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az egysegre
Mindig tiltakoztam az ellen, hogy "keresz tény költő" lennék. Vi
szont az t sohasem tagadtam, szüntelenü l rámutatva hibáimra,
hogy keresztény vagyok. Azon poéták közé tartozom, akik alapve
tően költőnek érzik magukat, ám a szá mukra mégoly lényeges köl
tői elhiv atöttságuk fölé, jóval azon túlra helyezik azt a másik alap
vető és lényegbevágó hivatottságot, azt a döntő és meghatározó
h ív ást, amelyne k köszönhetően kereszténynek vallják magukat. A
költészet feltárhalja magában ezt a lényegi távlatot, ugyanakkor
csak egyi k aspektusa lehet: a művészet pusztán egy ik lehetséges
megközelítése annak a Valóságn ak, amelyről mindannyian azt gon
doljuk, s ez egyá ltalán nem illuzórikus, ho gy totális távlata saját
szívünkb ől nyílik meg. Azokat a költőket, akik ebben a perspek tí
vában helyezkednek el, á tjárja és táplálja a Valóság fénye. Tehát a
szá mukra oly lényeges költészetük is abból tápl álkozik, vagy köl
tészetük helyett beszéljünk inkább poétikus k épess é gr ől. hogy el
kerüljük a lesz űk ít ő birtokviszonyt. Mindez nem jelenti azt, hogy
az általuk művelt költészet közvetlen módon lenne keresztény. A
fény érzékelésének, a környező világ sze mléléséne k egy bizonyos
módja, a figyelem, a megérzés, a nyitottság, a jelek felfogásán ak
egyféle m űv észete jelzi a nagyon is k ülönbö z ő képzeletű és érzé
kenységű művészek közötti rokonságot, akiket közös irányu ltság
vezé rel, ám azt mindegyik ük a maga módján fogja fel vagy érzéke
li: egyesek mint rendezett tájat, mások mint felhők közti rést, mint
egy ellenállha tatlan szellő fuvallatát, vagyegyszerűen csak mint a
napok múlását.

Természetesen vannak olyan költők, akik keresztény tém ákból
merítenek inspirációt vagy azok insp irálják őket. Továbbá olya
nok is, akiket hitük arra késztet, hogy sajá t nyelvükön, a költészet
nyelvén is megvallják vallásosságukat. Másokkal ellentétben szá
mukra a tém a nem egyszerue n csak egy téma: egyá ltalán nem
egy kérd ést akarna k kifejteni, hanem a hit misztériumát próbálják
szemlélni művészetük sajátos módozatának megfelelően . E szem
l él őd és szüksége egyaránt jelen lehet egy protestánsn ál, egy kato
likusnál vagy egy ortodoxnál, ám attól még vallásos érzékenysé
gük által kül önb öz őek maradnak . Csa khogy mindannyian vallá
sukat élik meg költői módon, s nem a költészetet va llásos módon.

674



Mert még ha a költészet a lét egyik megtapasztalási módja is, ma
gától értetődik, hogy nem specifikus, még csak nem is kiváltságos
feltárója a végső Valóságnak. Költői módon élni nem annyit tesz,
mint költészetben élni. A költészet nem fog mindent át, ugyanak
kor mégis egyféle egzisztenciális tapasztalást jelent, ami egy ke
reszténynél hitének megtapasztalási formája is lehet. Így a költő,

miközben tiszteletben tartja a költészet szabadságát, a totális Va
lóság szolgájaként elmélyítheti nem pusztán a költészet által, de a
költészetben is azt a szavakkal ki nem fejezhető viszonyt, amely a
végső Valóság szolgájává teszi. A költői szabadság tiszteletben
tartása mellett is megadathat számára, hogy felfedezi a kegyelmet,
mely szolgává teszi. A költészetre irányuló elmélkedés, ha valaki
a végsőkig viszi, valójában mindig vallásos jellegű. Megfordítva:
a költészet vallásos jellege garantálja a költészet legbenső szabad
ságát.

Azt hiszem, hogy valamennyi gondolkodási forma közül a
művészetben a legfontosabb elkerülni a "foglalkozásszerű" ke
reszténységet. Miért? Azért, mert a művészet a lét minden más
megközelítési formájánál bizonytalanabb, talán a legbizonytala
nabb, s éppen ezért majdnem a legbiztosabb is. Egyébként biztos
lehet-e egy keresztény valaha is annyira a hitében, hogy anya
könyveztesse hitvallását, vagy hogy a kereszténység butikosa le
gyen? A bizonyosságok boltja már nem lenne hit. A hitet nem le
het adni és venni, fizetésképtelen, saját magának tartozik. A hit
önmagára irányuló szüntelen kérdés ahhoz, aki megérintve általa
összességében azt gondolja, hogy nem hisz. Biztosnak lenni hi
tünkben annyi, mint oly módon legyőzni bizonytalanságunkat,
hogy folytonosan, minden irányból megkérdőjelezzük bizonyos
ságunkat, hogy azután újból megvallhassuk. Ebben rejlik a meg
nyilatkozó hit kockázata. A hívő költő t hite arra kötelezi, hogy
vállalja a kockázatot, s azt megformálja, mintegy aktivizálja a for
mában: hogy részesévé váljon az általa vallott igazságok másik as
pektusának is, például Isten távollétének a világban, a szenvedés
nek, az elutasításnak, sőt a prométheuszi állításnak, az ember em
ber iránti ateista szeretetének is. Arra kötelezi, hogy részesévé
váljon annak a feneketlen szellemiségnek, amely Isten nélküli. Az
alkotásban, de az életben is kétségtelenül benne rejlő dialektika
maga vezet el a másik megértésének távlatához, hitéhez s rejtett
transzcendenciájához.

Valamennyi nagy emberi hitrendszer esetében igaz, hogy a
külső forma egyrészt szimbolizálja, másrészt el is rejti a belső tar
talmat. Joggal feltételezhetjük, hogy egyes nagyon is különböző,

sőt olykor ellentétesnek látszó vallások külső formája valójában
csak valamiféle látható aspektusa a mélyükben rejlő titokzatos,
szimbolikus összetartozásnak. Ha valaki egy vallásos formán be
lül él, rosszul látja annak külső aspektusát - az intézményeket, a
rituális külsőségeket. Márpedig ezt a külső megjelenési formát
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(de nem a legbenső misztériumot, amely ugyanolyan sérthetetlen
mint maga a végső Valóság), folytonosan megkérdőjelezhetjük.

sőt kötelességünk is megtennünk azért, hogy még jobban kirajzo
lódjanak a különbözőségben a kapcsolatok, a rokonságok, de a le
győzhetetlen ellentétek is. Mindez az egyén életére is igaz: senki
sem lehet valóban keresztény, ha nem vállalja a lelke legmélyén la
kozó feszítő ellentmondásokat: a bizonyosságot mindig meg kell
kérdőjelezni, hogy egy még titokzatosabb, tévhitektől még inkább
mentes hitté alakulhasson.

Kereszténynek lenni, jobban mondva egyre jobban azzá válni
- ez az egyszerre nyugodt és nyugtalan igyekezet alkotja lénye
gében az életemet (ami nem jelenti azt, hogy minden időmet a lé
nyeg köti le). Mit is jelent hát számomra az, hogy keresztény va
gyok? Azt, hogy Krisztus testének, a kereszténység családjának
végső egységére figyelek annak valamennyi megjelenési formájá
ban, sőt azokon túl. A különböző irányultságú és különböző típu-
sú (érzelmi, szimbolikus, spirituális) egyetemes hagyományok,
amelyek ugyanannak a végső Valóságnak a megtapasztalási for
mái, számomra nem tűnnek ellentétesnek, sokkal inkább egymást
kiegészítőnek látszanak. Tekintély nélküli emberként beszélek, s
nem a látható egységet megakadályozó ellentétekről való szándé
kos megfeledkezést hirdetem. De hiszek abban, hogy létezik a lát
hatatlan egység, még ha ellenünkre is van, s megtermékenyíti a
látható formákat, vagyis gazdagílja a sokféleséget. Hiszek abban,
hogy a szeretetteljes kérdezés, mások hitvallásának bensőséges

meghallgatása a spirituális figyelem olyan formáit tárja fel előt

tünk, amelyeket mi még nem ismerünk. Az emberben munkálko
dó Isten és az Istenre irányuló emberi erőfeszítés megújult felfo
gása adatik meg számunkra, ha valóban odafigyelünk a különbö
ző kultúrákra és civilizációkra, amelyeket legalább részben tu
dunk integrálni.

Katolikusokat és protestánsokat ma egyaránt vonzza az orto
dox spiritualitás, jóllehet oly távol áll történelmi fejlődésünktől.

Miért? Kétségtelenül azért, mert a keresztény hit és az emberi szív
olyan nagyfokú integrációját valósítja meg, amely nálunk csak
alacsonyabb szinten létezik. Az ortodox spiritualitást a Szív uralja
- a Szív, mint átformáló elem, amely áthatja a létezés alsó és fel
ső régióit, kommunikációt sző a személyiség és az egyetemes em
beri között, rámutat a teremtés kiindulópontjára a kozmoszban és
az emberben. Az általam szívből táplálkozóként jellemzett gon
dolkodási mód szemben áll azzal a modern kori intellekcióval,
amely szándékosan, teljes egészében elszakadt szimbolikus gyö
kereitől s éltető közegétől. És most katolikusok és protestánsok
ugyanúgy zarándoklatra indulnak a szív belső tájai felé, amely
nek végső szükségességét az ember és kozmosz, ember és ember,
ember és Isten viszonylatában megfogalmazódó jánosi szeretet
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ugyanúgy előírja számukra, s amelyet oly ragyogóan képvisel az
ortodox gondolat, spiritualitás, liturgia és művészet.

Így az ortodoxia hídként szolgálhat a keresztény világ katoli
kusai és protestánsai között. És mennyi hídra lenne még szükség
az egymást nem ismerő partok között! Napjainkban, az egyete
mes tolerancia időszakában talán még nagyobb szükség lenne hi
dakra, mint bármikor máskor, mert paradox módon a tolerancia
még a szellemi konfliktusoknál is nagyobb megosztottságot szül.
Ha a katolikusok szembenéznének a reformátusokkal, azok pedig
a katolikusokkal, ha az ateisták és a hívők jobban figyelnének
egymásra, nem azért, hogy ítélkezzenek egymás felett vagy kizár
ják egymást, hanem hogy megértsék azt a módot, ahogyan a má
sik megközelíti a létet, azt a hangvételt, ahogyan a másik megta
gadja vagy megvallja hitét, hogy megértsék végre egymás szó
használatát - akkor talán felismernék, hogya másik, aki szimbó
lumaival látszólag idegen, valójában nagyon is ismerős számukra.
S akkor talán egymás keresésére indulnának arra alapozva, ami a
pszichikumukban közös.

Az emberi szellem az elementáris, mitologikus, szimbolikus
jellegű pszichikus intuícióból születik, a lények ozmotikus teréből,

amely egyben a költők kedvelt birodalma is. Bizonyára nem úgy
tör fel onnét, mint egy lombikból, nem egyszeru pszichikai lepár
lás révén: égi leheletre is szüksége van. Azonban ettől még az
ember fizikai valósága folytonosan alakuló állapotában a szimbó
lumok kimeríthetetlen univerzumát képezi, amit minden ember
magában hordoz, s ami látens módon minden embert magában
foglal. Azt állítani: keresztény vagyok, annyit jelent, mint akár
egy éltető lehelet után, úgy vágyódni a különböző egyházak szét
tagoltsága ellenére az integrális keresztény pszichikum után,
amelyben kölcsönösen kiegészíthetik egymást azok a nagy hagyo
mányok, azok a legalapvetőbb intuíciók, amelyek kereszténynek
nevezik magukat. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint túsz
ként, önkéntes fogolyként élni, más hagyományoknak szentelni
magunkat, hogy megértsük és saját hagyományunk kovászával
oltsuk be azokat. Vannak olyan önfeláldozó emberek, akik hittérí
tői buzgóság nélkül nem keresztény közegbe költöznek, egyszerű
en csak azért, hogy ott legyenek, s ezáltal mintegy kapocsként kö
tik környezetüket a hatalmas Test életéhez.

Gyakorlati szinten úgy tűnik, hogy az efféle különleges elhiva
tottságok általában kudarccal végződnek. Azonban eredményes
ség, siker és bukás fogalma az evilági idő perspektívájához tarto
zik, amely jelentőségében nem ér fel a szellem dimenziójával. Itt
már másmilyen perspektíva nyílik meg előttünk, mégpedig a
szenteké. Ám az a mód, ahogyan mi a szenteket tiszteljük, való
jában csak arra szolgál, hogy bezárjuk őket sajátos elhivatottsá
gukba, s ezáltal megvédjük magunkat tőlük. Jóllehet az általuk
megnyitott perspektíva bennünket is érint, de ezt mindaddig nem
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látjuk világosan, míg csak mi magunk is nem helyezkedünk ebbe
a perspektívába annak ellenére, hogy nyilvánvalóan méltatlanok
és képtelenek is vagyunk rá. Ugyanakkor nincs elég túsz a hét
köznapi életben?! Mindannyiunkat fogságba ejthetnek a minden
napok. Például jó néhány költő gondolta magáról keserű szívvel,
hogy fogoly, s áldozatnak vallotta magát. Miért ne élhetnénk hát
önkéntes túszként? Mindez azt az egyszerű, ám napi szinten
megvalósíthatatlan dolgot jelentené, hogy nyitottak vagyunk má
sok gondolatai iránt, nem pusztán elviseljük saját gondolatainkkal
párhuzamosan, de magunkba is fogadjuk, át is gondoljuk azokat,
ily módon tisztelve meg az idegent. Nem ismerek olyan feladatot,
amelyre kevésbé lennék képes, mint erre, amely ennél több figyel
met s nagyobb önuralmat követelne. Hiszen most a szívből táp
lálkozó gondolkodási módról beszélek, s az abból születő gondo
latok nem puszta megnyilvánulásai lényünk legmélyének, hanem
megannyi eleven rostját alkotják. Lényünk legmélye általuk érez,
általuk nyilatkozik meg, általuk szeret és szenved, s éppen ezek a
rostok kötik a végső Valósághoz.

Hajlamos lennék kö/tészetnek nevezni azt a folytonosan figyelő

és kétségtelenül folytonosan boldogtalan érzékenységet, amely
csak kezdetleges megnyilvánulása annak a mindenütt jelenvaló
ságnak, ami nyilvánvalóan egyedül Isten attribútuma, jóllehet
szellemünk alapját éppen a rá irányuló vágy alkotja. Bármily kor
látozott is legyen a természetem, ezt az intencionális katolicitást
tekintem saját realitásom lényegének. Teljessége mindannyiunkat
meghalad, csakhogy éppen mi együtt képezzük a formáját. Költő

nek lenni annyit jelent, mint vállalni azt a küldetést, hogy min
denben odaadó figyelmet tanúsítunk eme totális jelenlét iránt.
Olyan kereszténynek lenni pedig, akinek az a hivatása, hogy köl
tő legyen, annyit jelent, mint hittel vallani János evangéliumának
első fejezetét, s a szív csendjében valamennyi szót arra az egye
düli Igére vezetni vissza, amely a legfőbb mintája minden egyes
formának, amit az ember a totális Valóságról alkot magának.

BendeJózseffordítása
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