
kellett mondanom. Még ma is hiányzik, és valószínűleg fog is mindlg, Emberek
től tanulunk, szedjük össze ismereteinket, tudományunkat. Csak nagyon kevés
emberrel találkoztam életemben, akitől annyit tanultam, mint tőle. S elmond
hatom, hogy csak szüleírn ravatalánál éreztem nagyobb megrendülést (ha lehet
az érzéseket, érzelmeket egyáltalán mérlcskélní), mint az ő koporsója mellett ...

Riporter: A végszót pedig, immár a síron túlról, mondja el ő maga. Az Új
Ember 1971. április ll-i számában jelent meg ez a - ma olvasva kétszeresen
is megrendítő - glosszája, Címe: Lecsúszás-e?

Ezt kérdezi magától a "progrediensl", azaz aki "előrehalad" a lassú megva
kulásban. Útkeresztezésen már nem mer egyedül átmenni, egyébként is csak ti
pegve, lassan, félve jár. hiszen minduntalan valamibe vagy valakibe ütközik.
Előrehalad abban is, hogy mind kevésbé képes felismerni az embereket. Olvas
nimég tud, de vajon meddig? A vége: gomolygó fehér köd, vagy éjszakai sö
tétség. - Lecsúszás ez? Annak látszik. Valójában észrevétlenül fölfelé tart.
Elesebbé válik az appercepció, az észlelés, Hályogos szemével mélyebben bele
lát a lélekbe, jobban megért, másokat. Anélkül, hogy sokat kellene hallania,
megérzi, hogy ki mitől szenved. Mozgása lassú és bizonytalan. De több ereje
van, hogy fölfogjon valamit, hogy elméjébe vésse, soha olyan világosan nem
látott meg összefüggéseket, rnínt mcstanában. Eddig nem tapasztalt módon tud
ja előadni azt, amit tanítania kell, megvilágositaní mások előtt.

Erőtlennek látszik, mert fél a homályhan leselkedő láthatatlan dolgoktól.
De erőt kap valahonnan, valakitől, hogy önmagát megragadhassa. Ez a valami
vagy valaki új dolgokra tanítja, igazi részvétre, együttérzésre, tanácsadásra.
amely a mélyből fakad. És mintha a szólás ajándékát is megkapná, tud beszél
ni, sebeket enyhíteni, örömet kelteni.

Testi szeme az irányt már nem látja, de azt tudja, hogy jó. Kimenet lesz,
amely számára az örök beteljesülés.

DIENES VALÉRIA VERSEI

Két könyv

I.

PARBESZJ;:D
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1

Két könyvet adtál
nékünk Istenem,

mlndkettő mondja:
- gondolkozz velem!

Egyiket Istene
küldí az embereknek,

másikat emberszívek
adták Istennek.

2

Egyiket Isten
fogalmazta meg,

másikat ember
lélek írta meg.

Válasza volt ez az
Elsőnek hívására,

könyvét meg letette az
Úr oltárára.

3

Egyik a Biblosz :
Eu-Angélíon,

másik "Misszálé"
emberhangokon.

Egyikben megmondta
Isten az Igazságát,

másikban emberszava :
Liturgiáját.

4

Mind a két könyv a
Szeritlélekből él,

Ég és a Föld ott
egymással beszél,

szent Párbeszéd ez az
Isten és Ember között,

melyben a Végtelenség
könyvbe öltözött.



5

így énekeld Új
Létünk hajnalát,

Emberiségünk
Szeretetdalát !

Lelkeink mélyéről

zengjen fel ez az Ima,
Isten és Ember könyvét

megköszönni ma!

n.
DIAIJEKTIKA

1

lVIert ez a két könyv
újjászületés

nincs benne más mínt
önmegismerés,

tisztul az életed
minden új olvasásra,

szeriteknek egyessége
felel egymásra.

2

Mert ez a két könyv
minden emberé

bennük az Utad:
"mindig felfelé",

mert van a létünknek
sarkított kettőssége,

kétarcú életünknek
Időtörvénye.

3

És ez a két arc
lelkedbe merül,

benne a hármas
egység teljesül.

Istene úgy nő ki
Judea Istenéből,

mint ahogy Fia jött ki
Mirjam méhéből.

4

Kettős a fHum,
melyet megmutat,

fel- és leszállnak
végtelen utak.

Föld és az Ég szava
dönti el, mí rossz, mi jó

törvényed ez a kettős

gravitáció.

5

Imhol a lelki
dialektika

két szólamával
embermísztíka,

Szomjazik rá a te
tévelygő eszméleted,

két könyvben megoldja az
Istenszeretet.

m,
HAROM - EGY

1

Egy és a Három:
élő valóság

egymásbamélyedt
foghatatlanság:

míndhárman míndhármat
átjárják elmerülten

s három nagy hangot hallok
belémerűlten.

2

Az Atya mondja:
- Teremtettelek!

Létemből lettél,
Egy vagyok veled.

Azt várom tőled, hogy
tudd ezt az eredésed,

élteddel köszönd meg az
eszmélódésed.
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3

A Fiú mondja.:
- Megváltottalak!

bűnbe merültél
tanítottalak,

égi hazámból a
földedre leszállottam,

lelked és üdvösséged
árát megadtam.

5

4

Szentlélek mondja:
- Megszenteltelek!

szellemitettem
földi éltedet,

lelkedben szólok
amíg imát mond szíved,

En vagyok üzeneted
s eleven hited.

Három szavával
szól a Háromság,

három tettével
örök valóság.

Háromban Egyek és
egymásban cselekszenek,

üdvösségtörténete
ez az Embernek.

A Vigilia BESZÉLGETÉSE
DIENES VALÉRIÁVAL

DISPUTA I.

- Vallásos?
- Istenben élek. Rajta kivül nincsen sem-

mi. Minden benne van.
- Világisten?
- Nem, mert több, mint II világ.
- A világ doboza, borftéka?
- Nem, mert cselekszik.
- A világ hordozója? Fenntartója?
- Nem, mert benne is van.
- A világ "lelke"?
- Nem, mert kívüle is van.
- cl a Míndenség ?

- Nem, mert a Mindent folyton új.rateremtí.
- Az evolúció?
- Nem, mert nem időben jár.
- Hogyan lép kl az Ídőből?

- Sohasem lépett bele.
- Akkor nincsen se múltja, se Jövője?

- De van, mert li teremti.
- Miképp kezdte? Mi volt a Genezis?
- Nem kezdte. A Genezis nem a "semml"-

ből jött, hanem örök akaratból.
- Akkor mégiscsak "semmi"-ből.

- De csak a "dolgok" semmljéblil, és nem
az akaratéböí,

- Mi a különbség ?

- A dolog: "substancia", az akarat: "In-
tenció". A. substancía az, ami megvan;
az intenció az, ami lenni akar,
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- Ügy értsem, hogy egyik a lét, másik a
szándék?

- Afféleképpen.
- A lét tehát pusztán csak "meg'van"?
- Nem egészen, mert a "meg" szócska le-

zárást, befejezést is jelent. Isten pedig
nemcsak pusztán "megvan", hanem egy"
általán - VAN. A "van" dolog is meg
tett is, a szándék benne tartalom is meg
folyamat is.

- A szándék kevesebb, mint a dolog?
- Több, mert mindent átfog. Azt ls, ami

sohasem lesz meg, és azt is, ami vala
ha meglesz.

- A szándék azonban csak lehetőség. Ke
vesebb, mint a valósulás.

- Nem, a lehetiiség több, mint a valósulás.
Ami még nincs, abban benne van a jövli.

A NAGY ATFORDULAS
- Vali néni ...

Szólítson csak nyugodtan Valériá
nak, fiam.

- ... abban az emlékezetes tv-inter
júban sok minden elmondatlanul ma
radt.

- Ú gy kérdeztek ...
- Azt futólag említette ugyan, hogy

fiatal korában ateista volt, de azt már
egy szóval sem, hogyan lett istenhi
vővé?




