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A gyászbeszédek a család, a rokonok és a bará-
tok iránti részvét kinyilvánítása mellett az elhunyt
életét és munkásságát szokták méltatni. Az egy-
ház másként tesz ilyenkor. A temetéskor, de fő-
leg a gyászmisében Istenhez, a mennyei Atyához
és Fiához, Krisztushoz fordul, és az ő irgalmuk-
ba ajánlja az elhunytat. A világot teremtő Isten-
hez, aki kivétel nélkül mindnyájunkat meghívott
arra, hogy földi életünk után eggyé válhassunk
vele a létet beteljesítő egyetemes isteni szeretet kö-
zösségében. És a világot megváltó Jézushoz, aki
magára vette a világ bűneit, aki meghalt általunk
és értünk, de aki feltámadásával megnyitotta azt
az utat, amely a földi létet lezáró halálból átvezet
az örök életbe. Amikor most György testvérün-
kért imádkozunk, akkor abban bízunk, hogy vé-
ges és töredékes világunkból ő már átjutott abba
a boldog isteni öröklétbe, amelyről itt a földön csak
sejtése lehetett, de amelynek vágya kimondatlanul
is ott munkált benne egész életében.

Tesszük mindezt annak az utolsó vacsorának fel-
idézésével, amelyen Jézus élete legvégén egész ön-
magát, testét és vérét adta oda apostolainak. Értünk
adott életét ezt követően a kereszthalálban tette tel-
jessé, hogy aztán, immár feltámadottként, az Eu -
charisztiában velünk maradhasson a történelem
végéig. Az önfeláldozó isteni szeretetnek ezt a misz-
tériumát valljuk meg a szentmisében: „Halálodat
hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat,
amíg el nem jössz.” Ebben a hitben emlékezünk most
Krisztus keresztáldozatára és feltámadására, bíz-
va isteni erejében, amellyel minden egyes embert
a szeretet teljességébe akar fölemelni halála után.

A Biblia emberének az Úr áldása három aján-
dékot ad: hosszú és termékeny életet; életének foly-
tatódását utódaiban; és lakóhelyet, ahol otthon tud-
hatja magát. Megígéri, hogy áldásával végigkíséri
élete útján, akkor is, ha útvesztőkhöz, nehéz vagy
átláthatatlan útszakaszokhoz ér. Vele marad min-
den körülmények között, olykor láthatóan, sokszor
rejtetten. Vele marad akkor is, ha jelenlétét, oltal-
mazó-irányító vezetését az úton járó nem ismeri fel.

A tizenéves fiú először a menekültek útját jár-
ta, így érkezett Magyarországra az általa annyi-
ra szeretett Kolozsvárról, és — legalább szellemi
és egzisztenciális értelemben — sokáig még a me-
nekültek, a hatalom által legföljebb megtűrtek sor-
sában osztozott. Hiszen a kor, amelyben bekerült
a felnőttek világába — először egyetemistaként,
aztán tanárként —, minden erővel igyekezett el-
fojtani a szabad gondolatot, a szellem világát. Így
aztán hosszú évekig a peremlétre, egyfajta fo-

golytáborba kényszerültek azok, akik mégis a
szellemtudományoknak és a művészeteknek kö-
telezték el magukat, az egyetemesen tágas vi-
lágban keresve tájékozódásukat.

Amikor a fojtogató légkör enyhülni kezdett,
György testvérünk folytatta a teljesebb létre tö-
rekvő keresés útját, immár nem menekültként, ha-
nem mindig új világokat kutató fölfedezőként, az
irodalmon és az esztétikán keresztül is a lét egé-
szének titkát kereső zarándokként.

A teljességre törekvő zarándok részesült az Úr
másik két áldásában is. Megkapta a hosszú, mind-
 végig tevékeny és alkotó élet ajándékát, sőt meg-
kapta azt az ajándékot is, hogy élete folytatódik új-
szülött unokájában, aki néhány nappal az ő halála
után jött e világra. — De talán még a hosszú élet-
nél is fontosabb volt számára, hogy életre szóló
otthont kapott, kettős értelemben is. Élvezhette a
családi élet melegét, félévszázadon túlnyúló há-
zasságában, az otthon biztonságában, ahol kicsiben,
egy békétlen és zavaros világ közepette is újra él-
hette azt a belső békét, amelyet gyermekkorában
megkapott a kolozsvári Búza utca 9-es számú ház-
ban. A szülőház udvarán álló körtefa „csodanövé -
nye” a budapesti lakásban egy cserépben élő hibisz -
kusz-bokor alakjában született újjá. Bár „nyugtalan
a béke a bokor alatt”, és bár a világban „nincs bé -
ke — már több évtizede”, a kicsiny csodanövény
még is „minden évszakban terem virágot”.

És kapott egy másik, szellemi otthont is,
amelyben kibontakozhatott alkotó tevékenysége.
Olvasmányain keresztül a tudós esztéta és irodal -
már a szellem nagyjaival ismerkedhetett meg és
folytathatott véget nem érő párbeszédet. Szem-
határa túlnyúlt a szépirodalmon. Magába szívta
mindazon gondolkodók eszmélődéseit, akik az
emberiség és a lét végső kérdéseit boncolgatták.
— Ezt a tágas szellemi közösséget egészítették ki
az olyan igaz barátok, köztük jó néhány egykori
tanítványa is, akikkel afféle közös szellemi véd -
egyletet alkottak, a szabadon és tágasan gondol -
kodók otthonos tágasságában.

Az irodalom számára nemcsak a különböző mű-
fajokban megszületett művek sokaságát jelentette,
nem is csak ezek tudományos-értő feldolgozását.
Az irodalomban tükrét látta az emberi életnek, ame-
lyért morális felelősséget érzett a történelem min-
den hányattatásai között is. A szavakban testet öl-
tött gondolatokat ugyanakkor ablaknak is tekintette,
amelyen keresztül az „örök csillagokat vizsgálta”,
az egyetemes, örök törvényeket, az igazság éteri
szféráját. Így vált hivatásává, családja mellett ott-
ho nává az irodalom, a szépet és a jót kutató eszté -
tika. Mindez azonban sohasem maradt öncélú já-
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ték, szobatudósok öncélú babrálgatása. Igazi hu-
manista volt, aki mindig és mindenben az embert
és az emberséget kereste. Aggasztotta korának er-
kölcsi útvesztése, „a kultúra tavaszától a civilizá-
ció őszéig” hanyatló század, a tömeggé silányodó
emberiség sorsa, különösen pedig az, hogy még
írástudók is árulóvá lettek, kiszolgálva a hatalom
vagy éppen a tömegek igényeit.

Egyszer a Vigilia folyóirat kettős kérdésére —
„Mitől félek? Mit remélek?” — így válaszolt: első
félelme és reménye metafizikai — az ember koz-
mikus-végleges sorsával kapcsolatos. Fél attól,
hogy „az ember önpusztító végzetes folyamatokat
indított el korunkban”. Reményét erősíti azonban
a „gondviselés rendje”, az, hogy a megbocsátás és
a kiengesztelődés le tud győzni minden rosszat.

Szépség és igazság, igazság és erkölcs elválaszt -
hatatlanok egymástól. Testvérünk személyében a
homo aestheticus egyben mélységesen homo moralis
is volt, nem a paragrafusokon rágódó írástudók
módjára, hanem az ember, az egyre teljesebb léte -
zésre vágyódó és arra meghívott ember érdekében.
Tisztában volt vele, hogy „a földi morál túlmutat
önmagán, csak a transzcendenciához viszonyítva
rendezhető”, amelyet-akit „tradicionálisan Isten-
nek” neveznek. Több írásában kifejtette, hogy ku-
darcba fulladt az a kísérlet, amely „az erkölcskó-
de xet megpróbálta szakrális-vallásos alapról profán
szekularizált alapra helyezni”.

Meglátásait, világszemléletét, lenyűgöző tudását
szolgálatnak tekintette, az eszmények és az embe -
rek szolgálatának. Életeleme volt a tanítás, akár ele-
inte középiskolában, akár később, évtizedeken át,
az egyetemi katedrán. Tanítványai nemcsak a nagy
tudású professzort keresték benne, hanem meg-
látták az igaz embert, a nemesebb és teljesebb em-
beri életre nevelő pedagógust is. Előadásait ezért
hallgatták sokan, olyanok is, akiket megérintett az
az emberi és szellemi sugárzás, amely szavaiból
áradt, akiket a szaktudományukon túl hozzá ha-
sonlóan foglalkoztatták az emberiségnek, sőt ma-
gának a létnek végső kérdései, és vele együtt ke-
resték az igaznak, a szépnek és a jónak megjelenését
a művészetben és az életben.

Az igazságot, a végső és teljes igazságot keres-
te egész életében. Élt benne az a sziszifuszi vágy,
hogy választ találjon a létezés dilemmájára. Azt re-
mélte, hogy világlátását, esztétikai és morális ho-
rizontját egyszer sikerül egyetlen nagy műben ösz-
szegeznie, vagy meglátásait legalább néhány
összefoglaló nagy műben összegeznie. Élete vége
felé be kellett látnia, hogy bármilyen sokfelől,
sokféle megközelítésben próbálkozott is ezzel, a vá-
gyott „nagy összegzés” végül elmaradt. Amint
egyik utolsó kötetében írja: „Töredék — majdnem
— az egész kötet. Még meg nem valósult, már meg
nem valósítható tervek töredéke.” Ezek a töredé-
kek azonban mint egy kaleidoszkóp színpompá-

ja — valamilyen módon mégis az általa elérhetet-
lennek tartott Egészet tükrözik. Így válhatott a szó
klasszikus értelmében vett esszé egyik legkiválóbb
mesterévé, ami kiemelkedő helyet biztosít számá-
ra az elmúlt évtizedek magyar irodalmában. A pá-
lyája elején írt „kemény tudományos műveket”
újabb és újabb „kísérletek”, esszék végeláthatatlan
sora váltotta fel: a művészeten és a világon töprengő
tudós kísérletei. Amint élete felé vallja: „ezeket a
nagy tudományos könyveket nem írtam meg, de
esszékben sok mindent igen”. A művészetnek
bármely ágát kutatta is, végső célja mindig magá-
nak az embernek titka, végül is saját sorsa, életé-
nek mérlege volt. Ahogy maga mondta alig egy esz-
tendeje: „Egy dolgot meg akarok még élni, ami
körülbelül úgy foglalható össze, hogy négy vagy
öt nagyesszében meg szeretném írni, miért kellett
nekem úgy élni, ahogy éltem.”

Ez a vágyva vágyott összefoglalás életében
nem készült el — itt a földön erre nincs is lehe-
tősége senkinek. A keresztény remény azonban
túlmutat a véges életen. Istenben bízva reméljük,
hogy halálunk után a feltámadt Krisztus irgal-
mának fényében láthatjuk meg igazi valónkat, im-
már lezárult földi életünk útját, ahogy most már
belényílt az Istennel való szeretetközösség boldog
teljességébe. Néhány hónappal halála előtt Diet-
rich Bonhoeffer ezt írta a börtönből: „Szellemi lé-
tünk torzó marad. Minden azon múlik, életünk
töredékében vajon meg lehet-e látni, hogy tulaj-
donképpen milyennek tervezték és gondolták el,
és milyen anyagból jött létre.” „Tudásunk csak tö-
redékes”, írta már Szent Pál a korintusiaknak. Be
kell látnunk: nemcsak ismereteink korlátaiba
üt közünk bele, hanem egész emberi egziszten-
ciánk törékenységébe és töredékességébe.

Jézus egy látszólag kudarcba fulladt, töredék-
ben maradt élet végén, a halálból való feltámadá-
sával kínálja fel a világnak az élet egyetlen remé-
nyét: azt a teljességet, amelyet itt a földön, véges
életünkben nem érhetünk el. Abban a bizalomban
és reményben élünk, hogy Krisztus emberi érte-
lemben megtört életén keresztül az Atya mégis
egészben látja és teljessé teszi a mi töredékes éle-
tünket is: „a töredék foglalatában / az Atyaisten ígé-
retét” (Pilinszky János: Metronóm). Avval a biza-
lommal bízzuk rá György testvérünket a mennyei
Atya irgalmasságára, hogy életének „esszé-soro-
zata” immár összeáll a vágyott nagy művé, Isten-
ben beteljesült önmagává, nem a saját erejéből, ha-
nem a megváltó Krisztus irgalmából. Ez pedig
valójában már nem is a saját alkotása, hanem Isten
boldog örökléte, amelybe mindnyájunkat hazavár.

LUKÁCS LÁSZLÓ

Elhangzott 2015. szeptember 10-én Poszler György
gyászmiséjén.
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