
ISTEN ÉS ÉN
.4 Vigiliakörkérdése

Elős~ó a körkérdéshes

Mióta interjúkat készítek, körkérdésekkel fordulok magyar és külföldi ba
rátaínkhoz, lapunk képzeletbeli kerekasztala mellé ültetek írókat, művészeket,

közéleti embereket, akik a legkülönbözőbb szemlélet és meggyőződés birtokában
vállalják a közreműködést, gyakran vísszahallo.n a kérdést: És te vajon mit
válaszolnál ? Vagy: - Jobb volna, ha először maga felelne rá, legalább meg
érti, milyen nehéz is őszintén és felelősséggel nyilatkozni. ..

Tudom, nehéz a válaszadás. Különösen azokra a. nagy kérdésekre - Isten.
Jézus, hit, kereszténység, egyház -, amelyek nemcsak filozófiailag kikerülhetet
lenek, tézisek és antitézisek szűkülő vagy bővülő körét alkotják. posztulátumole
állandó nyersanyagaí, hanem amelyek az egész emberi létet érintő alapkérdések,
az emberi lét hosszabb-rövidebb tartama alatt szinte mindenki számára fölvetőd

nek, az élet konkrét helyzeteiben nemegyszer kényszerítő módon várnak megvá-'
laszolásra. '

Nehéz a válasz. De oly keveset beszélünk, legalábbis oly keveset nyilvánvalóan
és személyesen arról a kérdésről, ami egyeseknek Isten létét, másoknak Isten
nemlétét veti föl, vagy valamilyan sajátos. regisztrálhatatlan hiányérzetet okoz,
eset1.ega mindig aktuális totalitás és az egyén míndig részleges világlátásának
aktualitása míatt, netán az ésszerű kritérium, mely sosem mutatkozik meg
paradoxitásában, hogy - úgy véltük - egyszer meg kell kísérelnünk az Istenről

szóló párbeszédet. Annál is inkább, mert szüntelenül tapasztalhatjuk. Isten ki
törülhetetlen nyomot hagy gondolkodásunkban. jelen van értelmünkben éppúgy,
mint érzelmeinkben, akár akarjuk, akár nem, azokéban is, akik hisznek. azoké
ban is, akik nem hisznek benne. Napról napra együtt élnek vele hivők is. nem
hívők is, amikor az embert történelmi szerepeiben vizsgálják, amikor rnüveltségünk
európai és keresztény vonásait jellemzik, amikor múltunk történeti és társa
dalrní valóságát feltárják, amikor kulturálís örökségünkhöz. hagyománykincsünk
höz nyúlnak. Isten, hol feltsmerhetetlenül, hol felismerhetően, ott munkál 
akár elfogadjuk, akár tagadjuk - észérveink és cselekedeteink mélyén, ott
szunnyad magatartásunk jóra való változásaíban, ott rejtőzik erkölcsi normá
inkban és szükségleteínkben, Iegalízálódik szokásrendszerünk és ünnepeink kere
tei közt. Ki vonná kétségbe, hogy az ateista is egyfajta választ ad Isten létére;
a maga részéről elutasítja ugyan, de ennek a nem-nek is csak az igen-nel szemben
van hangsúlyozott értéke. Isten állítása nélkül a tagadásnak sem volna semmi
értelme, semmi jelentősége. .

Jó néhányan a válasz során megköszönték, hogy alkalmat teremtettünk szá
mukra is a kérdés tisztázására, módot kínáltunk, hogy azok is szembenézzenek
a kérdéssel, akik eddig rninduntalan elhárították maguktól vagy kényelemből

halogatták a válaszolast. Az egyik levélben arról olvasunk, hogy "az alapvető
emberi kérdések - lét-nemlét, istenhit és ateizmus, egyén és közösség stb, 
megválaszolása, kollektív vitája egyre égetőbb, egyre halaszthatatlanabb. Ta
pasztalhatóan növekszik a közömbösek száma, akiket semmi sem érdekel, akiknek
nincs feleletük sem erre, sem ama, hányavetien vagy vnilgarizálva kezelik az
élet minden lényeges feladványát,"

Amikor most a Vigilia hasábjain lehetőséget nyújt az Istenről való kőzös

elmélkedésre, a gondolatok nyílt kifejtésére, elsősorban azzal a céllal teszi, hogy
tanulságokkal, szelleni és lelki javakkal szolgáljon, melyekből mindenki maga
vonja le az általa helyesnek ítélt következtetéseke.t, másodsorban pedig, hogy
ezzel a - talán szokatlannak tűnő, de mélyen emberi gyökérzetű - párbeszéd
del is elősegítse a nézetek kölcsönös ísmerkedését, a megértésből származó egy
más-tiszteletet. A marxista Robert Escarpit úgy látja - jóllehet számára Isten
csak mint az emberek útján érzékelt szociológiai valóság létezik -, hogy "ha
egy katolikus országban élő ateista hinni akar önmagában, nincs más módja hozzá,
mint hogy hisz. Istenben is. De Istenben hinni sokféleképpen lehet, mlnthogy
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Isten létezésének is sokféle .színt je van." Mi ezeket a. "szinteket" és "színtereket"
igyekeztünk megtalálni hit és nemhit sokoldalú megvilágításával. Vallomások
következnek itt, különböző világnézetű emberek érvei, élményei, kételkedései és
igazolásai, mínd-mind olyanok, mint a tanítások. Hívők és nem hivők papok
és laikusok, racionaltsták és írracíonalisták beszélnek a legtarkabb műfají ke
retben - vers, levél, grafika, novella, interjú, meditáció, zene stb. - Istenről,

illetve az istenhitről. Vannak, akik materialista, vannak akik metaf'lzikus vá-.
laszt adnak, de egyetlenegyben valanennyien megegyeznek: az emberben. az
ember becsülésében. Akiről így vagy úgy, meggyőződésük alapján, hirdetik:
mivel az a rendeltetése, hogy szelgáljon. alakítsa és támogassa a világot és
embertársait a jobbá, tökéletesebbé levésben, kűlönösképpen figyelni kell rá,
különösképpen szabadnak kell tekinteni, különösképpen segíteni és pártfogolni
kell a gondolatait, belső értékeit, őszinte tanúbizonyságát. Erre a különös fi
gyelemre törekedett a Vigilia is, amikor mindenkit befogadott, lett légyen homlok
egyenest ellenkező véleménye is az adott témáról, amikor zsinati szellemben ajtót;
-ablakot nyitott az értelemnek.

Megszenvedett, átélt és vállalt válaszok érkeztek. Mindegyike tartalmaz
olyan által.ános, de ugyanakkor nagyon is szenélyhez kötött, megszívlelendő és
indokolt mondanivalót, amely még megtanulandó vagy átismételendő az ember
ről, olyan egyszeri, de mégis egyetemleges tanítást, amely minden bizonnyal igaz
és érvényes az emberi élet, az emberi természet kor- és sorsfordulói n, a ma
gunkról való gondolkodás iskolájában, melynek különböző tagozataira járunk.
Azoknak nyújtjuk át, akik írták, akiknek készült: hivőknek és nen hivőknek.

papoknak és világiaknak, minden rendű és rangú embernek. Mindannyiuknak
külön-külön és együttesen js köszönjük, hogy részt vettek körkérdésünkben. hogy
válaszaikkal megtiszteltek bennünket, hogy hittek a vállalkozás eredményessé
gében és várható tanulságaiban. (Az egyes válaszok eimét a szerkesztőség adta.)

(H. B.)

BENEY ZSUZSA költő:

.ti tiikéleteNég sejtelme

Nem merem azt állítaní, hogy hiszek Is
tenben, legfeljebb abban az egyetlen ér
telemben. ahogyan egy chaszid-zsídó le
gendában áll: "Megmondották - az a
szó: ,hiszem' : imádság, és így kell ér
tened: vajha hinnék". Az én hitem a
"vajha hinnék" reménysége: hol kétség
beesett, hol bizakodó, hol alig érzékel
hetően elhaló, hol pedig szinte testileg
intenzív.
, Az az Isten, akinek létezése a re
ményemben él, nagyon kevéssé szemé
lyes - bár létéből személyessége sem
zárható ki. Egyáltalán nem az etikai
egyensúly fenntartója: a büntető és ju
talmazó istenkép iránt sohasem voltam
fogékony. Meggyőződésem. hogy az em
beri lélek önálló etikai világ: kénes a
Ielkíísmeret-furdalásra és Intellrgenclájá
val bűneinek legalább részbeni jóvátevé
sére és túlhaladására is. Képesnek kell
(vagy kellene) lennie arra is, hogy re
ménytelen és hiábavaló helyzetekben is
erkölcsi igények szerint cselekedjék. Iga
zi áhítat a világ csodálatcssága láttán
árad el bennem. Orvos vagyok, s így a
természet egy kicsinyke részéről, az em
beri szervezet blológiájáról van némi fo
galmam. Elképzelhetetlen bonyolultsága
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s az az összhang, melyet jelenségei kö
zött újra és újra felfedezünk. mindíg
megrendüléssel tölt el. Ugyanígy mindaz,
amit az anyagról. az emberi lélekről,

megnyilvánulásairól, elsősorban a művé

szetról megtudhatok - mindaz, ami az
első pillanatban megragad bennünket,
aztán pedig szerkezetének rejtett össze
függés-hálójával mind mélyebbre és mé
lyebb összefüggés-hálók rendszerébe szé
dít. Különös módon, ilyenkor sem a te
remtő vagy a világot fenntartó Istent
érzékelem (valószínűleg azért nem, mert
a "teremtés" szó gyerekkoromba vissza
nyúló asszociációval túl egyszerű és pri
mitív képeket ébreszt). Nem abban re
ménykedem, hogy a világnak célja, ér
telme, mozgatója, hanem abban, hogy
- ha számomra lényegében felfoghátat
lanul is - rendje van. Azt hiszem, az
emberi lélek alapvető transzcendens él
ménye nem egy megismerhetetlen, de
érzékelhető hatalomnak, hanem egy
megismerhetetlen, de érzékelhető rend
nek a megsejtése. Ez magában foglalja,
de messze fe1.ülemeikedik a saját sor
sunk elrendezettségének. a mindennapi
igazság-fogalom érvényességének kérdé
sén. A világ titokzatossága, mely - bár
mennyit is tudjunk meg róla - sohasern
csökken, sőt inkább növekszik. a csodá
lat, ámulat vagy áhítat olyan intenzitá
sával tölt el, hogy azt egy nagyobb, tel-



jes komplexitás és tökéletesség sejtelmé
nek is nevezhetném. A sejtelem szó
pedig már magában foglalja a sejtett fel
tételezését, létezésének Iehetőségét - lé
tezésének reményét.
Meggyőződésem. hogy mindazok a

nyelvek, amelyeket mí, emberel" hasz
nálunk: a köznapi nyelv, a művészetek

megjelenítő, a tudomány egzakt-fogalmi,
de még a beszéd nélküli érzelmi kap
csolódások nyelve sem megfelelő ahhoz,
hogy a körülöttünk és a bennünk élő

világot a maga teljességében egyszerre
kifejezhesse. Azt mondjuk "hiszek" - de
tudjuk, hogy ez a szó megfogalmazha
tatlan tartalmat érzékeltet. Ennek a
megfogal nazhatatlan tartalomnak a léte
zését és tudatát nevezem reménynek.

Egyetlen pillanatig sem tudnék nél
küle élni. Ez nemcsak rám és nem
-csak fizikai létezésemre vonatkozik; ez
a remény nemcsak "Isten és én" kö
zöttem feszül :az emberi lélek egyik
legfontosabb építőköve. Sokkal fonto
sabb annál, mint amit tudunk róla.

BORSOS -MIKLÓS szobrászművész:

Lélek é. igas.áll

Kedves Barátom,
"Isten és én" kérdéseidre legszíve

sebben csak annyit írnék: "Domine non
sum dignus" (Uram, nem vagyok rnél
tó). De ez bizonyosan nem kielégitő. Ta
lán ez a tétel: lsten és én - nincs is.
lsten a megfogalmazhatatlan. a látha
tatlan. Az én, a látható, mulandó, aki
ha a biológiai létén kívül még szellemi
szikrákkal is rendelkezik, akkor a
Leonardo által megfogalmazott emésztő

zsákon túli dolgokra is képes. És ha
ez adománnyal bánni, gazdálkodni is
tud, akkor kialakulhat valamiféle kap
csolat a megtogalmazhatatlannal, a
Végtelen Erővel, ami az egész világ
rendet mozgatja, amit. illetve Akit sze
mélyesítve Istennek nevezünk. Isten-ké
pet csak az ember teremtett, ezért ls
ten teremtménye, vagyis létünk képei
be beleilleszthető lényt, szellemi, anyagi
Erőt, Urat, Atyát teremtett az ember,
még látható képekben is.

A század szülötte vagyok. Idegeim
mindenre reagáltak. jóra, rosszra, kép
telen re és önteltségre. ami e század ern>
berét formálta. formátta.

II. kérdésed: ,.Mi az. amit Istennek
köszönhetek?" Nagyon emheri kérdés.
Mindent. Elsősorhan azt. hozv olyan tu
dok lenni. amilyen vagyok. Jobban
mondva merek olyan lenni, amilyen va-

gyok. Ezen túl, ami megóvott attól a
sok tévetygéstől, ami szellemi téren fel
bukkant a keresztutakon, a válaszuta
kon, a nehezebb felé vitt. A század bor
zalmaitól, háborúk, emberek, rétegek
mészárlásától, amiktől Isten óvott, de
még a művészeti eltévelyedéseket is ide
kell sorolnom. amikt/il csak az Isten
mellérn rendelt angyala (szelleme) óvott
meg. De nem ingyen. Az áldozatokat
mindig meg kellett hoznom. amik leg
többször anyagiak voltak. Sorsom nehéz
fiatalságot jelölt ki, és ez években a
Biblia és elsősorban a Hegyi beszéd
olvasása, annak az örökszép, életet, er
kölcsi magatartást tanító szavai, isteni
ragyogása és végtelen tisztasága volt,
ami őrzött. Kudarcaimban hitem nem
tört meg. Sikereimtől nem bizakodtam
el. Ellenségeim nem tudtak ártani, elő

re vittek ártó tetteik. Tudok úgy élni,
amint azt Pál apostol tanította:
". ..míntha örökké élnétek, - vagy hol
nap meghalnátok".

III. "Milyen Isten-kép él bennem?"
Isten-kép él bennem. Hisz a legmeré
szebb elképzelés és következtetés. vagy
az ábrázolások is csak jelek lehetnek.
Véges lény nem láthat végtelent. Nincs
lsten-képem, pedig jelekkel én is áb
rázoltarn ; és az is igaz, hogy csak
akkor jut eszembe, ha baj ér engem,
vagy akiket szeretek. vagy ha valami
olyan kerül ki munkámból, amit 
úgy érzem - képességeimen túli erők
szolgálatában hoztam létre. Vagy anagy
zene. ha elvisz az értelemmel követhetet
len rétegekbe. Ez a hétköznapok mísz
tikája,

Ha az emberi segítséget ~engének ér
zem, akkor mi marad a lélek erejének?
Az Isten. Legyen az ateista vagy hívő,

rnindeav, hisz az ateista is csak azt ta
gadhatja. ami van. Ami nincs, az nem
tazadhatő.

Bele kell. nyugodnunk. hogy magunk
nem szabadulhatunk tetteinktől. fel.ol
dást magunk nem adhatunk. lelkiinket
fölfoghatatlan hatalom kísért. Tettein
ket ezért úgy kell véaigvínnünk, hogy
a világ létező részének o'van résvei
vaavunk, ami egyszeri és eliutott a lét
forrásainak felismeréséhez vagyis a tör
vényhez, hitben és tudományban.
anvaai és sze11.emi vonatkovásban. te
hát isteni, szellemi tartalmakat hordo
zunk.

IV...Ki az én Istenem?" E7.: m-rt
,....az Isten tibenne-ck van, mert Isten
lélek és igazság" (Evang.),

Szeretettel üdvözöllek :
Borsos Miklós
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BERKI VIOLA festómúvész:

b '.tenben való billlalofR

Olyan ez a kérdés, mintha arra kelle
ne választ adni, milyen a viszonyom
a levegőhöz. Isten léte számomra olyan
valóságos közeg, mint a levegő, ami
nélkül élni nem lehet. Sokan azt gondol
ják, a serdülőkori környezet neveli az
embert hívővé vagy hitetlenné. Esetem
ben ez másként volt. Családi kör
nyezetem nem volt vallásos, in
kább cinikus e tekintetben. Igaz, egy
házi iskolába jártam egy ideig. ..re-
formátus polgári" iskolába. Az
iskola szígorú purintánsága engem
nem tudott a hithez elvezetni. Nagy ér
deme volt, hogy a Bibliát és a zsoltá
rokat megismerhettem, és ezeket a kis
bibliai történeteket képekben is el tud
tam képzelni.

Engem lehet, hogy nagyképűen

hangzik - az "Élet" nehézségei terel-

CSANÁD BÉLA költő:

Jelenléted

Mindenfelé az égő csípleebokrok
erős szavad
mely áthatol a csontokon
szólításaíd
keserveimben látomásaimban
érezlek mindenek mögött

tek az Istenben való bizalom felé. Ta
pasztaltam, hogy valóban igaz az, aki az
ég madarait táplálja, bennünket sem
hagy el. Hosszú időn keresztül csak Ű

tartott el engem, szüleimmel együtt,
mert más segítség nem volt számunkra.

A jó és a rossz fogalma is más meg
világításba kerül a hit szemüvegéri ke
resztül. Nem biztos, hogy jó, ami an
nak látszik, és nem biztos, hogy rossz,
ami egyelőre elkeserít. Egyelőre, mert
közel lehet a vigasztalás Isten akaratá
ból, és akik ártani akarnak, még rossz
szándékukkal használhatnak is, mint
például Józsefnek is hasznára fordult
irigy testvéreinek rosszakarata.

Jó tudni, hogy van egy ajtó, ahol ha
kopogtatok. nem utasítanak el sem :fá
sult közönnyel, sem mézes ígéretekkel.
Ez az ajtó nem valami hivatalok hiva
talába nyílik, hanem a lelki' békesség
országába, ahová a modern ember la
egyre inkább vágyódik.

Levett saruval közeledem élt
mindenkihez
mindenhez
a világhoz
ahol te vagy jelen
tűzben és lángban
el nem hamvadó
jelenlét

'.ten útjain

Először csak az ismerős nyomok,
a csillagok játéka este, reggel,
hűvös szívárvány csöndjeim fölött,
csodálkozás kitártó figyelemmel,

majd jelek vadliba-csapata,
a vé betűk el úszó jajgatása.
és csillapíthatatlan szomjúság,
és éjszakák hideglelése, láza,

aztán a bizonyság üzenete:
lásd. nevedet feIírtam tenyerembe,
és ha anyád el is felejtene,
megőrzi életed szívem szerelme.

S most már csak a hang, csak a
szerelem,

az arcomon időszaggatta arca,
míg eljövend az égi tűzszekér.

mely övéit magával ragadja.
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. DIENES VAL~RIA filozófus:

838

":-_----



~ ----. ' ---:
,.... ,.t~ 1ön. js _ te"", H~ - 't"OM. €-t, ar.. ~ I Nem ta. ': 'I~ - \60!. ,

.
a.'l.... , -® } ön. a.':l. 15 . te.... majd. , ha. ~cl. t"~ - Ib.L h\)s ~e- ~. ve-l.

O

l J ,::". 1!.1" =<t---J,# • ,-,W ..-

:< <c.:>
1. .......

---...- ~

'''- , ., , ,
ben _ n.""d.lr-s:t Let. _ ka .- SQ."
ki - , ,'-i- . vo;- a-~ s >. se.tl. '

-;J- .. " ~,r----,------- :

839



840



DANKÖ IVAN rk. lelkész:

Mindennek talánya
és bi!ll'on] ossága

Mivel élek, önmagam és némelykor
mások talánya vagyok. Életem talánya
hitet sugall, és a hit minden tudásom,
amiben nyugtalan szellemem bizonyos
ságra lel.

Íme hitvallásom töredéke a szavak
erőtlenségében:

Hiszek Egy valóságot megelőző Való
ságban: a létezőt szülő Létben... Egy
Szellem anyagában: az anyag szellemé
ben. " Egy értelemben: a törvény és
tudat előképében... Egy Kozmoszt te
remtő és fenntartó Aktivitásban: az
alkotás és munka Építő Szellemében.

Hiszek Egy szerelmet álmodó Szere
leeriben és az álom valóságában, kit
embernek nevezünk. Hiszek Egy em
berben hivő Hitben és bízó Bizalom
ban, Ki ajándékozója szabadságának, for
rása életoptimizmusának. Hiszem Való
ságát - Ki szüli szellemünk kutató
igényét: nem a "látszat", hanem a
"lényeg" lelésére ; Szépségét - Ki ta
nítója a világra csodálkozásnak ; Jósá
gátl- Ki szívünkbe árasztja a lét örö
mét; Öszinteségét - Kinek tükre ere
dendő: gyermeki tisztaságunk; Szeretetét

Kinek vagyunk Lelkéből lelkedzett
magzatai, és Ki szívünk lüktető vitali
tása és vágyódása; Igazságát - Ki ÍJ.
kételyek útján vezérli bizonyságot szom
[azó szellemünket.

Hiszek Egy míndent tudó Titkot 
Ki Titka minden tudásnak... Egy mín
den felett ragyogó Fényt - Ki Ragyo
gás mindenben... Hiszem a Fényt, Ki
Világossága a Szellemnek, és a Szelle
met, Ki az Élet Forrása... az Életet és
a Szellemet, Kik a Fényben izzanak...
az Élettől a Szellemben fogant em
berarcot, kit a Fény derít föL.. Hi
szem a búnt: a Fény takarását, a Szel
lem tagadását, az Élet megvetését - kit
nevezünk Gonosznak, bűn szerzőjének,
az ember megrontójának. .. a sötétséget:
az öntelt szellem gőgjét - az élet ha
lálát, .. a Fényt - Kinek a sötétség
csak árnyéka.

Hiszem az Élet Önközlő Szellemét.
Ki értü.nk emberekért, az árnyékban és
halandóságban botorkálókért tapintható
formává : emberré testesült. Hozzánk ha
sonló árnyék és halandóság lett - Ki
fogantatott a Fény erejéből, született
Gyermeki Anyától, kínzaték önféltő ha
talomtól, keresztre feszíttetett gondolat
lan gondolástól, és meghala élet gvalá
zásától. ülte a Gonosz szelleme gőgjé-

ben győzelmi diadalát vaksággal, minek
sötétségét a maga ácsolta kereszt ve
tette. "És nem látta a Felfeszített halha
tatlan Titkát- Ki a Szellem ernberí
teste. .. Kinek a Fény volt árnyékában,
és az Élet halandóságában.

Hiszem a Szellem emberi individu
ummá testesülését: Jézus Krisztust 
Ki történetivé lett; Ki társadalmivá lett;
Ki történelmivé lett történelmünkben 
az Írás szerínt. Hiszek történelmi tö
rekvésünk tőle rendelt Jelében és Kül
detésünkben: az Egyházban.

Hiszek a Fény nem szűnő áradásá
ban : a Szentlélekben - Ki fénye kere
sésünknek, boldogsága óhajtott békénk
nek, humora, játéka, derűje, vigasztalója
életünknek. Hiszem az Életet - a Szel
lem Küldőjét és a Fény Szűlőjét. az
Atyát, Ki szülőí féltéssel, szerető rno
sollyal öleli gyermekded életünket. Hi
szek a Kereszt történelmi maradandó
ságában - mít ácsolhat a Gonosz és
minden származottaí, cinkos szövetkezés
sei, íntézményesüléssel : halálos hata
lomból és önhittségből.

Az Életnek. a Szellemnek és a Fény
nek legyen dicsőség mindenkor. Hiszek
Egy Életet, Szellemet az Életben és
Fényt a Szellemben - Aki Három, de
mégis: Egy... Hiszek, hiszek Egy... Akit
értelmem kérdezve keres, akaratom vá
gyódva vágy, szívem szeretve sejt...
de a Nevét - Rajta kívül - végül is
ki mondja meg? Aki velünk van - ta
lán ez a neve...

Velünk lesz, és Magához emel minket
- mindörökké.

FEKETE GYULA író:

Igenis van, mert his.nek benne

Nem vagyok hitetlen, noha nem va
gyok istenhivő. És ateista sem vagyok,
aki feladatának, harci programjának
tekinti az ateizmus terjesztését, az· is
tenhit oszlatását, rombolását, visszaszo
rítását. Isten létezését én nem tudom
magamban elfogadni sem hittel, sem
ésszel-értelemmel, de abban ein' pillana
tig sem kételkedem, hogy Isten van.
Igenis van, mert hisznek benne. és lesz,
míg hisznek benne. Valóban hatalmas az
Isten, embereket, töme~et,népeket for
máló erő; jelenvaló az emberi történe
lem, az emberi világ alakulását, fejlődé

si menetét meghatározó erők között.
Az egyházak ma nálunk nem osztoz

nak a világi hatalomban (valamikor
osztoztak) ; sem politikai, sem gazdasági
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erejük nincs ahhoz (valamikor volt),
hogy elmélyíthetnék az emberi kiszolgál
tatottságot. A lelkek fölötti hatalmukat
pedig - én úgy látom - jóra használ
ják: az emberek jobbítására, nernesíté
sére, a rosszfajta ösztönök és törekvések
irtogatására. az egymás iránti megértés.
testvéri segítség, áldozatvállalás
voltaképp a közösségí érzés - fejleszté
sére,

Én az osztálytársadalmakban sem lá
tok kibékíthetetlen ellentmondást a
krisztusí tanok és a szecialista el
vek közőtt, ott is inkább e tanok
és elvek harcos hívei-hirdetői ütköz
nek meg sokszor egymással, A szo
cializmusban viszont, ahogyan a társa-o
dalmi háttérben oldódnak az antagoníz
musok, úgy kerülnek előtérbe e tanok
és elvek szembetűnően rokon vonásai. A
valláserkölcs olyan erkölcsi tartást ad a
hívőnek. amely teljességgel összhangzatos
vagy összhangba hozható a szocialista
erkölccsel. Az a törekvés viszont, amely
ml rden áron igyekszik eltávolftani '1 hi
vőket az istenhittől. a valláserkölcstől.

rníközben arra nincs elég gondja, vagy
nincs hozzá elég ereje, eszmei töltése.
belső sugárzása, hogy a szocialista er
kölcsi tartást megadja nekik - felmér
hetetlenül veszedelmes törekvés, Altalá
ban is a társadalomra, de különösen a
szocializmusra. Bőven termi a nlhilt, a
teljes erkölcsi bomlottságot, felelőtlen

séget, ·a féktelen önzést, törtetést, a
"magamnak élek" változatait, és mind
ezek nyomán az új feltételekhez alkal-

FALU TAMAS költő:

mazkodó élősdiséget, a bűnözési hajla-'
mot.

Bonyolult, nehéz kérdés ez, nem ebbe
a rövid műfajba való.

Azért még valamit, végezetül,
Meggyőződésem és folyamatos tapasz

talatom, hogy az ember szociális miná
séqe úgyszólván független attól (hozzá
teszem: mostanában, a békés. konszol í
dált időkben), milven pártnak tagja
vagy nem tagja, rnilyen egyháznak híve
vagy nem híve, milyen világnézetet vall
vagy nem vall. Valamelyest még attól

'is - kortünet a szkizofrénia -: hisz-e
valamiben, vagy úgy véll, már nem
tud semmiben sem hinni. Értékes,
nagyszerű, népben-nemzetben-közösséz
ben gondolkodó vagy gondolkozní ké
pes embereket ismerek, református lel
készeket, katolikus kispapokat. evangé
likus hívőket, zsidó származását öntu
datosan vállaló racíonalistát, Jehova ta
núját, párttag és pártonkívüli kommu
nistát, megátalkodott forradalmárokat.
óvatos konzervatívokat, balos és jobbol
dali cimkét hordozókat, imádságos öreg
asszonyokat" apolitikus szakembereket 
azt nem mondanám, hogy a statiszti
kai képletükkel azonos arányban.

Egy biztos: a vallásosságot nem különö
sebben érdemes ma anyagi vagy társa
dalmi előnyök reményében színlelni,
megjátszani; könnyű érvényesülésre, jog
talan előnyök szerzésére, törtetesre. élős

di hajlamok, hatalomvágy kiélésére
nem igazán. alkalmas terep.

Két ••i_el

. Hol keresselek'!
Hol találjalak?
Mely csillagról jössz,
melyik nap alatt?

Van-e bensődben

isr.nertetőjeled,

szíved jobb, vagy bal
oldalt viseled?

Én egy csillagról,
onnan szárrnazom.
hol szívet hordunk
mindkét oldalon.
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GÖRGEY GÁBOR költö, drámaíró:

.4 IIsemélyell lllten

Az istentiszteleti szertartások történe
te .az ember rejtőző szemérmességének
története. Az, ámít nem csupán végtelen
bonyolultsága, hanem az ember leg
bensőbb titkait rejtő ösztönös szemérem
-érzete miatt is a legnehezebb megfogal
enazní, tehát Isten-kapcsolatunk kifeje
zésének roppant terhét - átveszik a li
turgiák, A szertartás kollektívurnában
az egyén elrejtőzik és feloldódik, még
is személyesen- szólhat Istenéhez, A
szertartás terhet vesz le az emberről

és ugyanakkor terhet-'1"ak az emberre. A
lélek lélegzése ez a kettős mozzanat,
ez a kinyújtózkodás és összehúzódás.
mely az átélt liturgia legfőbb ereje. Át
veszi tőled elhasznált, üressé vált sza
badságodat és egy magasabbrendű sza
badságot kínál helyette.

Mindez, amit a liturgiáról mondtam,
maga is 'szemérmes rejtőzködés, Mert
most is· - a t. Szerkesztőség kérdé
sére válaszolva: van-e Isten-élményem?
- kerülöm a' szót, hogy közvétlenül
beszéljek erről. Mennyíre érezték a do
log nehézségét és érinthetetlenségét a
régiek, amikor az Ószövetségben szen
télyről beszéltek, ahová csak kiválasz
tott papi személy léphetett, és' amikor
f'rigyládáról beszéltek, mely magába zár
ja és őrzi a titkot, láthatatlanul. Ez a
szentély és ez a frigyláda bennünk
van, ott ahol Isten-kapcsolatunkat, Is
ten-tudatunkat rejtjük a világ szeme
előL

Pedig van Isten-élményem, váltakozó
erősségű ugyan, de kihagyások nélkül.
állandóan 'jelenvaló. Szemérmességern
nem lélektanilag megfejthető fedése va
laminek. ami nincs. Inkább azzal ma
gyáráznám hogy e mély éSI bensősé

ges kötődésről feszélyez a közvetlen. kü
lönösképpen a nyilatkozó beszéd. (Köz
vetve állandóan beszélek eITŐl - ver
seimben.)

A kereszténység gyönyörű és egye
dülálló Atya-fogalma vagy talán
pontosabban. mert érzékletesebb Atya
-képről beszélni - anélkül, hogy a
képzőművészet nagyszakállú öregurát
hívnók segítségül, valóságos atyával,
mindenki-atyjával ajándékozza, meg a
hivőt. Az emberi történet absztrakt

. Isten-képzeteivel és a mítológíák sze-
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széfyes, önkényeskedő és érzéki Istenei
vel szemben e mindenható Atya vonzza
magához eredendő és egyetemes emberi
apa-komplexusunk áradasát. Ezzel az
Atyával beszélgetni lehet. Ezt az Atyát
nem csak imádni - szeretni is lehet.
Es a híd, amit emberi létezésünk ér
zéki szintjéről magához íveltetve épí
tett: a Fiú. Aki az epifánia nagy drá
májában tapintható volt, annak bizony
ságaképpen, hogy Isten nem veti meg
esendőségünket. belátja, hogy az érzé
kelés segít nekünk. És ezért megenged
te, hogy a Fiúban megérí ntsük. Mint
Tamás Krisztus sebeit. Mert mindannvi
an, még hivőként is, kicsit Tamások
vagyunk. Akiről egyébként nekem,
eretnek rnódon, az általánosan elfoga
dottnál sokkal jobb a véleményem. Mert
igaz ugyan, hogy azonnali, vak hit he
lyett meg akarta tapintani Jézus sebeit
- de ezért a tapasztalati hitért végül
mégiscsak vállalta a· mártírhalált.

Isten-élmény? Pascal rémületét .a csil
lagos égbolttá stilizált világűr láttán
valamilyen formában mindenki átélte
már. Ki érzelmesen, ki álmodozva, ki
számokba veszve, vagy elszédülve a
felfoghatatlan méretektőJ.. Az univer
zumnak ezeket az irtózatos méreteít lak
ja be Isten. A világegyetem Isten nélkül
nem csupán elképzelhetetlen. Elviselhe
tetlen is.

Lehet, hogy a kettő összefügg ben
nünk: azért elképzelhetetlen, mert nél
küle elviselhetetlen volna. Mégsem vál
toztat azon a belső tényen, hogy eg
zlsztenciám legmélyén érzem és tudom
Isten létezését. Ez a legbizonytalanabb
bizonyság - a legbizonyosabb számom
ra. Az Istan-jelenlét tudata. Vagy még
inkább: az elvontságból kilépő konkrét
Isten. A szó és a segítség, ami a
legmélyebb vermek reménytelenségébe
is rnindíg elér hozzám. És amikor az
én szavam elakad.

Vagy legfeljebb olyan tömörítő da
dogás telik tőlem, ahogy "Interjú" cí
mű versfüzéremben írtam egykor:

Van.
Hát hogyne lenne.
Ha nem lenne, akkor nem is
lehetne.
De mivelhogy lehet.
ezért lennie kell
és ha lennie kell,
akkor már bizonyos. hogy
van.



HELLER AGNES filoz6fus:

Mindegy, 18tellnel vagy nélhiile

Sohasem hittem Istenben; sohasem
imádkoztam. Apai örökségként kaptam
ezt az "istentelenséget", de megfelelt
személyíségemnek is. Nem tudtam és
nem is akartam elképzelni, hogy van
egy Úr felettünk,- aki nekünk, embe
reknek, parancsokat osztogathat; aki
nek engedelmeskednünk kell.
" Tízéves koromig lenéztem a vallásos
gyereket. Az elemiben "ateista kört"
szerveztem, és minden hittanóra fizikai
szenvedés volt a számomra. Amikor a
Zsidó Gimnázíumba kerültem. elhatá
roztam magamat a "hadüzenetre" : az
első hétenközöltem hittantanárommal,
hogy sem Istenhez. sem valláshoz nin
csen közöm. Ö lehajolt hozzám, meg
simogatta a hajamát és elmesélte ne
kem azt a történetet, amelyet azóta
sokszor olvastam, de amely mégis úgy
maradt meg bennem, ahogyan ő akkor
elmondotta. Egy pogrom idején (Orosz
vagy Lengyelországban, nem tudom
már) egy rabbinak szegezték a kést
azzal, hogy megkegyelmeznek neki. ha
felmondja a zsidó vallás összes paran
csolatait, amíg féllábon; áll. A rabbi
féllábra állt és ezt mondta: "Sze'resd
felebarátodat, mínt tenmagadat - eb
ben minden parancsolat bennefoglalta
tik", és letette a lábát. A történet vé
gére érve, hittantanárom hozzátette:
"Ha szereted felebarátaidat úgy. mínt
tenmagadat. az Úr szemében akkor is
hivő vagy, ha nem hiszel benne".

Most, hogy ezeket a sorokat leírom,
újra érzem a heves szégyenkezést, épp
úgy, mínt akkor, majdnem negyven éve.
Akkor értettem meg először, hogy az
emberségesség. a tisztesség. a derekas
ság és a jóság a legmagasabb instancíák,
azt is: mindegy, Istennel vagy nélküle
jutunk el hozzájuk. csak: az a fontos,
hogy eljussunk. (Kandel tanár urat
utoljára akkor láttam., amikor batyu
jának súlya alatt görnyedve, nyilas su
hancoktól körülvéve meneteIt a halála
felé. Azóta is szerétném megkérdezni
tőle: vajon akkor is, ott is. 'Ú~sze
rette-e felebarátait, mint önmazát.)

Azóta is hiszem (és egyre inkább),
hogy minden hivő ember valamiképp
saiát képére formálja istenét. A meg
értő ember erőt merít a vallásból a
megértéshez, az emberséges ember az
emberséghez, a tisztességes ember a mo
rális küzdelmekhez, A gyűlölködő em
ber ezzel szemben ugyanebből a val
lásból legitímáelőt formál a gyűlölkö-

déshez, a tisztességtelen a tisztességte
Ienséghez, az embermegvető az' ernber
megvetéshez. Nem tudom azonosítani
azt az ístenélményt, mely a megalázot
takkal és megszomorftottakkal való
szolidaritás aktusában fejeződik ki, az
zal az istenéiménnyel, mely mások el~

tiprásához vezet vagy azt nem zárja
ki. Az a fontos; hogy- mihez merítí az
ember az erőt, nem az" hogy honnan.

Mondottam már: gyerekkoromban fel
háborodtam azon a gondolaton, hogy
egy Ornak engedelmeskedjünk. - Ma is
bízom abban, hogy lehet egy világ 
hol sírjaink domborulnak -. ahol ef
féle Úrra senkinek sem lesz szüksége.
De a világ jelen állapotát szemrevéte
lezve, inkább döntenék egy Úr mellett
a mennyben, mint urak mellett itt a
földön. Az a mennyei Úr így rendelke
zett: _"Ne legyenek neked más isteneid
énelőttem". Azokat a hívőket, akik úgy
engedelmeskednek mennyeí Uruknak.
hogy nem ismernek el semmilyen más
istent rajta kívül és másnak nem szol
gálnak. testvéreimnek tekintem. A bál
ványimádó ateistákhoz nincsen semmi
közöm.

HERNADI GYULA ír6:

A translfSeendens műkljdés

immanemr.é válik

Az ,agy két féltekéje, hemiszférája, a
bal és a jobb különböző kognitív, az
az megismerő tevékenységet folytat;' a
bal funkciója a verbális és analitikus
gondolkodás, a jobbé az Intuíció és az
egészet megragadó, totalízálö megisme
rés.

A bal hemíszférához a logikus, elem
ző ,és lépésről lépésre h~ad6 művele

teket, a jobbhöz .az intuitív. egészre
irányuló folyamatokat rendeljük. Az in
tuíció közvetlen lényeglátással. az ana
lízis következtetések hosszú sorának
segítségével fogja fel a részek közöttí
összefüggéseket. A bal félteke az idő

analízisét, a jobb a tér szintézisét vég
zi el. A bal hemiszféra absztrakt jelek
segitségével, a jobb félteke metaforikus
fordításban, közvetíti az emlékeket.

~rzékszervi tapasztalatokkal, ada
tokkal alátámasztott, a teret megjelení
teni képes képzelőerőnk felső határa
(3000 km) százmilliárdszor nagyobb,
mínt az alsó határa (10-2 cm). A világ
egyetem átmérője harminc trilliószor
nagyobb, mint térbeli-képzelőerőnkfelső

határa. ~rzékszervi tapasztalatokícal,
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adatokkal alátámasztott, az időt átélni
képes képzelőerőnk felső határa (100 év)
százmiltíárdszor nagyobb, mint az alsó
határa (10-1 sec). A világegyetem 'kora
százmíllíószor nagyobb, mint időbeli

képzelőerőnk felső határa.
Az agy jobb hemísztérájának megis

merése, kognitív működésének részletes
feltérképezése. megfejtése ez ideig színte
teljes mértékben hiányzik. ismeretlen.
Véleményem szerint a jobb féltekének
a feltáratlan, szabályozatlan, ismeretlen
-csodálatosnak ható működése maga a
transzcendencia, illetőleg a személyes
Isten-fogalom teremtője, illetőleg újra
teremtője.

Adekvát megismerése nyomán ez a
transzcendens működés ugyanúgy íru
manenssé válik, ahogy az analitikus
megismerési folyamatok ma már egyér
telműen, verifikálhatóan immanensek.
Isten létét tehát elsősorban a jobb' agy
félteke feltáratlan, meg nem értett, le
nem reagált, évmilliós működése bizto
sítja. Annál is inkább, mivel amíg a
bal féltekét jellemző időbeli-képzelő

erőnk felső határa csak százmilliószor
kisebb a világegyetem koránál, addig a
jobb féltekét jellemző térbeli-képzelő

erőnk felső határa harminc trilliószor
kisebb a világegyetem átmérőjénél. ,

A világegyetem tér-idő kontinuumának
felfoghatóságában ennek következtében
egyensúlyzavar jelentkezik, mely egyen
súlyzavarban állandó jelleggel győze

delmeskedik a tér-szintézís lehetetlensé
gének metaforája, az antropomorf
-végtelen Isten.

A jobb félteke és működése megisme
résének megfelelő módszerei és eszközei
megvannak és megtalálhatók. A meg
ismert struktúrák és funkciók helyes
működtetésével, alakításával elérhető

egy' olyan hídverés. melynek nyomán
lassan el fognak tűnni az eddigi transz
cendens', hallucínatoríkus látomások. és
helyükbe immanens, racionális, evilági,
társadalmi látomásokat teremt a már
teljes tudatú emberiség és forradalmi
történelem.

Ami a hivőkhöz való viszonyomat
illeti, hadd idézzek egyik drámámból,
az AntikrisztusbóI. Áldana atya, a for
radalmi pap mondja: "A forradalmi
ateisták és más vallásúak a szovetsé
geseim. Lehet, hogy a világ forradalmi

! átalakításában. nem a keresztények fog
ják játszani a vezető szerepet, de ez
már nem is lényeges. A döntő az, hogy
a kereszténység hagyományos értékei
nek jegyében részt kell vennünk a
harcban. A kapitalizmus forradalmi
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meghaladása az emberiség egyetlen le
hetséges, pozitív jövője. A kereszténység
vagy bebizonyítja, hogy van mít adnia
ennek a' jövőnek. .vagy pedig lsten
.halott' marad. ahogy halott volt a ka
pitalizmus évszázadaíqan."
, Aldana atya szavai fordítva is érvé
nyesek. A forradalmi keresztények és
más vallásúak a szövetségeseím,

KARINTHY FERENC író:

Régóta nem

Nem vagyok vallásos. Régóta nem: az
iskolai hittanórák tételeit még az első
kamaszkori eszmélés ledöntötte, s gyö
kerezte belém a felismerést, hogy nincs
Isten. (Apám ebben nem volt olyan biz
tos, amikor közöltem vele friss meggyőző
désemet, hümmögött, óvatosságra intett.)

Természetesen én is az európai kul
túra gyermeke vagyok, Dantén, Bachon,
Míchelangelón, Pázmányon, Zr'ínyín, Ba
bitson nőttem fel. És a Biblián. amely
alapvető s kímerfthetetlen irodalmi él
ményem. De több esetben nyelvtanulá
saim eszköze is volt: különféle fordítá
sokban, kiadásokban, nyelveken tizen
négy Bibllám van. Az elsőt Szeritpál
Mónikától kaptam, a dedikáció szerint
,,1944 szomorú karácsonyára".

Bánt és felháborít, megszégyenít. ha
bárkit a meggyőződése, hite, vallása
míatt bántanak, háborítanak. megszé
gyenítenek. Én azonban, ismétlem, nem
vagyok vallásos. legalábbis a szó mai
és itteni értelmében nem, s e konoksá
gömból a kamaszkorom óta eltelt vi
haros évtizedek se mozdítottak ki, noha
nemegyszer lett volna ok kétségbeesésre,

KÁROLYI AMY költő, múfordító:

As időtlen é8 végtelen

Ki tud, jaj, engem meggyógyítani?
O add át nékem végre teljesen magad!
S hozzám ne küldj
A mai naptól fogva hírnököt,
Kí úgy se tudna szólní arról,

mit szeretnék. .

Keresztes Szent János bizonyára meg
bocsátaná, hogy az ő szavaival válaszo
lok a feltett kérdésre. A ma-ram sza
vaival csak ennyit: Az én Istenem az
időtlen és végtelen, aki kiemel majd az
időből és végesből.



KERÉNYI GRÁCIA író, múfordító.:

Sillívem aill oltár

Kedves Hegyi Béla!

Levele, mí tagadás, zavarba 'hoe. Arra
kér, nyilvánosan valljak -legszemélye
sebb ügyemről. SZavakba foglaljak ki
nem mondható, megfogalmazhatatlan
dolgokat.

Az író persze míndíg exhibicionista.
De ennek eszköze a mű, az irodalmi al
kotás. Amit a lírai költő leplezetlenül
csinál, azt a prózaíró áttételesebben.
Válaszképpen én is az írásaimra utal
hatok. A verseimre és lírai prózámra,
Ha nem derül kí belőlük, amit kérdez,
nagyon rossz író vagyok.

Persze. -sok ilyen kérdést föltehet az
ember, és még egymástól való elválasz
tásuk is bonyolult. Hogy mít jelent ne
kem az Isten. Mit jelent a hit. Mit je
lent a katolicizmus. Kezdjem sorolni:
az élet rendjét, a világ rendjét? Életem
rendjét, világom rendjét? Keretet és
alapot, értelmet és esztelenséget?

Bibllát idézzek? Én álljak elő azzal,
mint óriási feUedezéssel, hogy Isten a
szeretet?

Azt kérdezi: "Milyen volt a kapcso
lata Vele a táborban, aztán kint a vi
lágban". Minthogy az utóbbi időben va
lamiképpen fontosnak tartom, hogy há
borús múltam dokumentumait közzéte
gyem, idézhetek börtön- és lágerverse
imből; ezek persze kiadatlanok, és nem
értékes költemények, csupán egy tizen
nyolc éves lány spontán lírai megnyilvá
nulásai. De nem bánom, közölje őket:

hadd válaszoljon kérdésemre az a tizen
nyolc éves énem. Akit persze érett fővel

is vállálok.
Tehát először egy börtönvers. dátuma:

1944. május 3., szerda, Pestvidékí Tör
vényszék.

Távol vagyok oltárodtól, Uram.
Mindennapi, egy és örök áldozatod

nem látom.
Nem jut hozzám az Életnek forrása,
Tested,
A mindennapi Kenyér.

El vagyok zárva minden ragyogástól,
Mindentől, .ami életet lehel.
De Tőled nem zárhatnak el.
Téged nem gátol rácsos börtönablak,
Lakatos ajtó, őrség, fegyverek.
Eljössz a szívhez, beléköltozó1,
Ha Téged igazán szeret.

Eljössz, Uram. Nem vaigyok egyedül.
Vigyázol rám, szülő, barát helyett.
Jobban vigyázol, mint az emberek.

Es jelt is adsz, ':togy megismerjenek.
Engem, kicsiny lakásodat:
Arcomra mosolygást derítsz,
S szememből fényt sugárzol,
A Te fényedet.

Távol vagyok oltárodtól, Uram.
Aldozatodat nem mutathatom be
Együtt a pappal.
De ím, fogadd el: szívem az oltár,
Virágok rajta dalaím,
Gyertyák az őszinte sóhajtások Hozzád,
És én vagyok az áldozat.

És az augusztusi, Auschwitz-Birkenau
ban írottakból :

Mikor minden a legrosszabbnak látszik,
Ha a költőnek már papírja sincsen,
Ha az embernek mindene hiányzik
Es semmi sincs már, amit elveszítsen 
Ha sírnod kell, mert tested-lelked fáradt,
Segítségével közel van az Isten.

Akkor tudsz csak az otthonnak örülni,
Ha voltál már teljesen elhagyott,
Ha panaszod az égre zokogott fel
És itf a földön nem volt vigaszod,
Ha tested rongyos. rossz ruhának látszott,
S ígérettel csak Isten biztatott.

Szomjúhozom már mosolyodra, Isten.

KOSA GYÖRGY zeneszerző:

Va16ságlelettf sillépsél1

Természetes és velemszületett kifeje
zésmódom a zene. így, a magam részé
ről, ha írásra kerül a sor. nem lévén
kenyerem a sző, keresgélnem kell a sza
vakat és az eredmény sem halad olyan
megszokott sínen, mínt a muzsikában.

Segítségül hívom hát rég halott.
örökké élő - nagy költő barátomat,
Babits Mihályt, aki az általam fiatalon
megkomponált Laodameia-jának bemu
tatójakor azt mondotta: ..Amit én mű

vemben a szavak- rnögött érzék, a lé
nyeget, azt Kósa a zenében maradékta
lanul megvalósította",

Azóta is ennek a lényegnek és ma
gasabbrendúneka közvetítését tartom
hivatásomnak, ezt kívánom átadni az
embereknek, akik dacára (a szó szeros
értelmében) eget ostromló találmá
nyaiknak, a technika szenzációs vívmá
nyainak, örök és fáradhatatlan igénnyel
kutatják az élet és halál nagy kérdé
seinek titkait.
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Zenei hivatásomat mindig személyes
megbízásnak éreztem, melyet számomra
a korlátozott élettartam, a korlátozott
lehetőségek szűk szorítása közt, mindlg
teljesítenem kellett és kell. Az ezt za
varó 'körűlményeket, mint a túlzó ön
szeretetet, a mindenáron érvényesülni
akarást, a divatos áramlatok és konven
ciók káros hatásait igyekeztem elhárí
tani, hogy minél tisztábban <teljesíthes
sem a rám bízott feladatot.

S ha művészetemben sikerült a való
ságfeletti szépség megéreztetése. nem
tartom saját érdememnek. mert ez csu
pán a kapott talentum - mínt örökös
adósság - törlesztésének jegyében tör
ténik.

KOZMA IMRE Tk. lelkész:

Akit ke.ed, Uram, egy••er

megérintett és megragadott '- még ha
egészen titkosan és csöndesen is -, az
már nem szabadulhat Tőled. Aki csak
halvány sugarát látta fényednek - még
ha messze távolból is -, már nem fe
lejtheti el" hogy felfogott valamit az
isteni világosságból. Aki egyszer a Te
kelyhedból ivott. annak szemját már
sohasem oltja e világ kelyhe. Aki egy
szer látta. hogy a lét minden titka fölé
emelkedik a Te alakod; az névtelen hon
vágyat hordoz utánad szívében. Tudja,
hogy e világ minden szépsége, a csil-·
Iagok fénye és a tenger ereje; a hegyek
fensége és az útszéli kis virág is csak
szegény. szegényes hangok, amelyek az
embernek akarnak beszélni Rólad.

Minden emberi tettünk szegény és tö
redékes. Ha Isten a legnagyobb jó.
akkor az ember minden jótettének végső
oka. Ha Isten jó Isten. maga a Jóság,
akkor a földi jóság minden szi1ánkia
Isten betörése a rní világunkba. Ha jót
teszek. teret nyitok az Istennek ezen a
földön. Isten jelenléte minden jótettem
mel közelibb és val6dibb lesz, mint volt
ennek előtte. A jótett ég és föld Te
remtőjének, a mindenható Atyának meg-
jelenítése. _

Isten azon fáradozik, hogy idő és tér
végtelen sűrűjén át elérje a lelket és
magához ragadja. Ha engedi magát 
csak egy villanásnyi időre is -, ha csak
addig adja tiszta és teljes beleegyezését
a lélek, akkor Isten meghódította. De
ha teljesen az övé lett, akkor egyedül
hagyja őt az Isten, egészen egyedül. És
most már a léleknek kell vak tapogató
zással átmennie idő és tér végtelen sű

rűjén, keresve azt, akit szeret, A lélek
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fordított irányban teszi meg az utat,
amelyen eljött hozzá az Isten, Ez az
emberi élet.

MANDY IVAN író:

Nem fordul el tőlem

Régóta készülök egy beszélgetésre.
Egyszer majd leülünk valahol. Talán egy
régi kávéházi asztal mellé. (Kell, hogy
legyen még valahol egy ilyen asztal !)
Egy aránylag csöndes. kis vendéglőbe,

Esetleg a teraszra, úgy nyár végén, vagy
ősszel. Ilyenkor már hűvösebb az idő.

és rajtunk kívül talán már nem is
akad vendég. Egy mozí előcsarnokába.

Egy elhagyott futballpálya tribünje alá.
Egy kültelki templomba. behúzódva a
hátsó padba. Lehet, hogy összeakadunk
az utcán. Két járókelő. Két meglehető

sen fáradt járókelő, akik azért még
mindlg várnak valamire.

Akárhol is akadunk össze. ci nem for
dul el tőlem. Megismeri azt a gyereket,
aki oly buzgón imádkozott. Az ima
ugyan váratlanul megszakadt. de ci ezért
nem haragszik túlságosan. A hallgatás
még mindig elviselhetőbb, mí nt 'az üres
leckefelmondószerű darálás. A csöndből

mindig születhet valami.
Dehát most talán megtörnénk a csön

det. Az biztos, hogy én kezdeném va
lamilyen ostoba panasszal. Bágyadt
dallam' az én .panaszdalom. Hiszen ha
ci rákezdenél

Kérdezni semmit se kérdeznék. Nem
faggatnám háborúkról, [árványokról,
éhínségről, árvízekről. Ha el akar vala
mit mondani, mondja el magától.

Csak ne akarjon megnyugtatní, mert
akkor ...
. Lehet, hogy összekapunk ? Hogy egy

nagy veszekedés lóg a levegőben. ami
egyszerre csak kirobban. Az se olyan
nagy baj, Mindig csak azzal tudtam iga-.
zán veszekedni, akit szerettem.

Különben azért valamit mégiscsak
megkérdeznék. A humora? Az hová
tűnt?

Micsoda humora volt! Előbb terem
tette meg Bálám szamarának a hang
ját, mlnt Bálám szamarát! József kön
tösét, mint magát Józsefet!

Mondom, ezt megkérdezném. Egyéb-
ként békén hagynám. Csak üldögéljen

egy kávéházi asztal mellett,
a vendéglőben,

a teraszon,
a mozi előcsarnokában,

a futballpálya tríbünjén,
a kültelkí templomban.



Ha nem akar beszélni - azt is meg
értem.

Egy idő után elbúcsúzunk. Ű is megy
tovább a maga útján, és én is.

MÉSZÖLY MIKLOS író:

A. hiány k6rülírhatatlan határvidéke

Nehéz - végül is lehetetlen Beckett
nek nem igazat adni, hogy egyetlen
döntő kérdés van: Isten léte vagy nem
léte. Azért hivatkozom rá. mert nasv
szabásúan jelentős kortárs; a kérdés
ugyanakkor diluviális. Másrészt, mai
homlokzat-vitáink sem éppen maiak,
mikor a kérdést és szembenézest meg
kerülik. A hivatalossá jegecesedett biz
tos válasz pedig - akár hívőé. akár
nem - egyaránt halványabb a bizony-
talanság nyítottságánál. '

Avilai és a többiek akkor késztet
nek jobban "igenre" természetesen
magamról beszélek -, rnikor a "nem"
préselődik ki a szájukon. A pragmati
kus "igenek" és "nemek" számomra
majdnem semmisek. Még a logika is
akkor a Iegmeggyőzőbb, ha az elgon
dolhatatlanra talál (megközelítő) formu
lát. A hiány körülírhatatlan határvi
déke ez, -ahol a kérdést - az egyetlen
kérdést - már nem terhelik antropo
morf célok és kis számítgatások, Talán
- úgy gondolom - teológia is csak
eddig a határig lehetséges. E határon.
túl minden átlóbban a lehetőség misz
tériumába. Ami, ha valamennyire is le
fordítható emberire, a legjobb esetben
is konzumálás - nélkülözhetetlen, és
eleve kevesebb.

Szeretnék nem játszani a szavakkal:
az űr, a hiány mindent átjáró élménye
teheti csak míndennapos közérzetté.
hogy valamiképpen minden betöltött és
kitöltött. A homály a fény; s ha mégis,
semmiképpen sem ettől tudok boldog
talan lenni.

MOSER ELEK DR., ny. főorvos:

Tanúja egésl1l életemnek

Életemben Neki köszönhetem vallásos
családom felelősségteljes, gondviselő sze
retetét, mellyel testi és lelki egészséget
örökítettek rám és bátorítottak. hogy
kedvem szerint hivatást válasszak.

Tanáraimnak nevelő munkáiát, mely
lyel felkészítettek hivatásomra. Az or
vostudományt, mely az élő szervezet
milliónyi elemének változatosságában

megláttatta velem a cél-, lét- és é'rték
rend Egységét .a sokféleségben. A szer
vezet elemeinek alkotó összeműködését

egy megvalósítandónak hitt okozat: a
cél szelgátatában.

A célban olvan szellemi valosáa meg
ismerését. melyet ' csak szellemi valóság
hozhatott létre és amit csak szelterni
lényegünk kénes tükrözni. E szellemi
lényegben találtam rá a minden em
beri személvíségben rokon emberi. mét
tósázra és az emberhez méltó c:zpllemi
származás boldogító tudatára. Ezen ke
resztül ismertem meg az emberiséget
egy családdá egyesítő szolidaritás érzé
sét. mely az élettelen anyag egyesülési
vágyát hordozó affinitást, az állat ösz
tönét szeretetté nemesíti az emberben.

Orvosi munkámban Ű láttatta meg
velem a világmindenségen uralkodó 
egymástól való kölcsönös függés és egy
másért való kölcsönös felelősség törvé
nyét és az ebben a törvényben kibon
takozó isteni jellem lényegét: az igaz
ítéletet, a segítő irgalmat és a szerető

hűséget.

E mércéhez szerettem volna ízazitaní
életemet. Az igaz ítélet kialakítása p-r
dékében fordítottam minden szabad idő

met önképzésre. Tanulmánvoztam a tu
domány eredménveit ismertető szak- és
világvrodalmat. Kritikailag mértem le a
közléseket. Nem engedtem olyan eliá
rásokat aI~almazni, melyek kétkedést
ébresztettek bennem. Ennek jogosságáról
sokszor győztek meg az ellenőrző kuta
tásole új eredményei.

Kötelességemnek tartottam, hogy elő

ítélet és válogatás nélkül segítsek mín
den embertársamon. annak szűksézleteí

szerínt. Minden rászorulóban a Kriez
tussal való találkozás lehetőségét lát
tam. Mintha azt suttogták volna a lá
zas ajkak: amit eggyel teszel e beteg
testvéreim közül, Velem tetted.

Igyekeztem hű maradni az önrnazam
ban. embertársaimban és a természetben
felismert igazsághoz - szerétetből. Mert
az igazsághoz való hűség adta kezembe
a gyógyítás legalkalmasabb eszközeit.
Hiszen a gyógyulás lehetősége a terem
tett világ legbíztatóbb titka.

Sorsomban az isteni Gondviselésbe
vetett bizalom irányított. Sokszor úgy,
hogy magam is értetlenül álltam út
mutatása előtt. Sőt úgy, hogy mulasz
tással vádoltak mások és a Ielktísmere
tem is. Apám volt szeretve tisztelt em
beri példaképem. Távirat tudatta velem
és bátyámmal a hírt, hogy 'súlyosan
megbetegedett. A fiúi szeretet és or
vosí segítőkészség sem tudott meggátolni,
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hogy meg ne tagadjam bátyám és ba
rátaim sürgető kérését, utazzam a leg
közelebbi vonattal haza, hátha még
megmenthetem édesapámat. Egy szá
momra ma sem érthető lelki kényszer
bénított meg. Bátyám és barátaim fel
háborodása és haragja ellenére élszakai
ügyeletre mentem a kórházba. Hajnal
ban megszélalt a telefon. Barátom hi
vott fel dúltan. Közölte, hogya vonatot
- melyen utaznom kellett volna - Ma
tuska Szilveszter felrobbantotta. Sok
halálos áldozat volt. Apám rövidesen
meggyógyult.

A második világháború hazuaságában,
irgalmatlanságában és árulásában is a
Gondviselésbe vetett bizalom tartotta
bennem a lelket. De rádöbbentett arra
is, hogy e hazugság, irgalmatlanság és
árulás fojtogató Rosszából csak az er
kölcsi emancipáció elszántságával szaba-
díthatja meg magát az ember. .

Isten. volt tehát tanúja egész életem
nek, munkámnak, sorsomnak; esendő

emberségemmel szerettem volna én is
mellette tanúskodni.

NÁDAS PÉTER író:

..4. ér.éhelhet6 hián" i. Jelenlét

Isten és én?
Bizonyára nagyon félrevezető lenne,

ha azt mondanárn, hogy átélsta neve
lésben részesültem.

Isten egyszerűen nem létezett.
Nem tudtam, hogy a fohászokban és

szltkozódásokban alkalmazott szó bizo
nyos érzéseimre vonatkoztatható.

Voltak és vannak bizonyos érzéseírn.
amelyekről egyelőre csak hallgatással
tudhatok hitelesen beszélni.

Ugyanis nagyon sok míndennek kellett
történnie, míg ezek az érzések néven
nevezhető élménnyé sűrűsödtek.

És nagyon, sok mindennek kellett tör
ténnie, míg ezek az élmények a kivetett
ség bizonytalanságának otthonos bizo
nyosságává váltak.

Ma már tudom, hogy ez a bizonyosság
ajándék, amit a születésernhez kaptam
ráadásként.

Csak úgy tudhatok hitelesen hallgatni
róla, ha sikerül magát a történést meg
fogalmaznom, ami által érzékeléséhez
eljutottam.

A történés a burok: benne ül.
Ma lettem harmincöt éves.
De milyen számítás alapján gondol

hatom, hogy ma értem életutam felére?
Meghatározni valaminek a felét. ami-.

nek az egészét nem tudhatom?
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Ezért a történésből bármit sikerülne
is megfogalmaznom, történetemben min-:
dig csak önmaga hiányaként lesz jelen,

Csak részleteit érzékelhetern.
De az érzékelhető hiány is- jelenlét.
Erről beszélek.
A hitvallás egyértelműsége megfosz

tana a hiány bizonyosságától.

OSZE ANDRAS szobrászművész:

... iJrih célunhhal eg"iltt uta.unh

E két sz6 - én és Isten - igazi tar-'
talma ugyanaz: az ember irracionális
-racionális egységének vállalása nélkül
olyan, mint a nyár megújító esők vagy
új lendületet adó, tisztaegű napok nél
kül. A szárazság vagy a sok eső nem
csak értett> vagy nem értett hiányt.
ilyen vagy olyan szükséget, nemcsak
pillanatnyi összezavarodottságot jelent,
hanem az év egész termésének elvesz
tését is eredményezheti. S ezzel ellen
tétesen. a ritmikusan, időben visszatérő

esők és fénysugaras napok közös ered
ményeként az év olyan termést adhat,
mint amilyent az álmaink terítenek
elénk.

Én és Isten ...... ugyanannak a tarta
lomnak két irányb61 való megközelí
tése, persze mindkét esetben (szeren
esés esetben) az ember szellemi fejlődé

sének jegyében; - az önteremtés szo
morú-gyönyörű stációit járva, minden
egyes nap igényét szorgalmazva és újjá
alkotva. Ha az ember önmagát és em
bertársait örök összehasonlításban
nézve - figyeli, érzékelni tudja mind
azt, amit életbevágóan fontos feldolgoz
nia, akkor nem lehét kétséges előtte az
érdeme: mennyire a személyes magatar
tasától függ minden percének-napjának
- egész jövőjének értéke; mennyire
csak így válhat közösségének lelkiisme
rétévé.

Én és Isten - ugyanaz a csillag a
. jövőnkben, s halk parancs az "evilági"

jeleriünkben. Igy, csak így lehet minden
a maga céljává. Én és Isten, igen, e két
szó együtt az ember teljes fogalmi meg
ragadása, s mint élő-eleven valóság, az
ember szorongásainak, bánatainak. ál
mainak utazása, a lét. pozitív-negatív
előjelű hiányainak végnélküli megfelleb
bezése. És e meafellebbezéve vágyban és
célban már a pillanatban megtalált pil
lanat örökkévalósága. A "világias" szek
tás gondolkodás kitilthatja magából és
környezetéből az Isten emlegetését, de
nem tudja kitiltani magából az ember.



alapadottságait. "oroszlánkörmeit". me
Iyek lépten-nyomon leleplezik eredendő

en "metafizikus" voltát.
Manapság nagyon könnyű dolog nem

hinni Istenben, pontosabban : könnvű

elfeledni átmeneti, önző célokért a
lényeges tenntvalóínkat, de annál nehe
zebb dolog hinni benne. Az, aki hisz
- ösztönösen vagy tudatosan, kicsit
vagy lendületben -, már a jövőben él:
felismerte a "materialista" és "idealista"
filozófiák belső ellentmondásait, s olyan
szintézis megteremtésén munkálkodik,
melyben az egész emberi látókör ér
vényesül.

Én és Isten - olyan ez a kettősség
-egység bennem, mintha végtelen szá
mú kristálytükörben látnám önmaga
mat minden pillanatban. Egyszerre

"álmom az Isten", és egyszerre
én vagyok .az Isten álma; vágy

és cél egyszerre irrealísztíkus való
ság és valóságként élő látomás;
egyszerre mind a négy évszak mín
den pillanat zártságában.; erő és
líra pillangó-léte, és olyan zene. mely
már a jövő jelenlétét éli át.

Én és Isten - két pólusa a létezés
nek; s ha képesek vagyunk belső ellent
mondásainkat érzékelni-érteni, ezek csa,
tálban' az igaz bíró helyét elfoglalni, úgy
a folyton megújuló- harmónia-igényünk
mind tisztábban-öntudatosabban fogja se
gíteni bennünk azokat az erőket, me
lyek velünk együtt teremtik életünket.

Igen, örök célunkkal együtt utazunk...

pASKANDI GÉZA ír6:

Hatvan sor Istenről - klJrkérdésre

I. A körkérdés m,ífaja 'mindig azt
árulja el: valami időszerű. lsten tehát
aktuális. A körkérdés ugyanakkor demok
ratizmust sugall. A demokratizmus
polérníát. A polémia szabadságot.
Ilyen értelemben például a katolikus
vallás akkor lett valóban szabad. ami
kor megjelent a reformáció. Ettől a
perctől kezdve ugyanis valaki lehetett
nem-katolikus is anélkül, hogy el
hagyta volna Istent. Sőt: ebből a né
zőpontból még az ateizmus is a vallás
szabadságát erősíti. Mert értékesebb az
a bennem hivő, aki több közül válasz
tott engem, mínt az, aki számára
egyetlen lehetőség voltam.

II. Református vagyok, annak keresz
teltek. Számomra a vallás anyanyelv,
gyermekkor, történelem: maradandó. Az

egyik alapélmény. Minden hitet tiszte
lek, amely nem szegődik az embertelen
séghez, jóhiszemű, népeket, nemzeteket
közelít, vagy amely az anyagiaktól gyöt
rött sokaságnak, a színükért, nyelvü
kért, kultúrájukért meggyötört kevesek
nek-többeknek erőt ád.

III. Isten léte, nemléte. Ifjabb korom
'ban egyik versemben azt írtam: "Né
kem Ö stílusforma", Ennél bizonyosan
több, noha a "stílusformák" . maguk is
gondolkodásunkat irányító nagyhatalom.
Hogy ez mit jelent számomra? A vég
telenre való gondolás örökös jelenlétét.
Arról, ami mindenható, elképzelhetem:
nem. volt, hanem lesz, hiszen önmagá
nak. megengedhetí még azt is,
hogy ezután szülessen. Persze, az
ilyen és ehhez hasonló gondolatmene
tek elsősorban a logika és grammatika
tehetetlenségi törvényeitől megengedett
ideák. A minden "van" vonzza a
"nincs"-et és fordítva. Éppen ezért én
már sohasem vitatkozom (mínt régeb
ben) Isten létéről vagy nemlétéről. Ha
nincs - míért üldözném oly keményen
ellenérveimmel ? Ha van - miért kel
lene tűzzel-vassal bizonyítanom ? Igaz
lenne, hogy az üldözött Isten rnindig
fiatal marad s a megtűrt Isten elöreg
szik? Nem tudom. Egy azonban bizo
nyos: egyetlen megfojtott lehetőség sem
halhat meg örökre, ha csupán egyetlen
ember is látta, amidőn megfojtották.;
Mert ez az ember elmondja m~sqknak
s ettől kezdve azt hihetik: épp ez a
megfojtott volt az igazi, a megváltó le
hetőség, és igyekeznek majd újra meg
újra rehabilitálni. Minden lehetőség csak
valóságként őszülhet meg és halhat el:
a valóságga nem vált lehetőség örökifjú
marad. A híres Pascal-rnondást, hogy
"nem keresnél. ha már meg nem talál
tál volna", így módosítanám: nem ke
resnél, ha már nem találtál volna valami
(hozzám) hasonlót.

Az emberi praxisban a kerék felta
lálása a legnagyobb forradalomnak
számít. Ai istenhit történetében az Egy
Isten és a Szentháromság maga a ke
rék. Küllőzete a keresztbetett kettő: Fiú
és Szentlélek. A tengely pedig az Atya.
Ez együtt segítette, hogy guruljon az
időkön át. A "kereKség" gondolatilag
gyakran a "tökély" szinonimája volt.

Amíg' az ember bűnt követ el, míndíg
megkeresi azt a Másikat, aki néki meg
bocsáthat. Ha a bún megszűnik -"szük
ségletté" lenni, ha megszűnnek a bűnt

kiváltó szükségletek, akkor megszűnhet
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a bűntudat és véle a bűnbocsánat szük
ségléte is. Még akkor is, ha elfogadom
az eredendőséget, hiszen a "velünkszüle
tett bűnnek"· "velünkhaló bűnné" kell
válnia. A "második születés" (a feltáma
dás) éppen az eredendő bűnt kívánja
meg nem történtté tenni: az ismétlődés

nélküli valóságot akarja, az emberi lehe
tetlent, vagyis az isteni csodával azo
nosat. Az is lehet: ha nem lenne bűn

bocsánat mint lehetőség, akkor az em
berek jobban meggondolnák: elköves
sék-e a bűnt?

Nékem jó az, hogy minderről gon
dolkodhatom. És félelem nélkül. Mert
ha O nincs, mítől is félnék? Ha viszont
van: csak jó lehet, hiszen én a go
noszban nem tudok és nem is akarok
hinni. A gonoszról elég tudnom is. Ha
tehát benne hiszek. tulajdonképpen a
jóban hiszek. Ha O valóban jó 
nem gyanakszik. Ha nem gyanakszik 
küzdő kételvem iránt is toleráns.

Ha Isten valóban van és jó úgy
küzdő kételkedésem is néki jó.

PILINSZKY JANOS költő:

1'1'1

Pontosan ez' az a kérdés, amire egye
dül Isten válaszolhat.

REMSEY GYÖRGY festőmúvész:

Kl."agy Te?

Ki vagy? ki lelked fehér tüzével
szent lángolásra bírtad szívemet?
Tudd meg, minden élet bennem csak

Rólad beszél,
ha lehet, anyám, apám, szeretőm.

mindenem vagy.
mert Te hoztad létre bennem
ezt a legyőzhetetlen, boldog, fénylő

életet!

Istenem vagy-e? - Bizonnyal,
mert Illetésed fénybe borítá lelkem

éjjelét,
s ahová hangod, szíved zenéje elhatol,
megváltó erőd míndent Iángragyújt,
mire titkos erőit szörja szét a lét.

Nézz be szívemnek titkos rejtekébe,
s ott, lenn a mélyben találsz egy

tengerszemet,
s e tengerszemnek káprázó tükörében
ott látod fényözönnelkörülragyogva
a Te örök, sugarvilágban égő képedet.
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ROBERT LAsZLO újságíró:

TislIStelem

Ateista vagyok. De tisztelem azt a
Krísztust, akiben sokan hisznek, és
tisztelem azokat is, akik őszintén hinni
tudnak benne.

SANTA FERENC író:

A végső ítélkellSésre marad minden

Kedves Barátom!

öt vagy hat esztendeje hiszek Isten
ben. Soha nem gondoltam volna. hogy
ekkora terhet jelent. Nagyon sokszor
kívánom, bár ne jutottam volna el hoz
zá. Hitemnek semmi köze egyetlen val
láshoz is. Nem hiszem. hogy egyik űd-.

vözítőbb lenne, mint a másik. Azt vi
szont mély meggyőződéssel vallom,
hogy bárki nem-hivő. ki becsülettel él és
tisztességesen munkálkodik mások javá
ra, halála után az érdemesek közé ke
rűl. Tehát hiszem, hogy Isten mérlegre
teszi majd cselekedeteinket és ítél.

Az egyházi szervezetekkel nem tudok
mit kezdeni, akár a papokkal. Az utób
biak közül, azt hiszem pápástól.
püspököstől - kevesen léphetnek majd
nyugodt lelkiismerettel a Bíró-i szék elé.
Mit tartottak meg többségükben például
Jézus tanításaiból? Gondolom, egy nyo
morult szegényember, botladozó kis éle
tével többet.

Befejezésül: nem hiszem, hogy Isten
beleszólna földi életünkbe. Talán ezért
támad fel bennem oly sokszor roppant
harag iránta, látva az emberi nyomorú
ságot, társadalmi igazságtalanságot. ne
mesek bukását, gazemberek tobzódását;
szegények kínlódását, gazdagok becste
lenségét, Úgy tetszik, valóban a végső

ítélkezésre marad minden. Ezt hissem.
Miként azt is, hogy az Önök körkér
désén - s talán a mí válaszainkon is
- szép-nagy derűvel elmosolyogja ma
gát.

üdvözli

Sánta Ferenc



SOMLYÚ GYÖRGY költő, műfordít6:

Jelen van egéss gondolkodásunhban

1/1 Voltaire híres (vagy hírhedt r) mon
dását a magam számára (és ebben a
mindenkinek legbensőbb szabadságát
érintő, legkényesebb, "lelkiismereti" kér
désben külön is hangsúlyoznom kell,
hogy a magam számára) így módosíta
nám: ..Isten nem volt, tehát ki kellett
találni". S itt megint a kellre esik a
hangsúly. Egyetlen pillanatig sem gon
dolom, hogy lehetett volna Isten (iste
nek) nélkül élni a történelem hosszú
időszakán át. De most már (s ez a
most megint csak egy már hosszú ide
je tartó s még hosszú ideig tartani
fogó történelmi időszak) Isten nélkül
kell élni. Ahogy az egyistenhit, sőt a
többistenhit kialakulása előtti, még
hosszabb történelmi és történet előtti

időszakban kellett.

1/2 (Természetes, hogy ez nem mín
den egyes emberre vonatkozik; csupán
a történelem "folyamatára", a kor "ural
kodó eszmóire", És természeténél, illet
ve az ember természeténél fogva, telve
van ellentmondásokkal. Tudunk olyan
nagy fizikusokról, biológusokról akik
istenhivők. De maga a modern fizika és
biológia nem helyezhető el egyetlen
ismert vallás rendszerében sem, és nem
egyeztethető össze a "világ teremtésé
nek" egyetlen vallásos elképzelésével
sem.)

2/1 Míndebből nem az következik,
hogy Isten egyszerűen nincs; hanem ép
pen, hogy - a maga médján - van.
Annak a számára is kellett lennie, aki
nek számára már nincs; mint ahogy az
emberiség egész múltja van, úgy, ahogy
volt. A modern tudomány és a modern
művészet korában, Rimbaud "Mort a
Dieux!"-je, Swinburne "Thou art smitten,
thou God, thou art smitten"-je, Nietzsche
"Gott ist Tod"-ja után Istent többé nem
tagadni, hanem megérteni és magyarázni
kell. Történelmi, etnológiai, pszichológiai
tény; tehát eleven probléma.

2/2 Az európai tevilágosodás Isten lé
tét vonta kétségbe. A modern gondolko
dás ennél többet: Isten öröklétét. Vagy
is: kívülünk, előttünk és utánunk való
létezését. Tudja viszont: hogy Isten volt,
kellett lennie, és így van is. A modern
szemtélet számára Isten létezik, de tör
ténelemként létezik. Nem "sorstalanul",
mint Hölderlin istenei. Éppen az a mi
korunk felkavaró, drámai élménye, hogy
Istennek is, mínt az embereknek. sorsa

van. És sorsa éppen mielőttünk teljese
dik be. "Az istenek halnak, az ember
él." Korunk ez egyik legfőbb felfedezé
sét éppen a legnagyobb magyar kato
likus költő, Babits Mihály fogalmazta
meg ilyen felejthetetlen pontossággal.

2/3 A történelem egy meghatározott
időszakában létrejött az istenek fúzió
ja - az egyisten. A "párja-nincs, egyet
lenegy Isten", ahogy IV. Ehnáton fáraó
napisten-himnuszában elsőként kirnon
datott a neve. Aztán az "Örökkévaló,
Egyetlenegy", a zsidók kimondhatatlan
nevű Istene. Ez a fúziós folyamat hatal
mas szellemi és történelmi energiákat
szabadított föl: államalkotó, civilizációs
és kulturális energiákat. A mi történelmi
korszakunkban viszont az ellentéte sza
badít fel újabb, hasonlóan hatalmas
energiákat: az egyisten 'Újra több isten
né hasadása. Ami voltaképpen a legna
gyobb egyistenhit, a kereszténység meg
alakulásával kezdődött. Akkor hasadt az
első, a zsidó egyisten ketté: a két egyis
ten paradoxonává. Tovább hasadt a mo
hamedanizmus kialakulásával. A folya
mat azonban magán a kereszténységen
belül is folytatódott, az eretnekségek va
lóságos láncreakciójában, egészen a re
formációig. Mert minden eretnekség vol
taképpen (és természetesen kívülről

szemlélve) a mélyén az egyisten tagadá
sát rejti magában: rejtett, latens vissza
térés a többistenhez. Hiszen kétségkívül
más az ariánusok vagy a kálvinistálc
"istene", mint a katolicizmusé. S a ka
tolikus egyház, a katolikus gondolkodás
kezdettől fogva úgy viszonyult ezekhez a
belőle kiszakadt vallásokhoz. mint az is
tentagadáshoz : az ő istene tagadásához.
A katolicizmus: "egyetemessége" eleve,
már önmagán belül megkérdőjeleztetett.

Hiszen az emberiségnek nem volt egyet
len olyan pillanata (s nyilvánvalóan már
nem is lesz), amelyben egy isten egye
temessege megvalósult volna. Ha az
egyes vallások az egyisten hitét vallot
ták is, maga az emberiség egésze, a
"kathólikosz" emberiség egyeteme min
dig is több istenben hitt egyszerre, vagy
egyben sem.

3 Rogy a mai emberiség a maga
legmagasabb szellemi szintién nem tud
többé az egvísten egyetemes eszme] e
ben hinni, azt nemcsak az ateisták bizo
nyítják, hanem éppen azok a nagy
szellemek, tudósok és művészek, akik
katolikus meggyőződésen vannak. Az a
Rilke, aki mély nosztalgiával tudja,
hogy "régen s másoknak sikerült csu
pán az ünnep"; az az Eliot, aki ..pusz-
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ta országnak" nevezi a mi Isten nékül
maradt világunkat; az a Babits, akit
már Idéztern. Másrészről viszont: a
legnagyobb ateista gondolkodók és mű

vészek sem lehetnek meg az istenhit
jegyében született nagy szímbólumok;
metaforák, köznapibban szólva, a vallá
sos gondolkodás által teremtett tárgyak,
érzületek és témák, még szűkebb érte
lemben: Isten fogalma' és képzete s
annak megértése nélkül. Mikor Füst
Milán, Naplója egy fontos helyén ezt a
végső megállapítást teszi: "Az életünk:
Isten jelenléte nélkül való" - épp azt
bizonyítja, hogy Isten, ezerféle kikerül
hetetlen alakjában, nagyon is jelen
van egész gondolkodásunkban : még so
káig az ember drámájának egyik prota
gonístája mrad.

SOTÉR ISTVAN ír6, irodalomtörténész:

Ma t6bb néven is nevfJlllhetjük

Istent valamikor egyetlen névvel ne
vezték, - névvel, melyet tilos volt ki
mondani. Ma több néven' is nevezhet
jük: Történelemnek, 'l;örvénynek. Er
kölcsnek. Olyan ez, mint visszatérés a
políteizmushoz, de csak látszólag,
mert a sokféle nevek ugyanazt rejtik.
Isten neve is rnintegy gyűjtőfogalom,

fedőnév. Az istenhit csak akkor egye
zik össze egy nem istenhivő társadalmi
rendszerrel, ha valódi istenhit az, vagyis
az erkölcsbe, a törvénybe vetett hit.

Néha úgy érezhetjük, hogy a valódi
istenhit jobban megfér a szocializmus
sal, mint az istenhit képviseletére vál
lalkozó felekezetekkel. Emezek feladata
az isteneszme fenntartása. - és intéz
ményesítése, hivatalivá formálása is. A
hivatal pedig ugyanaz marad, akár
Szent Hivatal legyen, akár világi. Isten
nem érzi jól magát a hivatalaiban.

A valódi istenhit ugyanarra törekszik,
mint azok a nem-hivők, akik egy em
berséges társadalmat akarnak létrehoz
ni. A hivőket és nem-hivőket összeköti

. a megvalósítandó erkölcs és a megva
lósítandó történelem feladata. és legin
kább összeköti őket a végrehajtandó
jócselekedet törvénye.

Lehet-e ezt a megvalósítandó jót
másként és másként megítélni? Lehet-e
jó az, ami az egyiknek jó, a másiknak
rossz? Ami a rosszaknak jó. az nem
lehet jó a jóknak, - és az istenhívők

ítéletei a nem-hivők ítéleteivel ebben
is általában megegyeznek.
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A felekezet ugyan hivatal. a vallás.
azonban: költészet, méghozzá a magá
nYOSOK és a tomegek körteszéte egy
aránt. A világköltészet legnagyobb al
ko.ása: a Szentírás, A vallás magunk
ba szállásra tanít, és erre nemcsak
biztat, hanem ennek a lehetőségeit is
mínduntaian megteremti. Am ugyan
erre kell tanítson a vallástalanság is.
Egyvalami nem tanít erre: az a lan
gyosság és közöny, melyet Jézus kiko
pott a' szájából. Mindig fenyeget a ve
szedelem, hogy ez a köpet - árvizzé
válik. Mert a törvény nem azonos' az
előítélettel, s az előítélet langyosságá
ban élni mindig kényelmesebb. mint a
törvény kényelmetlen, de emberhez
egyedül méltó felismerésében. Ezért
van az, hogy az erkölcs színtjén isten
hivők és nem-hivők közt különbséget
nem találok. A rní társadalmunkhoz is
az istenhivőket közelebb érzem, mínt a
langyos közörnbőseket. Akik az istenhi
tet valamikor mélyen átélték. akkor is.
törvény- és erkölcskeresők maradtak. sőt

talán még inkább azzá váltak. amikor
az istenhitre nem volt szükségük többé.
Szűkségünk van-e ma a görög mitológí
ára? A görög fílozófiára bizonyosan
szükségünk van. Az istenhit mítológíá ia
is feleslegessé válhat, de máig sem vált
feleslegessé az erkölcsi törvény, melyet
a szocía'Izmus is magáénak vall. - és
nem vált feleslegessé az az ewmq,sliumi
tanítás, mely a magunkba szállást. az
igazi önmagunkhoz rnegtérést sürgeti és
segíti.

SZALATNYAY JÓZSEF festóművész:

Ör8k mement6

Istenről a legtöbb és legszebb bizony
ságot az irodalom és a művészet leg
jobbjai - a halhatatlanok - adták
örökbe a hivő embernek. Ezt már kora
ifjúságomban így éreztem, és ez indí
tott el a Művészet felé.

Diák Voltam, amikor Adyt először

kézbe kaptam. Heteken, hónapokon át
mohón olvastam és önképzőköri üléseken

·szavaltam. A ciszterciek budai gimnáziu
mának tanulója voltam. Hitre és a mű

vészetek szabad befogafiására Ra ieczky
Benjamin nevelt. A poétika órákat Pa
los Bernardin tanárom Adyval kezdte:
"A halál lovai"-t mondta el nekünk.
Másik tanárom pedig, Brisits Frtaves,
a nagy irodalmár. lq33-ban Vajdát ég.
Adyt kérte .szárnon tőlem az érettségiri.
Köszönöm nekik.



Ady azóta is állandóan velem van.
Versesköteteit a háborúba is magammal
vittem és az elszabadult pokolból Ady
val a kezemben szöktem meg. Hitemet
a jövőben is tőle kaptam. és talán en
gem is .,háborús éjjel" ölelt át igazán
az Isten. Idézhetném akár reggelig,
hogy mennyit kaptam istenhitből Ady
tól. Vagy hogyan pereltem vele Istent,
átkoztam embert - az ő szavaival 
életem nehéz terhei alatt. És hogyan
térdepeltem "törve, gvónva" a vezeklés
alig viselhető súlyával.

A Bibliát is míndíg kézbe veszem
Adyval együtt. Az ő megvilágításával
olvasom "lVlálé apostol evangéliumát",
és zsoitároxat keresek meg a Szent.írás
ban. A föl-föl-támadás szomorúságát is
Adyval élem át. Mert mementós haj
nali oran, álomképek víziói után úgy
ébredek föl, mint aki már a Túlsópart
ról jön. Valaki, valami visszahoz. Nem
tudom, de így élem át. Talán azért,
mert megtanított a föltámadásra az ir
galmatlan gyógyítás. "Jaj föltámad
tam . .. Istenem, istenem, istenem" 
mondom Adyval.

A másik életre szóló élmény még fes
tőnövendék koromban rázott mea: Mí
ohelangelo Sixtus-kápolnája. Örök me-

SZABO MIKLOS operaénekes:

mentó, Az ember alkotó géniusza eb
ben a műben a legmagasabb csúcson
valósította meg önmagát. Teremtőnkhöz

talán ez az alkotás ér fel legközelebb.
Az Or felmutatása ez a hatalmas mű,

ahogy azt senki sem tudná igazabban
megmutatni halandó embernek. Mert
Michelangelo alkotása csodálatos, való
ban isteni.

Igy látom én. Mert Teremtő Uramra
és Jézus Krisztusomra olyan esetten és
mély szornorúsággal nézek fel sokszor
magam is, rnint Ádám a Sixtus meny
nyezetén. Mindig így, ha az Élet és Ha
lál kérdésével állok szemben.

Magam sem tudnék Istent és Embert
másképpen ábrázolni, mint ahogyan
Míchelangelo. És ezért soha nem is
gondoltam arra, hogya magam képére
formáljam meg. Absztrakt elképzelésem
pedig Róla nem volt soha.

Tudom, hogy ebben a vallomásomban
azt mondtam el, Istent hogyan látták
ők. De én, a huszadik századot meg
szenvedett ember is ugyanazt az Istent
látom, akit ők és akiben én is hiszek:
az örököt. "Mert csak az Isten hatal
mas" - mondta Párizs érseke a Nap
király temetésén. Az ember a Terem
tésnek végül is csak szoluáia lehet,
ahogy az volt Ady is és Michelangelo.

monológ

A harmónia s ellentét is O.
világ-omlás és világ-születés,
és nem lehet őt megnevezni,
mert ahhoz minden fogalom kevés.

Mindegy, hogy hívják! Anyag, Szellem!
A lényeg fontos, az örökvaló.
a rnozgás, mely belőle lüktet,
az ismeretlen emanáció.

Pttnnonllalmi

Én nem merném azt mondani: nézd,
Isten

ez vagy amaz. és itt lakik vagy ott!
Van egy rejtelmes, titkos, mély Erő,

mely a világon mindent alkotott.

A világot és önmagát is O.
ídőtlenséget s minden végtelent,
O, kinek nincsen tér, idő, sem lét,
mert mindez benne él s egyet jelent.

Nem jámbor mesék JO öregje.
ki madarakra s hajszálra vigyáz,
de ki mindebbe törvényt oltott
s azt követvén vet magot a kalász,

Hiú remény tagadni s abban hinni:
ha tagadjuk. attól már nincs is Ö, 
csak rnosolyog, nagy hatalom-moeollval
s bölcsen hallgat, Meg-nem-nevezhető!

Csak lüktet, árad, szétsugárzík,
anyagát szórja szerte, Os Anyag,
mindegy, hogy hívják: önmagából
repít ki fényt, szül galaxisokat.

Ha tagadjuk is, közelítjük,
ha hisszük is, meg nem értjük soha.
O, kiben minden lehetséges,
s e csodátlansúg maga a csoda!
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SZENTKUTHY MIKLOS író:

ParnallllllSUllom a Golgotha

Mikor Theodoricus a theológia és lo
gika professzora volt, a felvételi vizsga
abban állt, holty ifjú és koros jelentke
zőknek papírt és tollat adott: írják fel
röviden viszonyukat Istenhez. Orpheus
"cédulája" íróasztalában fennmaradt,
de megállapíttatott. hogy nem adta be,
neve nem szerepel a tanítványok között,

1. "Isten és én": ennek a kettősnek

számomra egyetlen és örök alapképlete.
jelképe: Jákob harca' az Angyallal,
vagyis Istennel. Isten tehát első és utol
só és minden sorban: probléma. Kér
dező és válaszoló egyformán tudja. hogy
erre könyvtárakkal és óriás-naclókkal
is lehetetlen válaszolni, hát még két
Iapon ! Robbanó paradoxonok elkerül
hetetlenek.

2. Kapcsolatom Istennel (az Isten
-problémával), egyéni utamon, állandó
és abszolút. Sánta is vagyok tőle, mínt
Jákob.

3. Könyörgésem a világot és mínden
séget szemlélve: ó, nagy Titok és Isme
retlenség, könyörgöm, hogy legyél -,
agvamba foghatóan ;,megszüljelek", ó,
Ismeretlenség, és így ne legyél- többé
"absconditus", elrejtett.

4. A világon semmi egyéb nem érde
kel, mint a végtelen szenvedés jelen
léte, - a butaság és gonoszság gyilkos
hatalma; hogyan akarhatja mindezt a
"jó" lsten? Naponta órákíg beszélgetek
a szenvedőkön segítő szentekkel (nem
elég erős hittel, nem).

5. Isten képe és alakja keresztény
-katolikus embernek örökké: Jézus
Krisztus.

6. A végtelen JO Jézus Krisztus
miképpen akarhatja annyi kínok kínját
itt a Földön? - A Megváltás fogalma
és ténye még ma is ezer homályba
burkolva, - végleges definíciója (kie
Iégítő) : nincs.

7. Ha Istenről beszélünk, nem játék
-metafizikákra megy ki a dolog, ha
nem: az élet és természet végső. kauzá
lis és logikus értelméről van szó, - ez
az értelme a világnak volna: Isten. Hat
van éve ezt az értelmet keresem (szinte
kielégíthetetlen morál-éhséggel együtt) :
tehát Istent keresem?

8. Örök témám az összes pogány mi
tológlák és a katolikus Isten összefüg
gései.

9. Az egyház rossz útjait (pl. közép
kori pápaság) hogyan tűrheti, akarhatja
a Szentlélek Úristen?

10. A vízözönökkel és poklokkal pusz
tító Isten és a mindent megbocsátó Jé
zus - hogyan függhet' össze eza kettő?

11. Lelkemben az Isten-követélést és
ugyanakkor a kételyek legdémoníbb
harcát - miért gondolt ki ilyet Isten
nyomorító és legkeservesebb sorsom
nak?

12. Ha istenhitről van szó: ez "csak"
úgynevezett deizmus lehet, vagyis hogy
létünk és az univerzum mögött van
Valami Osok.

13. Miért teremtett Isten embermilli
árdokat totális érzéketlenséggel Önmaga
iránt?

14. Ha Isten képe örökké J ézus Krísz
tus: akkor is életemben a legörökebb a
nagypénteki Szeritsír. Isten, ember, ár
tatlan szenvedés, halál, igazságtalanság,
szeretet, a Szentháromság paradox titka,
"Isten halála", inkarnáció és: újra,
újra a lényeg: Isten és szenvedés örök
összefüggése. Kérdések és ellentmon
dások tépik a Szentsír képét: de a leg
nagyobb theológiaí portré mégis (talán
éppen ezért) - csak Ez marad. Parnasz
szusom a Golgotha.

15. Az Evangéliumok szövegét és az
"ezer" harcot, eretnekséget, magyarázá
tot, protestantizmust körülötte: vértől

vérezve naponta átélern. Orpheusom be
tetőzése volna: egy tömény huszadik
századi evangélium-kommentár, - kéz
irataimban próbák vannak belőle. de ...

16. Evangélium és szocializmus konf
liktusai és találkozásai életem legfeszí
tőbb kérdései félszázad -óta, - a Prae
és az Orpheus és önarcképeim álarcok-.
ban: pelyva és pihe és semmi ezekhez
a témákhoz viszonyítva, de végtelen
nagyságuk és bonyolultságuk megfosz
tott a nélkülözhetetlen hősi vakmerő

ségtől. hogy fejszémet az egyetlen ér
demesbe vágjarn. (A megíráshoz persze
élet és történelmi körűlmények is 
szégyenem! - elvették bátorságomat.
de aki lát és hall, praekben és orpheu
sokban is láthatja és hadhatja. hogy
írójuk "Isten és én" és az egész, egész
emberiség boldogulásának izgatott ja. O,
Isten: míért oly soká vonod meg szerit
lelkes segítségedet ehhez az opushoz.
hogy ha már ilyen extatikus vágyakra
teremtettél?)
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17. A középkorí katedrálisok rnűvé

szeti eszményképelm. de ugyanakkor:
a középkorí kereszteshadjáratok "gyű

lölő" elítélését és kitagadását látom is
tenképem arcvonásain.

18. A kétségbeesés ronggyá téoett és
hamuvé- porlott vak állatja vagyok ezer
szer ' és százezerszer, - Hiób -, azért
imádkozom (reménnyel?).. hogy igazá
ban imádkozhassam az :€rthetetlen Is
meretlenhez: Istenhez.

19. Mintha legszemélyesebb gondola
tom lett volna egy protestáns dogmati
kában ez a megállapítás: a dogmatika
nem kőmerev tételek kódexe, hanem
az ember küzdelme az Istenség soha
meg nem nyugvó-nyugtató problematiká
jával.

20. Vérképem bizonyára az abszolút
római katolikus nevelés összes nyomait
rnutatja, de a "hivatalos" Egyház dog
matíkáját, liturgiáját nem szó szerint
hordom magamban - kegyetlenül ké
selő racionalizmusom szintén kiirthatat
lan -, hanem az ősember metaftzíkal
igényének költői alleg6riája- és szímbo
Iíkájaképpen fogom fel - innen imám
hite és hitetlensége.

21. Isten (ha nem Jézus az Isten) nem
szerethetí a világot, hiszen az a szen
.vedések iszonyú monumentuma, - és
ha az: akkor miért teremtette?

22,. Miért engedte (az úgy látszik .híá
ba) elküldött világosító Szentlélek, hogy
embermilIiókat "hibás" rossz papok
riasszanak el Istentől?

23. Vallásos alkat vagyok, szinte val
Iásteremté (theogén és míthogén). de
csak "szemelvényesen" gyakorló... A
"hivaltalos" Egyháznak· ez a típusú val
lásosság (vagyis a lét első végokainak
és végcéljainak keresése. és a jóság,
jóság, jóság ssomía) .;.. mégsem kel
lene. Jézus szava hozzám, mikor a föl
dön járt, nit lett volna? ehhez a szitu
ációhoz mit szólt volna?

TARBAY EDE tró:

TiUdJrnél élé8ebb
(példabeszéd)

Hajnal óta havazott, a pelyhek fölfelé
szálltak, föl. a mennyezetre, a Végte
lennel határos mezőre. '

Nagyapja ment át rajta, süppedt láb
bal, nyomta a rőzse, attól botladozott.

Nagyanyja a malomból járt erre. láb
nyoma feketéllt, mint az olvasója.
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Apja bicegett, anyja meg-megállt, le
nézett rá, mint aztán még sokan, akik
a csöndet párnájára tették.
Később. íratlxn papírrá lett a mező,

ugyanúgy, mínt abban az alkonyatban,
de a betűk sehogy sem formálódtak"
helyettük ő jött, kezében viaszgyertya.

- Ha semmink nincs, legalább ez le
gyen - mondta, s a kezét a láng elé
tartotta, de ettől a fénye még erősebb

lett -, és a gyertya meleget is ad.
Leereszkedett, leült, begörbedt vállal.
Talán mert fázott.
Vagy mert egyedül volt.
Mint ~z Elárult, Elítélt, Megtagadott.
- Hagy juk, égjen, ne oltsuk ei soha,

vigyázzunk rá, mert nem csak a miénk,
sem ez a semmi, sem az, ami bennünk
van. amit akkor kaptunk, hogy elin
dultunk.

A csendek közül értetlenül nézte:
reggel találkoztak. mit ker"'s a mezőn,

hogyan tudott ide ereszkedni?
- Mi az írás? - folytatta barázdált

arccal. a vonásai egyre keményedtek,
a homlokán. aszeménél, száia sarkán,
de a mozdulata, a felkapott keze
ugyanolyan volt még, mint rE'~e;el -.
szavak és mondatok, de mözöttük más
írás van, a ki nem mondott öröm és
fájdalom, s hogy megérthessük. ahhoz
élni kell, emberekért, emberként. em
berek közt, mert ez a nehéz. ez az em
berként. emberek közt, de ahosy a na
pok naponta nehezülnek. úgy lesz a sza
vak súlya is nagyobb, s úgy értiük meg,
ami érthetetlen, talán még a Márk-sza
vú kiáltást is, a "mért hagytál el en
gem't-et, mert akkor magunk vagyunk,
test és vér, számadó emlékezet.

Újra mozdult, kiegyenesedett.
Szemtől szemben álltak, s ebben a

tükörben tükörnél is élesebb a kép.
- Vigyázz a fényre. ami adatott 

már csak hallotta, mert önmagát lát
ta -, nem tudhatjuk, kit és mikor ve
zet, mert a Vándor keresi az utat, és az
ember örökké vándorol.

Égett· a gyertya, olvadt a viasz és
mégsem akart csonkká elapadni, vilá
gított, míg visszatért a hó.

- Ha semmink nincs, legalább ez le
gyen.,.

Ahogy a mezőn elment a Végtelenbe.
a hóba süppedt nyomok gyapjas bá
ránnyá váltak, és odalentről látta a ki
rályokat is, Gáspár, Menyhért és Bol
dizsár kísérik, hiszen ők egyszer meg
tették már az utat.



THURZÖ GÁBOR író:

.ti ReJnénY8ég Letene

Ha most, amikor előre már nemigen
nézhetek. amikor a rám váró jövőt kur
ta arasszal mérhefem csak, - ha most
visszaások közel hetven év betemetett
mélyébe, azt az Istent találom. gyerek
koromnak azt az Istenét, aki bizton
ságot adott. Úgy nevelődtem. hogy Is
ten támasz volt, valaki, akire számít
hattam. Aki sosem volt a büntető Isten.
akkor se, ha holmi gyerekes bűnöcské

vel, vagy inkább rosszalkodással meg
bántottam, s így megzavartam az általa
ránk szabott rendet. "Látod - mondta
ilyenkor anyám -, most szomorú a
Jóisten." Ilyen szomorú aggastyánnak
láttam és éreztem gyerekszívvel, hófe
héren sugárzónak, arca-haja éppúgy hó
fehér, mint az indulatai. Úgy féltem
tehát Istent, hogy nem akartam neki
szornorúságot okozni, rossz perceket oda
fönt, aki a felhőtlen mindenségben la
kozik. Aki - ez tétova sejtelem volt
persze - inkább láthatatlan fogalom,
mint a templomi képek aggastyánja,
Akárcsak fia, a szépséges Jézus, s
akárcsak a képeken - ezt persze se
hogy sem foghattam fel - a Harma
dik Személy, olykor galamb képében.
Jó és boldogító érzés volt, hogy meg
foghatatlan lénye egyes-egyedül velem
van elfoglalva, mintha más rajtam kí
vül nem is lenne a világon. Majd rá':
jöttem - ahittanórákon inkább meg
tanultam -, nem is olyan egyszerű ez
a csak rám szabott biztonság. úgy kell
hinnem életemben való részvételében.
hogy szigorú reglamákhoz kell kapcsol
nom, hogy ez az Isten katolikus, s mert
az vagyok én is, tudomásul kell ven
nem, hogy, a kinyilatkoztatás révén
kaphatom meg az ő biztonságát, s hogy
földi képviselője az Egyház, s arra is
rá kellett jönnöm, hogy mint minden,
ami földi - még ha Űt képviseli is 
esendő.

Bele kellett törnöm abba. hogy a hi
vők közösségebe tartozom. parancsola
toknak kell engedelmeskednem. karna
szodó lelkembe beköltözött a bűntudat.

most már féltem Istentől, már nem
szornorúvá tettem, hanem büntetővé. de
persze a gyónásban meabocsáttóvá. Most
már az ő bizonyossáaát kellett elfo
gadnorn, "úgy, ahogy hitünk elénk ad
ja". Nem volt könnvű az átmenet. gon
dolom. másnak sem könnvű, Addig"
életemet sugárzó léte támogatta, az doo-

ta rám sugarait, Most a hivő félelmetes
problémája elé kerültem. - már gon
dolkodnom., mérlegelnern kellett. kutat
nom kellett, hogyan is fér bele az én
gyerekkori, biztonságot adó Istenem. a
valóságba. Abba a gyötrelmes Valóság
ba. mely annyi megnyilatkozásában két
ségessé teszi: van-e Isten 'egyáltalá
ban? és ha van, úgy van-e, ahogy hi
tünk kódexe előírja? Tehát - némi
túlzással - egy hivatalos Istén. És el
jutottam a kételkedés. számítgatás meg
tisztelő ajándéka segítségével a bizo
nyosságig. Ahogy mílyen boldog
megnyugtatás volt! - Einstein szármt
gatása végére jutva, megtorpant a vég
telen előtt, s kimondta: minden mate
matika végén kell lennie Valakinek. Itt
állt meg Eddington. James Jeans is.
Egyikük sem költő és álmodó - ha ők

nem mehettek tovább, s mint Einstein.
az ístenhítíg jutottak el. mért ne hall
gathatna rájuk az én érzelmi hitem., a
csak pszichológiával alátámasztható és
igazolható?

S így kényszerültem arra - kény
szert boldogabban sosem fogadtam még
el! ,hogy mégtaláliam. magamba
fogadjam a bizonyosság Istenét, azt. aki
a rend ura, az arányok, mértékek ura.
aki kell. hogy legyen, mert ha nincs,
mi értelme lenne az ember vagy a cse
rebogár létének, a. virágzó hársfának.
a fenséges viharnak,' s Danténak. Sha
kespeare-nek, Raffaelnek, de még a ku
tyám szeretetért esdeklő tekintetének is.
És így érkezve el a máig, tudva' azt.
hogy a kórleletek tanúsága szerint már
e1.fele kell készülődnöm, s ajándék min
den borús vagy derűs nap. most, az
ingyen kapott Biztonság Istene. a meg
küzdött-megszenvedett Bizonyosság Iste
ne után enyém - a Reménység Istene.
Aki ott vár rám, ahol Einstein mate
matikailag sejti. s ahol majd én is
.megtudhatom - érdemes volt-e élnem?

VASADI PÉTER költő:

Mit írna a hal a vbsról?

Hogy selymes. tiszta, nélkülözhetetlen.
nem tudja. hol húzódnak a határai? A
hal úszik benne, esze ágában sincs ál
Iítani vagy tagadni a víz létét, ha egy

'szer megértette, hogy ő a víz miatt hal;
úszik benne. Istenről nehéz szólní, írni
még nehezebb. Az ember blaszfémiku
san, tökéletlenül csikorog, ha a Min
denség Alapjáról akar mondani valami
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lényegeset. Gondoljuk meg: mi lénye
ges? Mi az, hogy Míndenség? Mi az,
hogy Alapja?.. "Benne élünk, moz
gunk és vagyunk." A hal arról, hogy
úszik, tudna énekelni is, kalandos út
jairól tudna írni is. De a vízről? ..
A vízről, amit a legjobban "tud", mert
áthatja a sejtjeit is, a vízről csak a
hit nyelvén szólhat hitelt érdemlően,

mert hinni annyit tesz, mínt élve meg
ismerni, átélni a "lét teljes áttordulá
sát" (Ratzinger), így létből nyitott, er
tett létbe lépni. Isten a lét "Értése".

Isten az, akiért érdemes kimondanom,
hogy "én". Akinek megunhatatlan di
csőítése az O-szövetséget túlélővé. az
Üj-szövetséget örökké, a világot művel

hetövé tette. Ha magamat dicsőítem.,

szavaim elrohasztanak. Ha Istent di
csőítem: már a puszta elhatározás is
fölemel, kitölt, örömet ad, megnöveszt.
Istent fejtegetni kevés. Tudósan be
szélni róla lehet hűvösen is: Szeretni őt
- okos önszereteten túl - bölcsesség.
Dicsőíteni emberhez méltó, Imádni. ez
az Isten "hul1ámhossza'~, s valójában
az egyetlen teljes, kiüresítő, végleges
"lét-átfordulás'~, a szentek himnusz
-élete, szenvedésük virága. szívüknek
üveg-átlátszósága, boldogsága, előleg

-halála. Mi ez az imádat? Nem a rab
szolga gyötrelmes hódolata a hatalom
előtt, hanem a fölmagasodó lélek iz
zása. Isten embere akkor is állva imád,
ha arcra borul. Isten a Szeretet. Nem
is tehetett mást, mint hogy teremtett,
szeretetből kizúdította magából a vilá
got, örök örömre szánva. Nem is tehet
mást, mint hogy tovább szeret. Nem is
fog mást tehetni, mint hogy vissza
fogadja magába a világot. ezt a para
dícsom-gyermekkorú, kérdéses, lebegő,

kimondhatatlan világot a' kimondható
Isten.

A kimondható Isten - Jézus Krisz
tus. A Föltámadott, a munkatársam,
az igazság, a Szent, Isten ajándéka ön
magának. Aki minduntalan áttöri a fo
galmait valamivel, ami lobog. szét
szórja megelégedettségemet valamivel,
ami fájdalmas. Aki megfenyít, elém
tolja a szavakat, bogarakkal. kiskorú
akkal és véletlenekkel tanít meg a tör
vényeire. Istennek vannak . törvényei,
mint az embernek útjai. Ahol a sok
félék egy-be halmozódnak, ott, Isten
ben mindenkit és mindent szeretni re
mélek. Isten fölment magamtól, mégis
egyedül ő az, aki miatt meghökkent

. alázatossággal szeretem -magamat, Bol
dog az az ember, akiben Isten elidőz

Istennél.
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WEÖRES SÁNDOR költő, múfordító:

A végtelen8ég

A világmindenség lehet véges, de a
Mindenható már. szótárí fogalma
szerint is - a végtelenség. Mindegy,
hogy plusz- vagy minusz-jelet' rakunk
eléje, attól a végtelen nem változik;
vagyis: végső fokon míndegv, hogy ál
Iítjuk-e, vagy tagadjuk. Persze nem
míndegy az életünkben, gondola t- és
érzésvílágunkban, hogy igénybe vesz
szük-e azt az állandó fényt, amit Isten
gyújt bennünk.

ZELK ZOLTÁN költő:

Meditáció I8tenről

- Bélám, . betegségem nem engedi,
hogy írásban válaszoljak kérdéseidre.
Válaszolok most egy meditációban.

A téma: Isten és én.
Erre már többször feleltem, 1955-ben

a következő verset írtam:

Szélfútta levél a világ,
de hol az ág, de Ki az ág?

Húsz évvel később már ezt írtam, ezt
is feleletnek veheted:

Barátaim azt hiszik. hogy fekszem,
nem tudják. már1árni tanulok
megadóan Isten oldalán.

Azt hiszem, a következő soraim is fe
lelnek a kérdésekre:

Körömmel falra karcolt,
átmeszelt verseim (
az Istenre hagyom.

Több kérdés van a leveledben, de
azt hiszem, mégiscsak egyetlen kérdés:
Isten és én. Mert a többi kérdések:
hogyan látja, mit érez vagy érzett irán
ta, milyennek képzeli el, ezekre és a
többi kérdésekre is csak egyetlen vála
szom lehet: - Ha el tudnám képzelni,
nem hinnék benne.

Ami egy öreg parasztasszonyt épp
úgy izgat, mint egy atomfizikust. s az
atomfizikus éppúgy nem tud válaszol
ni, mint az öreg parasztasszony, az a
kezdet és a vég. Ha az élet legsúlyosabb
gondja ember által megválaszolhatatlan.
akkor válik bizonyossá Isten léte.

Más a hit és más a vallásosság. Gyö
nyörű koltészet az 0- és Újtestamentum,
csodálatosan szépek a gregoriánus dalla
mok s nekem csodálatosan szép gyer
mekkori emlékem a zsidó széder-este,
mert költészet az is, de ez a bibliai



és templomi költészet aligha visz kö
zelebb Istenhez, mínt Rembrandt,
Míchelangelo, Beethoven és Bartók.

Kétfajta költő van, az egyik, aki hisz
Istenben, a másik, aki viaskodik Isten
nel. Tehát ő is hisz. Éppen a viaskodá
sa bizonyítja, hogy szüksége van a 'hitre.
Ezt is, mint annyi mindent, József
Attila mondta el a legszebben:

Hogy valljalak, tagadjalak,
segits meg mindkét szükségemben.

Tehát a tagadást is Istentől kéri. A
legnagyobb viaskodó Ady Endre volt.
Róla szólva nincs szükség semmi ma
gyarázatra, még versidézetre sem. Isten
éppúgy átitatja költészetét mint a po
litika és a szerelem. Hogy mások hogy
vannak vele? Két példát szerétnék el
mondani.

Rényi Alfréd, a fiatalon meghalt ma
tematikus azt mondta egyszer baráti
körben: - Olyan keveset tudunk, hogy
rnínden lehet, még az is, hogy van

Isten. A másik, számomra felejthetetlen.
megindító példa: a János Kórházban
meglátogattam az dtt fekvő hetvenéves
Nagy Lajost. Eljövet, a kerten át a ka
puig kísért. A kapuban megölelt és azt
mondta: -- Isten veled! Majd hirtelen,
mint akinek magyarázkodní és vallani
kell, a fülembe súgta: - Mert én már
imádkozom is! Különben ezt is megírtam
,Az ismeretlen ,Nagy Lajos című versem
ben:

Nem. lehet megkerülni azt az igazsá
got, hogy emberek, akik nem hittek, hi
vővé válnak betegségükben, öregségük-'
ben, Szinte tévedhetetlenül meg, tudnám
mondani, hogy melyiküknél új kelletú a
hit és melyiküknél sarjad az eddig becsu
kott lélekből. Én nem tudtam. hogy
hivő vagyok, amikor már azt írtam egy
versemben:

Ha gödörben, ha bányamélyben;
én egek nélkül sose éltem.
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S,O M M AI R E

György Rónay: Ou en sommes-nous? Dans son artícle, le rédacteur en chef
de notre revue examine comment les rapports de I'Eglíse catholique de Hongríe
avec I'Etat hongroís ont évolué durant la trentaine d'années écoulées depuis
la deuxíeme guerre mondiale, Il prend pour point de départ de son exposé la
célebre lettre pastorale du Cardinal Suhard, archeveque de Paris, émíse en
1947 pour le Careme. Dans ce document, que l'on constdére il juste titre comme
une sorte d'annonce du Concile de Vatican II, ce prélat doté d'une" rare
justesse de vue, ne manque pas de constater que sur terre, quelque chose est
mort qui ne ressuscitera plus. Ces paroles de I'archevéque auralent du ötre
entendues et retenues tout particulierement -en Hongrie ou la situatíon de
l'Eglíse venait de subir un changement qui était tout ce qu'íl y a de plus
fondamental, en ayant perdu pour ainsi dire d'un jour il I'autre, ses immenses
biens matériels aussi bien que son pouvoír politiqueet sa situation privílégíée,
Oa auraít du admettre ce changement comme un fait providentiel: malheureusement,
d'une part I'attachement de I'Eglise il. son passé était trop fort, d'autre part le
pouvoir d'Etat nouvellement établi qui avait opéré ces changements, était imbu
d'íntolérance et de préjugés, Ce n'est que progressívement que I'on est arrivé
a reconnattre que c'est seulement en recherehant l'entente et la créatíon de
relations d'un style neuf que I'on pourra bien augurér de I'avenir, Sous ce rapport,
de notables progres ont été réalísés, progres que I'on doít aussí bien fl l'esprit

-nouveau inauguré par Vatican II qu'aux changements survenus dans la direction
poUtique hongroíse; finalement, il convient aussí de tenír compte de la politique
Est du Vatican, vue d'un si mauvaís oeil par plus d'un, .
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