
ISTEN ÉS A KERESO EMBER

Nem hiszek az Elrendelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,
mint a bolond bogáncs a szélben
vagy vad bozót között fl vad.
"Vezessen Hozzád a szabadság l"
így kérem olykor aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.

- Babits versének, Az elbocsátott
vadnak ezeket a sorait írhatta volna
könyve mottójául Békés Gellért." Ma
napság olykor rohamos gyorsasággal,
olykor szabad szemnek észrevétlenül, de
mínden változik. Megkülönböztetett fi
gyelmet érdemel hát, ha egy teológiai
könyv teljesen változatlan szöveggel új
ra megjelenik, immár második kiadás
ban. Az Istenkeresés, Békés Gellért mű
ve, szerte a világon figyelmet keltett,
olvasója ráérzett benne arra, hogy a
szerző megküzdott minden szaváért, hogy
Isten, a megtalált. a kíküzdött Isten
megszenvedett, egzisztenciális élménye.
S talán ezért is olvassuk könyvét 'Újra,
lapról lapra fokozódó izgalommal. Vál
tozik a hitünk? - veti fel a kérdést
nagyon érdekes könyvében Jálics Ferenc.
Békés Gellért ezzel szemben míndjárt
a feleletet adja, amikor a modern em
bert "Godot-m várva" bárázoíía, amint
tétován próbál tájékozódni a technici
zált világban, s közben József Attilával
fakad fel belőle a könyörgés:

tíessz meg engem, Istenem,
szükségem van aharagodra.
Bukj föl az árból hirtelen,
Ne rántson el a semmi sodra...

Meghalni lélegzetemet
Fojtom vissza, ha nem versz bottal
~s úgy nézek farkasszemet
Emberarcú, a hiányoddalI

Örsy László ezt a címet írta könyve
fölé: Boldogok a keresők. Am az az
igazság, hogy ez a tétova boldogság
-érzés csak azoknak szívében gyúl fel,
akiknek törekvését már valami siker
koronázta. A tapogatódzó, botorkáló em
ber bizony nem míndíg boldog, és sok
szor kísérti meg az az érzés, mégis iga
za lehetett Heideggernek, amikor arról

" Békés Gellért: Istenkeresés (Róma, 19772)

eszmélkedett. hogy Isten magára hagyta
az embert, azzal a hiányérzéssel. melyről

József Attila szólt idézett versében. S
már Heidegger előtt kimondta Nietzsche,
"Isten meghalt", s Feuerbach, hogy az
isteneszme voltaképp az ember vágyai
nak kivetülése, tehát benne az ember
elídegenítí magát saját lényétől. Vajon
valóban véget ér az emberi vallásosság
egy korszaka, mint azt Hellpach, a hei
delbergi kultúrpszlchológus írja? S he
lyes jósnak bízonyulna a hitleri börtön
ben kivégzett Díettrích Bonhoeffer; aki
azt jegyzi föl: "teljesen vallástalan kor
felé haladunk"?

Békés Gellért határozott nem-mel vála
szol a kérdésre. Megpróbálja nyomon
követni. hogyan. milyen forrásokból fa
kadt fel a modern ember Istentagadása.
Heinz Zahrnt Gott kann nicht sterben
című könyvének eredményei és megálla
pításai alapján előbb a szekularizált
gondolkodás legfőbb [ellemzőit igyekszik
összefoglalni, hisz csak ezek ismeretében
lehet elindulni Isten felé.

A világ fejlődése és a gondolkodás
iránya szempontjából döntő jelentőségű

volt .a kopernikuszi felfedezés, mely
szakított azzal a fölfogással. hogy a
Föld a világegyetem középpontja. de pa
radox módon ezzel együtt a fölfedező,

folyvást előre törő, több tudásra vágyó
embert állította annak középpontjába,
Descartes aforízmája, a "cogito ergo
sum", szinte kihívó biztonsággal helye
zi a hangsúlyt a két egyes szám első

személyben levő igére, arra, hogy én,
azaz az ember gondolkodik, s van. Mint
ha a létnek és létezésnek nem is volna
más lehetősége. S természetesen ez a
merészen önmagára mutató ember Is
tent is csak akkor hajlandó elfogadni,
életébe illeszteni, ha "igazolható" a léte,
ha a "cogitatio" az elgondolhatóság ha
tóterébe kerül. S mert mindent elgon
dolhatónak és spekulatív úton megoldha
tónak tart, természetes, hogy értékkate
góriái is megváltoznak, szemléletének
középpontjába a kauzalitás kerül, hite
szerint mindennek megvan a maga ele
gendő oka, tehát a magyarázatok után
minden baj és gond orvosolható, azaz
az ember végső boldogsága, itt a vilá
gon is kíküzdhető,

Egészen természetes, hogy ilyen adott
ságok között az ember tekintélytisztelete
egyre csökken. Minden igazság, mínden
tény korhoz kötött, koronként változik
- ez a gondolat ennek a magatartásnak

711



egyik alappilIére, és következménye a
felfokozott kritikai szemlélet, mely a
vallást is kritika tárgyává tette, s
Bloch szellemes szójátéka szerint elvet
te az ember kedvét attól, hogy "im
'I'rüben, im Drüben zu fischen", a túl
világ zavarosában halásszék. A szekula
rizált ember ugyan sokszor telve van

. humanista vágyakkal és célokkal, de
hite szerint ezeket csak akkor lehet
megélhetővé, világformáló elvvé ten
nünk, ha kiiktatjuk életünkből Istent.

Békés Gellért joggal állapítja meg,
hogy a szekularizált világban a keresz
tény ember helyzete meglehetősen para
dox. Ez a paradoxia mélyen áthatja és
áthatotta korunk több nagy keresztény
gondolkodójának világát is. Bonhoeffer
szerint Isten, aki velünk van, ugyanaz
az Isten, aki elhagy minket.· Ez már
világos, érzékletes fölismerése annak,
hogy zsákutca veszélye fenyeget bennün
ket a szekularizált világban.

A kiút lehetőségére sokféle alterna
tívát vetett föl és vet föl ma is a teo
lógia. Friedrich Gogarten, a szekulari
zált gondolkodás eredetét követve arra
a megállapításra jutott, hogy a szekula
rizáció tulajdonképpen a megváltás
függvénye: Krisztus a végzet hatalma
alól felszabadította az embert. Bultmann,
szembefordulva a redukciós elmélettel,
a mítosztalanítást érzi a legszerencsé
sebb módszernek, s közben maga sem
veszi észre, hogy megelégedve Krisztus
létének puszta tényével, alaposan meg
szegényíti a keresztény tradíciót a "wie",
a "hogyan" elhanyagolásával. És vannak
szélsőségesebb példák is. Amikor a
Honest to God című munka megjelent,
írója egyébként Robinson anglikán püs
pök volt, az egyik amerikai kórus
Requiemet énekelt a halott Isten fölött,
a többi között ezzel a szöveggel : "Isten
halott. - Meghalt, mert benned, aki
tükörképe vagy - elsötétült. - Meg
halt, mert nem tartottad elég szorosan
a kezét."

Szembe kellett néznie a szerzőnek ko
runk valóságával. hogy felvethesse Is
ten megismerésének és megismerhetősé

gének egyik alapkérdését, nevezetesen
azt: emberi teremtmény-e Isten? Az
emberi vágyak, ideálképek kivetülése-e?
Még Pannenberg különben jelentékeny
történeti érvekkel alátámasztott előadá

sát (Wie kann heute gLaubwürdig von
Gott geredet werden? 'A 14. Német
Evangélikus Egyházi napon), illetve an
nak érvelését sem érzi elég teljesnek
Békés Gellért. (Pannenberg szerint a
vallás nem későbbi, járulékos jelensége
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az ember kulturális fejlődésének. hanem
a tűzhöz, a beszédkészséghez hasonlóan
elsőrendű adottság.) A fő kérdésnek azt
érzi, honnan az emberben a képesség,
a benső indítás, hogy egy nála össze
hasonlíthatatlanul nagyobb lényt elkép
zeljen. vagy hogy ezzel az elképzelt
lénnyel kapcsolatba jusson? A választ
így fogalmazza meg: "... az ember ter
mészettől, transcendentia sui: önmaga
felülmúlására képes lény, aki egész mí
voltában, ösztönszerűen arra törekszik,
hogy meghaladja önmagát. Ez a transz
cendens dinamika viszont arról tanúsko
dik, hogy léte mástól, nem önmagától
származik, és beteljesedését is abeari éri

lel, aki létének forrása." Vagy ahogy a
Genezis mondja: az embert Isten a maga
képére és hasonlatosságára alkotta. Ezért
keressük újra és 'Újra, makacs szenve
déllyel, kitartással őt, s ezért dereng fel
életünk szerenesés pillanataiban tuda
tunk falán.

Békés Gellért könyve további részében
rendkívül részletesen. izgalmasan tekin
ti végig a kapcsolatteremtési lánc két
pólusát a folyton kérdező, s figyeimét
oly szívesen a végső kérdésekre összpon
tosító embert, s az emberhez szóló Is
tent, akinek képmását megismerhetjük a
szentírásí szövegekből is, de keze nyo
mát érzékelhetjük a teremtés művében

is. E fejezeteit könyvének azért nem kö
vetjük nyomon hasonló részletességgel,
mert a hagyományos teológiából is is
mert tényeket mond el..

De ahogy elmondja, ahogy összefoglal
ja, az azért külön figyelmet és méltány
lást . érdemel. Világos, pontos fogalmi
nyelven, mely nem hátrál meg a filozó
fiai elvontság kívánalmai előtt, hanern
mindíg megtalálja a legszabatosabb. leg
pontosabb, legérzékletesebb nyelvi ele
meket. Szinte köznapi egyszerűséggel ír,
s ezért érzi úgy egyszerű, nem teológus
olvasója is, hogy az ő személyes problé
máit fogalmazza meg, s az ő legbensőbb

kétségeire is igyekszik megtalálni a vá
laszt, közelebb segítve tétovázó léptein
ket a ránk váró Istenhez.

•
A költészet szinte észrevétlenül, de

szüntelenül változik. Ami hajdan értéke
és büszkesége volt, mára devalválódott.
A poéták levetették magukról a forma
bilincseit - legalábbis sokan annak hit
ték -, majd öntudatos mozdulattal sut
ba vágták a rímeket, s maradt birto
kukban maga a képlékeny anyag, me
lyet újszerű módon kellett ismét igazi



költészetté Iényegíteníök. Mert nem
minden rövidebbre tördelt sor válik köl
teménnyé. Ahhoz lényegesen több kell:
merész kockázatvállalás, a látás és lát
tatás egyensúlya, s a tömörségnek egy
régebben nem is sejtett foka.

Nincs izgalmasabb élmény, mint ami
kor a költő letér biztonságos, járt útjá
ról, s új ösvényeket keres, előbb óvato
san ügyelve a lépés biztonságára, egyen
súlyára, majd egyre felszabadultabban,
öntudatosabban. a megtalált biztonság
nyugodtságával. Ilyen útra vállalkozott
újabb köteteiben Puszta Sándor. Haj
danán Arany 46 a nemzeti klasszicizmus
kiegyensúlyozott verseszménye lebegett
szeme előtt: ennek formáit és harmoni
kus érzelemvilágát valósitotta meg át-

(tetsző, világos képekben gondolkodva,
kényesen ügyelve a forma fegyelmére.
De már A fények rézsűt esnek utolsó
ciklusában felfigyeltünk a változásra.
ott még nem kezelte oly eredetien és
magától értetődő természetességgel a
hangot, mint újabb köteteiben. Legújabb
versgyűjteménye* pedig igazi meglepe
tés: mert már most sem mondott le vég
érvényesen a mondanivaló érthetőségéről

és áttekinthetőségéről. de költészetének
rendje kétségkívül átrétegződött: egymás

MŰFAJOK f:S ELŰADÓK

A zenetörténeti múltból, mint furcsán
gomolygó, még meglehetősen alaktalan
ősködből, egyszer csak bámulatos végle
gességgel és tökéletességgel kiemelkedett
a "concerto"~forma, abban a kristálytisz
ta világossággal és áttetszőséggel megfo
galmazott egyszerűségében, ahogy a zse
niálís Vivaldi teremtette. Az összkiadás
alapján körülbelül 450 ilyen jellegű al
kotást írt, s kí tudja hány hasonló lap
pang még különféle könyvtárakban és
kézirattárakban? . A hanglemezpíacokon
se szeri, se száma a Vivaldí-lemezeknek;
népszerűsége pillanatról pillanatra nö
vekszik: ő képviseli legtisztábban és
végérvényesen a zenei barokk beteljese
dését, egyfajta túlcsorduló, túlhabzó
éle(érzést, a szépségnek olyan fokát,
melyet ebben az egyszeriségben már fo
kozni sem lehet talán. Meglehet, a ver-

mellé rendelt töredékes, aforisztikus
gondolati egységekben fogalmaz, s való
ban "személyreszólón", az egyes ember
nek címezve fejezi ki küldetésének tar
talmát:

légy. légy. légy s maradj örök jelenídőben

az aki voltál ha már nem lehetsz az aki
lehetnél

aki féhett6J. volna
de ebből egy [ottát ne engedj

(Levél magamhoz)

Az irodalomtörténetírás egykor majd,
az általánosításhoz szükséges higgadtság
és távlatteremtés birtokában, bizonyára
fölméri, hogyan kísérletezte ki új hang
jait korunk költészete. Azt azonban már
is láthatjuk, milyen felmérhetetlenül
nagy hatást tett a mai magyar lírára
Pilinszky János. Az ő poétikai forradal
mának hű katonája Puszta Sándor is.
Talán még nem míndenütt vetette le e
hatalmas hatás jellegzetességeit, de köl
tészetéről újabb gyűjteményeinek birto
kában, ismeretében elrnondhatjuk: meg
úlulva, de régi eszményeinek birtokában
vált modern, izgalmas Iíríkussá.

SIKl GÉZA

senyműirodalom majd a későbbi száza
dokban népszerűbb és a szóló hangszer
számára gazdagabb lehetőségeket kínáló
gordonkaversenyeket tart számon, de az
biztos, hogyaVivaldiéinál szebbeket
aligha. Már csak ezért is nagyon jól
tette a Magyar Hanglemezgyártó Válla
lat, hogy Perényi Miklósnak is alkalmat
adva nagyszerű stílusismerete bizonyí
tására, megjelentett egy csokorra valót
Vivaldi Gordonkaversenyeiből.• Külön
érdekessége a lemeznek, hogy a nágy
szerűen játszó művész kíséretét a Liszt
Ferenc Zenemúvészeti Főiskola Zenekara
látja el Simon Albert vezényletével, te
hát ugyanaz az együttes, amely a Bach
-zongoraversenyek kíséretével is bírálatot
és elismerést is szerzett, Egy pillanatig
sem vitás, hogy játékuk-at méltánytalan
ság volna egybevetni a világ nagy ka
maraegyiltteseinek előadásával. Hiszen
van még idejük kite'ljesedni, érlelődni!

• Puszta Sándor: Személyreszólón (Magvető. 1978)

* Vivaldi: Gordonkaversenyek (SLPX 11872)

713


