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Gyula-napra

Gyula az apám, Gyula a bátyám,
hát ez a nap nekem ünnep.
Mit csinálhat most apám? tán
odaát egy kicsit könnyebb -

Vagy ott is a vasat veri?
Kong az üllő, száll a szikra ...
Rá várnak a Nap lovai:
'verjen patkót patáikra.

Rá vár a Nap szekere is:
vasalja be, ha elvásott -
A Nap máshoz nem menne, hisz
nem ismer különb kovácsot.

Haj, hányszor hívom naponta
most, hogy itt már nem találom!
Nagyokat nevetve mondta:
"Kifogok én a halálon!"

Úgy is történt: még most is él.
A haláltól nem szökött meg
"Szökjön tőle az, aki fél!"
Ölre mentek, birkat löktek.

Végül a halál hátrált meg,
lógó orral odébb állott.
De ott' az .apám sem állt meg:
indult tovább. Nem téblábolt.

Kék Műhely most az otthona,
ott is Mester, nem akárki:
ég-föld fülel, olyan csuda
dallamokat kalapál ki ...

BENEY ZSUZSA

A dialógus szintjei
Hegyi Béla könyvéről

Az elmúlt idők lelkét csak részben őrzik meg a történelem tényei, dokumen
tumok és műalkotások ; csak nyomokban, részletekben a könyvek, amelyek sű

rftményei, lccsapódásaí és mindíg, minden korban különféle szempontok szerinti
válogatásai a történelem náluknál sokkalta árnyaltabb, változatosabb, s tegyük
hozzá: megfoghatatlanabb és megfogalmazhatatlanabb szellemi arcának. Ha meg
próbáljuk a múltat felidézni, ezeket a rejtett emlékeket kíséreljük meg nap
fényre hozni - ha nem is miridig a teljes megismerés, de legalább a megérzés
és a beleélés segítségével. Valahányszor a múlt titkait próbáljuk felderíteni, a
ml korunkkal kapcsolatban merül fel bennünk az elkerülhetetlen kérdés: vajon
mi lesz az, ami a mí időnkből utódainkra marad - s mí az, amit mí magunk.
a saját korunkból megismerűnk? Hogyan viszonylik a bennünket körülvevő kér
dés-ek, szellemi mozgalmak, politika, ideológia, művészat szövevényéhez, az egész
hez az, amit mí ebből érdeklődésünk. észrevevésünk hálójával kiemelünk? Mi
az. amit mí természetesnek érzünk, és mégsem kerül be a huszadik század má
sodik feléről szóló könyvekbe és aktákba, intézményekbe, művekbe és alkotások
ba; az, ami a szóban vagy műveiben megnyilatkozó emberben szavai és alko
tásai mögött, alatt, helyett él - az. ami nem válhat művé, ami szavakban' nem
fogalmazódik meg? Az utánunk jövők milyennek fogják látni - s valójában
mílyen is a -mi lelki világunk, a mai ember viszonya a világhoz, önmagához, ön
megvalósításához? Aligha lehet ezt megkérdezni úgy, hogy megkerülnénk a kér
dést: mí a mai ember viszonya létéhez, a világ értelmezéséhez. a mínden idők

ben transzcendensnek tartott értékekhez?
Az a mai és az a majdani ember, aki erre a kérdésre keres feleletet, jó for

rást találhat Hegyi Béla könyvében* - bátor kérdéseket és mélyreható fele-

*HegYi Béla: A dialógus sodrában (Magvető Kiadó, 1979)
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leteket; olyan feleleteket, melyek a kérdések nyomán f'ogalmazódnak, tudato
sodnak, születnek. In statu nascendi - ezek az interjúk, bármilyen pontosan és
korrekten fogalmazottak is, nem szokványos .Jrndalmí művek", és az irodalmi
mű befejezettségének értelmében nem is "műalkotások". E beszélgetések sodrása
az olvasót is magával sodorja, s benne is a közbeszólásnak. a dialógus kiszéle
sítésének vágyát ébreszti.

Alighanem ez az egyik oka rendkívüli sikerének is. Korunk, társadalmi rend
szerünk - s ez érthető is - hozzúszoktatott bennünket a definitív, kategóriák
ban rögzített vélemóny-nyilvánításokhoz, az egymás mellett élő világnézetek zárt,
megállapodott ismertetéséhez, s ahhoz is, hogy ezt, többnyire mint előre tudott
és tudatott tényt, már a másról szóló vélemények előtt megismerjük. Bárkiről s
bármiről is legyen szó: az alkotó, a véleményt mondó, a szakértö mintegy elő

legként közlí hovatartozását - s általában inkább ez a hovatartozás értelmezi,
il más, nem közvétlenül ideolőgiaí témát, mintsem az tenné nyilvánvalóvá 
vagy akár csak sejthetővé, érezhetővé - a megszólaló világnézetét.

Azok között, akikkel Hegyi Béla interjút készített, több olyan művészt, tu
dóst találunk, akiknek világnézeti hovatartozását még az őket kevéssé ismerő

olvasó is tudja - s többen szükségesnek is tartják, hogy ezt, igen határozottan,
'ismertessék is. Vannak azonban olyanok, akik egyértelműen. biztosan - mond
juk így: az ideológia nyelvén - nem beszélnek világnézetükről. A két sarkí
tást: a vallásos hitet - mint például Pilinszky - és a definitív marxista meg
győződést - mínt például Király István - elkerülik; s nemcsak azért, mert na
gyon sok ember van, akinek világkepe nem pontosan definiálható világnézet,
hanem azért is, mert ez a definiálhatatlanság mégiscsak definiálódik az élet
ben, a vállalt sorsban, az alkotásban. Hegyi Béla pedig olyan beszélgetőpartner,

aki ezt a kimondatlant is elő tudja hívni: interjúiban nem véleményt vagy vi
lágnézeti kinyilatkoztatást kér, hanem azt a sokszor szavak alatti mélyebb réte
get faggatja, amelyet a szavak - s ez sokszor, paradox módon, éppen a be
szélgetesek elevenségéből tűnik ki - csak körülírtan. másról beszélve képesek
közvetíteni. Ezekben az ínterjúkban - mint Németh László mondja - "van va
lami az esszéből. a portréból, a drámából, helyenként még a novellából is" 
mert - s ezt is Németh László írja - Hegyi Béla maximálisan alkalmazkodik
beszélgetőtársaíhoz, mintegy átveszi a beszélgetésnek azt a mélységét, melyet ők

ajánlanak. Ez a mélység lehet az, objektív esszé színtje - mí nt Huszár Tibor
elemzése a marxista és a keresztény etika lényegéről, vagy Lőrineze Lajosé
anyanyelvünk alakulásának mai problémáiról - lehet portré, mint a Pilinszkyt
mcgszólaltató, kérdéseivel a legmélyebb vallomást felszínre hozó interjú (amely,
ezekkel a vallomást indukáló kérdésekkel és rövid bevezetésével. alighanem í ro
dalomkritikánknak is egyik legmélyebb, de mindenesetre egyik leginkább meg
rendrto Pilinszky-esszéje). Hegyi Bela dialógusai közott van novellisztikus elbe
szélés: Berki Viola élettörténete, a végül mégis testövé lett, mostoha sorsú leg
kisebb királylány meséje ; van megrendítöen feszült múltbanézés, a teljes élet
érzelrni és gondolati megpróbáltatásainak összefoglalása Vas István megrázó kor
és önvallomásában ; elhallgatásaiban is súlyos dráma, mint Thurzó Gábor éppen
csak éreztetett tragédiája, éles, de barátságos elvi vita a Hernádival és Jancsá
vai folytatott hármas beszélgetésében. Ahány beszélgetés, annyi műfaj, annyi
egymástól különböző forma - de míndegyikben ugyanaz a hozzáértés, nemcsak
a megkérdezett életművének, hanem egész érdeklődési körének, művészetének,

tudományos tevékenységének, és ezen túl: az egész művészetí ágnak, Iestészetnek,
szobrászatnak, zenének, filmnek vagy tudománynak, marxista filozófiának is:
rnerete. Hegyi Béla interjúiban azonban nemcsak ez a sokrétűség nyűgözí le az
olvasót, hanem céltudatossága. érdeklődésének egyírányúsága mellett választá
sainak, kérdéseinek. a beszélgetések tónusának szabadsága - ez vonja be mai
irodalmi életünkben színte egyedülálló szellemi aurával kötetét.

Feltehetően azért, mert a hivő ember szellemi szf'érája a szabadság. Ez a
szféra pedig olyannyira átjárja a szellem egészét, olyannyira szavak alatti, hogy
a szavak legnagyobb rugalmasságát, játékosságát is lehetövé teszi. A hivő em
ber alkalmazkodhat, átveheti partnerének nyelvét: hiszen egyetlen nyelvhez sem
kötött, számára Isten a lét valamennyi szf'érájának nyelvén megszólal, így a vi
lágnak feltett kérdések valóban a világra, a jelenségek természetére. mozgására,
lényegére, s nem egy világon kivüli metafizikai problémára: a világ értelmére
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vonatkoznak. Valódi kapcsolat csak akkor jön létre, ha további, hátsó kérdések
nélkül, teljes odaadással a velünk beszélőre figyelünk: azt, a kapcsolatban, tel
jességnek elfogadva. A hittételekhez való merev alkalmazkodás, azok emlegetése
- bármilyen hi tről is legyen szó - a kétkedésnek vagy a szellem felszínességé
nek álruhája. Hegyi Béla - aki a beszélgetésekben nyilvánvalóan a katoliciz
must képviseli - mindvégig le tud mondaní hivatalos szerepéről: csak az ér
deklődő embert látjuk, akinek hitét sohasem kérdéseinek merev szándékoltsa
gúból, hanem inkább az ezekből kicsillanó meggyőződésből látjuk. Olyannyira
egyenrangú ernbei-í és nem dogmatikai, szervezetí partner, hogy dialógusaiban
még érzelmeit sem titkolja; a figyelmes olvasó a mélységes tisztelettől a gyön
géd figyelmen át egészen a bosszúságig lehet tanúja érzelmi reakcióinak. Ezek
az érzelmi tónusole is árnyalják, gazdagítják dialógusainak szintjeit.

Túlságosan is leegyszerűsítenénk ugyanis e könyv méltatását akkor, ha ezek
ben a dialógusokban mindössze két ideológia legmélyebb lényegének szemben
állását, kibontásat keresnénk. Ez a dialógus a világ nyelvén, egymás melIetti
és egymás feletti, különböző nyelveken és szinteken folyik. Amikor arról be
széltünk, hogy Hegyi Béla könyve napjaink szellemi életéről szelgálhat doku
mentumként, elsősorban ezekre a szintkülönbségekre gondolunk: arra, hogy ki
milyen formában, nyelven éli meg ezeket a sokféle módon átélhető kérdéseket.
Természetes, hogy az átélés mélysége szempontjából az interjúkat nem tekint
hetjük teljesen hiteles vallomásnak - hiszen mí is késztetné a marxista iro
dalomtudomány, szocíológía vagy néprajz művelőjét arra, hogy legbenső prob
lémáit éppen a Vigilia olvasói előtt boncolgassa? A válaszolás módja, a beszél
getés "szinten tartása" azonban így is sok érdekes információval szelgálhat.

S a, legfelső szint, a dialógus első lehetősége éppen az információk cseréje.
A Vigilia olvasói, akik számára ezek az interjúk készültek, a .magyar művészet;

irodalom, a humanisztikus tudományok, filozófta . kérdéseiről ismerhettek meg
számos érdekes adatot és véleményt. Ez egyben az az első szempont. melynek
alapján Hegyi Béla beszélgetőpartnereit válogathatta. A második ennél legalábbis
egy fokkal mélyebbre: a beszélgetőpartner szernélyiségének megismeréséig. a lát
hatótól a láthatatlanig hatol. Ezek a beszélgetések csak ritkán állnak meg az
objektív információk szintjén: itt már, az élet objektív, közölhető értékei mellett
az az intenzitás is megérezhető, ahogyan ezek az értékek az alkotot, a gondol
kodót megmozgatják - sőt, néhol az a drámai feszültség is, ami a katartikus
élményt - vagy legalábbis a katartileus kibontakozás vágyát kíséri. A dialógus
nak eza le§.;mélyebben mogfogalmazható színtje: az ember párbeszéde tudato
sodó ví lánnézetével, önmagával, s mindazzal, amit a világból önmagává asszi
milált - míndazzul, amit kora történeti, társadalmi, ideológiai problémáiból
tudva és tudatlanul magába olvasztott. Ha nagyon általánosítunk. ember és vi
lág párbeszéde ez - de fogalmazhatunk úgy is, hogy két világ dialógusa ugyan
azon emberi lélek színpadán, hiszen Hegyi Béla interjúiban kivétel nélkül olya
nokkal találkozunk, akik a kétféle, a transzcendenciát elfogadá és az azt eluta
sító világnézetet legalábbis életük egy-egy szakaszában megismerhették. Törté
nelmi vílágrendek fordulójában élünk, s ennek a könyvnek szereplői vala
mennyien átélték ennek a fordulának benső eseményeit - s talán ez a törté
nelmi egyöntetűség az, ami a megkérdezetteket leginkább összefűzi.

A külső tevékenység, az életmű - és a belső világ, a személviség rejtett
drámájának szintje után a dialógus harmadik mélységo már-már a kifejezhetet
lenbe vész. Itt már, a mégoly tisztességesen adott válaszok sem biztos, hogy a
kérdésekre felelnele A dialógus szintjei - bizonyos ideológiai differenciák ese
tén - paradox .módon magában a párbeszédben térnek el egymástól; s ez, nem
a beszélgetőpartnerek szemelyíségének, jóhiszeműségének vagy tisztességének, ha
nem ennél mélyebben : a transzcendens és a transzcendenciát el nem fogadó
világkép különböző megfogulmazhatóságának kérdése.

Szándékosan kerülöm a hivő, vallásos és a marxista vagy materialista kife
jezéseket. Nem fedik pontosan azt a kétféle - a világlátás módjában kétféle
világnézetet, mely, egy fokon túl, már csak szavak nélkül kommunikálhat egy
mással. Hiszen a mereven dogmatikus katolicizmus éppen olyan zárt hasonlat
rendszerben gondolkozik, mínt a vele szemben álló, mereven rnateríalisztlkus. A
transzcendencia fogalma sehonnét sem fejezhető ki az antropomorf erkölcsi ítél
kező vagy az antropomorf, meghosszabbított élet túlvilágának képrendszerében;



s az igazán hivő ezt a képrendszert csakis mínt tudottan szimbolikusat, s nem
mint adekvátan kifejezőt használja. A kétféle nyelvhasználat éppen ebben, a
megfogalmazhatatlanság elfogadásában tér el egymástól, a dialógus határai itt,
és nem a tettek, a segítőkészség, az ember meggyőződésének, véleményének

'tiszteletben tartásában jelentkeznek - s egyben itt is mosódnak el, egy szavak
nál mélyebb értékrendszer létezésében.

Mert, ha ezen a szinten, a hit színtjén nincs is dialógus - hiszen Hegyi
Béla is írja: "a hitet megmagyarázni, akár egy másik hivőnek is, de még in
kább nem hívőnek, lehetetlen vállalkozás" - az ember létének van egy, még
a hitnél is mélyebben meghatározó szintje. A magatartásé, vagy a szereteté,
mely Pilinszky szerint, több a hitnél. Derkovitsné - aki arról is beszél, hogy
sem ő, sem férje nem hittek Istenben - életét, ezt a magyar művészet számár-a
is rendkívül jelentős életet ezzel a két mondattal mesélí el: ..Mondtam Gyulá
nak, hogy segítek rajta. - Úgy tudtam segíteni, hogy odaköltöztem hozzá". Az
olvasó - míndenki, aki sokszor és gyötrelmesen találkozott már a szavak ki
fejezőerejenek tehetetlenségével, és aki az élet jelenségeiben az élét. mélyebb,
transzcendens értékeinek felvillanó jeleit keresi, vagy néha-néha megsejti ezeket
a jeleket, itt egy másféle, nem emberi szavakkal megfogalmazható dialógus
áhitatát érzi. Vagy - Pilinszky gyönyörű szavával: reménységét.

HORGAS BÉLA VERSE

Újabb részletek

(milliárd kis fejét bordó-poros lomb
alatt a domb

nyüzsgeti édes-kés-kása-fényben
tompa égbe

vakul a koponya-kalitból kiröppenő

bokrok alján világhírű feketerigó
kaparássza hangyák kukacok útját
kétlábú oldalvást bámul elbíbelődik

vörhenyes levelet tépked
ez kinn van ez benn van ez részt vesz

én késemet kásámat át
és /böktem

én tájképemet-mézemet méhviasz-Iépet
pörgetem csolnakon csorgás
január, február téli nyár hideg ősz

langy tavasz
se vigasz elhal)

-
(ki jár az álmos almafák alatt délután
szederinda vérét arcán ki maszatolja
bozót zörög és szitál zöld akácfapénz
a birs barna bolyhában ijedt motozás
ezüstk és nyelén átfutó egyensúlyozás
üvegpoháron ferde cseruléletsuqár törik
megrázkódnak a délutáni almafák
lépése ha volna jönne most visszafelé
egy tópartra gondolok fényrezes fákkal
kockatér sötét horpadásait köd üli meg
a szétlazult ház lézengő falai között
langyos porban alszik két galambtojás)
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