, és a tartalomtól függővé

téve, az idő megnyúlásának, illetve
megrövidülésének eseteit taglalja, De
Bergson nyomai napjainkig vezetnek.
Megtalálhatók Mantice Blondelnél,
Sartre-nál, a történész Arnold Toynbee
nél és Teilhard-nál.



- Én gyermekkoromban tisztessége
sen vallásos voltam. Az egyetemen
azonban rossz gondolatok fogságába
estem. Nem tudtam hozzáférni a hit
hez, nem éreztem azt a kőzvetlensé

get, amivel utol lehet érni a gondola
tot, a formán túl 'lehet jutni, amivel
a gondolatot élménnyé lehet tenni.
Hatéves koromban a szűleirn beírattak
egy magániskolába; a legérdekesebb
órát számomra a hittanóra jelentette.
Filozófia-illatot éreztem benne. Az volt
a szép, az igaz, az utolérhetetlen, ami
ott elhangzott. Nem értettem, de CSlO

dáltam, valami titkos fluidum járt át.
A tanév befejezte előtt a tisztelendő úr
megkérdezte az osztályt, hajlandó-e va
laki az év végén az idén tanult kate
kizmust felmondani ? Én jelentkeztem.
Azután minden év végén én mondtam
fel. Sosem fogom rosszallani, hogy ak
kor szóról szóra bemagoltatták. Későb

bi tanulmányaim során, majd felnőtt

koromban, érett filozófusként is vissza
visszatértek a gyermekkori katekizmus
mondatai. Akkor is bennem voltak,
amikor nem hittem, akkor is, amikor
hittem. Aki közel jár az eszmélődés

hez, előbb-utóbb megtalálja az igazsá
got, minden istenismeret, egyszerű té
tel, még a legvulgárisabb is bizonyító
erejű, a javára válik. De aki falat emel
materíalízrnusból, sohasem fogja meg
érteni vagy megsejteni az istenhit mí
benlétét. Amikor filozofálni kezdtem,
hazajöttek a régi katekizmus-gondola
tok a közvetlen eszmélés adataiban.
Miért csináljak én teológiát? Nem kell
ezekhez semmit sem hozzátenni, a fi
lozófia csak alátámasztja igazságukat.
Velük tudtam megalapozni ama nyol
cas terem óta a gondolat közvetlensé
gét, Bergsont úgy sajátítottam el, hogy
kijött nekem a katolicizmus.

Tudom mí vagyok, ki vagyok. Tu
dom, ki' az Isten. Talán sosem fogom
megérteni, talán egyszer. Mindig itt
van; akkor sincs nélkülem és akkor
sem vagyok nélküle, amikor nem is
érzem. Nem lehet elszakadni tőle. Ezt
súgja nekem a gondolat, az eszmélet,
a Lélek közvetlensége. És ezzel együtt
mindaz, amit a katolikus hit hoz, a
határtalan gazdagság, amely tovább
fejlődik és győzedelmeskedik az em
berben, minden nehézség és bonyoda
lom ellenére, hiszen ebben az egyetlen
valóságban élünk és soha ki nem lép
hetünk belőle. Kétszer három csodála
tos évnek köszönhetern, hogy idáig el
jutottam. Az életem értelmét és célját

találtam meg; a hitem kíbomlását,
gondolataim bölcsőjét jelentették. Az
első három évet - 1908-t61 9-ig, az
1910-est, valamint 1911-től 12-ig
Bergson társaságában töltöttem, a má
sik hármat - 1924-től 27-ig - Pro
hászka püspök barátsága fényesítette
meg. Bergsontól a tiszta filozófiát, a
gondolat megszölalását kaptam, Pro
hászkától a gondolat keresztényesítését,
a krlsztusítást, amiben a gondolatok
megkeresztelődrok s amihez újra és új
ra visszatérnek, hogy megmerftkezze
nek.

PROüASZKA ES AZ EUKARISZTIA

- Hogyan ismerkedett meg Prohász
kával?

- Amikor még materialista voltam,
egyetemista koromban,. Gaál Mózesné
egyszer megkérdezte tőlem, miért nem
olvasok Prohászkát? Tágítaná a látó
körömet, sok új gondolattal gyarapíta
na. Én azt feleltem, nem olvasok olyan
könyvet, amin rajta van a nihil obstat,
mert az eleve korlátokat szab a gon
dolatnak, nem pártatlanul vizsgálódik,
hanem manipulál. Később megváltozott
a véleményem, amikor végül is ke
zembe vettem Prohászka könyveit.
Megismerkedésünk közvetlen oka az
volt, hogy akkoriban két cselekvési
problémával küszködtem, aminek a
megoldását tőle vártam. Az egyik: el
kezdtem gyónni egy ferences páternél.
aki a gy6násban megtütotta, hogy to
vábbra is Bergsont fordítsák; Miért
nem szabad? - fellebbeztem. - Ez
teljesen .érthetetlen és indokolatlan szá
momra. Erre ő azt tanácsolta, fordul
jak döntésért Prohászkához. A másik
személyes [ellegű panasz: kaptam egy
hivatalos végzést, hogy adjam oda
egyik fiamat az elvált férjemnek, aki
már a második feleségével élt együtt.
Én ellenszegűltern, ezért Pál bepere1t
és az árvaszéktől kérte igénye teljesí
tését. (Megjegyzem, míután leérettségí
zett, kiküldtem Zoltánt az apjához, Az
óta híres ember lett; matematikai nor
mái és oktatási módszertana itthon és
világszerte alkalmazást nyertek) Most
már csak azon morfondíroztam, ho
gyan jutok be Prohászkához ? Kriza
Emil megígérte, hozzásegít ahhoz, hogy
beszélhessek vele.

- Tudni kell azonban, hogy az egy
ház a modernizmus vétke miatt "kény
telen volt - mint E. R. Curtius írja
Péguy könyvével kapcsolatban - Berq
son tanait elítélni, és meg is tette ezt,
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amikor úgy látta, hogy eljött ennek
az ideje". A modernizmus egyik irány
zatánál a fejlődéselmélet ne,m a dar
win-spenceri, hanem a bergsoní "te
remtő fejlődés" formájában talált vissz
hangra, s hirdetői a tudományos mód
szereket és eredményeket nem arra
használták fel - állapítja meg a mar
xista Sándor Pál -, hogy az o?gyházi
tanokat megújítsák, korszerűsítsék. ha
nem a tomista intellektualizmus ellené
ben a hitéletet befelé fordítsák, érzelmi
vé alakítsák át. A vallás igazi helyét te
hát a személyes életben látták, szemük
ben az obJektív formák, a tanok és Intéz
mények csak relatív értékkel bírtak.
Krísztus nem absztrakt igazságok rend
szerének, hanem az "emberiség isteni
életének" . kezdeménye~őJe, és a gondol
kodás csupán "az élet fokozásának esz
köze". Ezt vallotta többek közt a fran
cia Blondel, Edouard Le Roy, - Henri
DelacTOix és a magyar Dudek: János is.

- Ezzel a kettős kéréssel mentem
Prohászkához Fehérvárra. A szokásos
11 órás fogadását a palota hatalmas
termében tartotta. Amikor sorra kerül
tem, azt kérdezte: - Ugyanaz, aki az
Athenaeumban az indukció problémáját
írta meg két folytatásban? Akkor tu
dom, kivel beszélek. Átadtam neki rö
vid életrajzomat és jövetelem céljának
összefoglalását. Bement a szobájába,
magamra hagyott. Amikor visszajött,
mindkét kezét odanyújtotta nekem: 
Kedves leányom, máskor is jöjjön, bár
mikor. ügyében pedig úgy rendellee
zem, hogy továbbra is nyugodtan for
dítsa Bergsont, kedve szerint, A má
sik dologban is intézkedem. Majd meg
mondom megfelelő helyen, hogy ne ve
gyék el a gyermekét.

Ezután gyakran találkoztunk. Sok
beszélgetés folyt le közöttünk. legtöbb
ször a dolgozószobájában. Talán egy
szer-kétszer az én kis lakásomban is.
Míndíg csak kettesben voltunk. Ú gy
mentem el hozzá, hogy előre megér
dekilődtem, ekkor és ekkor alkalmas-e,
vagy ő írta meg előre, mikor vár. A
vele való meditációk során ismertem
föl tulajdonképpen azt a gondolatot,
hogy mennyíre egyesül a katolikus
gondolat a tiszta filozófiával. És a
közvetlenség filozófiai vonalán nem is
tudunk máshová jutni, csak a keresz
ténységhez. Rájöttem, hogy míndez
nem is olyan rendkívüli: Isten már
kezdetben a saját képére és hasonlatos
ságára teremtette az embert. Ezért
nem volt neki nehéz később emberré
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válni, Krísztusban leszállni a Földre.
Leszállni Isten mellől, ahol egyidejű

leg és egyetlen személyben az Atyával
együtt volt. Amit nekünk szánt az Is
ten maga: az több, mint a hit. Az a
meggyőződésem, hogy a MINDEN.

- Prohászkát is elmarasztaUák a mo
dernizmusban . . •

- Ha békében hagyták volna, föl
tétlenül kifejleszti filuzófiáját, hisz oly
világosan látta a bergsont tanításokból
eredő-tanulságokat, oly élesen követ
keztetett a lét kérdéseiben, tér és idő

összefüggéseit elemezve, Beszélgetéseink
visszatükrözték, milyen rendkívüli el
me, telve filozófia! bensőséggel, de mi
vel megakasztották a szavát, hallgatnia
kellett, nem tudott többé felszabadul
ni. Mérhetetlenül szegényebbek va
gyunk a gondolatai nélkül... Ő ínspi
rált engem az eukarisztia értelmezésé
re is, nem térfüggvénnyel - tehát hogy
valahol a titokban van egy lényeg, leg
belül egy kincs -, hanem időszintézis

segítségével. Az időfunkció az, ami tes
testül-lelkestül megragad. A lényeg
igazából véve a kanti ignorabimus, a
megfoghatatlan: az oltáriszentségben is
a lényeg változik át, ha nem is értem.
A jelenvalóság, a jelenlét kevés. Ám
mihelyt az idő függvényében gondolom
el, az élet belsejét kapom, melyhez
vissza kell térní mindannyiszor. Mín
denki, aki mísére jön, a valóságot al
kotja, jelen van. De a legnagyobb va
lóság mégis az, amit átélek. Az Intuitív
valóság, a valóságnak a megélése. Ne
kem kevés volt, amit a teológusok hoz
tale a transzflnalízáció csak annyiban
többlet, hogy az emberek számára ta
lán jobban hozzáférhetővé vált az
eukarisztia. Azok számára, akik nem
tudtak beletörődni abba, hogy nem ér
tik, de hiszik. Krisztus megmondta,
hogy az a teste, megmondta, hogy az
a vére. Nekem ez elég, mert az Idő

függvényében gondolom el és írom le
a valóságokat,

Az idő közelebb van a valósághoz,
mint a tér. Mert az idő már a maga
erejéből is mozdulat, de csakis az idő
teszi mozdulattá. Igaz, hogy a mozdu
latban már a tér ls megtapasztalható,
de az időnek nincs szüksége a válto
záshoz térre, mert az időben egyedül
is lehet intenzitásban növekedni, és így
tér nélkül is lehetségesek benne törté
nések. Az idő egyedül is elégséges a
"denevir"-re. Isten nagyon jól tudta,
hogy a teremtést nem lehet mással
kezdeni, mint az idővel, mert az idő



tér nélkül is tartalmaz erőfokokat. Az
időbeliséget irányítja az erő tér nél
kül is, bár már ott van a tér a nyo
mában. De csak az erő után tárul ki
a tér a maga szabadságában, és akkor
születík meg a mozdulat, az időbeli

térváltozás. Ezek a val6ságfokozatok:
Idő -'- Erő -.Tér. De csak az idő tud
meg'lenní egyedül.

Minden elme aszerint van gondolko
dásra beállítva, hogy melyik három
valóságfokozaton át látja ezt a három
Lét-darabot. Ez a három ontológiai lé
tező. A három közül az időt kell első

nek, a mintának venni. Mi volna, ha
azt követnénk él vele, amit a filozó
fiában az idővel elkövettünk évezrede
ken át, a görögök óta, akikre építet
tünk? Mi volna, ha elkezdenénk az időt
a térre mintázní, mínt ahogyan Xe
nophanész óta az időre mintáztuk a te
ret? Mi volna, ha elkezdenénk úgy
gondolkozni a tér-idős mozdulatról,
mint ahogyan az idő-téres mozdulattal
próbálkoztunk?

DISPUTA m,

- Az idli nem üres korsö, amit tetszésed
szerint töltesz meg tevékenységeddel.
Nem ruhaszárító kölél, amire tetszésed
szerint aggatod föl tetteidet. Az Idll ben
ned élli valóság, amelynek teremt6 ter
mészete van, amelyet átélsz s amely esz
mélésed megtllpasztalásának törvényeivel él.

- Sosem vettem észre.

- Legalább most vedd, 'ha nem ls észre,
az eszmétetedre. Közvetlen átélése más,
mint tetteid céljainak megfogalmazási
mödja, Az egyik a cselekvés, a másik a
gondolkodás országa. Az egyikben "hasz
nálod" az idlit, a másikban "átéled" az
Időt. Egymásra rajzolják vonalaikat, egy
másba nyomj,ák er6tereiket és így eggyé
válnak benned. De te csak a használt
időre gondolsz. A titkot azonban,. a Lét
titkát csak az átélt idő árulja el. Az
egyszer feléledt eszmélés nem tud meg
semmisülni a maga szellemiségében. A
te mikrovilágod másolja a makrovilágot,
eszmélésed az evolúciót, amely, miután
évmilliárdok alatl a Icezdettől fogva las
san eszméletesedő matériába fogódzott
evolúción kipróbálta magát, most az em
beri eszmélésben spirituálisan vallja meg
önmagát. Eközben alkotója teremt6 ma
velcteit utánozza.

- Eszerint egész eszméleti életünk nem
egyéb, mint folytonos számolás a [öven
dővel. Minden cselekvés jelenünket a jö
vő felé tágító viselkedés.

- Eszméletünk múltja ébredésünkkel kez"
dődik, de ha egyszer felébredt az esz
mélésünk, nem tud többé Iezárulnt, Az
eszmélettel való magunkba nézés egészen
újat mutat meg: az időbeli határtalansá
got mind a múlt, mind a jövő felé.

MINDEN AZ IDÖBEN

- A teremtés-gondolattal kell kez
deni: az Isten csupa idő-lényeket te
remtett először, angyalokat, akiknek
nincs szükségük a térre, de ha megjön
a tér, felvehetik azt is. Egyenesen Is
tenből meríttettek, közvétlenül megkap
ták az Isten ölelését, Isten szeretete,
készítette őket. Ez a szeretet idő-lénye
ket támasztott. Erőváltozás állt be az
örök szeretetnek pedig erőfokai ~an
nak. Ezek az erőfokok történéseket ad
tak. Isten azt: a kérdést tette föl az
idő-Iényeknek: - Akartok-e szerétet
lények lenni? Mert' ehhez hozzá kel
lett járulnia az akaratnak. Némely an
gyalok nem akartak szeretet-lények
lenni, ez az angyalbűn. Az idő elég
az eszmélődésnek. Az angyalok való
ságos ember-előzmények tudtak lenni
akik már lélekkel, nem pusztán szel:
lemmel rendelkeztek. Ezután hozta Is
ten a testes embert. Matériát kellett
szétszórni, és teret teremteni. És a tér
nem lehet meg anyag nélkül, ezt a
modern fizika megállapította. De azt
nem, hogy az idő nem lehet meg sze
retet nélkül. Az idő-lények nem tud
nak meglenni szeretet nélkül. A lét
halála az, ha nem akar szeretet-lény
lenni: Ezután következett a világ te
remtése. Benne van a Genezisben, meg
lehet érteni. Kezdődik a tér. az anyag,
kifeilődik a míndenség és belekerül az
ember. Az ember önmagát továbbte
remthetí, ezért hasonlít az ember Is
tenhez. Veleszületett: az anvaz. Az em
berbún azt jelenti, hogy a f'eilődés ma
ga együtt jár a bún lehetőségével. Az
önteremtés és önkíválasztás sugárzik az
emberből. Ez nagy valóság. Ha ezt a
két párhuzamot szembeállítjuk idő és
szeretet, tér és anyag elválaszthatat
Ianságával, megtermi az angyalbűnt

is és az emberbúnt Is, Nem tudom
másként elképzelni. A halál sem úgy
értendő, hogy a lélek eltávozik a test
ből. A lélek nem egyedül hagyja el,
a meghalt embernek is: van teste. lel:'
ke, de ezt az idő funkciój ában kell et-
gondolni.

- Hotnum. vála.~zolna a filozófia:
alapkérdésére? Lét és tudat viszonyá-
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nak problémáját nem szúkítjűk-e le
Bergsonnal túlságosan is test és lélek
viszonyának vizsgálatára?

- Ez a probléma nem kevesebb,
mínt a lélek és a test egyesülésének
problémája. Számomra éles forrnában
vetődik fel, mert az anyaget a szellem
től mélyen megkülönböztetem, de a
problémát nem tartom megoldatlannak.
mert a szellemet és az anyagót pozi
tív jeUemvonásokkal különböztetem
meg, nem pedig negatívokkal. Igazán
az anyagban helyez el bennünket a
tiszta észrevevés, és valósággal a szel
lembe hatolunk be már az emléke
zettel. Másrészt ugyanaz a pszicholó
giai megfigyelés, amely felderítette
számunkra az anyag és a szellem meg
különböztetését, odaállít az egyesülésük
elé. Vagy eredendő hibákkal vannak
foltosítva elemzéseink, vagy segítsé
günkre vannak abban, hogy kilépjünk
az általunk keltett nehézségek köréból.

A probléma homálvossága minden
doktrínában ahhoz a kettős ellentéthez
tapad, amit megértésünk állít föl egy
részt a terjedtség és a terjedetíenség,
másrészt a mínőség és a mennyíség kö
zöm. Vitathatatlan, hogy a szellem az
anyaggal először mint tiszta egység a
sokasággal találkozott, mely lényegé
ben osztható; vitathatatlan, hogy to
vábbi észrevevéseink heterogén minő

ségekből állanak, holott az észrevett
mindenség úgy látszik, mintha homo
gén és kiszámítható változásokban kel
lene feloldódnia. Volna tehát egyfelől

a terjedetlenség és a mínőség, másfelől

a terjedtség és a mennyíság. Kifogá
soljuk a materlalizmust, amely igény
li, hogy az első tag a másodikból ered
jen, de nem fogadjuk el jobban az
idealizmust sem, amely azt akarja,
hogy a második terjedtség egyszerűen

az első szerkesztménye legyen. A ma
terializmussal szemben azt valljuk,
hogy az észrevevés végtelenü! megha
ladja az agyállapotot, az idealizmussal
:szemben pedig azt tartjuk, hogy az
.anyag minden oldalról túlömlik róla
'Való elképzeléseinken, azokon, amelye
ket a szellem értelmes válogatással
felszedegetett róla. E két ellentétes
doktrína közül egyik a testnek, másik
a szellemnek tulajdonítja az igazi te
remtés adományát, Az első azt akarja,
hogy agyunk keletkeztessé a képzetet,
a másik azt, hogy értelmünk rajzolja
a természet tervrajzát. Ezzel a két
doktrínával szemben ugyanazt a tanú
bizonyságot idézzük: az eszméletet,
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amely megmutatja nekünk, hogy tes
tünk is kép, mint a többi, és hogy
értelmünk is csak egyfajta képesség a
felosztásra, megkülönböztetésre és lo
gikus szembeállításra, de nem terem
tésre és szerkesztésre való. így mint
akart foglyai a pszichológiai elemzés
nek és következésképp a józan észnek,
úgy tűnik, hogy miután eltúloztuk a
közönséges dualizmus által keltett ösz
szeütközéseket, lezártuk mindazokat a
kivezető utakat, amiket a metafizika
számunkra megnyithatna.

De éppen ellenkezőleg! Egyfelől a
tiszta észrevevés elmélete (perceptíon
pure), másfelől a tiszta emlékezet elő

készítése útjainkat a terjedéstelen és
a terjedtség. a minőség és a mennyí
ség közelítéséhez vezeti. Gondoljuk
csak meg a tiszta észrevevést (percep
tion) . Mikor az agyállapotban a cse
lekvés kezdetét és nem az észrevevés
feltételét látjuk, a dolgok észrevett ké
peit kidobtuk a testünk képéből és
visszatettük magukba a dolgokba. De
akkor, a dolgok észrevevése révén, a
dolgok részesülnek természetünkben, a
mí észrevevéseinkben. Az anyagi. ter
jedtség nem az, nem is lehet az a sok
szoros terjedtség. amiről a geometria
beszél, és inkább hasonlít a mi kép
zetünk osztatlan kiterjedéséhez. Ez
annyit mond, hogy a tiszta észrevevés
elemzése a kiterjedés eszméjében en
gedett valami közbülsőt megállapítani_
a terjedtség és a terjedéstelenség kö
zött. A mí emlékezet-fogalmunk pár
huzamos úton elvezethet bennünket a
másik, a mínőség és a mennyiség kö
zötti ellentét enyhítéséhez is. Gyöke
resen elválasztottuk a tiszta emléket
az agyállapottól. Az emlékezet semmi
féle mértékben sem az anyag kiára
dása, nagyon is ellenkezőleg: az anyag
úgy, amint a konkrét észrevevésben,
mely mindíg egy bizonyos tartamot
foglal el, nagyrészt az emlékezetből

származik. Márpedig hol a pontos kü
lönbség észrevevésünkben az egymást
követő heterogén mínőségek és ama
homogén változások között, amelyeket
a tudomány a térbe helyez, észrevevé
seink mögé? Az elsők szaggatottak.
nem lehet egymásból levonni őket, a
másodikok ellenben kíszámíthatók. De
hogy kiszámíthatók legyenek, egyálta
lán nem kell belőlük tiszta mennyisé
geket csinálni. Ez annyi volna, hogy a
tiszta észrevevés megsejtette velünk
egy megközelítését a kiterjedés gon
dolatában annak, ami ott van a ter-



, jedtség és terjedetlenség gondolata
kőzt, Ha mínden konkrét észrevevés,
akármilyen rövidnek is feltételezzük,
már szintézise emlékezetemben a vég
telen sok. egymásra következő észre
vevésnek. - akkor azt kell gondolnunk,
hogy az érzékelt minőségek heterogén
volta emlékezetünkben történő össze
vonódásokból, az objektív változások
homogén volta pedig természetes ella
zulásokból származik. A tudat idegen
nekem: nem mondhatom, hogy például
egy amőbanak tudata van, de azt igen.
hogy eszmélése van, legalábbis az esz
mélés minirnurnát bírja. Amíg a múl
tat nem rögzíti az eszmélés, addig a
jövőt sem tudom megérezni. Az esz
mélet éppen olyan tapasztalat, mínt
bármi más a valóság utolérhetőságé

ben. Ha valaki odaadja az eszméletét,
ha valaki nyitott az időélmény előtt

- azzal meg lehet értetni Bergsont
- Kritikusai szerint Bergson elveti

ugyan a materializmust, elveti az idea
lizmust is, de mégiscsak ezek töredé
keiből, részleteiből illeszti össze filozó
fiáját, hogy kedvenc hasonlatát
használ1)a - a különálló betúkból egy
értelem- és jelentésteli költemény le
gyen. Túljut az "is-is" dualizmusán,
ami,kor azonban meghaladniakarja,
tulajdonképpen fogalmakat és tételeket
házasít őssze és kibúvót keres a prio
ritás kérdésének eldöntésében. Egy
harmadik utat választ, amely elviszi
egyfajta vitalizmushoz: az életet "az
anyagon áthajtott tudatként" definiálja.
Bergsonnál tehát nem szintézisről, ha
nem inkább összegezésről van szó. Míg
a szintézis egy magasabb, eddig nem
volt egységet eredményez, a bergsoni
eljárás csak a régit - különböző irá
nyokat, szétszórt nézeteket - állítja
helyre annak összeszedett darabjaiból
a látványos "sem-sem, hanem ..." kí
sérletével. Marx az ilyen törekvést 
Proudhon esetében is' - "összetett té
vedésnek" - nevezte, olyan állapotnak,
amely "rászorul az i!lúzi6kra". Lukács
György ezt a materializmusra és idea
lizmusra egyaránt vonatkozó tagadást,
amely egy harmadik lehetőséget .tart
fenn magának - Georges Soreit bírál
1.'a - "a tiszta semmi" filozófiájának
tekintette. Mire a modern irracionaliz
mus azt válaszolja: - J6, jó, de le
galább "tiszta".

- Miért nem tudott Marx elméje
Istenig emelkedni? Miért nem vette
észre legalább a közvetlen eszméletet?
Ezen a "tükrözésen" át feltétlenül fel-

ismerte volna öt a szakadatlan meg
újulásban. Csak egy parányi átjárón
kellett volna átlépnie és megalapít egy
"egész Emberre" kiterjedő emberlátást
az anyagos világnézet helyett. Ismét
lem, hogy látást, és nem nézertet.MerIt
amit az ember "néz", azt olyannak
"látja", arnilyennek nézi. De amit az
ember "lát", azt olyannak "nézi", ami
lyen a valóságban, eredetiben,önma
gában. A "nézésben" míndenestül ott
vagyok én. A "látásban" nem vagyok
én, hanem csak az, amit látok. Azért
szeretem jobban a világnézetnél a vi
láglátás kifejezést. Istent sem lehet
megnézni. Csak meglátni. De a látás
nak is csak abban az objektiváló ér
telmében.

Soha senki se mondta, hogy "nézem
Istent". De azt sem mondta, hogy "vi
láglátás", Ha Marx nemcsak nézett, ha
nem látott volna?! Szeretném olvasni
a kezeírását ...

Biztosan szükségünk volt erre a for
dulóra. Nem kellett-e saját sorsunkon
megízlelnünk ezt?!

- Bergson azt írja "L'effort intellec
tuel" címú tanulmányában, hogy ami
kor az író, a költő, a zeneszerző alkot,
"valami általános, elvont dologb61" in
dul ki, amit aztán érzékivé tesz, és az
"egésznek a sémáján dolgozva" ered
ményt csak akkor ér el, ha "a részek
tiszta képéhez" jutott. Vagyis előbb el
gondolja a problémát, és csak azután
hívja elő és csoportosítja azokat a ké
peket, amelyek alkalmasak a probléma
megoldásához. Miképp alkalmazhat6 idő

és eszmélés bergsoni formulája például
a muzsikára?

- Míndig foglalkoztatott a hangzás
nak majdnem tértelen, majdnem
anyagtalan volta. Hiszen a hangzás
anyagi eszközökkel (hangszer, emberi
torok, zörejek, zöngék) jön létre, de,
maga a hang, mínt élmény összes be
nyomásaink közt a leganyagtalanabb.
legtértelenebb, legszellemibb benyomás.
Nincs annál pszichésebb élmény, mint
a zenéhez nélkülözhetetlen emlékezés.
Kétségtelen, hogy maga a hangbenyo
más az, ami érzékszervi adataink kö
zül a legkevésbé hivatkozik anyagra.
Gondoljunk csak szélzúgásra, patak
csörgedezésre, szárnysuhogásra, sót akár
madárhangra is. Milyen könnyű ezeket
keletkezésük okától és alkalmától elvá
lasztani! S vajon a koncerteken nem
lehet-e elfeledni a "tetteseket"? Hogy
ne beszéljünk tagolatlan erdőzúgásról,

ritmikus tengerrnorajlásről? Vajon mi
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akadályoz meg bennünket, hogy akár a
természet, akár a koncert hangjait az
idő történéseiből eredő suttogásnak mí
nősítsük?

A zeneművekben formákba öltözik az
idő, hogy szellemíségét leplezetlenül
adja, mert megérzi a percek rakta for
mákat és a tértelen simításokat. Oda
állhatna az emberiség java zeneszer
zőnek, hogy remekművekké tagolja a
maga hangzó ídőtapasztalatát, s akkor
a zenei formatanokból lehetne a nem
zedékek által örökölt időtörvények ha
gyományainak titkos útjait kiolvasni és
ezekből a szellemalakulás ős-törvényei

ről megemlékezni. Azok a csodálatos
kis és nagy zenei egységek, amelyek
a koricerten hallott zeneszámok idő

művei, oly időépületek (vagy szerve
ződések), melyek az emberi eszmélés
hangversenyein hangzanak el a szel
lemi építkezés anyagi törvényeiben.
Hirdetik az emberi szellem időmintázó

képességét: a szellemi alakítás törvé
nyeinek olyan dokumentumaivá vál
nak, mint a térben épült katedrálisok
és a maguktól nőtt hegyvidékek.

Az időformák tértelenségeinek egy
másutániságok a törvényei. Az időfor

mák egydimenziós volta nélkülözhetet
lenné teszi a zenei benyomások egy
másutánjának időméretett és hangszín
beli különbségeít. Az egyszínű zene 
ernberhang, húrhang. légoszlop-hang,
nyelvsíp-hang, pengetés-hang és ezek
különböző vegyüléké - a zenekarok
ban oly színváltozatosságot képes lét
rehozni, hogy azzal az időformák tisz
ta szellemíségét e formákban változa
tossá teheti. Az emberi eszmélet mín
denfajta időtükrőzésre alkalmas. A
hangzó művészet az eszmélet igazi
időtükre. A tértükör visszaadja a tér
-szembenézést, de a zene az idő-szem

benézest mutatja. Ez az idő-szembené

zés nem a tükrözésl-ellentét szimmetrí
áj ával, hanem az eredetivel egyenlő a
visszaadásban olyformán, mintha a tü
körrel még egy tükrőt állítanánk szem
be és az a tükörkép eredetijének a tü
kör által megfordított képét az eredeti
képre visszafordítaná. Mert a zene az
eszméletet eredetiben, vagyis eredeti
jére visszafordítva tükrözi.

A zene tehát eszmélet-másolás. Az
időformák zenei elfogadásából ki lehet
olvasni az időformák alaptörvénvett.
Nem egyebek, mlnt az egydimenziós
formaalkotás törvényei. Az egy dírnen
zión belül az első formaképző műve

let az egyes zenei egységek, az önálló-
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ságra igényt tartó "motívumok" meg
ismétlése. Ez a szakaszonkint, vagy
egyenletes és nem egyenletes időtávol

ságokban történő megismétlés a sor
.vasv motívum többszörösítéso vagy
egészében, vagy részeiben. Az egydi
menziós folyamatosságot egyedül az is
métlés tagolhat ja : a refrén. Ezenkívül
csak az időértékek kormányzása ta
golhat, mely időadagokat soroknak
vagy strófáknak, illetve fonnáknak
(szonett) nevezhetünk. A strófa lekot
tázható és muzsikálható. A zenemű

időformát utánoz. A ritmikus fogalma
zás maga is időérték és a formatanhoz
tartozik. A zenéből átvehető minden
időforma az időlábtól a motívumlg, a
mondattól a dalformáig, a népdaltól a
szonátaformáig és a kontrapunktosan
szólamozott dallamvezetésekig. Ezek az
időjátékok a szólamok megfelelte,tésé
vel zeneutánzó mozdulatokká tudnak
válni: a sz6lamvezetések téríesítéseí. A
mozdulat így térbe rajzolja az időt,

hozzáadja a hallott időtagoláshoz a lá
tott időtagolást és annak minden dina
mikáját.

DISPUTA IV,

- Ez az átélt eszmélés egészen közelrőt

rajzoíja a Mindenség evolúcióját?

- Igen. Mert ebben az élményben falálko
zom Valakivel, akinek léte határtalanul
több, szédftöbben más, ez a transzcen
densnek nevezett "túlmutató" a végtelen
felé, már nem tudjuk átölelni, de benne
élni tudunk. Mert belőle vagyunk. Ab
ból az érthetetlen örök Akaratból, amely
túl van a mérete]nken.

- Ezzel kezdtük a disputánkat.

- Mondtam, hogy nem tételeket valló ,;val-
lásos" vagyok, hanem Benne élek: akire
ellenállhatatlan vonzással mutat az esz
méletem; aki az öröklét birtokában van.

- Hogyan is foglalnánk őssze most mind
azt, amiről beszélgettünk?

- Egy kicsit bejártuk az eszméíetünket,
Egy kicsit körütnéztunk önmagunkban,
egy kicsit kitágítottuk a j,elent. Szem
benéztünk a múlt és a jövő házasságával
a jelenben, megszölaltattuk a hallgató
múltat és a szótlan jövendőt. Eszrevet
tük, hogy viselkedésünk csak mozdulat,
és megkerestük a néma múltat és jö
vőt. Eszmélésünkben megpillantottuk érint
kezési pontuukat a Lélekkel, az anyagra
idomUló szellemvilággal, ahová mélyesz
méletünk a gyökereit ereszti. Kopogtat
tunk a transzcendens kapuján,

- Mi ez? Ultrafizika ? Vagy inframatéria?
Az élő és eszmé16 anyagot; vajon már



átjárja a szellem? :ts a Lélek nevú
spiritualitás anyagkezelésre alkotja az
evolúciót?

- Az idő szemlélete volt a mesterünk,
Utolértük benne 'az időnkivün istenközel
séget, de ehhez el kellett jutnunk eszmé
lésünk határáig. Am ne feledjük: mínd
ez csak gondolat. Hit. Aztán a Szeretet
majd mindent megmagyaráz.

*
Dienes Valéria író, filozófus 1879-ben

született Szekszárdon. Sokoldalú egyé
níségét legutóbb a televízió mutatta be
portrémüsorában.

A budapesti Erzsébet nőiskolában

tanítónői, a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen filozófia doktori okle
velet nyert a valóságelméletek témá
jából. Pszichológiai és filozófiai esszé
ket írt a Huszadik Század, a Nyugat,
a Gyermekvédelem és más folyóira
tokban. A Filozófiai Irók Tára számá
ra lefordította és bevezető tanulmány
nyal látta el Berkeley angol filozófus
Három párbeszéd Hylas és Philonous
között, valamint Értekezés a látásel
méletről című munkáit. Matematikai
dolgozatait a párizsi és a magyar tu
dományos akadémián nyújtotta be, s
ezeket férje, Dienes PáJI eredményeivel
összefoglalva közölte a Mathematikai
és Physikaí Lapokban (1911) és az
Annales Scientifiques de I'École Nor
male-ban. 1934-ben a magyar filozófiai
nyelv fejlesztése terén elért eredmé
nyeíért Baumgarten-díjjal jutalmazták.

DIENES VALÉRIA

Az 1920-as, 30-as években mozdulat
művészettel (orchesztika) és szemiotiká
val, különböző jelrendszereknek az em
beri mozdulatban történő kifejezésé
vel, a művészi mozgás [el-koreográfíá
jával is foglalkozik. Az orchesztika pe
dagógiai jelentősége a test helyes ki
fejlesztése, melyben egyesül a torna és
a tánc szempontja. a test erősödését

művészi eszközökkel akarja szolgálni.
Mozdulatművészeti költeményei közül a
Nyolc boldogság és az 1930-ban közel
900 szereplővel előadott Szent Imre
misztérium külföldön is osztatlan si
kert aratott.
Kiemelkedőek filozófiai értekezései és

fordításai. Neki köszönhető, hogy Berg
son legfontosabb művei (A nevetés, Idő

és szabadság, Teremtő fejlődés, Tar
tam és egyidejűség, Bevezetés a meta
fizikába, Metafizikai értekezések) ma
gyarul is hozzáférhetőek. A marxista
Sándor Pál filozófus őt tekinti Berg
son "legjobb magyar fordítójának és
interpretátorának", akinek Berqson. lélek
tana címú munkája "úgyszólván az
egyetlen Bergsonhoz méltó írás" az
egész hazai Bergson-Irodalornban, For
dított David Hume, John Locke, Des
cartes és Teilhard de Chardin művei

ből is. Fordításában látott napvilágot
magyarul először Teilhard válogatott
tanulmányainak gyűjteménye Hit az
emberben címmel a Szent István Tár
sulat kiadásában (1968).

HEGYI BÉLA

AZ EMBERTEST BESZÉDE
A tánc az embertest beszéde. Az egész testé, mert az eszméletközlés az

egész testet igénybe veszi és a tánc eszmélet közlő, Nyersanyaga a mozdulat,
melyben részt vesz az embertest minden szerve, minden porcikája.

Ez azonban nem derül ki a látómezőben. A tánc a látásnak szól és a hall
ható időtagoláshoz (zene vagy egyéb) hozzáadja a látható időtagolást, A hal
lott ritmushoz a látott ritmust. Hangszaggatáshoz formaváltozatokat.

Más. szerveknek .is vannak feldarabolhatóságaí, nemcs.aka fülnek és a
szemnek. A tapintás időtagolásai bizonyára a Iegős'bb keletűek. Lehetnek a
szaglás és ízlés benyomásainak is olyan szaggatottságaí, amelyek időtagolásokat

teremtenek és így az eszmélet időjátékaiban elemileg részt vesznek és talán
gyakran azt kormányozzák is, de ezek az eszméletcsere szempontjából azért nem
döntök, mert a közlésük korlátozott. A hőérzés a tapintással együtt hatni ké
pes, de mindezeknek összejátszása csak az embertest beszédének pillanatnyi
módosítója lehet.

Nézem a táncoló embert. Például egy Béjart-férfit. Érzem magamban, hogy
hajlandó vagyok utánozni. Indul is bennem valami visszahangzó mozgásállapot,
mely sajátosan tőle függőben tart engemet. Aztán nézem a közönséget, Arca
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