
A Vigilia BESZÉLGETÉSE
PILINSZKY JÁNOSSAL

A félhomályos, árnyékkal megtűzdelt szebában először lemezről szólal meg Pi
linszky János hangja. Verseit mondja a londoni költőtalálkozón. Aztán megszó
lal maga is, szemben velem, és baruckpálinkával kínál. Az üveget a keze ügyébe
eső könyvespolcról. egy Hemingway-sorozat mögül húzza elő.

Az ablakon kék vászonfüggöny. Az asztali lámpa sárgásfehér foltokat vet a
falakra. A falakon Ferenczy Béní munkái, családi fényképek. Az ajtó mellett két
rajz. Az egyik Picasso-reprodukció, a másik egy tízéves kisfiú rajza. - Kié me
lyik ? - vallat a költő, és választ sem várva hozzáteszi - Ugye, a gyermekrajz
jobb? - és nevet.

Komótosan rágyújt. Nem szívja végig. Újat vesz ki a dobozból. A gomolygó
cigarettafüstben egyre nehezebb felismerni a vonásait.

Lássuk csak, Bélám, Mit is tudunk egymásnak mondaní ?

ARCI{ÉP

Egy aszkéta arca. Vagy egy élveteg
1'ómai szenátoré? A haia egész.en. szürke,
arccsontja éles. Ez a világitás nem elő

nyös, véniti. Sokkal csontosabbnak lát
~zik, mint valójában. A szeme egy kis
iskolásé, álmélkodó. Környéke sötét, két
nagy árok fut lea belső sarkokbol.
Mintha hosszú és fájdalmas zokogás
után ülne most itt. Keze puha, akár
egy ápolónőé. Mozdulat,aiban gyöngéd
ség és tartózkodás v·an, de feszültség
gel terhes minden gesztusa. Egy tra
gikus színész kellékei. Hangja egy mu
táló kamaszé, alci lélelcben folyton mi
nistrálni készül. Mégis, az ember nem
tud sZ\abadulni ,attól az érzéstől, hogy
álarcot visel, bújócskát játszik. Mindez
csak: máz, amí Dalami váratLan dolog
tól Lepereg, leúzik ; titkok és csodák rej
tőznek mögötte. Talán éppen azért kell
a kendő, hogy zaoartalanu; ministrál
hasson, adorálhasson a világnak?

- Németh László mondta, hogy egy
szer könyvet szeretne írni arról, hogy
a tehetség hogyan leplezi magát. Ismer
te Móricz Zsígmondot, aki teljesen ha
mu alá rejtőzött; tanítványai, a fiata
lok körülvették, Zsig:a bácsinak hívták,
a vállát veregették, és közben az öreg
pillantása mint az ágyú csöve járt kör
be rajtuk. Sejtelmüle sem volt a hí
veinek és azoknak, akik olyan uram
bátyám-stílusban kezelték őt, hogy mí
lyen pillantás figyeli őket. Egy nagy ve
szély van, mondja Németh, ha a tehet
ség tökéletesen, dírektül kijátssza ma
gát. Azt megölik, azt nem tűrik. Ezért
ölték meg József Attilát is, tette hoz
zá. S ez nagyon szép volt tőle, mert ő

annak idején bírálta József Attilát. Ez
járt az agyarnban, amikor én József

Attiláról egyszer azt írtam, hogy stílu
sában mozartí volt és tartásában jézu
si. Mindkettő, Mozart is és Jézus is,
egyik a stílusában, másik a lényegében
hihetetlenül direktül valósította meg
azokat az igazságokat, értékeket, amik
nek hordozója volt. Gondolj Goethére.
aki roppant diplomatikusan és nagy
stratégaként valósította meg magát.
Vagy Dante. Elégni a közönség szeme
láttára, és direkt módon megmondaní,
végigélni, ami a szívünkben lakozik, ez
életveszélyes.

- Míndaz, ami az életben rám várt,
számomra ismeretlen, felfoghatatlan do
log Vallt. Nem ismertem ki magam, 'si

nemcsak a "sűrűjében", hanem a "rit
kásban" sem. Irtó furcsa lény az em
ber, annyi rétege van! De van agy
velőm is, ami úgy működík, mínt egy
zseblámpa. Ezzel megtanultam a világ
dolgait, ahogy az ember szinte gépiesen
mogtanulja, mit tudom én, hogy mielőtt

repülőgépre száll, be kell mutatnia az
útlevelét, stb., stb. Absztrakt mödon,
mechanikusan, az agyvelőm segítségével
teljesítem a felnőttek előírásait. De a
lelkem, a szemern ma is a gyermeké,
aki mindent felfedez, minden tapasz
talatért megszemved. és médfelett el
képed azon, hogy rossz dolgok is van
nak a földön. Hogy az eszményi mö
gött is csalások és csalódások bujkál
nak. Aki nem érti meg, hogy valójá
ban miért kell az embernek kettéha
sadnía.

LELKIISMERETVIZSGÁLAT

Ember és költő nem mindig azonos.
Amit kimond a költő, nem biztos, hogy
állj,a az ember. A költő nem magát
mondja, SZ1cwa nem az övé, csak az em
berrel rendelkezhet szabadon, cook gyön-
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gesége ou S{J,játja. Szell€mét azonban nem
fogja vétke. Milyen törékeny! Életé ben
hányszor, de hányszor f ogad ha tta mea,
hogy va la m iképpen emberileg is ·hozzá
nő a " fe ladathoz". Hányszor negyven
napi böj töt osztott ki máI' magának
elégtételü l?

- Emberi gyöngeségem sok van. Sú
lyos. Az a baj viszont, h ogy az em ber
nek a gyöngesége sem egyértelmű, m ín t
ahogy a jósága sem. Az embernek a z
úgynevezett jó oldalai is . veszélyt jelent
hetnek. G ondold el, h ogy a szeritség és
a z álszentség k özt mekkora rokonság
van. A hi bákkal sem ilyen egyszerű.

Mert én például rettenetesen kívánesi
vagyok. Ez bűn, d e nemegyszer átse
gített majdnem ember telen szituáci ókon ,
mert mint egy regényíró, sz ínte a ma
gam személyes sorsától érzelmileg fü g
getlenül, kíván esi voltam, hogy az élet
m ílyen következő lépést produkál szá
momra. Saját m agam regényírójává tud
tam válni kíváncsiságból. A másik sú
lyos vétkem: b izon yos ínfantilítás, gye
rekesség, ami m ásokat gyakran h oz za 
varba, és van, aki elveszti a tűrelm é t

emiatt, főleg az úgynevezett hivatalos
társaságban. A p rotokoll számára ez
tűrhetetlen, elviselhetetlen. De, tudod,
mégiscsak. költői tulajdonság! Hogya n
tudnék enélkül csodálkozni, örülni, szár
nyaln i önfeledten?! L átod, ez is k étolda
lú. A harmadik dolog, ami nálam vétek
számba ment, az az érzelmi életem volt.
Nagyon sok p roblémát é s nehézséget
okozott, ami talán aneveltetésemből is
adódott. T ulajd onképpen szerelemre szü
lettem, és az egyik boldogtalan szere
lemből gázoltam a másikba, rettenetes
In tenzi tással. Akkor meg az történt,
hogy annak ellenére, hogy én voltam,
aki kudarc ot vallott, én bűnhődtem.
Mert ha a z ember lélekkel nem győz

egy szerelrnet, akkor a z visszaesik a
testbe és átv áltozik merő szexualítás
s á, És a szexualítás kísértései is bor 
zaszt óan" m eggyötörték az életemet.

- ·A hiúság n em volt nagy p roblé
mám. De n em áll í tom, hogy nem vol
tam hi ú . Ez nálam inká bb a féltékeny
ség, irigység -formájában jel entkezett. De
talán két percig, ha tartott. Nem m on 
dom, hogy riem él tem át. H a csak egy
Ind ulat "erejéig is. Nem oko zott hosz
szan tartó problémát. Azt hi szem, vé
gül is objektív voltam, nagyon boldog
gá tett, ha valakí t találtam, akire egy
pillanatig irigykedhettem. Mert azután
feloldódtam benne, felnéztem rá. H a
példáu l Bachot ha ll ga tok , b izonyára fur
csa lenne , ha irigykednék. Vagy Bart ó-
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kot, Vi va ldit. Ezek értékek, melyekben
nyugod tan fel lehet oldódni és fel kel
lene oldódni. Persze egészen mások a
kortársi m értékek ! Amik a kortársaknál
hellyel-közze l ne hé zséget okoznak, azok
az érdemtelen elismer ések. Most a jó
tehetségekről szó lok elsősorban, m er t az
em ber a tehetségtelenre, m ég ha n agy
siker e is van , tu lajdonké ppen nem fé l
tékeny. M érges , d e nem félt éken y. Ne
hézség csak a tehetsége snél van. Ha egy
tehet s éges ember szerepet kap akkor,
ami kor te levegőhöz se j ut sz, eg yedül
ez okozhat gondokat . J óll ehe t az érem
nek m egvan a másik oldala is, ho gy ez
azért mégisc sak val ódi érték. Én nem .
ő igen . Is tenem . . .

- Beleszű lett ünk térbe és időbe. S
addig, a m íg nem vagyunk legalább
olya n nagylelkűek, m in t n természet és
legalább olyan nagyvona lú ak, nem va 
gyunk iga zán ke resztén yek sem. Lega 
lább a természetes szin tj ét e l kellene
érnü nk, am i pedi g n em is a végső aspi
r ác i ónk, Ahhoz már olyan nagyvonalú 
nak kellene lennünk, m in t maga az uni
verzum. Mind íg éreztem, hogy tőlünk öt
mülí ö fén yév re egy csillagon a világ leg
szeb b hajnal al játszódnak le mind en

l \.ondol' B él a P ilinszkyncl{ ajá n lott rézk arc a.



publicitás nélkül, halálos precizitással.
evrnill iók óta, tökéletes és fáradhatat
lan rendezésbem. És, a szenemi életnek,
ami nem a mennyek szellemi élete,
hanem itteni, nagyon is földhöz ragadt,
nagyon is emberi élet, még aikkor is,
ha csak természetes aspektusból nézem,
magán kellene viselnie ennek a nagy
vonalúságnak a bélyegét. Ha erre nem
képes, akkor mindig kevesebb és sze
gényesebb lesz anná), mint amit kifejez.
Most persze filem beszélek arról, hogy
hiszek abban, hogy ez bizonyos transz
ccndenciának, vagy a természetesen túli
tolismeréseknek ad vagy készít helyet.
De elég: esek a természetesnek eleget
tenni. Elég.. Ezt Jézus nagyon jól tud
ta. Ezért volt annyira. igénytelen a pa
rancsolataiban. "Elég a mai napnak a
maga gondja" - és tanításai tele van
nak ezekkel a nagyon pici dolgokkal.

GLÓRIA

Amíg a költő fiatal, saját dicsőségé

nek árát is mcqkeresi. Hajtja a hírnév
utáni vágy önzése. Később pedig, az
évek fogytáVlal, szűkebb a tér, és ben
ne la ~ehetőségek is szűkebbek. A hir
név sem meglepetés, hanem teher. A
korrot la,z energiák összesűrűsödnek és
egy irányba terelődnek: a költő vára
kozásszerű ál~apotb,a kerül. Mi jöhet
még? Ekko)' törnek rá az ártalmas erők,

a measzerzett babérkoszorú fojtogatn i
kezdi, Epigonok visszhangozzák s011aít,
telvetségéből és dicsőségéből csipe,getni
akaró fíízfapoéták, féltehetségek osrro
malják, ámyékában próbálják kiépíteni
karrierjüket. Irodalmi linkek: zásztót
bontanak melleUe, .a sznobok szentté
at-atják, a sok "jó barát" misztifikálja
és tömjénfüstözi. Es a költő kezd bele
roppanni,

- Az úgynevezett hírnév, ha van
ilyesmi, ugyanolyan veszély, sőt körmön
fontabb veszély, mint a teljes elhagya
tottság vagy a teljes. ismeretlenség. En,
a mí nemzedékünk ebben az egyedül
létben nőtt fel. Emlékszem, Németh
László egyszer, amikor még fiatal vol
tam, azt mondta nekem - nagyon sze
retett, észrevette, hogy semmi koritak
tusom nincsen senkivel, az, amit csiná
lok, versek, visszhangtalan -, azt mond
ta, hogy ez a nemzedék szürke nemze
dék. A szürke szép szfn. 6 ezt nem szán
ta lebecsülésnek vagy pejoratív értéke
lésnek. Aző szemében a mi nemzedé
künk szürke nemzedéknek tűnt, szem
ben az ő nernzedékável, amelyik már fia
talon az Ady kitaposta úton haladt, aki
még drámaibban vívta meg a harcát,

és rögtön belekerült a nemzet életébe.
Nekem volt egy felolvasásom Párizs
ban, egy vacsora keretében, amit Pierre
Emmanuel adott, a kelét-európai művé

szet útjáról és problematikájáról. El
mondtarn, hogy Magyarországon. ha el is
tűn t már, de jelen van, mint egy halott
emléke, még élő emléke, a népművé

szet. Úgy, ahogy a friss sírok hatnak
még. S ez más időélményt, a kultúrá
nak másfajta - hogy is mondjam csak
- szerepét, fekvését, akusztíkáját jelen
ti. A népművészetet én végtelenűl csodá
lom, 'nem annyira for:rnai elemei miatt,
mint inkább tartása miatt. A nép ad
dig alkotó a művészetben, amíg bele
nem jut a nemzet életébe, föl nem szí
vódík műveltségábe, tehát amíg nincs
közéleti szerepe és 'valamiféle időtlenség

ben él. Egész másfajta időélménye van;
élet-halál, generációk egybemosódnak,
együtt van, színte egyidőben az enyé
szet és az újjászületés, és ezeket a mű

veket nem a publicitás reménye szüli.
Végtelen gyöngédség, finomság, mélység
van bennük, megismételhetetlenül. Al
kotásban tényleg: nem lehet megismétel
ni, de egyénileg, az egyéni sorsban igen,
S bármennyire örvendetes is, de egy
fiatal írónak, költőnek rögtön katedrát
adni és beereszteni a Nemzetbe, ami az
Illyés-generáció sorsa volt, tulajdonkép-'
pen rendkívül veszélyes. Az én nemze
dékemnek a szerencsétlenség volt a sze
rencséje, Egyénileg mí ugyanúgy írtunk,
olyan kirekesztetten, ahogy a nép, ahogy
a népművészet születik -tartásunkban,
nem formailag. Végül is igy írt Hölder
lin, vagy ... vagy nagy neveket lehetne
mondaní, És a művészetben ez nagyon
nagyon jó pozíció.

- Egy szép napon. arra ébredtem. ez
volt 59-boo, ugyanis tíz évig nem pub
Iikálhattarn, hogy újra megjelent a kö
tetem. Azt hittem, míndenkí elfelejtett,
s az unokaöcsém feljön egy reggel, mert
még akartarn venni néhány példányt, és
azt mondja, már elfogyott. Nem akartam
elhinni. Azt hittem, teljesen elfelej
tettek. És azóta valóban van egy mély,
érzékeny és megható kontaktusom az 01
vasókkal, akikről tulajdonképpen nem
tudom, hogy kicsodák. Mégis teljesen
rájuk gondolok, amikor írok, nem azok
ra, akikkel rendszeresen érintkezem és
akikkel megbeszélem a dolgairnat. Ez
azonban nem tesz, - azt híszern - el
bizakodottá, mert az élet gondoskodik
arról, hogy az embert olyan pontokon
el törje, measebeeze. amikre érzékeny, és
olyan váratlanul támad, hogy minden si
ker átmenetinek hat és kíegyensúlyo
zódík;
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- Valamibe belehalunk. Halálunk
nimes előzmények nélkül. Ez nagyon lo
gikus. Es a törések, a sebek jönnek egy
más után, és az ember a sikert, ha be
következik, már észre sem veszi, mert
közben mindíg másfele kell figyelnie.
Es én, rnínt drámai lény, az erkölcsi
lénnyel szemben, vallásos lény, tehát
eredendően rossz vagyok. Számolnom
kell tehát a büntetéseímmel. a vezek
léseimmel. Ezért a siker számomra csak
pillanatnyi mákony végzetes küzdelrneim
közepett, amit magammal vívok, A mű

vészetben a művész az emberből, abból
a meghasonlott lényből. aki szenved, akit
szégyell, aki felemás, megpróbál újra
egészet csinálni, megpróbálja összerakní,
hogy tökéletes legyen. Én így írok. Ezért
írok. Hogy valahol, valami más színten,
nem az én életem szintjén, magasabb
szinten egy egészet csináljak magam
ból is, az emberekből is, a világból is.
Ebben a gondban aztán az olyasfajta
gondok, mint a siker, eltörpülnek, el
tűnnek, annál is inkább, mert az em
ber nem éli át igazán a sikerét.

EGÉSZET CSINÁLNI

Latolgatom: Dosztojevszkij Karamazov
Aljósáj-a vagy inkább Miskin hercege
ll-asonlít-e hozzá? Az ,alázat,a minden
képpen az övék. sok versén érződik,

hogya lélek elfüggönyözött ablakain át
beszűrődött a félelem: hátha egyszer el
apad a láz, vége lesz a versnek. csak
dadogás és felhevült parázs marad az
,elhasznált gondolatok után? O ezt a le
hetőséget is alázattal fogadta. Pedig so
kan jósoltak neki könnyű álmot, érdek
telenséget, keserű bukást. De hogyan is
fejezné be az, aki az Egészet akarja
megmarkolni? Aki kerekre akarja hajlí
tani a négyszöget? :es tisztába tenni az
emberiséget, hogy többé soha ne pisz
koljon oda.

- Az egészet ott, azon a szinten aka
rom megcsinálni, ahol az ember drámá
ja kisimul, ahol a ráncok elvesztik ba
rázdájukat és sima, egészséges és újra
ép lesz minden. Ezt szeretném rnegra
gadni, megfejteni, rögzíteni. Hiszen szá
momra Istennek végül is két definíciója
maradt, és két reménységem. Az egyik,
hogy Isten a létező legnagyobb intelli
gencia. Olyan valóságos szellemi lény,
akinek élménye olyan, mínt mikor az
ember hosszú-hosszú vándorút vég-én
megérkezik a tengerpartra. ahová kez
dettől fogva vágyott megérkezni. A má
sik, hogy olyan lény, aki el tudja visel
ni, hogy szeretík. Az a furcsa. hogy az
ember megéri azt, amikor szeretik, de
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rettenetesen nehéz valakit találni, aki
ki is birja, el is viseli, hogy szeres
sek, Ettül ugy félnek az emberek, mint
egy rnerenyrotől. Feínek, rnert azt hi
SZiK, ki akarjak fosztani őket, úgy lát
SZiK, van valarrujük, amiről maguk
sem tudnak. Nyilvan rosszul szeretunk,
de az Isten az, aki a rossz szeretetet
is kíbírja, de még nagyobb dolog, hogy
a jót is. Azt tudniillik, hogy a cent
rumot szerethetjük. A jóságot magát, a
szerétetet magát. Valakinek a tengelvét.
Bizonyos értelemben az anyai szeretet
előképe ennek, csak anyánk bírja ki,
hogy szerétjük.

- Persze a félreértésektől sohasem
lehet megmenekülni. Hiszen abszolút
módon semmit sem tudok definiálni.
Egy gyufásdobozt sem tudok végül tö
kéletesen definiálni, mert például nem
ismerem az atomstruktúráját. És ha is
merném, még nem tudom, az atom
mire támaszkodik. Ezért például nekem
a francia nyelv majdhogynem remény
telen, mert a definíció reménye élteti.
Es ez reménytelen. A magyar megelég
szik a szuggerálással, Okfejtésének és
érzékeltetésének van határa, ahol úgy
érzi, evidenssé vált, amit mondani akart.
És ezzel beéri. S maga a nyelv tovább
nem mehet. Nem véletlen, hogy nálunk
a strukturalízmusnalc, amit a nyelvbe
vetett kétely táplál, nincs olyan terüle
te, mint a franciáknál.

- Egészet csinálni, nálam ez annyit
tesz, mint belépni az univerzumba. Mert
az univerzumnak - nem mondok termé
szetet, nem szeretem ezt a szót - tö
kéletesen nagyvonalúak a törvényei és
ekkor már valami természetfölöttit csi
nálunk. A természetet azért nem hasz
nálom, mert úgy, ahogy mí használjuk
ezt a szót és amit értünk ezen, újke
letű szó és nem az értelemmel, hanem
a racionalizmussal függ össze. Körülbe
lül ugyanazon a törési vonalon, törési
ponton helyezkedik el, ahol a jó stíltsz
ták kezdődnek. A rációkkal ugyanis va
lahol míndíg baj van! Bruegel már
tudta, mi a természet. Cranach számára
még az univerzum létezett. A termé
szet az univerzumnak az a hullám
verése volt, ami az univerzum lábáig
jutott, ami testközelbe ért. De mi kü
lönbséget teszünk. Természeten földi
dolgot értünk, körülhatárolt, általunk
birtokolt valamit, míntha az uníverzu
mot, a mindenséget valaha is birtokol
hatnánk ! És ami a természeten túlcsap,
szeríntünk, az az univerzum. Egyre in
kább toljuk vissza az uníverzumot és
a természetet szélesítjük ki. Azt hiszem.
most a Holdra is át fog csapni. Cranach



ezzel szemben állt, ő az uníverzumot él
te át, és érezte, hogy a természet ugyan
annak a nagy tengernek a partra 41'
kező hulláma. Arra a partra, ahol ál
lunk.

A TÖRVENY BETVJE

Léteznek-e törvények egy lírikus sze
f'elme és szeretete számára? Es betű

szerint kell-e értelmezni őket? A vallás
ezerelme a lelkét, szellemét követeli
tőle, az ember szerelme a testét, a vé
rét veszi. A szenvedéstől s.emmi sem
váltja meg. Kompromisszumot kell köt
nie ahhoz, hogy boldog lehessen. Leg
alább átmenetileg.

- Ez nagyon nehéz kérdés. Annyit
talán mondhatok, hogy én az élet dí
lettánsa voltam minden vonatkozásban,
kivéve a költészetet. És pontosan azért,
mert a költészetben mímdig tudtam 
ösztönösen -, hogy az ember sohasem
lehet boldog a szíve mélyéig. Irás köz
ben - pedig találtam dolgokat, amik
relatíve fölülmúlták képességeimet, leg
alábbis így éreztem, rátaláltam egy sor
ra, egy képre - rájöttern. hogy nem
örülhetek neki, nem vehetek részt ben
ne azzal az örömmel vagy inkább élve
zettel, amivel kellett volna, ha termé
szetesen reagálek. De akkor nincs rnog
az áldozat eleme! Színésznél veszem
észre, amikor színpadon van, hirtelen
egyenesbe kerül, észreveszi, hogy a kő

zönség kapcsol, vele van, és ab
ban a pillanatban túlénekli a dolgot.
Rájátszik. Egyedül az a színész, aki le
tud mondani a találkozásnak erről a
hirtelen megszülető öröméről, az képes
a darabot végigjátszani azon a szinten,
amelyen szükséges, de mégsem boldog
ezáltal. Ez borzasztó! Hiába remekel,
belül mélységesen szornorú,

- A szerelemben is dilettáns voltam,
pedig én ott direktül boldog akartam
lenni. úgy, ahogy a gyermek boldog,
azzal a direktséggel. Ez nincs. A sze
relern kétféle lény számára realizálha
tó: az egyik, akinek az érdekei teljesen
máshol vannak, mint például egy se
lyemfiúé, habár azok, akik így szeret
nek, egyáltalán nem boldogok; vagy egy
nagyon nagy érettség fokán, amikor az
ernber már a másik lényt, a partnert is
másképp látja, a saját érdekeiben szem
léli és nem a viszonylatuk értékében.
Ez bekövetkezett nálam is, mert egy
érettségerr túl és egy fáradtságon belül
megszűnt ez a direkt Igénvern. Talán
az érzelmek kíégettsége, apálya, mérsé
keltsege teszi ezt. Az ember megtanul
spórolní a szerétet hőfokával, nehogy

megégesse a másikat. Igen, éreztem már
a boldogságót. Éreztem. De pillanatnyi
lag nem vagyok boldog. Abban az É:r
telemben nem. Szerintem a boldogság
személytelen dolog. Ott követünk el hi
bát, azt hiszem, amikor be akarjuk ke
belezni, körül akarjuk határolni. amit
nem lehet.

- A kereszténységet kétfelől lehet
nézni. Lehet nézni úgy, hogy az erköl
csi kódex. Ez azonban a kereszténység
meghamisításának egyik leglátványo
sabb, legplauzibilisebb módja. Ha a ke
reszténységet morális vetületéból köze
Iítem meg, akkor föltételezem, hogy az
ember folyamatos lény. Tudniillik az
erkölcs azt sugallja, hogy az ember fő

jellemzőjelként azt fogadjuk el, mít nem
követ el, mit nem szabad cselekednie.
A kereszténységet így leszúkítjük egy
negatív és folyamatos útra. Ez a vallás
meghamisításának nagy-nagy veszélye.
A vallás ellenben más, és a keresztény
ség tökéletesen más. És Krisztus töké
letesen más volt. Ö tudta, hogy az em
ber drámai lény. A jót és a rosszat
úgy építi össze, mínt hegy a köveket.
Egyszerre jó és egyszerre rossz, és ezt
a konfliktust fantasztikus drámai küz
delemben éli meg, aminek a kimenete
le valamiképpen Isten szívében játszó
dik le. Különben nem lehetne alázatos
valaki. Ez a nagy k.űlőribsóg: a farizeu
sok erkölcsösek voltak. tökéletesen er
kölcsösek. Jézus tökéletesen elutasítja
ezt az attitúdöt. Ö ismeri az embert,
tudja, hogy ez gyökerében nem lehet

, igaz, és hogy az ember csak mínt drá
mai lény tud jó is lenni. Tud szeret
ni. ..

A KERESZT SZALKAI

Szálkák sebzik, de ~elkében gerendá
kat hordoz. Alvereszt szálkái ezek. A
kereszt aerenaá; azok. A költó már tud
ja, hogy küldetésünket nem tudjuk tö
kéletesen bevégezni, ·a talentumokkal
sem gazdálkodunk mindig okosan. Aka
mtlanul is sokak csalódásának vagyunk
okozói, sebeket ·ejtünk, pedig nekünk
az volna a dolgunk, hogy orvosoljunk.

- Ez pedig elkerülhetetlen. Talán
így készíti elő az Isten, éppen az egy
ház laicizálódása folytán, azt a talál
kozást, amikor Krisztus lesz mínden
míndenben, S a kereszténység valóban
csak só vagy kovász lesz, kicsiny rnasz
sza a világban, amely azonban megter
mékenyíti a világot.

- A kereszténységért nem aggódom.
Sőt, az ,egyházért sem. Az egyház min
dennek ellenére mégiscsak hű letére-
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rnényese és megvalósítója a jézust kon- csak ez az a hajó, amely átszállít a zú
cepciónak. Itt vannak ezek a réges-régi gó folyón. Tudom, hogy nincs tökéle
templomok, amelyek ellenálltak a szá- tesség a földön. Es elfogadní bizonyos
zadoknak. Mégiscsak ezek őrzik az időt értelemben a tökéletlent, ami mímdennek
és a történelmet, Az. öregasszonyok is ellenére a tökéletesség felé visz azért
számunkra a múlt csodálatos ékszerei, - ez a maximum. Ha az egyházat tö
kincseket rejtegetnek magukban, amiket kéletlenségében nem szeretjük, akkor
ki kellene bányásznunk. mert a jövőnk magunkat sem szabad szeretnünk, és
függ tőlük. Az ifjúság sem pusztán ön- sem önmagunknak, sem másoknak nem
magára, hanem az öregekre építheti tar- bocsájthatunk meg soha. Az egyház is,
tósan önmagát. Az egyház is végered- a maga hibáival, bűneivel egy tökélet
ményben egy ilyen ősrégi templom, Ieriség. Hajó, amin rettenetes súlyole és
öreganyánk. a múltat őrzi, de közben terhek vannak, de ami tendenciájában
állandóan az idők teljességére készül. és hirdetett igazságaiban valódi közös
Amikor majd a múLt hirtelen jelenné séget jelent, amely révbe visz mind
és [övövé változik át, a nagy elszá- annyiunkat, átszállít a túlsó partra, az
molás pillanatában. üdvösség mezejére.

- Nézd, én egyben vagyok teliesen biz- - Szegény Tamási Áronról hallottam,
tos: hiszek Istenben a magam módján, hogy halála előtt felvette az utolsó
végtelenűl szerétern Jézust, ami majdnem kenetet, ő, aki végig agnosztikus mód
több a hitnél, mert a szerétet több a jára élt. Mint kemény agglegény, konc
hitnél, és hiszek az egyházban is - túl kul. Tudjuk, hogy egész élete kínzó kí
míndenen, Az egyház nekem olyan, mint sertésekben telt el. Es halála előtt, -ami
egy nagy hajó, amin rengeteg dolgot kor már rettentő dagadtak voltak a lá
kifogásolhatok, A tatján ott vannak a bai, ereje pedig fogytán, az utolsó kene
gőgnek és a kevélységnek a láncai, a tet kérte. Közbem pedig ezt mondta: 
hatalom kísértései, de mégiscsak ezen a Mennyit gúnyolódtam ezen! Meg a többi
a hajón vaJnaz én helyem, és mégis- szeatségen is. Es milyen szép!

A költő is wssacskán ráeszmél ,arra, lwgy vaLami, ami eddig határtaLannak tűnt

előtte, hirteLen zsuaorodnt kezd, s 'fokozatosan kimérhetávé 'L,álik. Valami megfo
gyatkozik a l~ezében, s amíg minden, amit belül l'ejtőzködve őriz, terebélyesedik,
gazdagodik,e,gy kis, de megnevezhetetlennek látszó birtoka csöndben fogyni kezd.
"('gy hívják, élet. Úgy köszöntik, álom. Úgy búcsúznak töle, fiatalság.

HEGYI BÉLA

Kimenekülten
Ropogó csontváz
üszkös fadarabok
vonító hegedűk

két halott -

a szépség menedéke a halál
ugye kíváncsi vagy hogy milyen színű a
Lelked
egy felfoghat,atLan szó: az .,enyém" ...

Folyamatok
Új életek kezdődnek
új ködök Lebegnek
eszméletlenül egy új világban
új arcát mutatja a rög
új arca befonja a földet
kerek nagy túlvilági aroa
és tüskék kezdődnek és kinövés,ek
májfoltos barackfa virágzik
virágai la bűn és kétséabeesés
egy más világban, ,ahol
egy új világbam, amely

megállíthabatlan
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szétszórja tavaszi [odruit
és helyükbe ülteti a láz
és betegség 11om-virágait
de mert Istenünk állitólag
gondoskodik rólunk,
nem kell hát nagyon kétségbeesni
1oorl"igálásra sem szorul ez a jó öreg
golyóbis
szüntden fejlődés vissz,a az időben

és a magány iiledékei halmozódnak
finom borog,atás a föld szívére

folyamatok -
H:E;VIZY KLARA


