
A Teremtő társa
„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez
kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett és Nála nélkül semmi sem
lett, a mi lett” — így kezdődik Szent János evangéliuma. Az eredeti
görög szó a Logosz, amit magyarra legtöbbször „Íge”-ként fordíta-
nak (habár Sylvester János annak idején „beszíd”-nek fordította,
Goethe szerint pedig egyként magában foglalta, és az adott kon-
textusban is magában foglalja az „értelem”, a „cselekedet” és az
„erő” szavak jelentéstartalmait is). A Bibliában ránk maradt, ősi,
Isten által sugalmazott tudás szerint tehát a beszéd, az Ige a létezés
ősforrásának, a Teremtőnek a tulajdona, sőt, azonos az ősforrással,
a Teremtő Istennel. Az Ige hatalmas, az Ige maga a Leghatalmasabb.

Ehhez képest elgondolkodtató a materialista „tudományosság”
vélekedése arról, hogy az emberi beszédet, az Igét mely korszaká-
ban mi módon „találta föl” az emberiség (kezdetben valának a
mun kadalok... stb.). Mindez csupán gyarló emberi találgatás, tu-
dományos vagy tényszerű alapjai nem ismertek. Kiötlői abból az
axiómából (bizonyítást nem igénylő alaptételből) indultak ki, hogy
Isten nem létezik, önmagából fejlődött ki a világmindenség. Isten nem-
létének tanát azonban csak tételezni lehet, az emberi „tudomány”
módszereivel bebizonyítani nem lehet, ahogy Isten létét sem. Az
egyik hipotézis semmivel sem tudományosabb a másiknál. Csak-
hogy az egyéb források — az évezredeken átható kinyilatkoztatá-
sok, misztikus tudósítások, lelki tapasztalatok és tanúságtételek —
az Isten létének axiómáját támasztják alá.

A materializmus ideológiája tehát egyfajta hit, amint az Isten lété-
ről szóló tanítások is a hiten alapulnak. De a materializmus olyan fa-
natikus hit, amely igaza érdekében eltagadja, elveti, üldözi az emberi
tapasztalatok, ismeretek és hagyományok széles körét, meghatározó
hányadát. Beszűkíti a tudatot, amikor eltilt a szellem meghatározó
tartományainak megismerésétől. Tulajdonképpen mindattól, ami az
emberi személyiségben és tapasztalatokban transz cen den tá lis tartal-
makra vonatkozik. Nyilvánvaló, hogy nem nevezhető tudományos-
nak az a tan, amely figyelmen kívül hagyja, sőt, ha teheti, erőszakkal
is száműzi a valóság egy teljes dimenzióját. A materialista ideológia,
amelyet nálunk is fél évszázadon át generációk sora számára egyet-
len filozófiai ismeretként, az oktatás minden szintjén kötelezően ta-
nítottak, máig igényt tart a „progresszív” címkére. Ma más szem-
pontból, de épp olyan kívánatos „a haladó” gazdasági, politikai
vezetők vagy a globális médiaértelmiség számára, mint volt a kom-
munista diktatúrákban. A materialista szemléletmód kisajátítja és
rossz hírbe keveri az emberi tudást, a tudomány eredményeit, a tech-
nikai vívmányokat, az egész modern társadalmi berendezkedést, és
minden eszközzel arra törekszik, hogy elszakítsa az embert ősi,
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szellemi hagyományaitól, történeti, morális és érzelmi gyökereitől.
A pénz, a világi élvezetek és az anyagi javak bálványozása így köny-
nyebben nyilvánítható civilizációnk természetes céljának.

Mintegy hatvan éve a materialista ideológia jegyében a szocialista
kultúrpolitika cenzorai nálunk is módszeresen kitörölték a klasszikus
irodalmi művek legtöbbjéből Isten említését, minden olyan helyet,
ahol a hősök például imádkoznak. Számtalan lektor, kiadói munka-
társ sok éves, jól fizetett munkájának eredménye lett az a meghami-
sított műtár, amelyen generációk nőttek fel, írók és olvasók egyaránt,
és amelyekben csak elvétve találunk bármiféle transzcendens utalást.
Míg a költészetben beérték annyival, hogy az istenes verseket ki-
hagyták a nagy életművekből, nem tanították az iskolákban és egye-
temeken, addig a prózairodalmat gondosan „átigazították”. A mód-
szeres csonkítást csak ugyanakkora munkával lehetne jóvátenni,
miközben a szocialista kiadású sok tízezer hamis példány ma is meg-
található a könyvtárakban és az antikvár forgalomban.

Neves műfordító-filológus ismerősöm mesélte el munkába állásá-
nak első napját a patinás szocialista gyermek- és ifjúsági kiadónál.
1957 tavaszán friss bölcsészdiplomával, huszonéves fővel kapott ott
állást, és az irodalmi főszerkesztő azonnal az asztalára tette első mun-
kafeladatát: Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből kellett ki-
húznia az összes „klerikális utalást”. Minden fohászt, minden esti,
reggeli, avagy bajban-örömben született imát. Nem akaródzott neki-
fognia, nem tudta, mitévő legyen. Ha nem is ő a tettes, tény, hogy
végül megszületett a materialista világnézet számára is szalonképes
változat, amit azóta sokszázezer példányban adtak ki, hasonlóan a
többi megcsonkított klasszikushoz. Még a rendszerváltozást követően
megjelent új kiadások is igen gyakran ezeket a „korszerűsített”, azaz
cenzúrázott verziókat vették alapul, ezeket jelentetik meg újra és újra.

Egy szintén a barátunk által elmondott, szemléltető példa vilá-
gossá teszi, milyen műtéteken estek át ezek az alkotások. Az egyik
regény első lapján, mondjuk, a tenger sok hányódás után partra veti
a két hajótörött főhőst. Halálra fáradtan, elcsigázva ébrednek rá,
hogy megmenekültek, térdre borulnak, és sírva köszönik meg a te-
remtő Istennek, hogy a hatalmas óceán viharos hullámai közt sem
hagyta el őket. 

A cenzúra által létrehozott, „felvilágosult” változatban a két fő-
hőst partra sodorja az óceán. Talpra állnak, fáradtak, meggyötör-
tek, de a büszkeségtől majd szétpattan mellkasukon az ing, dagadó
kebellel fordulnak szembe a tengeri széllel és így szólnak: „Lám, az
ember erős akarattal képes legyőzni a természetet.”

Ilyen iskola, ilyen olvasmányok után a mai irodalmárok jelentős
hányada is viszolyog a lelki jelenségeknek vagy magának az Isten-
nek az említésétől valamely irodalmi műben. A legtöbb szerkesztő,
de a tanárok, egyetemi oktatók is sokszor ab ovo oda nem illőnek,
giccsesnek vélik szépirodalmi művekben Isten, a hit vagy a hívő
ember szerepeltetését, megszólaltatását.
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Minden új kéziratom elkészülésekor önbizalomapálytól szenve-
dek. Szükségét érzem, hogy még nyomdába küldés előtt megmutas-
sam valaki komoly embernek az új művet. Így történt, hogy Párbeszéd
című verseskönyvem kéziratát megmutattam Lengyel Balázsnak, aki
a nyolcvanas években a Móra Kiadóban megjelent regényeim szer-
kesztője volt, és nem egy cenzurális csatában kiállt mellettem (még
akkor is körültekintő szőrözés folyt a kiadókban, például ki akarták
hagyatni az egyik könyvemből, hogy ezerkilencszázötvenben — is —
klóros volt Budapesten a csapvíz). Aztán a kilencvenes években Len-
gyel Balázs nem egy könyvének kiadója lettem, így kapcsolatunk
fennmaradt. Őt kértem tehát meg új kéziratom elolvasására. Elolvasta,
megjegyzetelte, itt-ott bele is javított. Az Akár a rozsdás késeket című
vers utolsó sorát is átjavította: az „Akár a rozsdás késeket, / egymással kö-
szörül minket az Isten”-t „Akár a rozsdás késeket, / egymással köszörül min-
ket a Sors”-ra. Javaslatát nem fogadtam el. „Ágnes (Nemes Nagy), bár
református lelkészcsaládból származott, sosem írta le azt a szót, hogy
Isten — érvelt az igaza mellett. — Vannak szavak, amiket versben már
nem lehet leírni.”

Lehetnek persze ilyen elcsépelt szavak. Minden korszaknak meg-
vannak a maga divatszavai, amelyeket később nehéz ismét igazi tar-
talommal feltölteni. De meggyőződésem, hogy minden azon múlik,
hogyan, milyen összefüggésben használjuk őket egy szövegben.

Szellemek, mágusok, mindenféle ezoterikus jelenségek bőven
előfordulnak a ma divatos művekben is, Isten említésére azonban
gyakran ráncba futnak az ítészi homlokok. Ezzel szemben létezik az
úgynevezett lelki irodalom, amely a „szakma” szerint nem szép iro-
dalmi kategória, az alkalmazott irodalom és a dilettantizmus ha-
tármezsgyéjén helyezkedik el.

Mit lehet ez esetben kezdeni például a teológusnak, filozófusnak és
szépírónak is kiemelkedő angol C. S. Lewis életművével? Mit világ-
sikerével, amelybe filmek, színpadi előadások sora is beletartozik?
A magyar intellektuális közvélemény ilyen esetekben sem jön zavar -
ba: ignorálja, azaz rutinosan elhallgatja. Ebben óriási gyakorlata van,
így hallgatja el saját nagy, Isten-közeli alkotóinkat is, Várkonyi Nán -
dortól, Kodolányi Jánostól a filozófus Pauler Ákosig vagy a pszicho-
lógus Ranschburg Pálig és tovább. Ha mégis begyűrűzik hozzánk va-
lami a nem kívánatos sikerből, könnyedén eljelentékteleníti azt, úgy
beszél róla, mint valami közismert dologról, amivel nem kell foglal-
kozni, amiről nem kell írni, mert akit érdekel, az úgyis rég ismeri már.

Hogy vannak művek, amiket nemcsak a szerencsés keveseknek,
de minden sorsával megküzdeni akaró embernek ismernie kellene?
Mert ezek a művek nem az alantasság, az igénytelenség, a szellemi
süketnémaság jegyében fogantak.

A magyar irodalomban máig uralkodó az istenhiányos írói szem-
lélet. Ennek fontos jellemzője, hogy az ilyen szerző nincs tudatában
a hőseit gyötrő hiány, rossz közérzet, világfásultság mibenlétének,
amiről pedig egész életében ír. Ez tipikus, „modern” értelmiségi
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problematika, azé az értelmiségié, aki az elmúlt félszázad iskoláiba
járt, és a „mediatizált”, azaz minden kommunikációs csatornán át
egy folytában ömlő, „mértékadó” véleményeket kisebb-nagyobb
fenn tartásokkal, de elfogadta. Meggyőződése lett, hogy a tudomá-
nyos világkép kizárja a szellemi világ, a transzcendencia létezését.
Ez az álláspont lehet az intellektuális gyávaság, de lehet egyfajta lelki
vakság következménye is, amely ott keresi a bizonyosságot, ahol az
nincs: nevezetesen az emberben, az emberi társadalomban és tudás-
ban. A legjózanabb materialisták sem tudják elfogadni a tényt, hogy
tudományunk egy magasabb, tőlünk független, hozzánk képest tö-
kéletes intelligencia művének rejtvényét igyekszik megfejteni, és any-
nyiban eredményes, amennyiben sikerül valóban a teremtés törvé-
nyeihez közel kerülnie. Azért és annyiban eredményes, amennyiben
azokat felismeri, és azokkal összhangban lévő alkotásokat tervez és
készít. A legfőbb bizonyíték a teremtő és mindenható Isten létezésére
az, hogy a természetnek, a létező világnak törvényei vannak, és ezek
akár az egész univerzumon belül érvényesek. (Tulajdonképpen ez
lehet Isten mindenható voltának egyik jelentése.)

A 20. század magyar költészetének — akárcsak a korábbi száza-
dokénak — egyik fő témavonulata az, amit „istenes verseknek” ne-
vezünk. Nincs költőnk, aki ne írt volna ebbe a tematikába tartozó,
fontos műveket, és minél nagyobb egy alkotó, annál fájdalmasabbak,
annál távlatosabban érvényesek istenes versei (Adytól Pilinszkyig,
József Attilától Kányádi Sándorig és tovább). „Direkt” és „indirekt”
megfogalmazásokban is mindüknél megtaláljuk az Isten és ember
birkózásának, az egymásban meglelt békének, a megfelelésnek vagy
megfelelni nem tudásnak a motívumait.

Határ Győző monumentális életművében például már-már di -
daxissal, a meggyőzés szándékával jelentkezik az ateista világlátás.
Különleges ellentmondásban van ez a költő rendkívüli műveltségé-
vel, ezen belül is széleskörű teológiai ismereteivel. Alapproblémája,
hogy a teremtmény: az ember felelősségét átruházza a Teremtőre, az
Istenre. Úgy látja, hogy a történelem kegyetlensége, az emberi go-
noszság Isten létének cáfolata. Isten jósága helyett özön-közöny árad
ránk a mindenségből. Ugyanakkor fájdalmas, gyönyörű versekben
írja meg a hit nélkül, Isten nélkül élő ember vigasztalhatatlanságát: a
megsemmisülés tudatával küzdő lét kínját, a materialista teória által
kiváltott elvonási tüneteket, hiánybetegségeket.

Úgy is megfogalmazható ez, hogy a materialista írók műveiben
Isten-alakú a hiány. De hát mi az az Isten-alakú hiány? Kaotikus
lelkű, a többi embert eszköznek vagy annak sem tekintő, csak vélet-
len, felelőtlen kapcsolatokat teremteni képes, zilált lelki állapotban
jövő-menő, infantilis szereplők sokaságán mutatható ki: közösségre
vágynak, de szeretettel való kötődésre képtelenek, a szeretet hiányá-
tól szenvednek ezek a hősök. A szeretet hiánya az Isten-alakú hiány.

Ugyancsak sok modern irodalmi műben szerepel — talán Goethe,
Madách, majd Bulgakov sátán figurái nyomán, de legtöbbször va-
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lamiféle bulvár-kiadásban — az ördög. Nagyvonalú, mindent job-
ban tudó, jóságos gonosz, akinek van humora, és aki egyedül ismeri
a megoldást. Bulgakov még nem ebben az értelmezésben fogta föl az
ördög és az ember viszonyát. Keserű humora abból fakadt, hogy bár
a kor gonosztevőihez képest a klasszikus sátán csak szerény kisipa-
rosnak tűnik, de a legnagyobb elégedettséggel szemléli az emberi
ostobaság, uralomvágy és feneketlen gonoszság kiteljesedését.

A mai olvasóközönség is igényli a teológiai témáknak, ezen belül
is az emberi lét-nemlét kérdéskörének, az Isten felé törekvő attitűd-
nek, a szellemi mivoltunk halhatatlanságában hívő és megnyugvást
csak abban találó léleknek a szépirodalmi megjelenítését. Mint mon-
dani szokás, az emberrel együtt születik az az iránytű, amelynek se-
gítségével ezekben a kérdésekben elsődlegesen tájékozódunk. Ha
hagyjuk, hogy meggyőzzön minket a természeti világban megszólaló
isteni jelenlét, egyszerű és rövid az utunk Jézus Krisztushoz. A nagy-
városi ember azonban alig-alig találkozik saját, eredeti természeti kör-
nyezetével, az Istent közvetítő szabad mennybolttal, a mikroszkopi-
kus világ kicsinységében és az univerzum nagyságában egyaránt
megnyilatkozó végtelenséggel, a teremtésre jellemző elképzelhetet-
len változatossággal és tökéletességgel, talán ezért korcsosult el az
Isten-fogalma. Saját romlandó, szennyező, nemegyszer alantas célú
alkotásainak bűvöletében él, és a univerzumot is ilyennek látja.

A modernitás írója is sokszor kifejezetten törekszik arra, hogy az em-
beri létezés legalantasabb pozícióiban láttassa magát, a legtriviálisabb
magatartásokkal azonosuljon. Ha azzal a céllal teszi, hogy beszámol-
jon emberhez nem méltó kiszolgáltatottságunkról vagy a mélység von-
zásáról, akkor az alászállás bemutatásának funkciója van. Ha viszont
a nihil-romantika, az alacsony kordivat ösztönzi a materiális le-
süllyedés, az ösztönlény-karakter végletes eltúlzására, akkor aligha hor-
doz maradandó értéket alkotói választása. Az ürítkezés, a nemiség, a
szexuális aberrációk állandó szerepeltetése, az alkoholizmussal, ká-
bítószer-függőséggel, bűnözéssel stb. együtt járó társadalmon kívüli-
ség, a testi-szellemi lepusztultság naturális bemutatása, a trágár és obsz-
cén kifejezésmódnak mint egyetlen tényleges kommunikációs
formulának a használata immár öncélú, önjáró kelléktára a rosszul fel-
fogott (poszt)modernitásnak, a ma divatos művészi irányzatoknak.

Meggyőződésem, hogy nemcsak az írónak, de minden értelmisé-
ginek feladata, hogy ösztönösen vagy tudatosan, de a lét teljessége
felé forduljon. Akkor pedig nem állhat meg a mindenkori emberi
tudás határainál. Be kell ismernie, milyen kevés az, amit valóban tud,
és fel kell tennie az önmagán túlmutató, a világ egészét átfogni vágyó
kérdéseket, akár van, akár nincsen válasza rájuk. Ha nem tudjuk
megszólaltatni a lelkünk mélyén föltétlen ott lapuló egzisztenciális
kétségeket, hiányokat, kevesebbre vállalkozunk, mint egy gyermek.

Nagyon hosszú, kétségekkel teli gondolkodás után megérteni
vélem, hogy a társaslélektan által is felfedezett, használt hipnózis, tö-
meghipnózis eredetileg az Isten–ember kapcsolat számára teremtett
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ajtó. Aki úgy figyel az Istenre, annyira lénye centrumába helyezi őt,
mint egy médium a hipnotizőrt, az Istennel ezen az úton közvetlen
kapcsolatba kerülhet. Azt hiszem, hogy eleve azért teremtette be-
lénk ezt a képességet, hogy a magunkról megfeledkezés egy rend-
hagyó fokán közvetlen összekötetésbe léphessen velünk. Érezzük,
hogy a Szentírás elmélyült olvasása, a hosszú imádságok szinte át-
helyezik az imádkozót a krisztusi valóságba, a krisztusi üdvtörté-
net világába. Az isteni hipnózis lehetősége ott él mindannyiunkban.
Az állatok ösztöneiknek köszönhetően az Isten automatái. Az em -
ber az alapvető, benne is működő ösztönökön túl az önátadás ké-
pessége révén tud Isten akaratának hatása alá kerülni. Ez mások
mellett megmagyarázza a stigmatizáció jelenségét is: ahogy a hip-
notizőr szavára a hipnózisban lévő médiumon például a vasalónak
képzelt ceruza érintésétől égési sebek keletkeznek, a keresztre feszí-
tett Jézussal azonosuló szenten is megjelennek a krisztusi stigmák.
De más hasonlókat is említhetünk: a hipnotizőrök a médiumaikkal
sok olyan, a fizika ismert törvényeinek ellentmondó jelenséget pro-
dukálnak, mint a szentekkel megtörtént csodák (például a rég-
múltba, a jövőbe vagy egy más térbe való belelátás képessége, a
levitáció, stb.)

Manapság a társadalom napi, élményszintű befolyásolására, a
közvélemény formálására, az Istentől való elszakadás céljaira hasz-
nálják ezt a ki- és bejáratot a világot vezető hatalmak. Titkoltan vagy
bevallottan, elsősorban a tömegkommunikációs csatornák: tévék,
rádiók, elektronikai eszközök, játékok, a nagy tömegeket megmoz-
gató rendezvények (koncertek, fesztiválok), a piaci reklámok stb.
egymásra épülő rendszere révén az üzleti vagy politikai célok, alan-
tas, erőszakos életminták stb. terjesztésére foglalják le. Kegyetlenül
visszaélnek vele. Ebbe a jelenségkörbe tartozik a sokféle sztárkul-
tusz mint a legújabbkori bálványimádás egy formája, és egyes úgy-
nevezett „gyógyító” hipnotizálással foglalkozó szakemberek tevé-
kenysége is. Így lehet az emberiség tudatát ellenőrizetlen és
ellenőrizhetetlen befolyás alatt tartani, sőt, uniformizálni.

Ha ezt felismerjük, tudnunk kell azt is: csak rajtunk múlik, kinek a
hipnózisa alatt állunk és élünk? Ha át tudjuk magunkat annyira adni
Istennek, hogy az ő médiumai legyünk, akkor ezen — az általa mind -
annyiunkba beépített — kapun át hozzá járhatunk „gyógykezelésre”:
a Teremtő „Hipnotizőrhöz”, az Ő szavára és csak arra figyelve, alko-
tóként is azt cselekedve, amit Ő akar, ami az Ő terve velünk.

A Szentírás szerint a Teremtő „a mező minden állatát s az ég minden
madarát” az emberhez vezette, „hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az
lett a nevük, amit az ember adott nekik”. Mintha ezáltal vált volna a Te-
remtő társává az ember. Meggyőződésem, hogy az író-költő legelső
feladata ma sem több és nem is kevesebb, mint az, hogy érvényes
nevet adjon kora minden jelenségének: minden vadjának és mada-
rának, amit-akit az Úristen eléje vezet.
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