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l. Elöljáróban

E tanulmány ihletésének három forrása volt: a magyar költészet
angol nyelvű antológiájának összeállítása volt az első, melyet Tá
bori Pállal és Makkai Ádámmal együtt szerkesztettem, s mely végül
Makkai gondozásában jelent meg.' A második József Attila életének
és költészetének szentelt monográfiám volt,"melynek egyik fejezete:
József Attila Istene magyarul is megjelent a Vigilia 1998. júniusi szá
mában. A harmadik, úgy tetszik folyamatos inspiráció Dante Isteni
színjáte'ka, mely esti olvasmányom immáron három éve.

A magyar költészetet számba véve természetesen nem gondolha
tok teljességre. Elsősorban azért nem, mert csak befejezett életmű
vekkel foglalkozom, mondjuk az ómagyarMáría-siralomtól a nemrég
elhunyt Lászlóffy Aladárig. Ehhez a hozzáálláshoz az a körülmény
vezetett, hogy az élő költők akár haláluk napjáig megváltoztathatják
véleményüket, mint tette azt Ayer, az ateista angol filozófus, vagy
Koestler, a világhírű író, akik életük utolsó szakaszában hinni kezd
tek a halálon túli létben, vagy éppenséggel a valláscsúfoló Voltaire,
aki a halálos ágyán egy jezsuitáért küldött. Megjegyzendő,hogy bár
átolvastam a Hétévszázad magyar költői3 kötetnek harmadfélezer lap
ját, és újraolvastam hetven magyar verseskötetet, az összmagyar köl
tészetnek csupán egy hányadát (remélem, jelentős részét) birtoko
lom. Nyugaton élő - egykori emigráns - magyar író vagyok, így
nem meglepő, hogy példáimnak jelentős része külföldön megjelent
költő vallomása. Ez nem elfogultság vagy előítélet, hanem a lét-érzés,
a sors-variáció következménye.

Minden valamire való költő felteszi magának a kérdést: van-e Isten
- mondta nekem egykor Fáy Ferenc, akit a hatvanas-hetvenes évek
bel- és külhoni ítészei egyaránt rendkívüli költőnek tartottak. Ha a
kérdés felmerül, és bizony a javánál fontos is, akkor egyben a túl
világ fogalma is felbukkan, akár kifejezetten, akár áttételesen. Isten
a túlvilág egy másik dimenzióját is feltételezi, mint amiben élünk.
Dimenziót, ahol az első három fizikai törvényei módosulhatnak.
A 21. században nem kell feltétlenül lokalizálni a lélek állomásait,
a pokol bizton nem a föld méhében, a menny aligha a cumulusfel
hők felett létezik. Feltételezhető, hogy olyan halál-utáni lélekálla
potokról elmélkedünk, melyek a lélek átélési folyamatai a halál
után. Aztán van egy másik lehetőség is: az univerzum, minden ha
talmassága ellenére is egy olyan kezdet eredménye, amikor tér és
idő nem volt még, de létrejött, továbbá nincs fogalmunk arról, hon
nan és milyen tért hódít a legutóbb tágulónak gondolt univerzum.
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Az istenhit csíráit és primitív jelentkezését megtapasztaltam a
guyánai indiánoknál, kiknek legendáit kutattam 1969 és 1972 között.
A makushi, wapishana, wai-wai indián centrumokban nem volt törzs,
ahol ne hittek volna valamiféle felsőbb lényben. Hol egy magas he
gyen lakott 6 (a Roraima csúcsán), vagy "elrendezte" máshonnan hí
veinek, illetve territóriumának ügyes-bajos dolgait. Gondja volt a fák
és folyók szellemeire is. Indiánjaim zöme megkeresztelkedvén köny
nyen szívébe fogadta a keresztény Istent. Talán nem mellékes, hogy
anglikánok, katolikusok, baptisták lettek belőlük,attól függően,me
lyik felekezet térítői érték el őket először. És az sem, hogy a szellemek
közösségének feltételezésétó1 út vezetett számukra a szentek közös
ségének elfogadásáig.

A mindenséget teremtő és irányító intelligens lény létének elfo
gadása az évezredek során egyrészt bonyolódott, másrészt kifino
mult. Az ókor vallásai, a görögök és rómaiak hite istenek létezését
feltételezte, egy adott főistenuszályában. Az indián vallásban ma is
ez a helyzet. A buddhizmus egyik változata kiiktatja az istenhitet, a
másik elfogadja, mindkettő a nirvána hátterével. A magyar költői

gyakorlatban az ismeretlen Istentó1, a nirvána buddhizmusán innen
úgy szerepel a keresztény Isten, hogy jobbára nem is sejtjük, az adott
költő a számos felekezet melyikéhez tartozik. Egy azonban bizo
nyos: három hozzáállás lehetséges: az istenhit (a másvilág hátterével
együtt), az istentagadás és a hitbéli bizonytalanság. A befejezett ma
gyar életművekköltőit ily módon igyekszem csoportosítani. Nem
dogmatikus osztályozásban, csupán megnyilatkozásaik alapján.

Néhány technikai megjegyzés. A versszövegek idézésénél a szo
kásos idézőjelekhelyett dőlt betűs sorokat használok, elsősorban
azért, mert ebben az írásban az idézőjeleket kiemelésre és sarkításra
használom. Az utalásokat a források kezdőbetűiveljelzem a szöveg
ben, melyekhez a jegyzetek adnak bibliográfiai eligazítást. A versso
rokat szövegként kezelem, tehát helyenként "formát bontok". A vers
idézeteket korabeli helyesírással közlöm.

II. Értékek

Chiamavi 'l cielo e 'niornovi si gira,
mostrandovi lesue bellezze eiierne,

e l'occhio vostro pur a terra mira;
onde vi batte chi tutto discerne.

(Dante: Purgatorio; Canto 14.)4

Nem mindenki osztaná a véleményem, hogy a ritmikus, ám egyszerű

népi verses imák a költészethez tartoznak. Én azonban (Major Zala
Lajos gyűjtése nyomán)" ilyen "népköltészeti" fohászkodások néme
lyikével vezetem be példatáramat. Pénteki imából: Szentlélek szállj
szivembe, tarcs meg az igazhitben (ZZ/104). Haldokló mellett: Halld
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fülem, halld angyalok zengését ... Tisztícs, uram, utat,vitethessünk mennybe,
Isten eleibe (ZZ/lOO). Reggeli és esti ima: Vasárnap hajnalba, felkelt ana
pocska, Mennyországba sétált a Boldogságos Szűz Mária (ZZ/72). Nem
kétséges, hogy a hit és elfogadás, valamint a tagadás és a kétségek tér
képét nagy részletességgel fel lehetne (és talán fel kellene) rajzolni, de
itt elégedjünk meg egy bő keresztmetszettel, mely hol a kronológiát,
hol pedig a vallomások és költői kijelentések mikéntjét hívja segítsé
gül. József Attila, mint azt a fent említett tanulmány is jelzi, életét tük
röző költészetében végigment a változatok keresztútján, tehát "min
den irányba" nyilatkozott. Ezért ő a listavezető.

Korai verseiben, mint az Uramban a zsoltáros Istent szólítja meg,
az Isten címűben a Teremtő az árva költő társa; húszéves korában,
a Tiszta sziotel verssel megtagadja őt. Ez a fázis átvált a Lázadó Krisz
tus versekre, aki Emberfia; ugyanakkor, egy időbenmegjelennek a
sors-versek, melyek értékbeli egyenlőségjelettesznek az "Úristen"
és (az általa rendelt) "Sors" között. Ebben a fázisban istenfelfogása
hasonló lesz Petőfiéhez. A harmincas évektől kezdve két új vonás
hatalmasodik el költészetében. Egyrészt az animizmus, a tárgyak
élettelivé lesznek, rokonságban a primitív népek hitével - de ezt
fölfoghatjuk költői csínynek is -, másrészt világnézete idomul a
panteizmus felé, mint ez felfénylik az Óda, az Eszmélet, a Dunánál
című versekben. Életének utolsó éveiben József Attila visszabotor
kál Istenhez, mint a Bukj föl az árból és a Négykézláb másztam ver
sekben, majd az istenarc elhomályosul tudatában.

Ez a komplex és csaknem minden hitérzést és tagadást magában
foglaló költői attitűd kétezer éves utat tett meg Európa kőltészeté

ben. Az Ómagyar Mária-siralom névtelen magyar költője azt a világ
képet örökli, mely a Niceai zsinat óta jóformán csak úgy változott,
hogy a pogány magyarokból (hasonlóan a környező nemzetekhez)
hithűkeresztények lettek. A Világnak világa, virágnak virága (7/7) fel
fogás ugyanúgy fellelhetőa középkori lengyel vagy skandináv köl
tészetben is. Szilárd meggyőződésmondatja a Mátyás korabeli név
telennel: Bocsásd ki lelkedet, És teremtetnek; és megújétod, az földnek
szivét (7/17). Ezt látjuk a königsbergi töredékben is: Ez az Isten,mint
őt ismerjük... (7/14). Ha a latinból való fordításokat is figyelembe
vesszük, teljesen hagyományőrző az Imádás légyen kezdetű vers: tisz
telet néked Hármas-Egy Istenünk, segfts elérnünk mennyeket, mit szent
királyunk (Szt. István) kér nekünk. Avagy a Szent Ének (7/19). Krisz
tusról szólva: Ó tekegyös jó Krisztus ... Mennybó1 földre tekintél. Végül
pedig a 1516-os Névtelen fohásza: Atya Istennek hatalma... adjad én
nekem temagadat esmernem (7/32).

A történészek az újkor kezdetét 1492-vel, Amerika fölfedezésével
jelölik. Ami Magyarországot illeti, a határvonal szerintem a mohá
esi vész, mely szinte egyidejűhazánkban a reformáció kezdeteivel.
A hitviták ellenére az istenhit töretlen, a költeményekben viszont
megsokszorozódik a pokol látomása, vélhetően az országot és
népét ért keservek kísérőjeként.Tinódi Sebestyénnek (1550 körül)

744



6Lásd Horváth János:
Az irodalmi műveltség
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7Haja, haja virágom.
(Szabó T. Attila bevezető

jével.) KTiterion, Bukarest,
1970. (HH)

8Balassi Bálint Összes
versei. Szépirodalmi,
Budapest, 1955. (BB)

elhíresült Zsigmond király éscsászár krónikájában fellelhető Tar Lőrinc
pokol-látása: lészen arról nagygondja, mint azőágyát pokolból kiiktassa
és hogy mennyországra igazgassa (7/79). Tar Lőrinc történelmi sze
mély, Zsigmond pohárnoka volt, egyben az első magyar, aki Szent
Patrik barlangját megjárta Írhonban, Bornemisza Péternek (1560)
nem kellett messzire mennie, hogy a Mennyországról valóénekben
úgy találja: Rút és iszonyú undoka pokol ... szépaz mennyország, arra
fohászkodunk (7/96). Hasonlóan vélekedik a Cantio [ucunda névte
lenje: Haa Sátántaz Úristen énreám bocsátja Hiszemkérthogybünömet
örökké utálja De lelkemet a Sátánnak markába ne adja (7/113).

A 16. század szúrópróbáit Zsámboki János (1560) két szép sorá
val zárjuk: a szent szeretet mégis maradandóbb, poklok erős kapuját meg
haladó hatalom. Zsámboki, humanista nevén "Sambucus", "emig
ráns" volt. Humanista mivolta egyben jelzi, hogy a késő középkor
kolostori krónikásai és feltételezhetően zömében névtelen költői

után az irodalmi műveltség irányítása jobbára a humanisták és ta
nítványaik kezére került.6

Van azonban egy harmadik vonal is, a középkori egyház által
nem javallott virágénekek, melyek búvópatak módján csörgedez
tek a magyar költészetben. Előkerülésüka 17-tó1 a 19. századig nem
pontosíthatja keletkezésük idejét. Csaknem minden versben a sze
relmes (férfi vagy nő) szól választottjához, és Isten vagy a túlvilág
emlegetése a legfóbb kívánságra vonatkozik. Engedd megédesem ...
Az mely jóvoltodért mennyországban végy részt,Csak mostan az én sze
gény fejemet megsegicsd' (HH/69).

A 16. század két vezető költőegyénisége: Rimay János (1570), ki
Istennek ajánlja barátja, Balassi Bálint lelkét - Idvözítsed, s jóban ré
szesítsed, Úr Isten, az ő lelkét, Mert tebenned bízott, s Te igéddel hízod
(7/182) - és Balassi, a katonaköltő, aki rászolgált a fohászra, ha úgy
tetszik rendkívül bűnös élete révén, melyet remélhetó1eg egyensú
lyoztak a bűnbánó versek. Már istenes verseinek címei is megrendí
tőek: ÁldjmegminketÚristen; ÓénIstenem, ímmi történik; Ó SzentIsten
kit kedvedben; Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét; Segéll engem én
Istenem; A Szentháromságnak elsőszemélye; Kegyelmes Isten kinek kezeven
- és mások egy vergődő lélek és egyben csodálatos költő kérő, kö
nyörgő, imádságos nyilatkozatai. Nevezhetnénk a javát "gyónás-ver
seknek" is. Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét, sokhitetlenségét,
undokfertelmességétB (BB/7O). Az Ó SzentIsten kezdem ötstrófás ének
- hiszen Balassi verseit énekelve adták elő - felvillantja az üdvös
séget: Testünk romolván szentországodban általad lészen gyönyörű éltünk
(BB/92). A vallásos Balassi-vers időbeli különlegessége abban rejlik,
hogy az örökölt vagy áthallott virágének-hangulatot egyesíteni tudja
az istenfélés érzésével, például a Nőazénörömem című versben: Mint
az idvösség semminemegyev az Isten színinek látásánál, Én boldogságom
is csak abban áll,Ha szerelmed látom igazsággal (BB/41).

E&yes felosztásokban a 17. század magyar költői a reneszánsz
fiai. Igy tehát Pécsi Simon, Medgyesi Pál, Listius László és minde-
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nekfelett a másik katonaköltő: Zrínyi Miklós. Az olasz reneszánsz
történelmi és művészettörténelmi tekintettel a 15. századra néz visz
sza, egyesek szerint Bizánc elestére, mikor a görög művészek Itá
liába szivárogtak. Nálunk e szivárgás Mátyás uralmában, elsősor

ban Beatrix királyné udvartartásával kezdődik, és talán csak a 18.
század új életérzéseivel végződik. Zrínyi Miklós mindenképpen a
magyar késő reneszánsz legnagyobb alakja, szigetvári dédnagyatyja
pedig a kora reneszánszé. A dédunoka verseiben így imádkozik a
sorsát előre látó szigeti várvédő: Ottanazangyalok téged készen várnak,
rendelt seregekben cherubimok állnak (7/267). Zrínyi szemléletében a
török rontást - ezen belül Sziget vesztét - a magyarok bűneinek

ostorozására engedte meg az Úristen. Zrínyi azonban a mennyei
bíró igazságosságában bízva kifejezi, hogy a magyartörő harcban a
török felőrlődik,ha a magyar (miként a szigeti hős) képes az önfel
áldozásra. Gondolatszerkezete továbbá oda hajlik, hogy Nem adatott
minden, Mindennek éltében, Isten kedve úgy légyen, hogy a kárpótlást az
ember a túlvilágon kapja (7/283). Számára a földi tereken legfonto
sabb az Istenember szenvedését jelző feszület.

Az első költő, aki - feltételezhető kétségeinek multával- Isten
létéért tesz hitvallást, Eszterházy Pál a 17. század végén. Vagyon
Isten, aztat hisszük, Elménkkel föl nem érthetjük, Ki légyen, csakmeg
engegyük Hogyvan Isten,s bizoást hisszük (7/345). Az első költő, aki
nél a "szép" vagy lIa boldog" halál elvárása (mely a latin költészet
egyik betétje) kifejezett igény, az Petrőczy Kata Szidónia (7/376).
Dehiszen az Istenmegszán végre engem, kiveszem a világb61, hamar meg
vigasztal boldog halál által. Ez az idea valamiképpen visszhangozik
Orczy Lőrincnél is: Istenes életet élj,s készülj a halálhoz, (gy, s nemmás
kép juthatsz igazboldogsághoz (7/413).

A 18. századi költőmintegy körültekint a teremtett világon, és Is
tennek a természetben lévőmunkáiról surnmázza gondolatait: A fel
hők, szelek, tavak és záporok, Hol Istennek áldásai, holostorok, mikor
dörög, zeng,mennykövek hullnak(Ráday Gedeon, 7/409). Mindenség!
Nagy szó; fenségesb hogysem eszünkkel általhathassuk. Csak az Isten az
aki temérdek értelmét kimerftheti (Verseghy Ferenc, 7/461).

A század végére azonban két új hatás érződika lélekkel való tár
salkodásban is. Az egyik a francia forradalom által új életre keltett
szabadságóhaj: Ébredj fel immár, nyisdszemedet magyar - amenny ura
segftségével a szabadság .újhajnalát várjad; a másik a kétkedés megerő
södése, már-már az istentagadásba hajlása. Summa című versében
írja Kalmár György (1726-1781), feltehetően a francia filozófusok,
elsősorban Diderot hatására: Tedd magad Istenné! s éhhel nem halmeg
a béled, Tedd magad Istenné! Mindenben légymagad Isten (7/418). Ha
sonlóképpen nyilatkozik Kazinczy Ferenc: Nincs semmitisztem,vagy
havan, úgy kényem az: hazám, barátom, istenem magam vagyok (7/466).

Míg Fekete János, a francia filozófusok levelezője határozottan
deistának bizonyul, addig sem Batsányi János, sem pedig Fazekas
Mihály nem jut túl az alapvető dolgok megkérdezésénél. Némán
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9Csokonai Vitéz Mihály
Ósszes versei.

Szépirodalmi, Budapest,
1955. (CSM)

10Vörösmarty Mihály
Ósszes versei.

Szépirodalmi, Budapest,
1955. (VM)

imádva tisztelem, Mennyei nagy felségedet [del ... honnan, s miért van
ennyi rossz? (7/481). Batsányi János írja A szenvedésről című versé
ben: Él-é a stron túl vagy nemaz emberi lélek ezt a kérdések kérdését a mi
Vitézünk fejtegeté (7/554). És valóban, miként Csokonai? Rémftő és
vidft6 kérdések című versében a Lenni vagy nem lenni shakespeare-i
soraival kezdi Voltaire-t és Confuciust is magába foglaló töprengé
sek sorozatát. Mindazonáltal a bölcselkedő költemény különbséget
tesz Isten létezése, melyet konklúziójában valószínűsít,s a test és a
lélek esetleges szétfoszlása között. Ám a költemény mégiscsak úgy
végződik, hogyamegtisztult lelket Isten magához veszi (7/557).
Másutt - és ez tükrözi Csokonai kétségeit - a halállal szerinte az
embernek vége lesz. Óh haland6, bizony szembekötve játszol, Mivel
magad előtt embernek nem látszol ... Néked is véged lesz, mint másnak
vége lett (CSM/239). Jóllehet ez nem jelenti az Isten létében való két
kedést: Elég, hogy él az Úr, nemzetünk Istene, Ki árva népének ismét
megjelene (CSM/545).

Az bizonyítható, hogy a Voltaire által szerteröppentett eszmék
Holbach közvetítésével az Isten panteisztikus felfogásához vezet
tek, de csak valószínűsíthető,hogy Giordano Bruno föltételezése a
több létező világról (mármint hogy egyéb égitestek is hordozhat
nak értelmes lényeket) a 19. században hozzánk is eljutott. Bruno
nem volt ateista, még csak kétkedősem, csupán a teremtést és a vi
lágfenntartást tágította univerzum méretűvé.Hogy látja mindezt
Berzsenyi Dániel: Te hoztad e nagy mindenezernemétA semmiségből,

a te szemöldököd Ronthat és teremthet száz világot (7/571). Kortársa,
Kisfaludy Károly: Rontsd lea poralkatomat, béomlik lelkem az égbe, S
másújabb testtéváltozika kis anyag.

A reformkor költőit is már a haza sorsa feletti aggódás készteti Is
tenhez való esdeklésre. Ez Kölcseynél olyan nemzeti érvényűvé
válik, hogya könyörgőkérésekbőlesdeklő,általánosan elfogadott
himnusz lesz. Ez a felfogás a magyar forradalom csillagánál, Pető
finél is érvényben marad, optimista, ugyanakkor reális kicsengés
sei: A világ az Isten kertje (másutt az Isten kalapja) Gyom s virágvagy
tok ti benne emberek (7/785).

Beborul az ég, a szabadságharcot vérbe tiporják. Bajza, a re
formkori triász vezető egyénisége felpanaszolja, hogy a himnusz
kérelmei nem teljesedtek be: Isten, aki láttad E roppant vihart, nem
nyugtál ügyednek védelemre kart.

Vörösmarty - ki egyébként a felvilágosodás igaz fia - az ószö
vetségi próféták szenvedélyével szólongatja Istent." Először a Zalán
futásában "Hadúrként", ki győztes csatákra vezet, majd a Tündér
völgyben (VM II/37), hol a túlvilágot lángképzelődésnektitulálja.
Nem úgy a Gondolatok a könyvtárban című eszmefuttatásban, hol
csillagokig érő piramist emelhetünk, s onnan benézhetünk a menny
ajtaján, kihallhat6k az angyalok zenéjét (VM 1/481). Bár ez a kép in
kább szimbolikus, mint a feltehető valóságot idéző, nem kétséges,
hogy Vörösmarty hol elfogadja, hol kétli a túlvilág létét. Büntető
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nagyIsten,Most márelhiszem, hogyvagy,és szavadként folynak minde
nek (VM 1/29). A szabadságharc után Vörösmarty istenképe elko
morul: [Isten] Ki megteremtvén a világot ... elborzadott a zordon mü fe
lett És bánatában ősz lett és öreg (Előszó, 7/1851).

Arany Jánosnál, a költő aránylag ritka vallomásaiban megnyi
latkozik a lélek útvesztője. A Sírversek elsejében - melyet lánya,
Juliska halálára írt - nemföldi utakon véli a majdani találkozást: Egy
volt közös, szent vigaszunk: A LÉLEK ÉL: talalkozunkl" AMelyik a bű

nös című versben viszont a "Lélek" mint a halott fölött álló árny
"megjelen" s néz merően a homlokra (AJ 1/527).

Az elnyomás és a kiegyezés éveinek pesszimista lírikusa, Vajda
János a 19. század első olyan magyar költője, ki lsten létét mara
déktalanul kiiktatja borúlátó filozofikus költészetéből: Szédítőmé
lyeinaz ürnek,Parányi ember értelmünket Erőltetó'k, - mi haszna van?
Minél tovább elévelődtünk, Annál sötétebb lett köröttünk, Ijesztóvb a ha
tártalan. Persze, a határtalan élményét úgy is fel lehet fogni, mint az
olasz költő, Ungaretti tette M'illumino d'immenso című költeményé
ben, mely a mindenség urához intézett himnusz, vagy éppenséggel
a szkeptikus (ha úgy tetszik, hullámzó hitű) Kosztolányi Hajnali ré
szegség című versében, hol azt vallotta: egyNagy úr vendége voltam.

A 20. század hajnalán Kiss József, az igen befolyásos zsidó költő

nem vállalja föl a Názáreti Jézust, sem emberként, sem Istenként.
Odessza című versében írja: Üres szóbeszéd volt csak tanításod, világ
megváltásról költő-álmodásod (7/88). Hasonlóképp gondolkodik kor
társa, Dömötör János: Denekem a menny bezárva, Nem jutok be, jól tu
dom... leszünksokan a pokolban.

Itt kell szólnunk, gondolatasszociáció révén a nemrég elhunyt
Határ Győzőről,a meggyőződéses ateistáról. Évtizedeken át bará
tom és vitapartnerem volt, és most egy olyan versét idézem, me
lyet velem levélben közölt. Önkezemmel nyitott sebeim Vért özönle
nek, Kínban forgó agyamból sátán-imák ömlenek.12 Határ ateizmusa
személyiségének egyik fele volt. Bár tagadta Istent, műveibenmeg
jelenítette Sátánt. Bár irtózott a vallástól, viselkedésében korrekt hu
manista volt, embertársaihoz szeretet, feleségéhez rajongó szere
lem fűzte.

Reviczky Gyula költészete talán elsőként idézi a Nirvánátmint a
létezés alfáját és ómegáját. Nem akarok újraélni... csak aludni mind
örökre (7/917). Ez azonban csak egy fázis, melyet felvált a sátán
imádat: Sátán, imádlak! ... Szívemben nem fog állni oltár Istennek ez
után,csak neked. Ám a költő itt sem áll meg. Miatyánkcímű versében
erőt vesz rajta az alázat: Miatyánk! Büntess hogyha kell... óh ments
mega gonosztul, ámen (7/924).

A 20. század eleji kétkedők egy-egy gondolatszikrában fejezik ki
elbizonytalanodásukat. Komjáthy Jenő szerint a cél istenné lenni
(mely ugyebár nietzschei gondolat), Móra Ferenc szerint (7/1030)
megtudni, túl a jegenyéken mi lehet, Nagy Zoltán szerint feleletet
kapni arra: hogycélhoz ér-e a lélek? Szép Ernő ugyanebben a gondo-
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latvágányban mondja: Te légy Isten, hogyha nincs (7/1163). Erdélyi
József sincs messze ettől a szemlélettől: Jár az idő; soha meg nem áll,
6 az Isten 6, életéshalál (7/1382). Magyarán: nem Isten hozza létre
a teret és az időt, hanem az idő maga az Isten. Kortársa, Palasov
szky Ödön hasonlóképpen gondolkodik: A lélek súlytalan fabáb,
Gázok bontják a hús szövetjét, Kettéhasadt a biblia, Meghalt az 6 és Új
szövetség (7/1408). De a legharsányabb tagadás Illyés Gyula Mi lesz
azIstencímű verséből tör elő: Mi lettaz Isten? Gyávaság ésgyöngeség:
eszünkbe venni,Hogyamivár, aza panaszos semmi, s a legsemmibb a túl
világ(7/1501). .

A Nyugatosok közül a hit oldalán az első nemzedékből szilár
dan áll Tóth Árpád, Juhász Gyula, Babits Mihály. Tóth Árpád" a
lélek embere, kinek tünődiksorsán az Isten (7/1240). Ő a lelkek ősz ta
kácsa (TÁ/lll) -1918-ban a Vörös Isten-, ám mindenkoron Oltó
késsel munkál (TÁ/153), Örökúr (TÁ/306), Aldott takács (TÁ/I09).
Juhász Gyula" hangszer Isten kezeven (JGY/853). Krisztus Föltáma
dott: És negyven napra, hogyaz égbe tartott, Úgy hívták, vontákméga
földi partok (JGY/ 424).

Babits költészete a leggazdagabb a vallomásos, a teológiai ihle
tésű, az istenfélő versekben.is Mit láthatunk, summázva, példatá
runkban Jézus kínszenvedése láttán. Golgotai csárda (BM/20), Idillta
mennyben,A keresztény című vers (BM/2l). A Hiszekegyben kétkedést
és sóvárgást az antik istenek felé (BM/162); az újra megtalált egy
istenhitet (BM/l92); a békét hozó urat, Húsvét előtt (BM/232); a
minden szempontú, úgymond panteisztikus istenséget (BM/284).
A gyermek imájának Istenét, Zsoltár gyermekhangra (BM/263); a világ
egyetem fenntartóját (BM/264); az életigenlés szerkesztőjét: örökke'k ég
a felMk mögött (BM/293). A magyarokra különlegesen ügyelő Istent:
(BM/383) A magyarok Istenéhez; az Isten által lángra lobbantott költő
Isten gyertyája (BM 405); a természet fenntartóját: Bogárkák jó haláláért
(BM 303); az Isteni Színjáte'k újralátását, Dante (BM/371); könyörgést
életéért, Balázsolás (BM/384). Babits tehát Istent és az istenit minden
elképzelhetővonatkozásban hiszi, látja, láttatja,

A Nyugat-nemzedék egyik legzseniálisabb alkotója Karinthy Fri
gyes volt, író, humanista és időszakos költő." Két versébó1 idézünk:
Az igeígy születikcíműben ezt írja: Buggyanó könnyek magzatvize mel
lóL. előrebukó torokkal Hörgöm el az új jeladást: Istenem könyörülj!
(KF/79). Másutt: Továbbá ő reájött arra, hogy panteista volt a költő

(KF/169). Ezeken a versidézeteken túl Karinthy regénye, a Mennyei
riport nyújt betekintést a túlvilágról való gondolkodásába. A regény
lényege, hogy üdvözülést az ad, ahogy és amikor a másvilágon be
teljesedik az a kívánság és életmenet, mely a földi életben nem si
került a halandónak.

A 20. század első és második harmadában gyümölcsözőmagyar
költők három úton haladtak. Ateistának számítható a fent említett
Illyés, Határ és Berda József (nála a Szabadság az Isten), Fodor And
rás, aki így nyilatkozik: Mit ér a léten túli hit, a vak reménymi ád?
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Utazhatunk egymás áramán- nekünkmárnemkell másvilág(7/2187).
A szkeptikusok/bizonytalanok közé számítom Mezei Andrást,
Orbán Ottót: Oké,mester, legyünkhát mindenreformkor balekjai, Talál
juk ki magunknak lsienil'? (00/63), valamint: Lakatos István, Nemes
Nagy Ágnes, Somlyó György, Szabó Lőrinc.

Az istenhívők közé számít Csorba Győző, Áprily Lajos, Jékely
Zoltán (apa és fia, mindketten Nirvána-hívők),Csanádi Imre, Kor
mos István, aki anyjáról írta: Két kezed összetetted, deszkák közészö
geztek, az Úrjézus kiálta hfván (téged) a menny kapujába valamint.
(7/2531), Nadányi Zoltán. A közelmúltban elhunyt Gyurkovics
Tibor ekként előlegezvehalálát: Nem félek a halált61. Megállok vele
szemben. De mikorlesújt rám, Isten, ölelj megengem (7/2253).

A második-harmadik Nyugat-nemzedék és egyben a 20. század
harmadik harmadának két legjelentősebb költője: Weöres Sándor
és Pilinszky János. Az előbbiről írja Gömöri György: "Weöresnél is
van egyfajta másvilág, prae és post-egzisztencia. De nála a keleti
vallások (buddhizmus) valamilyen körforgást, reinkamációt into
nálnak - és tudjuk, hogy fiatalkorában hatott rá Rudolf Steiner, il
letve az antropozófia."18 Példa: Majdhacseppig átfolyt rajtam, mind e
lét,úgy halok az ős-egészbe mint beléd (Isten). Ugyanakkor a költő nem
lesz hűtlen Jézushoz sem: Te csipkebokor Jézusom, tekészen-adott J6zsef,
rejtélytelen, szilárd orom, Nem oszthat6 val6ság (7/1783).

Fent említett levelében Gömöri Pilinszkyrőlígy ír: "A másik fajta
'túlvilág' képzet talán Pilinszkynél van meg leginkább, néha az
utolsó Ítélet képeivel összekapcsolva. Itt olyan versekre gondolok,
mint a 'Mielőtt'. Viszont maga a halál, a meghalás gondolata fog
lalkoztatja (Halálod és halálom, A többi kegyelem, Egyenes labi
rintus), de van egy olyan verse, ahol kifejezetten a mennyország és
a pokol minőségét részletezi, a 'Terek'. A szenvedés ugyanis min
dennapi, megszokott ismerőse,míg az 'üdvözülés' képzete csak pil
lanatokra merül föl életében (Novemberi elízium)."!"

További példáim Pilinszkytöl" (a föltámadott, tehát sírontúli
létre): Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszünhetett dobogni
szive, Harmadnapra legyőzte a halált, Et resurrexit tertia die (7/1990).
Tr6nod fehér, fratlan papirlap... Te vagyajövő, éna múlt... Egyedül Isten
ésaz emberiség éla jelenben (PJ/100).

A II. háborúnak nevezett világégés és a holocaust legmarkánsabb
magyar költőjea zsidóból kereszténnyé lett Radnóti Miklós." A ke
resztény hitben Sík Sándor tanítványa volt, ki önmagát az Istenkül
dött szentjánosbogarának titulálta a Mindazonáltal című versében
(7/1136). Radnóti úgy meditál, hogy Ave Máriáthallgat (RM/26); a
költő ünnepén Krisztust kiált (RM/340), egy holttest felett ezt kéri:
Őrizd uram,a lélek útjait (RM/l72), nemkülönben Babits Mihály ha
lálára fohászkodik így: 6, requiem aeternam dona ei... Domine! Má
sutt: Örökvilágosságot remél a földi füstönát. 1944-ben úgy látja: Bal
j6sa menny felettem (RM/257). Tulajdonképpen ő sem érti - és mi
sem -, miért engedte a Mindenható e fergetes világpusztítást.
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A korszak mindkét háborút átélő asszonyköltőjeLesznai Anna.
Válogatott verseinek gyűjteményeskötetef oly módon telített az
istenélménnyel. hogy költeményeit szinte el sem lehet képzelni
nélküle. Először egy "természeti Istent", Tavasz Istent szólongat
(LA/16-17), majd egy Imádságban játszótársnak hívja a Teremtőt.

A Kit ölsz megősz?-ben arra kéri Istent, hogy sohase üdvözüljön, a
természetben éljen örökké (LA/15). A Darabos Imádságban a helyes
választ keresi - de nem tudja, melyik a célhoz vezető út (LA/132).
Az Istenasztalát terítem című versben a testté vált Istent (Krisztust)
arra kéri, ossza meg szolgálójának lakomáját, asztalához térjen
(LA/136). Egy hosszú, a Miatyánk minden sorát felidéző versben
(LA/217-22) Lesznai gyónásszerűen imádkozik, de a versből hi
ányzik egy fontos sor: "miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk
vétkezőknek".Egyik utolsó versében - Ünnepi korholás - pedig
azt állítja: emberi cél nincsen, csak az Úristen van és a mag vetője.

Lesznainál minden a földi tereken játszódik három dimenzióban.
A középnemzedék talán legtehetségesebb költője is ehhez ha

sonlítható. Nagy Lászlónál Isten a közmondásos, bukolikus, rusz
tikus az adjon Isten szerencsét személyétől (7/2056b) egyre szenve
dés-megosztóbb lesz, ki megszabadítaná őt a gonosztól, aki őt

szeresse, aki vele azonosult, nem árnyék, nem is látni, aki - vég
tére: hagyja a költőt pihenni füvekben, de aki nagyszombatot su
gároz a feltámadáshoz.

Szólnunk kell még két helyenként összekapcsolódó vonulatról: a
börtön-költőkről és az emigráns dalnokokról. A Rákosi-rendszer
- később a Kádár-rendszer - velejárója volt a kivégezések soro
zata és a politikai fogságok megszaporodása. A fogságban lévők

egy csoportja kéziratos Füveskert23 könyvet szerkesztett, mely később

Budapesten nyomtatásban is megjelent. Ebbó1adódik, hogy a min
tának vett három költő verseibőlinnen idézünk. Béri Géza a Zsoltár
című versében így ír: Ments meg Uram, adjál márnyugalmat, szerezz
keserű szivemnek békét, lehessek az, aki éjjel alhat (FK/165). Ám hul
lámzó hangulatában borúlátóan ezt kérdi: Ki imádja jobban a nemlé
tező Istent? (FK/165). Az 1956-ban kiszabadult, de a szabadságharc
ban rnártírrá lett Gérecz Attila szintén kétféle hangon emlegeti Istent:
Nekem márszitokazIsten sz6aszámon. Énnemahaldokl6t, e1óket szánom
(FK/189). Másutt: Im, vedd Uram a sorsom, úgy lankad elébed, mint
Krisztusfő, amelymár tövisekkel érett (FK/189).

Kivételt teszünk a harmadik költővel,a ma is élő Tóth Bálinttal. Az
ő legjobb kötetéf" már 1991-ben kiadták. Jézus letörli könnyeit című
versét egészében idézem, mely a katolikus teológia tanításának szel
lemében íródott: Bizony, bizony mondom nektek, Miként Lázárt feltá
masztom, haama nap, az ítélet napja eljő titeket is új életre ébresztelek, de
nema romland6 testben, nemgyarl6 földi testben a megújult mindenségre,
hola le1ek az anyaggal sohse múl6szeretetben örök egyleszs diadalmas.

Az emigránsok hangadója Tollas Tibor volt, a Nyugatra emigrált
börtön-költő. Minthogy Összes vetseinek25 bevezetőjét én magam
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írtam, elmondhatom, hogy Tollast, az embert és a versírót is jól is
merem. Kecskési Tollas Tibor hívő embervolt. Hitt a családban, hitt
a szeretetben és gyakorolta azt. Hitt a hazugságot túlélő igazság
ban. Hitt az emberiségben, hitt Istenben. Ezeket a sorokat többen
megmosolyognák. Milyen Isten az, kérdik többen, aki haláltábo
rokba, gázkamrákba, háborúkba küldi az embereket? Vagy ha nem
küldi, hát engedi? TIbor erre azt felelné verseivel, hogy Isten szabad
akaratot adott az embernek, és nem szüntette meg a gonosz hatal
mát, azt azonban senki sem tudja, hogy valójában a megváltás óta
hányan jutottak a földi pokol után a túlvilágba. Talán senki sem.
Ha úgy tetszik, ez a Tollas Tibor-versek teológiája.... a halál előtt egy
sehajlik, mindemeltfővel tiszteleg. igy készülnek az ismeretlen Másikvi
lágba egyedül, Társtalanul e nagy seregben, Homlokukon egy csillag ül
(Amaz órán).26

Rabkorában írt versei kőzül kiemelkedik A húsz szem cseresznye:
S eggyélettünk mi eljegyzettek, Krisztus testének sejtjei, Kikben egy lélek
fénye reszket, Denemtudjukkizengeni (TI/23). És a "rejtőzködő Isten"
versek egy tipikus példája: Sokszor hiányzol, arcod keresem, Tudom, itt
vagy közelemben! Mutasd meg magad, hívek Istene, Mondd hogy
bujócskát játszol csak velem (TI /?).

Az egészen más típusú TűzTamás költészetébe az istenhit mellé
beférkőzik a kétség, de nem Isten létében, hanem saját érdemeit il
letően. Packáznak veled agalaktikák, talán bejutsz az Isten udvarába. Má
sutt a "mindennapok bugyraiban" érzi magát és rámondja komo
lyan/játékosan: talán ez a tágabb értelemben vett hetedik pokolkör27

(TTH/165).
Ugyancsak a játékot - vagy annak maszkját - vette magára

egykori osztálytársam, Thinsz Géza. Szerinte már a halál is "más
világ", az erről szóló vers "esztétikai élőlény", mely mint fényke
reső világíthat a keresztény Isten, Allah vagy a buddhizmus di
menzióiban. Valaki diktál című verseskötetében írja: Három szintű ez
a város, ebbó1 csak kettőt ismerek, Melyik a gonosz, melyika jóságos? ...
A harmadik... Dehogyis! Az a mennyország! Tornácáról kiáltja [egy
lakos] ... mert mindenkörbe érFB (TG/74).

A korabeli ítészek szerint (Ignotus Pál, Rónay György) Fáy
Ferenc az emigráció legjelesebb költője. Isten-hasonlatai, bár ere
detiek, igen hasonlítanak József Attila társkereső Isten-verseire, csu
pán mind szomorúak, mint az emigráns sors. Az ember ma hullott
könny, kit elvesztett az Isten, az éjszaka: kék fonálból Isten-szötte
ég, Szerelmes felhő hempereg, az Isten hársfaillatában29 (e sorok írójá
nak ajánlott Reggel című versben) (FFÁ/82), itt élsz (Isten) a vers
nek ke1c ezüst ködében30 (FFK/24).

A sok magyar emigráns költő közül említsünk meg három szi
lárdan hívöt, A bencés perjelt, a Katolikus Szemle tudós szerkesz
tőjét, Békés Gellértet, kinek "sorsa" volt az Isten, s ki őt egyre bo
rongva várta, az Újvilágban élt nemes szívű konzervatív költőt,
Flórián Tibort, akinek menekülése rejtett útjait elkísérte Isten, és a
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1999. (LÁ)

368zilágyi Domokos: Világ
hava. Magvető,

Budapest, 1988.

Neuburgban letelepedett Farkas Katalint," kinek lelkéből mint
tiszta forrásból csorogtak a versek: Emlékszel, Uram, Mikor elestem,
Kezem akkor is ott volt a kezedben (FK/5).

A száműzöttek csoportját Mózsi Ferenc Isten-verseivel végzem,
mivel ő, költészeti újításai révén esztétikailag szinte külön áll. A chi
cagói Szivárvány nemrég elhunyt egykori szerkesztője tíz verses
kötetet publikált. A kezdetekben Mózsi szelleme hóbortos Hádeszben
háborog32 (MFKK, 19); Az Imantra című kötetében a hindu Krishna
szólal meg. Az Idegkötélen kötetben a költő Isten ajkának szélén gya
logol (MFl/153). Hite, olykor, nem biztat üdvösséggel, csupán a Tao
kegyelmi állapotát veszi fel.33 Talán a Földközelben kötetben a Pur
gatóriumban érzi leginkább otthon magát. A Purgatóriumban becsi
nait-leoest kortyolnak Az Ördögök. A versaprólékos Iében költőtársaim

malén ülök34 (MFF/92).
Tanulmányzáró szúrópróbáinkat öt befejezett életművű költővel

kezdjük. A közelmúltban elhunyt Lászlóffy Aladár egy századvégi
kötetében így írt: Vedd át a szolgálatot, az örök életet az örök halálban35

(LÁ/153). Páskándi Gézánál a költő Angyal-neszen száll fehér ma
gasban (7/2273). A kolozsvári Helikon folyóirat búcsúztató számá
ban (2009. június 10.)ezt a Lászlóffy-versszakot találjuk: A csend, mi
eljön, nem véletlen - s nem nagyon kívántdiadal. Ezt is szabad máresz
méletlen, mert virraszthelyettünka dal. Ez szerinte már része a végte
lenségnek. Az önkezével életét vevő Hervay Gizella hitet-hitetlen
séget megélő életében külön fázisú verseket írt: Kettészelt madár:
magam gyötrése, Kínnal veretése, Meddig tart Uram? .. Keserű halálom
lett föltámadásom, ítélj meg Uram! (7/2295), Itt vagyunk a mennyben,
amiben nem hiszünk, s ami nincs is egyébként, hiszen tudjuk, De itt va
gyunk és ehhez kétség nem fér (7/2293). Kortársai Erdélyben a legki
válóbbnak tartották az összekuszálódott életéből önerőből meg
szabadult költőt, Szilágyi Domokost. A Világ hava című kötetében
meghatározhatatlanul foglalkozik az "Igé"-vel, az "antik istenek
kel", a "Kyrie" jelentőségével.Heinével mondatja annak halálos
ágyán: Az Isten nékem megbocsát, ez a mestersége."

Dsida Jenő, a legfiatalabban elhunyt erdélyi költő Kóborló délután
című versciklusába szőtte istenhitének szálait. Boldog azIsten ránkpil
lantva derűs magasából sírniszeretne igazgyönyöreven, mertifjan tértünk
színed elé, örök isteni Felség. Átnyargaltuk azéletet (7/1613). De reá fó1eg
a házsongárdi temetőbenlévő saját sírfeliratáért emlékezünk: Meg
tettem mindent, amit megtehettem, Kinek tartoztam, mindent megfizet
tem, Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földi mását.
Ezek a sorok a Miatyánknak azt a passzusát fogalmazzák személyes
hitvallássá, melyet Lesznai Anna kifelejtett az ő ciklusából.
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