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AFORIZMAK~

A görög, a római, az orosz, a hindu és a többi. a természet
UH fogva benne él az emberben (másként hogyan értenénk
meg egy Schopenhauert ?), mert az ember a szellem birtoko
sa, és mert a, szellembtJl, bizonyos értelemben. minden lehet.
Vajjon a keresztény épp ily természetes módon él-e az em
berben? Semmi esetre sem. És nem is ez az értelme a mon
dásnak: a n i m a n a t u r a l i t e r c h r i s t i a n a. A ke
resztény nem jelenik meq az emberben t e r m é s z e t e
s e n, csak mint nem velünk született fogalom.

Hogya nemlét is beleburkolódzhatík bizonyos értelem
ben az Isten teremt{) tette által a létbe, ez csak a minden
hatóság számára lehetséges; de ez nem csupán a minden
hatóság remekműve, ez egyben a ezeretetnek. a ezeretet on
tologikus túláradásának mesiermüoe is. Ebben rejlik a sza
vakkal legkevésbbé kifejezhető misztérium.

Hol van az ember otthon? Sok hely van az örök hazá
ban, és ezek a helyek egymástól különböznek. És a nagy
számú szellem nem is érezné otthon magát, ha nem ezeken
a különböző helyeken laknék. De épp így, kimondhatatlanul
idegenben éreznénk magunkat, ha ezek a helyek mind nem
lennének az Atya egyetlen házában. Az az összhan{f, mely
kielégít, nem az egyenlőség. hanem az isteni szellemnek élő
azonossága a különböző lények hasonlóságában.

Jó mindig m i n d e n t kimondani. Isten mindig min
dent kimond. De a maga módján. Isten nyilvánvaló é s el
rejtőző Isten. Ő a nap é s az éjszaka, és ezeken az érzékel
hető képeken túl, D e u s a b s c o n d i t u s. Hasonlatoskép
pen: kell, hogy ebbtJl valami meglegyen a bölcs és a müvész
lelkében, hogy hű maradhasson ahhoz, ami lényege; hogy
i g a z lehessen. Mindketten hasonlitanak egymáshoz és meg
egyeznek abban, hogy nem beszélnek, nem cselekszenek és
nem alkotnak homályosság nélkül. A lét tökéletességének jut
osztályrészül a hegyre épült város é s az Isten országánalc
láthatatlan belsősége. Ez a két képlet nem egymást kizáró
ellentmondás: csak az érzéki képzetek és a racionalizmus ha
lott logikája látnak közöttük teljes antinomiát.

* A nagy német gondolkod6 Der Geist des Menschen und die
Warheit c. munkájáb61 közöljük ezeket a gondolatokat.
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Nietzsche kivétel a németek között szellemi erőteljesse
génél fogva. Bármennyire költő is, rájött arra, hogy az érle
lem számára csak két lehetlJség van: az istenhit vagy az is
tentagadás. Az átlagnémet ezt nehezen érti meg. Isten van,
vagy Isten nincs. De nem l e s z. Minden harmadik lehető·

séget, az őserdők, a mezők, az érzelemnek vallását össze-.
morzsolia ennek az alternativának malomköve. Isten 'meg
halt - ez a képlet, Nietzsche helyzetéből, értelmileg meg
állhat. És még sem tudta elviselni. A ködbevesz{J fausti val
lás kényelmesebb. A pantheisztikus áhítat mindig a leghatá
sosabb oka volt az értelem - és ezen keresztül az igazság 
elhomályosulásának.

A szellemi életben az örök igazságok igazi feltámadá
sát mindig nyomon követi ezeknek az igazságoknak fejlődé

se: az igazságok túlnőnek önmagukon. Szent Agoston Plátó,
és Szent Tamás Arisztotelesz fölé emelkedett az igazság
megismerésében.

Vannak emberek, akik fennen hirdetik, hogy soha éle
tükben nem rettegtek, körülbelül olyan hangnemben, mint
ahogy mások azt mondják, hogy sohasem fájt a foguk vagy
a fejük. Az utóbbiakat néha irigylem. Az ellJbbiek, ha igazat
mondanak, úgy tűnnek fel nekem, mint akik az emberi nem
egységét megbontják: köztük és köztem olyan szakadék van,
hogy nem is tudok áthidalhatatlanabbat elképzelni. Nem tu
dok elképzelni olyan embert, aki természetesen ment volna
a félelemtlJl: számomra az ilyen i d e g e n. De val6színűleg

csak hazudik: és akkor ismét találkozunk, hiszen minden
ember hazug - és éppen azért, mert fél.

A földi emberről az az igazság, hogy rövid megszakítá
sokkal állandóan üldözik és szorongatják; és az égi hajtó
vadászat a pokol kutyáit is felhasználja.

A fanatizmus a mohamedán vallás lényegéhez tartozik,
de nem a kereszténységéhez. Igaz, a történelem folyamán
megfertőzte a fanatizmus a keresztény hitet, de csak me g
t e r t ő z t e. A keresztény hit igazsága, amint teljes tiszta
ságában és isteni fölségében megjelent, rendíthetetlenül nyug
szik egy sziklán és ég a szeretettől, amely erősebb a halál
nál, a földi dolgok legerősebbikénél is, - de nem fanatikus.

Aki csak egyszer tapásztalta azt a titokzatos összefüg
gést, amely fennáll a bánat és az ismeret között, még ha
természettől fogva gyáva és túlságosan érzékeny és gyenge
is a fájdalommal szemben, bizonyos irigységet érez azok
iránt, akik különleges dolgokat szeneedtek el. Mert tudja,
hogy egyedül ezen az áron tapasztalnak, ismernek meg és
hisznek el különleges dolgokat.

A kIJ nem tudja azt mondani: "Miért nem vagyok én
növény?" Sem a növény: "Miért nem vagyok én állat?"
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sem az állat: "Miért nem vagyok én ember?" De az ember
mondhatja (és állandóan kísértést érzett és érez ebben az
irányban): "Miért nem vagyok én Isten?" Mert a szellem az
ember tulajdona és egyedül a szellem tudja kérdezni a létet.
A sajátjánál magasabbrendit erő hatása alatt, egy titok
zatos átlényegülés útján, a kő is bevon6dhatik és beburko
l6dzhatik a növény életébe, a növény az állat életébe, az ál
lat pedig (nem pusztán anyagi alakban, de pszichol6giailag)
az ember életébe, amely, bizonyos értelemben, mindent ösz
sZ6sít magában. De miadez s z ü k s é g k é P P e n történik,
minde» bennfogla~tatik ki};tvetelnül a természetes teremtés
ben. Ez megtörténik, ez hat és végződik m u n-k a nélkül.
Egészen más a helyzet az embernél és az embernek felsőbb

rendit síkba val6 átmeneténél. Az embernek megadatott an
nak bizonyossága, hogy a háromszemélyil egy Isten életé
ben részt vehet Krisztusnak, az Isten fidftak s az ember fiá
nak kegyelme és közvetítése révén, és szabad akaratának
munkája által. Ezért kérdezheti az ember szent vagy szent
ségtörő m6don: "Miért nem vagyok én Isten?"

Zigány Miklós fordítása

HOLLÓ ERNŐ:

IZZO LEVEGOl~N A TÁlNAK

Most takarözzunk be, feleség,
mint koldusok a rossz ruhákba,
ha vihar veri fák tetejét
s villám hasít egy ezáras ágba,
boruljunk összébb, vészek járnak
s a gyűlölet harangja kong át
izzó levegőjén a tájnak,
vonuljunk vissza, mint a hangyák
menekülnek föld-kupacokber
vonuljunk mi is, magunk sorsát
védve, vonuljunk önmagunkba,
mert másfelől nem int amentség,
szép erdőnk is börtönnek odva,
rémülten kókadnak a fecskék,
mintha alattunk már bolyongna
a robbanás, hogy majd kitörjön
s Hazám, téged is gyujtogasson,
testvérre és rokonra törjön,
hogy egymástól is elriasszon,
Boruljunk vissza önmagunkba,
elveszett minden drága kincs, rég,
vonuljunk vissza svédjük dúltan
a gyermekünket, aki nincs még.
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