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Mit árul még el az evologika ? Minden csak fogalom: épület, szerkesztmény,
csinálmány. Csak a' formált eszmélés válhat ismeretté. Az eszméleti jelenségek
mínd formaváltások. De az eszmélethez minden már formában érkezik. Amit for
rnálnak, annak nincs alanya, formálódik az ismeretből. A mindenség .megtsmeré
se nem kockajáték, hanem történelem. Nem a tér kaleídoszkópja, hanem az idő

megújulasa. Hogy ezt megértsük, előbb önmagunkba kell merülnünk, Erőkifejtés

nélkül, semmi készre, szándékoltra. semmi jelentősre nem gondolva, a magára
hagyott eszmélődés az "imént"-et a "mindjárt"-tal összefűzi, vagyis megérzi az
időt. Az idő a folyton haladás, a haladó eszmélés. Valami velünk jön, amit el
hagytunk, valami beköszönt, ami még nincs: ez az idő, Nem érted meg önmaga
dat, amíg át nem élted az' időt, rníndig egy irányban. Nem tudsz Visszafordulni a
múlt felé, nem léphetsz a múltba emlékezéssel, mert akkor is a jelenben' vagy,
egy új jelenben, a mai tegnapod egy másik jelen. Az emlékezés nem másolja az
eredeti múltat, hiszen azóta éltél és változtál. Minden· perced megmarad és bele
folyik a következőbe. Ezt az eszmélet csak nagyon intenzív történéseknél állapítja
meg, de akár megállapítja, akár nem, tőle függetlenül történik, a legkisebb mö
dosulásoknál is. A legjelentéktelenebb események is megmaradnak, nem léptenként,
nem' percenként, hanem az idő végtelenségében, folyamatosságában. Az átélt időt nem
lehet pillanatokra szabni, mert a pillanat semmiféle halmozása sem éri utól a foly
tonosságot. A pillanatnyi egyidejűség és az átélt folyamatosság - összeférhetetle
nek. Jóllehet az egyik benne van a másikban, de csak akkor, ha tériesítjük az
időt, azaz ha a pillanatot tértelen 'pontoknak, a folyamatot pedig egyszerűen vo
nalnak vesszük. A pont és a vonal az idő szimbólumaí. A tér megbabonáz ben
nünket, de meg kell próbálnunk kiszakadni tériesített gondolkodásunkból. A pil
lanatok avalóságbán egyídejűségek, a folyamat maga az élmény. A pillanatok
időtlenek, csak szimbolikus távolságuk van; a folyamatok eszméletiek. Tartam-ér
zésünk nem igazolja a naptárak és az órák adatait, mert az átélt idő tartama
eszméleti. A tartam megjelöli az intellektus határvágányaít, azt, hogy az ész met
től meddig ér el, befogadóképessége mennyit változik, az idő metafizikai reform
jával oldja meg.

A ,tudomány tér és idő viszonyával írja le a mozgást, egyidejű pillanatokat
számlál. A tudomány alkalmazta idő nem is idő, csak az egyidejű pillanatok tér
beli képe, a valóságos időt az eszmélet (tudat) hordozza. Itt az idő maga a köz
vetlen átélés, ami a fizikális időben, de tőle mégis függetlenül az emberben leját
szódik. A tartam tehát eszméleti idő, ebből ismerjük meg az idő igazi természe
tét; nem a fizika, hanem az eszmélet, a biológia és a pszichológia ideje. Az esz
méleti idő a cselekvő idő, az átélt idő. Sajátosságai illusztrálják természetük
kel az evolúció történéseit, tanítják nekünk az evologíkaí alaptörvényeket. A múlt
és a jövő egymásba folyása a jelenben azt jelenti, hogy minden jelenedben fé
lig az vagy, ami éppen most voltál és félig az vagy, ami mindjárt leszel. És az
időnek ez a belédköltözése nemcsak a pillanatok ölelkezése, nem csupán az "ép
pen" és a "rögtön" tölteléke, hanem hosszú távra, minden távra érvényes. Hol
is szűnne meg? Ez az eszméletünkben utazó és velünk növő jelen múltjövővé,

vagy jövőmúlttá sűrűsödik és tevékenykedik halaszthatatlanul. Aki a jelenbe me
rül, a konkrét pillanatoknak áldoz, annak nincs törvénye. Akit rabul ejt a je
len hevülete, annak nem születik meg a törvény. A törvény ott születik, ahol. az
idő ablakán kinézel, a törvény az empíria indukciójában fogamzik. Nem más,
mint a jelen örökkévalósítása. A míndénségnek szokásai vannak, és a jelen tel
jesedésében árulja el magát. Igy lép ki a pillanatból az indukció: jövendőépítés a
múltból és a [elenből, az idő áthágása, amit az emberi szellem követ el.

Az evologíka mezején nincsen azonosság. Nemcsak azáltal támad "új" és
"más", hogy az addigi bonyolultságnál még nagyobb bonyolultság jön létre, régi
elemek új szomszédsághoz j\!tnak, vagy régi összetételek azonos elemekből újra
keverődnek, hanem azáltal is, hogy az idő mindenestül újat tud termelni, újdo
natúj új at, nem új összetételt. Nem mindenestül új a sejt, a megamolekula foly-
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tatása? Vagy nem mindenestül új-e az idószintézist alkotó emberi eszmélés a
bipszféra fölött az annak mélyén sarjadzó materialitáshoz képest? Vagy nem vár
ható-e megújulás akkor, míkor majd a messze évmílllókon túl megpillantjuk a
szeretetben egyesülő, egymásban gondolkodó másrendű spiritualitást, mely az em
ber szellemi műve gyanánt megújítja a Föld színét? A készülö, a születő, az úju
ló, az önmagát teremtő emberi eszmélést az evolúció példatárának és metodi
kájának is nevezhetjük egy olyan világ szemléletében, kezelésében és átélésé
ben, mely fennmaradásával a teremtőjét utánozza, hozzá hasonlóvá mínősített

alkotótárs.
De hogyan tolódunk ki a jelenből ama múlt és jövő felé, melyet az időszin

tézis n~ü meg előttünk? Az empitikus intuíció vagy empirikus indukció révén.
Valamennyien ugyanezt az eszmélődést hordozzuk idegzetünk mozdulatrezonan
ciájában, ugyanannak a beszélő pontnak az aurajaként vesz körül minket az a
közeltelepátia, amely minden mozdulatrezonancia szellemi erőtere s amely végül is
lehetövé teszi számunkra, hogy "megértsük" egymást. Amikor valamit ki akarsz
fejezni, egy-egy feladat megoldásán töprengsz, feszültségek lépnek fel benned
egy-egy ítéleted, egy-egy következtetésed kikerekedéséért, forgatod, viszenyítod esz
mélésed formáit, míg meg nem pihen a megfelelő kifejezésen vagy kijelentésen,
amire közben ráakadtál. .Ezek a szó-mögöttí, fogalom-mögöttí szünetek hasonlíta
nak az evolúció kísérletezéseihez, amikor például fajtákat próbál és a próbák
során kiválik. egy-egy sikerült mutácíö, úgy keres a míndenség is 'önmagában, mínt
mi önmagunkban. Meg kell tanulnunk ugyanúgy az idő természetéhez simulva gon
dolkozní, mint ahogyan. most a tér természetéhez simulva gondolkozunk, Akkor nyom
ban észrevesszük az időszíntézís természetes evológíaí törvényét, mely nem osztozik a
tér tulajdonságaiban, mert múlt is, jelen' is, el is tud tűnni és meg is tud maradni
a mélytudatban (tudatalattiban). De vajon nem felelhetnénk erre a "hol?" kér
désre - mélytudat, illetve mélyeszmélet helyett - azt, legalábbis ontológiailag,
hogy a múlt a szellemben raktározódik? Lehet-e azt mondanunk, hogy a meg
maradó múlt, a tenyésző emlék a metafizikai szellemben lakik otthon? Térbeli
értelemben véve talán mondhatjuk azt, hogya szellem tartogatja magában a múlt
fel-feltoluló emlékeit, de ugyanakkor azt is lehetne állítanunk, hogy a szellem
nem más, rnínt állandó feszültség, potenciál, mint ontológíánk határa egészen
a transzcendens szomszédságáíg, amit "hegymenet" nem lehet utolérni, de "lejtme
net" beszélni lehet róla.

Dienes Valéria jól látta, hogy az ídőszíntézís vagy időreform problémája az
emberi gondolkodás egyik központi témája, de különösen az a modern filozófiá
ban. Ezen a vonalon vált el egymástól tudattan és magatartástan. általa vált
élesebbé a struktúra szemlélete, a szemiózis és a szemiotika taglalása. A meg
újult idő foglalkoztatta többek közt Teilhard de Chardint - aki mellesleg azt
írta egy helyütt Bergsonról : "úgy tekintek erre az emberre, mint valami szentre"
- Az emberi jelenség-ben, az egzisztencialista (Sartre, Merleau-Ponty) és per
szonalista (Emmanuel Mounier.. Maurice Blondel) filozófusokat. A múlt Időmeta

fizikájával dolgozott Thomas Mann A varázshegy és Proust ,Az eltúnt idő nyomában
című regényében. A kiváló angol történész, Arnold J. Toynbee így jellemezte a
bergsont idő kérdését: "Ez olyan kérdés, amelyet mí, emberek, nem tudunk meg
válaszolni. Élünk egy időfolyamban és ez a tény uralja tudatunkat. Nem tudunk
elillanní az időfolyamból, és így az időt nem szemlélhetiük kívülről s ezért nem
is tudhatjuk, mi az idő. Csak azt tudjuk, hogy az idő médium - amelyben mí
emberi tapasztalatainkkal találkozunk -, olyan tapasztalatokkal, mínt kezdet
vagy vég, haladás vagy' visszamaradás, siker vagy sikertelenség. Nem tudjuk, miért
vannak tapasztalataink ilyen idő által meghatározott formáknak alávetve. Miért

. ne élhetnénk időtlen életet, amelyben nincs különbség előbbi és utóbbi között?
Időélményünk titok, amelynek nem tudunk rájönni a nyitjára. Úgy kell, hogy
vegyük a tapasztalatunkat. ahogyan készen találjuk." (3)

Dienes Valéria életének, gondolkodásának, mínt mondottuk, a Bergsonnal való
megismerkedés új- irányt szabott. Ez eleinte pusztán filozófiai érdeklődés és ki
elégülés volt, a gondolkodás struktúrajának átépítése, és nem tartalmazott sem
miféle vallásos mozzanatot. Csak a továbbiakban, amikor a metafizika végigvi
teiével a transzcendencia szomszédságába jutott, .a metafizikai szemlélet általá
nosításával, sőt e módszer transzcendenciáig történő kiterjesztésével lépett át a
transzcendencia, majd a mísztíka világába. A filozófiai gondolkodás nála fokról
fokra halad a teológia felé, hogy az utolsó lépcsőt is elhagyva, filozófia és teo16-
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gía egymásba olvadjon. A vallást először ő is - Bergsonhoz hasonlóan - statikus,
primitív formájában az értelmi tevékenység szükséges, "fabulatorikus funkciója"
termékének tekinti, amely a társadalom némely szektorának szabályozását végzi,
a társadalrnic összetartozás ellen szegülő erők fékezésére, semlegesítésére szolgál.
Az egyén szempontjából "a vallás nem annyira a félelem, mint inkább a téle
lern elleni reakció", tehát ott és akkor: kezdődik, amikor az ember a félelmet
nem a megismeréssel próbálja leküzdeni, mert ahhoz sem tehetsége, sem bátor
sága nincs, vagy pedig mert kísérletei e téren kudarcot vallottak, hanem, gyön
geségének vagy tehetetlenségének ellensúlyozására, szellemeket, isteneket, totális
hatalmakat helyez maga fölé a képzeletében, és ezektől vár segítséget, menekülést
bajainak, szorongásaínak orvoslására. "Nem elég azonban, hogy nem félünk sem
mitől, szeretnénk azonkívül valamiben reménykedni is." Ahogy már elébb em
lítettük, Bergson szerint a fabuláció vonatkozásában is van fejlődés, az emberi
fantázia és mesélőkedv "egyre magasztosabb isteneket fabrikál", s eközben ráta
lál az egy igaz Istenre, a dinamikus vallásra, és a vele való egyesülés, a mísztiká
ban való megújulás olyan reménységgel tölti el az embert, amely erősít és disz
cíplínál, Dienes Valéria tehát végső fokon a végtelennel való egység és a vég
telentől való abszolút függőség érzését gondolatilag absztrahálva, a vallás szub
jektív megéléséíg, a kierkegaardí "magánkereszténység", "privátkatolicizmus" teo
filozofikus vagy filozoteolpgikus megnyilatkozásáig jut el. Nemcsak állítja ezt,
panem a kifejezésen túl, részt is vesz a misztikában, alanya és állítmánya egy
aránt: "belső megnyilatkozás" előzi meg "külső megnyilatkozásait". A mísztíka
megadja neki, .hogy ne csak a transzcendencia szomszédságát tapasztalja meg,
hanem az Istenbe merülés mámorát is, méghozzá abban az állapotban, amikor a
lélek érezni véli, hogy Isten jelenlétében van, hogy megvilágítja őt önközlése útján.
Ez az eksztatikus állapot átsiklik a kontemplációba, a kontempláció átlép a cse
lekvésbe, azaZ az isteni akarat összesimul az emberi akarattal. Amikor pedig az
ember kifejezni óhajtja belső megtapasztalásait; tulajdonképpen az isteni hatást rea
gálja le, tevékenységével folytatja és meghosszabbítja azt, azéttöri az adott világ
körét: "jelen van Isten, és ő benne van Istenben", és visszatér az adott világba:
Isten "eszközévé", "hangjává" válik a szeretet és a szabadság üzenetének köz
vetítésében. A szabadság köre a transzcendencia köre, az ember nem maga által
szabad, hanem Isten által, és minél szabadabb, annál bizonyosabb számára Isten.

Hallgassuk most meg, hogyan mondja el Dienes Valéria: "Valamikor 1957:"ben.
egészen sajátságos és megmásult mödon, szinte lelki megrohanással kezdődött

valami egészen különös, hogy akármikor elővettem papírt és tollat, mindíg meg
kellett írnom valamit. A legtöbb ilyen írás lelkióra stílusban fogalmazódott meg.
Lassanként kialakult az a technika, mely szerint a legjobb ezeket éjjel papírra
vetni, amikor az éjszaka középén először felébred az ember egy bizonyos alvás
szakasz után - egy óra, két óra, néha öt órakor, ez mindenkinél más és más
időpont -, hogy utána tovább aludjon, ilyenkor írtam ezeket a közléseket. Ebből
rengeteg írás lett, egy fiók. tele van velük. Lassanként, de főképpen az utóbbi
években, már nagyon sokat kellett szenvednem értük. A belső kínlódás, a létre
hozás nehézsége eléggé meggyötört. Ezek között az eszmélődések között voltak
egészen személyes jellegűek, például, hogy ,ma telefonálj Barát Irénnek az egész
séged míatt', ennyire személyes, aztán olyanok, amik a jelenvaló lelkiállapotra
vonatkoztak, végül pedig evangéliumi magyarázatok. Volt nekem egy kis könyvem,
melyben a négy evangélium eseményei Jézus élettörténetének sorrendjében vannak
összeállítva. Abban az időben roppant mélyen hatott rám, hogy tudtam, amikor
Jézus ezt vagy azt csinálta, mi történt előzőleg. Akkor időrendben nagyon jól
kapcsolatba tudtam hozni az eseményeket és jobban megérteni a jelenvaló gon
dolatot is, sokkal jobban, mint amikor négy külön részre osztva olvasom az
újszövetségben. A háromféle közléshez : az egészen személyes, a lelkileg személyes,
végül az evangéliumi, később hozzáadódott az egészen metafizikai, annyira me
tafizikai, hogy túl kellett mennem a míndennapí filozofáláson is. Bemerészkedtem
az indiai filozófia területére, éspedig olyasmit mertern írni, mint az élet előtti

élet, a ,semmi' pszichológiája, azon vergödtem. hogy hogyan lehet visszapillantani
egy olyan időre, amikor még nem volt idő? Láttam, Teilhard-nál is egy ilyen
furcsa valamit, ami nem a semmiből bukik fel, hiszen a semmi értelmetlen szó,
de a semmiben is kell lennie olyasminek, ami az Isten örökkévalóságából való.
Mert az örökkévalóság mí mögöttünk van, és mi előttünk van. Ez nagyon nehéz
feladat volt. Tudom, hogy Ilus barátnőm azután elhordta ezeket mindenhova,
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filozófusokhoz, elvitte Kecskés Pálnak is, komolyan filozofáló papokhoz, tudom,
Sík Sandorhoz is. Valamennyien hozzászóltak. de persze engem nem nagyon érde
kelt, mert úgyis éreztem, ez így van, és nem éreztem, hogy szükségem van arra,
hogy ehhez bárki is valamit hozzátegyen. A maga -becsületes közvétlenségében
tört rám a gondolat, és nagyon becsületesen írtam le, mihelyt valami megállított,
azonnal abbahagytam az írást. Olyanformán tudnám a gondolatok megjelenését
megmagyarázni, mintha előttem állna valami, nem is színes, nem is hangos,
semmiféle érzékelhető módon észre nem vehető dolog, de mégis valami élő pont,
az gondolkozik és ezt a gondolkozást kell nekem mondatba formulázni. Valamilyen
formába kell önteni, ami azért feltétlen biztos, mert közvetlen abból az élő

pontból sugárzik felém. Ideadja nekem magát, és ez a .maga', ez a ,valami' benne,
az a gondolat. Es ez a gondolat, mindig úgy éreztem, valami nagyon konkrét.
(Nem nehéz felismerni a képben Bergson ,tiszta emlékezet'-ének és Teilhard
Omega-pontjának mását, az előbbiből részesedik, az utóbbihoz közeledik az emberi
személy tudata. - H. B.) Most nem az érzékelhetőt értem a konkrét jelölésen,
hanem a szellemit, ami a valósággal áll kapcsolatban. Egy kicsit hasonlít ahhoz,
amit Teilhard mond egy helyen: az evolúció gondolatáról azt hiszik a fixisták,
hogy az csak egy olyan kis kavics, amit fél lábbal félre lehet rúgni és utána
el lehet dönteni a spenót és a még nem tudom, miféle növények minuciózus vi
selkedéséből, hogy rní az. Legyenek szívesek a fixisták egy kicsit jobban kiásni
ezt a kavícsot, és észre fogják venni, hogy a föld csontozatával van összenőve.

Hát ilyenformán éreztem, mikor azt a beszélő pontot, azt az élő foltot, amíből

kiáradt a gondolat, elmélyedve megközelítettem : az a valóságnak, ha nem is a
csontozatával, de az eredetével, az idegzetével, az egész míndenével van élő kap
csolatban. Ezért tudtam ezt annyira elhinni. Amikor ezeket írtam, úgy éreztem,
ezeket meg kell írni, nem lehet otthagyni vagy abbahagyni, kételkedni sem lehet
bennük. Locke azt mondja, azok, akik ilyen megvilágosodottságból írnak, azt
hiszik, hogy az a biztos, amit írnak. Hát én tényleg azt hiszem, hogy az biztos,
amit írok." (7)

4.

Nem kétséges, hogy Dienes Valéria útjának, filozófiai választásának alakulá
sába - jóllehet az értelemé, a bölcseleti döntésé volt a meghatározó szerep 
beleszólt személyes sorsának alakulása is. 1919 után férjének, Dienes Pálnak, a
tanácsköztársaság idején viselt tisztsége és tevékenysége miatt, el kellett hagynia
az országot. Mire két gyermekükkel követhette őt az emigrácíőba, házasságuk
megromlott és csakhamar válással végződött. Ez a tragikus családi mozzanat
természetesen nem maradt nyom nélkül további életében, s ha nem is deter
minálta, sok tekintetben motiválta magatartását. Hazatérése után ismerkedett meg
Prohászka Ottokárral, előbb műveível, papi munkásságával, majd személyesen is,
és a vele való találkozás vitte el a végleges, visszavonhatatlan döntésig 1923-24
ben. A köztük létrejött kapcsolat alapja kezdetben a közös téma, Bergson volt,
aztán az az emberi kötelék, amely őket a lelki vezető és vezetett, valamint a
prófétikus gondolkodó és a filozófus teológa viszonyában összefűzte.

Prohászka megértéssel fogadta az evolúciónak azt a megújult és az időreform

ból folyó gondolatát, amelyben Spencer merev fejlődéstana helyett az idő közvetlen
átélésére való utalással az ismeretelmélet új hangot kezd beszélni Bergsonnál.
Ugyanakkor azon fáradozott, hogy Bergsont "egyházilag" is, a hivatalos tanítás
számára is elfogadhatóvá tegye, ha nem is a reá való közvetlen hivatkozással,
legalább időreformját Aquinói Tamáséval összeegyeztesse. Az ismeretet kezdődő

cselekvésnek fogta föl, a fogalmat és a belőle építhető konstrukciókat az emberi
cselekvés életingereinek. A fogalmi ismeret körvonalazottságának és vázlatossá
gának kritikája nála a gondolat homálya és pontatlansága ellen szól: a fogalomban
ott rejlik a tetté fejlődés előreküldött képlete, már érlelődik benne az élet cse
lekvő integrálja az ismereti elem csirájában. Ismeretelmélete tehát egyenesen
elvezet a metafizikai időreform tételéhez, mert az intuitív ismeret gondolata az
átélt idő közvetlenségére való hivatkozás nélkül meg nem világítható. Első műveí

ben még az evolúcionizmust támadta a keresztény világnézet védelmében (Isten
és világ, 1892; Föld és ég, 1902) tiltakozott az ellen, hogya természettudományos
gondolkodás és a modern filozófia behatoljon a vallás és a teológia területére.
Az 1920-as 'években írt Elő vizek forrásá-ban és a befejezetlen Az élet kenyerében
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azonban az evolúció transzformációja, a metafizikai id6reform szemléleti jegyei
kétségkívül megtalálhatók. Nem véletlenül jegyezte meg a domonkos rendi teo
lógus, Horváth Sándor, Prohászka Bergson-mentésí kísérletére célozva, hogy "Pro
hászka is a valóság közvetlen érintését kereste. Emiatt Bergson követőjének tar
tották - erről értekezik Rezek Román is ,Szempontok és adatok Prohászka berg
sonizmusához' című tanulmányában -, pedig nagyon távol állt tőle, ha nem is
rnlndig szavaiban, de föltétlenül dologilag... Legmaradandóbb becsű és soha el
nem évülő szépségű munkája, az Élő vizek forrása, tele van ilyszerű nyilatkoza
tokkal. .." (6)

Prohászka metafizikai meglátásait, a Bergsontól kapott gondolatokat is igye
kezett a pasztoráció, a hithirdetés, a teológiai gyakorlat szolgálatába állítaní. MÜ1
dent eszköznek tekintett - tudományt, művészetet, filozófiát -, amely a teoló
giába, az Istenről szóló tanításba beavathatja és a transzcendensbe; Isten köze
lébe vezetheti az embert, és mindent eszköznek, amellyel az ember kifejezheti,
másokkal kőzölheti eszméletének élményeit, misztikus megtapasztalásalt. Vagyis
a hit "elméletét" megpróbálta összeforrasztani a hit "gyakorlatával" és ezt lel
kipásztori, teológust tevékenységének tengelyébe ültetni. "A mísztika az Isten
mély megérzése a világban s a lélekben - vallotta -; megérzése a mély kap
csolatoknak a lét és Isten közt;kapcsolatoknak, melyek közelséget. e}Wesülést, életet
mondanak." (6) Dienes Valériára éppen ez a tudósi hajlamú papiság, ez a misz
tikában is filozófiát, a filozófiában is a misztika nyelvét felfedező ambíció tett
mély benyomást. Prohászka magas műveltsége, képzettsége, intuitív egyénisége
imponálóan tudta közvetíteni a hitnek tudományba; a mísztikának filozófiába ol
tott eszméjét, és ő maga míndezt úgy élte meg, mínt megszokott, közvetlen való
ságot, mint léte egyik természetét. Prohászka példája megragadta Dienes Valériát,
erősítette és bátorította maga választotta útjának betartására, a tétovaságole és
kalandozások nélküli céltudatosságra. Úgy érezte, döntésének helyességet előbb

Prohászka igazolta, később pedig Teilhard de Chardin megjelenésével - különösen
Az emberi jelenség, Az ember helye a természetben és Az evolúció istene című

munkáival - vélte ismét bizonyítottnak önmagát is, Bergsont is, Prohászkát is;
Teilhard-t ugyanis Bergson folytatójaként, sőt betetőzőjeként üdvözölte.

Mint a nagy intellektusoknál oly gyakran, Prohászkánál. is, Dienes Valériánál
is megfigyelhetjük, hogy gondolataik, eszméik, elragadtatásaik minden bonyolultsá
ga, sokszor követhetétlensége ellenére is, személyes hitük, hitéletük milyen egy
szerű, mondhatnánk, szokványos, alig különbözík bármelyik más hívőétől. Vallá
sosságuk megőrzött valamit a gyermekségből. az anya és az apa szeretetéből, a
legendák bájából, .naívságából, csodavárásából. a szülőkbe vetett bizalomból. Majd
nem olyan, mínt az apostoloké, egyszerű pásztoroké, halászoké, akik mindig érez
ték, mit kell tenniük, de sohasem voltak tudatában annak, miért kell éppen
így cselekedniük. Mert valahol a .lilozófusok és a teológusok is tudják, hogy az igazi
bölcsesség nem tanultság. Nem a tudás anyaga tesz bölccsé, hanem az a mód,
ahogya meglevő tudásommal bánok, A bölcsesség nem szerzett dolog: tehetség.
Az iskolázatlan parasztasszony is lehet bölcs, az a kispap, aki majdnem meg
bukik teológíából, lehet bölcs, a gyárban lelketlen gépét ugyanolyan gépiesen
tápláló munkás lehet bölcs. Viszont a hatalmas tudáskészlettel rendelkező, isme
retekkel zsúfolt elméjű tudós lehet jó szakember, de nem biztos, hogy bölcs.
A bölcsesség magatartás is: a lélek viselkedése, a szellem alkalmazkodása. A
tisztelete és megbecsülése mindannak, ami van, és ami ezen a van-on belül is,
meg túl is van. .

Az egyszerűségnek, a természetességnek jellegzetes hangján szólal meg Dienes
Valéria Iírája. Nem is nevezhető egészen Iírának a szó szoros, esztétikai értel
mében, inkább apologetikának vagy filozófiai programadásnak. De ő maga sem
szánja költészetnek, hiszen 'más funkciót teljesít, jobban illik rá a rímes hittanítás
vagy a filozófiai magyarázat elnevezés. Tulajdonképpen hitének és filozófiájának
bemutatását végzi közkeletűbb, metrikus tálalásban, puritán eszközökkel, nem
egyszer a középkorí himnikus dicséretek és énekek. vagy a precíz kateketika és
tételes hittanítások stílusában. E versek közül az "Októberi emberek" című volta
képp summázata Dienes Valéria vallásos és filozófiai nézeteinek, mindannak, amit
ő személyében képvisel. Három embernek mond köszönetet benne, Bergsonnak,
Prohászkának, Teilhard-nak, akik életét, gondolkodását új irányba terelték, il
letve filozófiai döntését igazolták . és akik pályájának, tevékenységének meghatá-.
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rozói és kísérői voltak. Úgy tudta, mindhárman októberi születésűek: Bergson 1859.
október l8-án, Prohászka 1858. október lO-én született, de egyben - akarva-aka
ratlan - tévedett, ugyanis Teilhard nem 1881. október l-én látta meg a nap
világot, hanem ugyanezen év májusának első napján. Hadd idézzük most vége
zetül példaként e versének bevezető szakaszait.

OKTOBERI EMBEBJi:K

Hárman vannak életemben
- Mostanig megmérétlenben
Októberi emberek,
Mig nem jöttek, tévelyegtem,
Nem is tqdtam, merre mentem,
I1:s nem voltam én se meg;
Mert, életét eUlzőleg,

Mindenki vár nagy időket,

Lét előtt van még soka,
Minden élet új ajándék
Öröklétben, istenszándék
Nincs még: "Mikor" vagy "hová".

Mi is voltunk testetlenben
I1:s 'a megmérhetetlenben,
Vártuk, hogy majd születünk,
Időtlenben, tértelenben
I1:s az elérhetetlenben
Igéret volt életünk.
Lét előtt ls "lehet" minden
Öröklétből szól ki lsten,.
Róluk, kik még "nincsenek",
Akik még nem valósultan
Csak örök tervekbe hulItan
LételőttI emberek.

Hármat köztük kiválasztott,
Nemlétéből feltámasztott
Teremtől gesztusa.
Mindegyikre rálehelte,
Mit múveljen emberlelke
Alkotói gusztusa.
"Naptárában" megjelölte
Mind a hármat, hogya Földre
Piros ősszel jöjjenek,
Mikor nevet a természet
I!:s felújjong az enyészet,
S engem ls megnézzenek.

Mert, mint sóhajtás a térben,
Gondolat is az időben,

Szabadon jár és keres.
Szemléletről szemléletre,
Eszméletről eszméletre
Vonzódásos ••• kényszeres
Szándékoknak ls van "jó"_ja,
Szellemgravitációja,
Teremtőnktő! emberig
Úgy vezet át az Időkön,

Mint anyagjárta mezőkön,

Lelkemtől a testemlg.

Fagyos télen, napos nyárban
EI .is jöttek mind a hárman,
Szólitgattak évekig.
Lé(cmnek trilógiája,
Háromszavú Iskolája:
Istel\ötlet mindenik.
(Wszen talán minden lélek
- Kimondani szinte félek -:
öröklétből moccanás.
Mik vagyunk mí, emberle_ek'l
Földre hulló ~tencseppek'l

Végtelenbe pottyanás?)

Források: (1) René Gillouin: Henri Bergson filozófiája (Budapest. 1920) - (2) Michel Barlow:
Hend Bergson (Ediüons UIl1versUairEllf. Paris. 19i6) (3) Sándor Pál: Henri :aer~

filozófiája (Gondolat, 1967) - (4) A század nagy tanúi (RTV-Minerva, 1~78) - (5) szabö
Ervin levelezése U. k. (KOssuth, 1978) - (6) Horváth Sándor: örök eszmék és eszmei mag
vak Szent Tamásnál (Budapest, 1944) - (7) Dienes Valéria nagyrészt kéziratban lev/l mun
kái és interjúi - (8) Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban (Stephaneum, ~m).

699


