
emlegeti Istent, vagy Krisztust, csak iparkodik
megfogalmazni világszemléletének kereteit, ra
gaszkodását egy értékrendszerhez, amiből nem
akar kiszakadni. Alig egy éve lakik Pesten, de
- szerencséjére vagy szerencsétlenségére - olyan
kőzősségben, ahol hibáik ról ismerszenek meg az
emberek: társbérletben. Sejti, sőt tudja már, hogy
a városiak, az "úri népek" vagy pláne .művészek"

nem szükségképpen okosabbak vagy jobbak a fa
lusiaknál, nem képviselnek vagy kínálnak olyan
értékeket, melyek segítenék kibontakoztatni egyé
niségét, boldog emberré tenni; s talán azt is sejti,
hogy nem lehet boldog, aki nem igaz ember. Azt
még nem tudja, hogya homályos bűnt, melynek ré
me a társ bérletben is előkúszik és árnyat borit rá,
egyetlen fegyverrel győzheti le: a tevékeny szeretet
tel. De talán élete kővetkező állomáshelyén, a "ne
héz" gyermekek nevelőintézetében - ahova a la
káshiány mechanikus ürügyén veti a sors -, sikerül
ezt megvalósitania. Ha kitűnő megfigyelőképessé

gével már nem csupán regisztrálni fogja az emberi
jelenségeket, hanem lesz bátorsága a beavatkozás
ra is, akkor érheti el igazán vágyva vágyott jelentő
ségét. S akkor ráébred arra is, hogy az "abszolút
jó" és az "abszolút igazság" nevetségessé törpiti je
lentőségünket az emberek szemében; mert egy a
szükséges: jelentőségünk Isten előtt.

KERÉNYI GRÁCIA

•
Hitek, vá/osztások
Ahogy végigfutok a könyvfejezetcimein, látom.
Hegyi Béla nem ismeri a kiméletet önmagával
szemben. Aquinói Tamás - mai szemmel . '.. Marx
tól Marxig... Kommentárok Déryhez . .. Veres
Péter levelei. . . A választott témakörben nincsen
tabu, nincsen ügyes bújócska. Kard ki kard, szem
től szembe. Miért legyen könnyebb dolga az olva
sónak? Neki kell gyürkőzni, fel kell készülni a fris-
sítő szellemi 'súlyemelésre. '

Hegyi Béla súlyzói azonban mégsem roppantják
meg a derekat. A tizedik oldal után ez az első él
mény. Nem azért, mintha nem lenne szinte rninden
bekezdés bel} elegendő feldolgozandó mondandó
ja, hanem azért, mert amit ír és ahogyan - válasz
tékos nyelvezetű, izgalmas olvasmány: Nálunk
mintha kisértő szabály - afféle sajátságos fokmérő

- lenne a nehézkesen elterpeszkedő, bonyolult,
vagy csak a vájtfülüekhez szóló tanulmány. A tit
kosírásos jelbeszéd, amelyet csak néhány kiváltsá
gos fejthet meg. Hiába mutatott példát Ady. hiába
irtak míves tanulmányt Babitsék, és a régiek. Hiá-
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ba csillogtatta föl a műfaj aranyfényét Csokonai.
Berzsenyi, Arany János, s hogy ismét visszatérjünk
a közelmúltba, még a múlt évtizedben is: Németh
László. A folyóiratokból. a kőtetekből ránk kö
szöntő tanulmányok mintha tudománytala nnak
éreznék az oldottságot, a színes stílust. Mintha ér
téktelennek tartanák az olvasmányosságót. s attól
rettegnének. hogy ezzel felhígítják a tartalmat. Pe
dig aligha tévedett Németh László: "Nincs szeb
ben csiszolható, többféle sugárban tündöklő műfaj

ennél. Igaz, hogy nem babrál az emberek ábrázolá
sával, de ... legalább nem leplezett tanulmány,
mint annyi regény, s nem ál-személyeket fordít
egymással szembe, hanem egyenesen a szemembe
néz. Még az sem igaz, hogy csak az elit érti meg."

Nem bizony, ha a tanulmány írója nem feledke
zik meg a vonzó stílusról. az olajozottan gördülő

mondatokról. Hegyi nem feledkezik meg. Tanul
mányaiban úgyrnerülhetni el, hogy kőzben nem
szükséges amondatszerkesztés rejtvényén töpren
gení. Amit mond, világosan, egyértelműen mond
ja. S az olyan filozófiai igényű mondanivaló,
amelyben a félreértéseknek tág tere nyílik - nyílhat
-, a pontos fogalmazás mindennél fontosabb. Nem
engedheti meg a szakzsargon luxusát - őt a tisztá
zás szándéka vezeti, a sziszifuszi kőgörgetés példá
zatait kutatja. Arra keresi a választ, hogy létünk.
gondolkodásunk alapvető kérdéseiben milyen cél
hoz érhetünk, s ha megcéloztuk a csúcsot, melyik
oldalról induljunk el lábunk-kezünk előtt a szikla
tömbbel. Melyik oldalról indultak el a szellerntör
ténet, a filozófia, az irodalom nagyjai, milyen szél
sőségek között vergődtek, amíg ilyen vagy olyan
választásuk megszületett ?

Szélsőségek között, mert ugyan nem küzd-e meg
mindenki kivétel nélkül a világnézetéért. a hitéért?
Nézzük talán a legtávolabbi pólusokat. Kétféle

.modell áll az ifjú Engels, s ugyanígy Dienes Valéria
előtt. Amit készen kaptak, előbb-utóbb kételyeket
ébreszt bennük. Hegyi szivós következetességgel,
pontról pontra haladva vizsgálja az egyéni döntés
kialakulását mindkettőjüknél. f!'.. kőgörgetés sziszi
fuszi küzdelmét örökiti meg. Engels a családi indít
tatás bűvköréből. a vallástól jut el a dialektikus
materializmusig. A maradiság, az álszentség elleni
tiltakozás fordítja meg: .a túlsó oldalról feszül a
sziklatömbnek. A csúcsra onnan kell feljutnia. Di
enes Valériának századunk elején a materialista
szemlélet határozta meg gondolkodását. Aztán
egyszer csak közli Jászi Oszkárral és Szabó Ervin
nel, hogy többé nem ír a Huszadik Századba, mert
nem ért egyet a folyóirat materialista stellemével.
(Szabó Ervin nyitottságára jellemző a válaszuk:
"Ne sérts meg bennünket azzal, hogy feltételezed,
nem írhatsz a Huszadik 'Századba, csak azért, mert
már nem vagy materialista. Maradj ezentúl is a mi
szerzőnk, és írjad továbbra is azt, amit gondolsz -.")



Nem a döntésről akarják lebeszélni, mert Dienes
Valéria akkor már döntött. A csúcsot - Engelshez.
Szabó Ervinhez képest - a túlsó oldalról közelíti
meg.

A felismerés és a bölcseleti döntés között szinte
emberfeletti küzdelem feszül. Engels teológiai dis
putaja a Graeber-testvérekkel dokumentumszerű

en tárja fel, hogy elszakadása a vallástól nem volt
fájdalommentes. Ezek a levelek elárulják az ifjú di
Icmmáját, "amelynek megoldásához egyelőre se
honnan scm kap választ, magára marad néhol már
drámai színezetet öltő konfliktusaival". Engels eti
kai és szociológiai jelentőséget tulajdonított a ke
reszténységnek, a problémák megoldását várta tő

le. Amikor azonban úgy érzi, hogya vallás lemond
az emberek, a társadalmi kérdések, az eszmék
iránti nyitottságról. érdeklödését más irányba for
dítja. Hegyi végigkiséri Engelset a vívódás stáció
ín, s megjárja a tusakodás lépcsőfokait Dienes Va
lériával . mert nemcsak a döntés érdeklí. A tanul
mányírónak a döntés hitelét. a választás autenti
kus voltát is meg kell indokolnía. Az Engels- és a
Dienes-tanulmány a kötet legszebb, legjobban
megkonstruált írása.

De a hitelességre törekvés jellemzi a kötet többi
írását is. Amikor Marxról ír, éppen úgy megvizs
gálja az indíttatás körülményeit, mint Engelsnél.
És nem csupán arra kiváncsi, hogy Marx miként
itélte meg a kereszténység társadalmi szerepét, de
arra is: hogyan látta a kereszténység önmagát
Marx korában. Ezek után keresi az érintkezési
pontokat keresztények és marxisták, hivők és ate
isták között. Annál is inkább, mert ezek az érint
kezési pontok mai valóságunkban - a világnézet és
a társadalmi együttélés sikján - mindennél fonto
sabbak. "A közös munka ". irja Hegyi Béla - közös
értéket tételez föl a világban, olyan értékeket, ame
Iyeknek alapja és mögöttes tartománya lehet kü
lönböző, de effektusuk mindenkor ugyanaz. Hogy
ez a találkozás ma a marxizmus részéről lehetsé
ges, sőt kivánatos, azzal magyarázható, hogy a
marxisták a maguk oldaláról nem azt tekintík
problémának, létezik-e lsten vagy sem, hanem
hogya hivő emberek milyen társadalmi értékeket
és erkölcsi alapelveket vonnak le maguknak a ter
mészetfölötti létezőből. A kereszténység azért tart
ja lehetségesnek, sőt fontosnak ezt a találkozást,
mert az ateizmust elfogadja ugyan »vallástalan
nak", »istentelennek«, de nem ítéli meg »hitetlen
nek". Napjaink művelt, korszerű ateizmusa csak
akkor lenne hitetlen, ha nemcsak Istent, hanem ál
talában a világ értelmét is tagadná. Az igazi ateiz-

'musf)an voltaképp mindig van valami a hitből, leg
alábbis a maga sajátos. abszolút, negatív istenében.
levő hitből, amely minden istent eltaszított magá
tól, hogy átadja magát az emberben és a világban,
a konkrét dolgok konkrét megvalósításában való
hitnek." Ember és világ. Ember és hit. Ember és
história. Ezek a tanulmányok kulcsszavai.

Szobrokat persze nem farag Hegyi Béla. Embe
rekről ir, hús-vér, vívódó, kétségek közt hányódó,
alapvető felismerésekre ébredő emberekröl. Még
inkább érezni ezt, amikor a gondolkodók után iro
dalmu'nk közelmúltjának kiemelkedő egyéniségeit
veszi sorra. Első kötetében, A dialógus sodrában
(Magvető, 1978) kortárs irók, képzőművészek, iro
dalomtörténészek. filozófusok válaszolnak kérdé
seire, s mig a párbeszéd pereg, elénk rajzolódik
egy-egy portré. Már akkor is feltűnt, hogy az is
mert arcokra új vonásokat fest.

Most sikerült ujabb íróportrékkal megajándé
koznia bennünket. Holott tanulmánykőtetet írt, s
mégis. Megint többet tudunk meg Déry Tiborról.
Kassák Lajosról. Veres Péterről, mint eddig. Ho
gyan érte el ezt? Alighanem úgy, hogy az interjuk
készítése kőzben már alaposan megismerte öket, s
most csak az utolsó ecsetvonásokat kellett felvin
nie az arcképekre.

Jönnek a meglepetések. Déryt ennyire foglal
koztatta a vallás, a lét és nemlét kérdése? Ilyen
gyönyörűen perlekedett az elrnúlással ? Veres Péter
rendszeresen olvasta a katolikus lapokat? Híres le
velezőlapjai rendre-másra fölkeresték e lapok szer
kesztőit, vitatkozva, egyetértve, baráti kézfogást
ajánlva. Természetesen önállóságának feladása
nélkü!. Milyen utat járt be Veres Péter a Rónay
Györggyel folytatott nevezetes, 1947-es vitája óta?
Miért érezte fontosnak a szóértést a hit embereivel,
ő, a nem hivő? A válasz nem kétséges: az emberi
értékek megörzése végett. A népben, nemzetben
gondolkodás jegyében.

S fordítva, a túlsó oldalon Rónay György csatá
ja? A Vigilia egvk ori főszerkesztője arra kereste a
választ: a szemünk láttára kialakuló új típusú tár
sadalomban közelebb jut-e ember az emberhez?
A világnézeti konfrontációt feledve, létezhet-e,
szükséges-e a hivők és ateisták párbeszéde? Az ő

igenje éppen azt jelentette - vallja Hegyi -, amit
Veress Pétere: al cpyüttműködcsta nép. a7 ország
megemelése kívánja. S ebben hivőnek,nem hívőnek

egyaránt megvan a maga elvégzendő feladata.
(Magvető Könyvkiadó, 1981)

KÓSA CSABA
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