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Lényed ott minden lényeget kitölt
AZ 6DA VILAGKÉPÉRÖL

11.

József Attila költészetének egyik legfontosabb problémája, gondolati és formai
sarkpontja az, ami ebben a sorban megfogalmazódik: Lényed ott minden lényeget
kitölt.

Bizonyos, hogy a sor előhívásában volt szerepe a lényed-lényeget hangzást
hasonlóságának, a belső rím sodrásának. sőt, a csaknem perszeverációként ható,
mégis különértelmű szavak hangzásí varázserejének. Mégis, a kép sokkalta fon
tosabb belső tartalmat fed föl: a határok közé zárt, tér és időbeli egyídejűségbe,

csak önmagával azonosságba szoritott világ egyszerre nemcsak önmagát fejezi ki:
a József Attila-i világképben a transzcendencia immanenssé válik, a létezés egy
rendjén áttűnik egy másik, a tökéletesen tele, tömör világot, a lényeget, a tovább
nem redukálhatót kitölti egy másik valóság: az első által felidézett, mégsem csak
idézett, mégis, anyagában is létező: lényed, mely ebben a viszonyban azonos lesz
az elmében már preformált lényegekkel, maga is lényeggé válik, s most már ez
sz a lényeg, ami ettől kezdve mindennek a lényege. Nemcsak tartalom, hanem
a tartalom-jellegtől megkülönböztethetően, a más dolgok értelmét, mindennek, a
létezésnek értelmét jelentő lényeg. Ez a kitöltés azonban meghagyja a "minden
lényeg", a más lényeg jelenlétét. A költői nyelv kimondott valamit, ami önnön
lényegével, a definiálhatóság egyértelműségével ellentétes, s ezt saját nyelvi lehe
töségeível, látható logikáját meg nem sértve tudta elfogadhatóvá tenni. József
Attilának nem kell új nyelvi kifejezőeszközöket keresni, mint a következő gene
ráció költőinek, a nyelv konvencionális struktúráját érintetlenül hagyja, sőt para
doxonaiban maximálisan kihasználja - és maximálisan ahhoz kötődik. Tulaj
donképpen sok más szó állhatna itt a lényeget helyett, csakhogy éppen ennek
rendkívül szuggesztív hatása is kelti azt az érzést, hogy egyetlen főnév sem lenne
ilyen mélyen, sziklakeményen ellentétes a "kitölt" igével. Kitölteni az űrt, a homo
rúságot, az edényt - egyszóval: a formát lehet, semmiképpen sem a lényeget.
Maga a költemény készített elő bennünket erre a képben, formában - térben
- látásra: még bennünk cseng a szív legmélyebb üregeinek visszhangos csendje,
még élő a képsor, mely a mélyüket, formájukat szerető, ahhoz tapadó hallgatag
vermeket, a falak közé szorított termeket láttatja velünk. Nemcsak az Ödában 
József Attila versteremtő rendszerének egészében sem szakadhatunk el a tér
euklideszi Iogikájátől, ez az euklideszi térlátás azonban itt kitágul, a dolgok lé
nyegéhez nem tartozik többé a tér egysége, meghatározhatósága. A világlátás
intuitivitásában nem - de Iogíkájában, hagyományaiban, kifejezési lehetőségeiben

még igen: az egy térben, egy anyagban jelentkező különneműség csak a hagyo
mányos tér-idő rendszerben, a forma-tartalom, üresség-kitöltés nyelvén fogalma
zódhat meg. Ez a sor formájában, szerkezetében konvencionális, tartalmában, a
konvencionális nyelvi rendszer szerint abszurd. Ez a kép is egyike azoknak a
nyiladékoknak, ahol József Attila költői rendszerébe, a világ látható rendjébe,
nyelvi kifejezhetőségébe betör a rendbe nem foglalható, nyelvvel kifejezhetetlen.

A következő sorokban már vissza is tér a korábbi logika: a külső és a belső

itt világosan kettéválik, a versszak négyszer ismétli meg, mintha bibliai gondolat
ritmus . szerint áradna, a kettéválasztást és megkülönböztetést - de a József Atti
lánál szokásos módon a két-sorok, illetve képek nemcsak párhuzamosak, hanem
szekvenciájuk egyben haladás is: a dichotómia haladása az interiorizáció felé.
"A pillanatok elvonulnak" - eltűnnek; "csillagok gyúlnak és kihunynak" - sem
mivé lesznek; de a világ múlékonyságával szemben (a versben is kétszeres "de"
vel nyomatékosítva) "Te" megmaradsz szememben és fülemben: a belső valóság
- mely egyben nem-valóság, emlék, képzelet csupán - az érzékek konkrétumá
ban múlhatatlanná lesz. Múlhatatlanná és időtlenné. A valóság kétszeresen fordul
itt: egyrészt az objektívnek és az örökkévalónak megszekott képe: az idő és a
csillagvilág tűnik el - másrészt a merő képzelet. a Te vágyképe testté, érzetté
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válik, s mint ilyen, ismét egy fordulattal, anyagtalantil örökkévalóvá. Még fino
mabban sejtelmés a barlangban lengő csend képe: a még érzékíbb "ízed" kifeje
zőjeként, s a fül, a szem, a száj után most a tapintás, a kéz képe lép a fel
sorolásba. Itt már azonban egyedül áll az emlékképr "a vizespoháron kezed",
mely egy belső örökkévalóságban "föl-földereng". Misztikus szó - bevezetője a
következő képsornak, mely tartalmában, de formailag is tudatos, míntegy "idézett"
asszociációival a létezés misztikus mélységeíbe kalauzolja az olvasót.

Az Oda második részében az én vílággá, lényeggé, s ezen át kozmikussá tá
gul: ezt a kozmoszt lengi át, járja be, tölti ki teljességében a másik, a Te. A har
madik rész, a nagy misztikus vízió éppen ellenkező előjelű: itt a költő az, aki
elmerül a világban, annak mikro- és makrokozmoszát folytonosan egymásba játszva
éli át; a térélmény keretében téren és időn kívüli valóságot teremt. A különne
műségek észrevehetetlenül illeszkednek: anyag és lélek, fent és lent, kint és bent
váltják egymást a látszólagosan tisztán fogalmazott leírásban. Mintha utazás
lenne ez a rész - a folytonos változást szuggerálő igék is ezt sugallják - az
anyagból egy anyagban nem fogalmazható (bár nyilvánvalóan anyagi) esszeneiába.
Olyan egységek, egyezések, összeolvadások fogalmazódnak meg itt, amelyek az
Unio mystiéa megfogalmazhatatlanságát idézik; a mísztíkus-vallásos utalások
egyébként magából a szövegből is kiolvashatók - József Attilánál meglehetősen

szokatlanul.
Mindjárt a bevezető sorok: 0, hát miféle anyag vagyok én - én, a test, a

föld, az ittlét - melyet a szellem, a megfoghatatlan, sem anyag, sem lélek, s
valamiképpen mégis mindkét szubsztancíát tartalmazó jelenség, a pillantás képes

"!itjárni és átalakítani. A pillantás: üzenet, kilépő fény, ez a - leülönösen ebben
a kontextusban - rejtélyes fiziológiai fogalom, a látásnak, ennek a befogadó fo
lyamatnak virtuális ellentéte. A .Jcéspenge tekintet" anyagót metsző, alakító píl
lantássá, nem materiális erővé válik ebben a két sorban - hogy aztán rögtön
megforduljon a kép, s az "én" anyagból szellemmé, fénnyé, saját maga számára
is ámulatra méltó tüneménnye - a Te pedig táj já, földdé, anyagga váljék. Előbb:

a pillantás mélyed az anyagba - most: a fény járja be a testet, egyelőre, gyen
géd simogatásként, még felszínét, lankáít, hajlatait - de ezt márís tájként. a ter
mékeny jelzővel ismét a föld egy darabját idézve elénk. Ez az "ámulatra méltó
tünemény" azonban azért méltó az ámulatra, mert a nem valóságban képes a
valóság megélésére; a termékeny testet ködök formázzák, köddombok emelkednek,
s a köd foltjai mélyülnek völgyekké - köddé, mely a bennünket körülvevő ter
mészet egyik legsejtelmesebb tüneménye: van és nincs, látható és láthatatlan, el
takart tartalom és tartalmában, mélységében a semmit idéző látomány. Anyag,
de foghatatlan, megragadhatatlan, szinte az időn is kívül levő - hiszen, ha rá
nézünk, már elfoszlik, ha megfognánk. már semmivé válik. Mégis: átláthatatlan
ságával, anyagszerűségével és látszólagos képlékenységével vizuális képzeletünk
ben mintha ellentéte is lenne a semminek, amit sokkalta inkább a sötétséggel
vagy szűrkeséggel szoktunk összekapcsolni. "A semmiség ködén" ezért olyan frap
páns és átütő erejű kép: érzékelteti, ugyanakkor tagadja is a semmit, halvány,
fedett anyagszerűséget kölcsönöz neki. Nem véletlen kép: úgy szállong a semmi
benne I mintha valaminek lenne I a pora - írja néhány évvel későbben a költő.
A kép egyébként majdnem konkrét közlés. a távoliságnak. az érintkezés képze
letbeliségének metaforája - vagy talán több is lenne ennél, az anyag végleges
semmiségének lenne kimondása? Nem merjük ez utóbbit biztosan állítani ; bár
a költemény egy későbbi pontjának értelmezése elfogadhatóvá teszi ezt a fel
fogást is.

Fel kell még figyelnünk e néhány sor hangzást, formai egységére, a "miféle
lélek és miféle fény I és ámulatra méltó tünemény" fel-felsikoltó é hangzóira. a
három soron át húzódó sikolyszerű rímekre, melyeket a negyedik rímtelen sorban
az alliterációk erőssége ("Termékeny tested lankás tájai"), s ezáltal a sor kohe
renciája, súlya kompenzál. Különösen szép az átvezetés: a termékenyben még
egyszer, szinte rejtett rímként visszaütő, kiáltó é, a termékeny testednek az előző

sorokkal egyező hangzásí képlete után a mindössze két a - á hangzású szó (lankás
tájait), mely éppen ellentétessége miatt nyomatékossá, itt: a szellemmel, a fény
nyel szemben anyagszerűvé, lejtőssé, lentivé válik. A sor ritmusa is elnyugszik,
az előzőek Idegessége. nyugtalansága után lassúvá, ünnepélyessé változik.

Ez a lassulás, a hangzók mélyü1ése vezet át a következő két sor komolysa
gába. Ez a két, külön strófába szedett sor, mindenekelőtt bibliai reminiszcenciái
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miatt hat orgonaszószerűen ünnepélyesnek. "ts az ige testté lett" - olvassuk Já
nos evangéliumának bevezetésében. Mintha ez az ige hatolna be a test megnyíló
rejtelmeibe: a kép egyszerre szakrális és profán, spekulatív és erotikus. Első, leg
felületesebb rétegében még egyszerű, hasonlító kifejezés - de már ebben a szfé
rában is különösen ünnepélyesnek érezzük a ritkán használt, ebben az értelern
ben csak a biblikus kontextusban értelmezhető szavak: "ige" és "alászállhatok"
különös, bibliai-mitikus rezonancíája miatt. "Alászállni" az alvilágba, a halálba,
a dolgok mélyére, gyökerei közé szokott az emberi szellem, mint ahogyan itt is a
testnek saját magánál mélyebb jelentésébe, rejtelmekbe száll alá a lélek, egy
értelműen magyarázhatatlan. kifejezhetetlen lényegbe. De a "megnyílt" jelző, bár
az értelemre vonatkozik, finomari a testre is átsugárzik, a női testre, mely meg
nyílva befogadja az alászálló igét - a megtermékenyítő szellemet, a férfi-princí
piumot, s ezáltal a kép asszociációinkban elválaszthatatlanná válik a szerelem
aktusától. A szerelmi költemény itt magára a beteljesülésre utal, azt tükrözi, a
költemény középső részében, szimmetrikus csúcsán a legmélyebbre hatolás és leg
magasabbra emelkedés csúcsára érve. Az első részben a távollevő szerelmes csak
a szél, a hegyek, a patak őt felidéző képeiben, a költő számára is távoli asszociá
cióként jelenik meg. A másodikban közeledik, örök jelenlétté válik és ínteríorizá
lódik: ízed, miként barlangban a csend / számban kihűlve leng - itt, a harma
dikban a költői én az, aki "alászáll" a szerelmes testének rejtelmeibe, meglátja
titkait, s átolvad a női test univerzumába úgy, hogy az valójában a mindenséggé
tágul körülötte. A leírás, ábrázolás tárgyilagosságával, a szervek és funkciók bá
mulatosan megfelelő, taníthatóan pontos megjelenítésével. mindennemű eksztatikus,
patetikus áradás tökéletes rnellőzésével ez a rész mint a szerelmi egyesülés mísz
tériurna - vagy megfordítva; mint a misztikus egyesülés nem misztikus leírása
is olvasható. Bizonyos, hogy a költő intenciója szerint is - s térjünk vissza en
nek az intencionalitásnak bizonyítására ismét a versrészletbe épített idézetekhez.

Véleményünk szerint nem kétséges a megnyílt értelembe az ige bibliai su
gallata. Az idézet rövidesen hasonlóval, még kevésbé félreérthetővel, vallásos
szöveg szó szeríntí átvételével folytatódik.

Ezen a 'benső tájon a költő utazása olyan határon kezdődik, mely még egy
szerre kint és bent: a vérkörök rózsabokraiban, ebben a hajnalszínű derengés
ben, az élet legáltalánosabban használt metaforájában. Egyben a valójában leg
fontosabb áramlásban, a vérében, melynek itt két célját, a saját maga számára
legfontosabb kettőt említi a költő. Nem lehet az, hogy magyar olvasónak ne jus
son eszébe erről a képről - mint ahogyan szinte lehetetlen, hogy József Attilának
ne jutott volna eszébe - Petőfi csodálatos szerelmes képe: a Reszket a bokor.
József Attila kettős képe közül az elsőből az "orcádon" szó régies alakja vezet
át a másodikba, az archaikus hangulatú imádság, az üdvözlégy Mária egy sorá
nak szinte szó szerinti átvételéhez: méhednek áldott gyümölcse legyen ("Aldott
a Te méhednek gyümölcse"), A kapcsolat megteremtődött: a testiség és a lelki,
szimbolikus szféra találkozott a szerelemben, a szerelmi vágy kimondatott; az
"érintés", a bibliai értelmű "megismerés" megtörtént - most elkezdődhet a má
sodik fázis, a "bejárhatom" fázisa, a test másféle tájainak megismerése.

Az itt következő képek lényegét, egyedülálló grandlozítását az adja, hogy
egyszerre konkrétak - konkrétságuk a Iényegesnek, a jellemzőnek olyan kieme
lésével történik, mely önmagában véve is páratlan költői teljesítmény lenne - és
önmagukon túlmutatóan metaforikusak. Aligha lehetne a test, a bonyolult élő

szervezet funkcionálását, szervei összehangoltságát, komplexitásának valóban rej
telmes gazdagságát ennél a versnél költőibben, szebben leírni - s azért nem,
mert ez a szépség a hasonlatok pontosságából. a figyelem alaposságából s az oda
figyelés költőiségéből. a lényegben a harrnóniát és szépséget meglátó képességből

fakad. Ez a rész, akárcsak a költemény egésze, egy nagyszabású tájélményre. táj
leirásra épül: az anyagra, a földre - s ennek megfelelően, korántsem esetlegesen
kezdődik a benső táj leírása a talaj képével - de mennyire humanizáltan, az
.,érzékeny" talaj éval, s milyen gyöngéden a "gyökerecskék" kicsinyítésével. A
.,bontva bogját" nyelvi bravúrja, az alliteráció és a belső rím összeolvadása az
erek önmagukba visszatérő bonyolult rajzát érzékeltetik, s ez ismét csak beve
zetése, nyelvi bevezetése a lombos tüdőd szép cserjéi saját / dicsőségüket susogják
képnek, ennek az elsősorban akusztikai élményt nyújtó részletnek, mely a szi
nesztéziás élmény tökéletes példája. Maga az akusztikai hatás az. ami a képet fel
éleszti: a hajladozó, mozgó lombozat látványa, nedvességének, életteliségének, szí-
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nének érzetei a susogása hallatán jelennek meg előttünk; a susogást pedig be
vezeti a cserjéi szó szintén susogó, szuggesztív hangzása. Maga a kép: egyrészt
a tüdő anatómiailag hiteles, anatómiájából a leginkább [ellegzeteset, láthatót ki
emelő leírása; másrészt: a lomb, az erdő képével újra behozza a kezdeti erdős

képet ("a törékeny lornbok alatt") - sőt, ez utóbbi felidézésével kissé a tüdő

lombjainak törékenységét, mulandóságát is sejteti - ismét egy későbbi kép, illetve
a vers egyik. fő mondanívalójának előrevetítéseként. Ezek az átvezetések a leg
biztosabb jelei József Attila költői biztonságának, nagyvonalúságának, annak, ami
feltehetően ösztönösen is, költeményeinek új és új összefüggéseket megmutató
struktúráját, e struktúra rnindig tökéletes egyensúlyát létrehozza. A "saját dicső

ségüket susogják" azonban ennél az előbb említett két vonatkozásnál is többet
rnond: egyrészt a szerelmes odaadását fejezi ki, mindenekelőtt az ámulatot és a
hódolatot; majd a test önmagában való tökéletességének felismerését (itt kapcso
lódik az Oda legközvetlenebbül a Varázs hegy Hans Castorp-monológjához, a Ma
dame Chauchat-hoz intézett eksztatikus szerelmi vallomáshoz. A "saját dicsősé

güket" ugyanekkor ismét csak bibliai reminíszcenciákat ébreszt, mintha Isten
dicsőségéről hallanánk, aki saját dicsőségére teremtette az eget és a földet, egy
szerre kívülről: megalkotva. és belemerülve abba: kitöltve és mégis fölé emel
kedve. A lombos tüdők erdőképzete szintén ilyen önmagában teljes, s mégis: a
fölötte szálló levegő tágasságát is érzékeltető képet idéz. A tüdő, mely nemcsak
a mellkast tölti ki, hanem rései, "lombjai" összeilleszkedésével 'onmagát is, ebben
a képben ismét a "lényed ott minden lényeget kitölt" térbeli abszurdítását idézi.
S míndezeken túl: nemcsak a finom visszacsatolást érzékeljük, a rózsabokrok 
lombos cserjék képalkotási homogeneítását, s ezzel a látomás egységét és hiteles
ségét, hanem a "gyomrod érzékeny talajáról" most fel is röppen a tekintet, egy
magasabb és tágasabb, susogó régióba: a mozdulatlan földről a hajladozó, a szél
nek kicsit mindíg metafizikai borzongást keltő mozgalmasságába.

S íme, a mozgalmasság most már szinte a mindenségre terjed ki: az "örök
anyag" halad, megszakíthatatlan folyamatban - a kép nemhogy profán lenne,
hanem egyenesen fenséges, a kintet és bentet, romlandóan mulandót és elmúlha
tatlan lényeget összekapcsolván - s mindezt a két sor lassú, komoly ritmusa is
tükrözi. S hogyan is lehetne a vesék funkcióját költőibben, a salakból az újat te
remtést misztikusabban jellemezni a folyton buzgó, forró kutak képénél ? Beljebb
már nem kerülhetünk: alagutak, a föld láthatatlan mélységéből fakadó forró
kutak közelébe, a középpontba érkeztünk, az "örök anyag" rnélyére. A táj bejá
rása befejeződik, s a részek mögül most kiemelkedik az egész víziója, mintha
saját utunk végigjárta után most a körülöttünk levő táj emelkednék fel, s a lát
vány szuggesztiója után most a mozgás káprázata ragadna magával.

A következő versszak nem is szól semmi másról, mint a mozgásról, s a moz
gással párhuzamosan a képek síkjai is folytonosan változnak. A "hullámzó dom
bok" ismét a termékeny test lankás tájait idézi - de most már bent, egy rejtel
mes, homályos mélységben, csíflagfényben ; a mozgalrnasság egyre fokozódik, a sor
nyi egységek félsorokká törnek, majd élesen rövid, kétszótagos sorok jelennek meg
- bogár, hínár - s az élő állatokkal, hínárral mind baljóslatúbbá is válik a kép.
mintegy az élet kegyetlenségát hangsúlyozva. A versszak képi világa a makrokez
moszból, a rezgő csillagképektől a bogár, hínár mikrokozrnoszáig szűkül, hogy
aztán, mint lüktető csillagfény, ismét a mindenségig táguljon : "nap süt, homályló
északi fény borong". Mintha örvényben forognánk. a csillagoktól a mélyberántó
hínárig, majd ismét fel az égbolt sugárzó és rejtelmes tágasságáig. A képek zuha
tagát egyetlen értékelő, elvont sor bontja meg, olyan elvont fogalmakkal, melyek
asszociációs tartalmukkal egyaránt vonatkozhatnak a biológiai lét egészére, meg
másíthatatlan törvényeire - s így, ha értékrendjük az erkölcs tartományában he
lyezkedik is el, inkább az élet szükségszerűségeire, mintsem kívülről való mínő

sítésére vonatkozhatnak. A "kegyetlenség és a jóság" azonban egyben utalást is
jelent a szerelem érzésvilágára, és visszatérést - a makro- és amikrokozmosz
bejárása után - az emberi szerelem nagyságrendjébe -, hogy utána a vers még
egyszer alámerüljön a belső táj univerzumába. A mozgás után előbb az egyidejű

ség állandóságába szállunk le, egyszerre a napsütés világosságába és az északi
fény borongós félhomályába, s utána ismét csak egy lényed ott minden lényeget
kitölt jellegű sorba - immár harmadszor a költeményben. Fi~yeljük meg azt a
szoros logikai rendet, melyennek a versszaknak egymást követő, leíró képeiben
tükröződik: sehol semmi ellentétesség, egymást fedés; mintha még halvány (bár
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igen halvány) asszociatív átvezetés is lenne egyes tagjai között: tavak mozdulnak
- munkálnak gyárak - sürög millió. Biologikumában mennyire humanizált, mi
lyen természetesen illeszkedik az öntudatlan tevékenységbe a munkáló gyárak
képe (ezzel a gyárakat József Attila világnézetének nagyon is megfelelően a lé
tezés alapjelenségeínek, szükségszerűségeinek, mintegy a biológiai lét produktu
mainak sorába emelve). S aztán, a versszak végén, hirtelen más látásmódba for
dul a költemény, a kép kimerevedik, a horizontok, a láthatóság különböző formái
egymásra kopírozódnak, s mindazt, ami eddig a térben játszódott, kitölti a létezés
egy másik dimenziója, az idő - méghozzá a mozgást és állandóságot egyaránt
magában foglaló idő, az idő paradoxiája, az örökkévalóság.

A költemény - s itt nagyon is helyénvaló lenne ódát írni, nemcsak címe,
hanem most már műfaji szempontból is tökéletesen érthető meghatározottsága
miatt - túlnő a szerelem személyességén. Jóformán mindegy már, hogy kinek a
testéről van szó: a létezés maga itatódik át itt az örökléttel. az öntudatlan örök
kévalósággal, mely nem tudja, nem tudhatja, hogy a lét és a létező milyen for
máját választotta lakásául. Oda ez a vers ebben az értelemben, talán az örökké
valósághoz szólóan, a lét dadogása felett a törvényhez; de óda, mégiscsak, a sze
relmeshez szólóan is: hiszen van egy szó, mely ezt az egész elvont és általánosí
tott világképet megint egy konkrét és belső világban helyezi el. Tartalmaidban 
akárcsak a lényeget kitöltő lényed: Te magad vagy, aki a náladnál nagyobb tel
jességet befogadod, s egy vagy ezzel a szavakban meg nem szólaló, öntudatlan
teljességgel.

(Folytat juk)

NAPtó

Tízéves államtitkárság
Miklós Imre, az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke tíz éve államtitkár. 1948-tól
1951-ig az ifjúsági mozgalomban tevékenykedik, 1951 óta pedig a közvetlenül a
kormány felügyelete alatt működő Aliamí Egyházügyi Hivatalnál dolgozik külön
böző beosztásokban. 1971-ben a Hivatal elnökévé, államtitkárrá nevezik ki. Sze
mélyében először kerül a Hivatal élére tapasztalt, józan politikus, nagy tudású
és távlatokban gondolkodó vezető. Egy interjúban - utalva életútjára - a kö
vetkezőket mondja : "Ifjú korunkban sok mindent másképpen gondolunk, egye
bek között azért is, mert nem rendelkezünk kellő tapasztalatokkal. Később sok
mindent megtanulunk - megtanultunk más területeken is -, mert nemcsak a
közmondásbeli jó pap tanul holtig. így - egyebek között - felismertük, hogy
nem szabad a vallásos embert eleve a szocializmus ellenségei közé sorolni. Az
osztályharc frontvonala nem köztük és közöttünk. hanem a szocializmus hívei és
ellenfelei között húzódik."

Miklós Imre tízéves államtitkárságához fűződik az MSZMP által meghirdetett
szövetségí politikának következetes érvényesítése az állam és az egyházak viszo
nyában, annak a gyakorlati együtt munkálkodásnak a kialakítása, amelyet Kádár
János, az MSZMP első titkára oly határozott hangsúllyal fogalmazott meg nem
egyszer immár történelmi jelentőségű beszédeiben, megnyilatkozásaiban. "Az el
múlt két évtizedben - a társadalmi fejlődéssel összhangban - megerősödtek

egyházpolitikai helyzetünk sajátos vonásai - jellemzi az eddig megtett utat Miklós
Imre -, amelyekben most már magasabb szinten ötvöződnek a múlt tapasztala
tai és küzdelmei, mai eredményeink és gondjaink, a kitűzött célok és feladatok.
Az egyházakhoz való viszonyunk nem taktika és nem manipuláció. Ezt igazolja
szövetségí politíkánk, amely a vallásban önmagát kereső embert is a szocialista
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