




Káich Katalin 

ÍRÁSOK A LÉLEK ÚTJAIRÓL



Janovics Erika illusztrációival

A kötet megjelenését a Kulturális Alapprogram, valamint a Tartományi 
Művelődési és Oktatási Titkárság támogatta



Káich Katalin

ÍRÁSOK A LÉLEK ÚTJAIRÓL
Esszék

FORUM KÖNYVKIADÓ



© Káich Katalin, 2003



ZOMBORBAN, A SZENTHÁROMSÁG TÉREN

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az utón, 
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csörgő, vöröslő fájdalom.

(Radnóti: Nem tudhatom . . . )

És akkor elindultunk Zs. meg én hazafelé, végig a fáktól övezett Sztapári 
úton. Valamelyik szocrealista városatya hazafiságból elkereszteltette Edvard 
Kardelj utcának, de a város gyomra nem vette be az új nevet. Sztapári út ma
radt, hiszen amióta világ a világ, a kukoricaterméséről híres szerb községbe 
vezetett ez az út. Már akkor is, amikor 1848-ban a faluba vezető útra kivonult 
Doroszló lakossága, hogy elállja a honvédek útját: nem ellenség a szomszéd, 
még akkor sem, ha rácul beszél.

A hagyomány ereje erősebb a divat diktálta forradalmi újításnál. Mélyen 
benne gyökeredzik minden közösség kollektív tudatának emlékmegőrző rend
szerében, s a megsemmisítésére törekvőket éppen akkor kényszeríti térdre, 
mikor az a legkevésbé várható. Hát így lett ez a Sztapári úttal is..Ma már újra 
az őt megillető nevet viseli, s hogy más szándék is létezett, ;csak a (Tanítókép
ző Főiskola intemátusának épületén árváskodó, ottfeledett kék tábla emlékez
teti mindazokat, akiknek a tekintete netalán arra téved.

A fák lombjai között rejtőző villany lámpák tompa fénye mellett próbálom 
megtalálni azt a helyet, ahol a szülőházam lehetett. Valószínű, á .sok évvel ez
előtt épült önkiszolgáló üzlet helyén állhatott, de az is lehet, bogyósokkal lej
jebb, a buszmegálló körül. Most bosszankodom. Akkor, évekkel* ezfelőtt, miért 
nem gondoltam vele? ' • '

Zs.-vel mindig találkozom, ha hazamegyek. Anyám mellett -  ma már -  
„messzeringó gyermekkorom világáénak élő, szilárd bizonyossága ő, s közös 
dolgaink, titkaink múltba vesző nyomait csak ő tudja előcsalogatni, ha engem 
elárul az emlékezet. Márpedig sokszor elárul. Ez természetes. Én mentem el, 
s ő maradt az otthon örökmécsesében vigyázva az olajat, hogy el ne fogyjon. 
Az emlékezés áldása vagy átka mindig azé, aki marad.

A Szentháromság téren állunk. Hogy ma milyen elnevezésű tábla ad felvi
lágosítást a piac felé igyekvő idegeneknek a kövekkel kirakott városi parkoló
helyről, nem tudom. Este van. A tér üres. Néhány cigarettaelárusító kínálja lő
dörögve portékáját, s a tér hangulata újra a régi, még akkor is, ha a Szenthá
romság-szobor a nevenincs pincék egyikében rejtőzködik az új történelmet 
írók szeme elől. Sok ilyen nevenincs pince van Zomborban. De az is lehet,



hogy csak egy lehetséges valóság legendává nemesedett búvóhelyeiről van 
szó, ahova a múlt hagyományait tisztelők féltő és óvó kezei elrejtették a Fló
rián-, a Schweidel József-, a Szentháromság- és a Szent György-szobrokat, s 
ki tudja, hogy még mi mindent.

A lámpák remegő fényében állva átadom magam annak a különös, egysze
ri és megismételhetetlen érzésnek, amely minden alkalommal befed, ha erre já 
rok. A Watkins által felfedezett áldásos ley-vonalak jutnak eszembe: itt biztos 
áthalad egy közülük, de az is lehet, hogy ez a tér néhányuk találkozóhelye, s a 
hatásuk oly egyértelmű, hogy a múltban általuk valósággá álmodott térelrende
zést senkinek sem sikerült megbolygatnia. Annyi történt csupán, hogy a szobor 
helyett most a régi városháza épülete uralja a szabályos, négyzet alakú teret.

A geometriai formák szimbolikájának elmélete úgy tartja, hogy az élettel 
szemben ugyan ellenséges ez a forma, de szükség van rá, mert az átváltozás 
lehetőségét feltételezi. A zártság ebben az esetben nem börtön, inkább gyűjtő
hely. A tér hangulatát a Föld életteremtő, életnemesítő energiáinak tömény 
gyűjtőhelyeként élem át, amely a romboló emberi szándék ellenére az időben 
korlátozott állandóságra felügyel hagyományőrző céltudatossággal, a múlan
dóságra ítélt anyagi világ örökkévalóságának illúzióját hintve el az arra szom- 
júhozó emberben.

A színház és múzeum előtti tér, úgy tűnik, kívül esett ezen a vonalon. A 
takarmányraktárak tárolótomyára emlékeztető építmény ott éktelenkedik an
nak ellenére, hogy a város nagy öregjei kemény szavú tiltakozással igyekez
tek eltéríteni az új történelmet író, erőszakos betolakodókat a barbár tettől. A 
Palata Inforót szintén feláldozták a „Minden-Pénzeknek trónján” ülő Baál is
tennek. A honfoglaló Belgrád Áruház tucatépülete így farkasszemet nézhet a 
Szent György nevét viselő pravoszláv templommal.

A Laza Kostié utolsó éveinek titkát ismerő és mélyen elrejtő ház nem 
kényszerült szembenézni a ma már lerongyolódott újgazdaggal. A Város száz- 
esztendős jellegzetességei, a bogyófák dús lombjaikkal és rozsdabarnára szí- 
neződött, édes ízű termésükkel eltakarják a kilátást az odaszemtelenkedett jö 
vevényről. S különben is, a megszámlálhatatlan közös élményű múlt letétemé
nyeseiként inkább a városháza Szent György téri erkélyével szemezgetnek 
Julka Palanacki házának ablakai.

Hát igen. A bogyófák. Meg a vadgesztenyefák. Az egymásra boruló fa
lombok alkotta alagútszerű utak és utcák. Sokat utazó múltamban lapozgatva 
nem emlékszem még egy olyan emberlakta településre, melynek hasonló 
alagutai lettek volna. Élő tanúi, életben tartói ők egy letűnt kor embere emlé
kének, aki egykor a Város első embere volt. Csihás Benő, a nagybetűs polgár- 
mester, aki örök időkre meghatározta azt az értékrendet, emberi és hivatalbe
li magatartást, mely nélkül nem igazán polgármester a polgármester. A zöld
be öltöztetett város alapjait ő rakta le. Vigyázó szemei előtt nőttek, terebélye



sedtek a facsemeték nemcsak a vármegyeházat és a vasútállomást övező par
kokban, de az Apatini, a Nagybezdáni, a Bajai úton, a Nagykörúton, és sorol
hatnánk még a kisebb-nagyobb utcákat és utcácskákat. S a Város olykor nem 
feledkezik meg hagyományteremtőiről. Csihás Benő nevét viseli az a helybe
li vállalat, amelynek egyik feladata a zöldövezetek gondozása. A katolikus 
nagytemető egykori főbejáratától balra -  véletlen-e, hogy a szív oldalán? -  az 
első sírhely kőkeresztje is őrzi emlékét. Nem tudni, melyik az időállóbb: a kő
kereszt vagy a bogyófák.

A legendateremtő szándék őt sem kerülte meg. Mesélik, hogy nekik is me
sélték a nagyszülők, a dédszülők, a néhai polgármester kortársai: Csihás Be
nő mindennap hajnalban kelt, hogy útban a hivatala felé ellenőrizhesse min
den elültetett facsemete, bokor fejlődését. Talán a belőle áradó mérhetetlen 
szeretetre válaszoltak életrevalóságukkal a fák és a bokrok, ezzel is bizonysá
got téve az emberi élet egyetlen irányt mutató, értelmet adó mibenléte mellett; 
mert ha „szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból”.

A sárga selyemtéglás gimnázium épületének a főbejárattól jobbra lévő 
szárnya is a térre tekint. Ott volt valamikor az első emeleten (?) a tanári szo
ba, meg valahol a biológiai szertár. Én voltam a békák felelőse. Légyfogásból 
akár országos bajnok is lehettem volna. A békákhoz való viszonyomat örökre 
meghatározta az állomás melletti egykori tóban lakozók mindennapos estéli 
hangversenye. Mi, felsővárosi gyerekek, a Kulcs utca sáncának szélén ülve 
abbahagytuk az éppen napirenden lévő foglalatosságot, ha elkezdődött a hang
verseny.

Amikor tizennégy évvel ezelőtt a Limánra költöztünk, itt, Újvidéken, és 
egy este éppen a teraszon ülve váratlanul felhangzott az ismerős hangorkán, 
megnyugodtam: a várost, mely egyetemista koromban kétségbe ejtett, mert a 
Temerini út, ahol laktam, kopasz és sivár volt, ennek a nem várt, otthonízü 
meglepetésnek köszönhetően el tudtam fogadni.

Ma már tudom: semmi sem történik véletlenül az életünkben, és csodák 
sincsenek. De van a Nagy Ismeretlen, amelynek apró részleteit az arra érde
meseknek időnként sikerül megfejteniük. Egyszeri és megismételhetetlen egy
személyes kis életünknek ösvényén mindent megkapunk, amire szükségünk 
van, hogy elvégezhessük^ Feladatot, csak az a kérdés, felismerjük-e az út ka
vicsai között az apró gyöngyöket. Nem véletlenül ismerünk meg embereket, 
és a nagyon közelállók mind megannyi ajándéklehetőség számunkra, hogy be
teljesedjék a mértékünkre szabott elrendelés.

Ilyen ajándéklehetőség volt, többek között, gyermekkoromban Etus néni, 
Zs. anyja, és később, az útkeresés pillanatában, a ma már Zombor emlékmű
vévé magasodó Konjovié Milán. Mert igaz, hogy Zs. volt a barátnőm, de Etus 
néni volt a Nagy Mesélő, minden helybeli utca, elfüggönyözött titkú ház cin
kos ismerője, a szülővárosom lelkiségét formáló apró történetek elbeszélője.



A helyismeret elengedhetetlen óráit kaptam tőle ajándékba akkor, amikor még 
nem tudtam, milyen lesz szakmai pályám alakulása, de A Feladat már kijelöl
tetett, és elérkezett annak ideje, hogy a felkészülődés útja lassan megtelítőd
jék a közelmúlt egykor volt valóságával. Az idő homályából így kelt életre a 
Párizsi utcában lakott Löwyné, kinek földig érő, dús haját Etus néni tartotta 
rendben a második világháború kitörése előtt, mindaddig, amíg Auschwitz tel
hetetlen, embemyomorító szögesdrótjai meg nem fosztották őt nemcsak fejé
nek büszke ékességétől, hanem a maradandónak hitt egykori szabad királyi 
város illúziótáplálta, békés nyugalmától is.

Mindenki számára egyszer elérkezik az a pillanat, amikor szembe találja 
magát Jézus Hegyi beszédének egy-egy tételével, s aki nem rest időt szakíta
ni arra, hogy végiggondolja az általa mondottakat, hamar felismeri: csak az 
anyagi világ múlandó, csak az anyagi világ pusztulása az, ami fájdalmat 
okozhat, s ezért kell megszívlelni a „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a 
földön” igazságát. Az örökkévalóság kapui csak a lélek és a szellem számára 
nyitódnak meg, s a bennük felgyülemlett értékek a mérce: jól sáfárkodtunk-e 
a ránk testált élettel. Lehet, hogy ennek felismerése adott erőt Löwynének a 
túlélésre, s ez az erő nem a dús hajkoronában búvott meg, mint bibliai ősének, 
Sámsonnak esetében, hanem a lélek mélységeiből szakadt fel, amikor arra 
szükség volt.

A Szentháromság téren állva tovább gyűrűztek az emlékek. Egy pillanat
ban úgy tűnt, a homályba bukott piac előtti úton túlvilági fénytől övezetien 
ott jön A Festő, hogy megszokott napi sétája ma se maradjon el. Nyomában 
ott jártak mindazok, kiket széles, határozott gesztusú ecsetjével megfestett -  
akkor még úgy tudta -  az örökkévalóságnak. Ma már tudja, hogy az örökké
valóságot valahol máshol kell keresni, s nem ebben az idő és tér által beha
tárolt kétpólusú világban, ahol a jó nyomában ott sündörög a rossz, s a teljes
ség igényével élni akaróknak mindkettőt a szeretetben kell feloldaniuk, hogy 
visszatérhessenek az oszthatatlan Nagy Egyhez, amelyből akkor szakadtak 
ki, amikor a bibliai legenda szerint kiűzettek a Paradicsomból. S ha igaz az, 
amit a minden titkok tudói, a beavatottak állítanak, s amit már Vajda János is 
megsejtett:

Hogy csak az halt meg, a mi nem lett,
S az él örökké, a mi volt.

Mert az Univerzum Akása krónikájának végtelen emlékezetében az egy
szer volt emberek és dolgok mind feljegyeztettek, akkor A Festő fizikai való
ságának megszűnésével csatlakozott mindazokhoz, kiknek lelki és szellemi 
nagysága a város fölé boruló ionoszférán keresztül megtisztítja az emberi go
noszságtól és kegyetlenkedéstől beszennyezett légteret.



Sokan lehetnek, akiknek egyszervolt valósága a szellem és a lélek erejével 
őrzi a várost. Itt természetes örökség az, hogy a barát megválasztása nem anya
nyelvi, hanem szellemi hovatartozás kérdése. A Gozsdu Eleknél Kiss József 
költő tiszteletére adott teadélutánról Laza Kostic sem hiányozhatott, mert ah
hoz, hogy a Jehova szerb fordítása megszülethessék, elengedhetetlen feltétel 
volt a két rokon lélek találkozása. A hétköznapok ember alkotta törvényeivel 
szemben a Nagyok mindig is a kozmikus törvényeknek engedelmeskedtek 
maradéktalanul, ha a létezés lényegéről volt szó. De gyakran a kisemberek is 
így cselekedtek. A romboló szándékkal érkező új barbárok pedig idővel, álta
lában, megszelídültek. Rámenős hetvenkedésük észrevétlenül feloldódott a 
város ráérős nyugalmában, sőt sokan közülük a hagyományok megveszteget
hetetlen védőivé váltak.

Hogy a templom, amelyben megkereszteltek, első szomszédja a színház
nak, életem és pályám alakulását ismerve, szintén nem mondható véletlennek. 
Az életre szóló, széttéphetetlen összetartozás szimbóluma munkálkodik ebben 
a tényben, s számomra az elrendeltetettség megmásíthatatlan ösvényét jelölte 
ki A Feladat betöltésére: Csak a hogyan, az lehetett az én választásom. A ho
gyan mellett néhány évvel ezelőtt már hitet tettem csöndes szavú szeretettel, 
melyben a Krúdy városából jött Anyám jussaként, a tízéves koromban kapott 
Károli Biblia meg a reformáció korabeli zsoltárok segítettek. Az már viszont 
a Város öröksége volt, hogy az Erős várunk nékünk az Isten meg a Csendes éj 
mellett a Krece se lada francuska és a Tamo daleko is a gyermekkori énekmű
sor közkedvelt darabja lett. Akkor énekelgettük őket az utca sáncába lógatva 
lábainkat, mikor mások megtagadták őket, és a Budi se istok i zapad katonás 
ritmusára építették -  ők akkor úgy tudták -  a szebb jövőt. Ma az újra felfede
zett, szelektív történelmi múlt mámorában tévelygők vették ajkukra egykor
volt kedvenc dalaim. így én nem énekelem többé őket!

Számomra nem szólam, törvényes előírás kérdése, de megélt valóság volt 
a nyelvi egyenjogúság. A 18., de főleg a 19. században minden becsületes 
zombori polgár három nyelvet beszélt: a szerbet/bunyevácot, a németet és a 
magyart, de a városi tisztviselőnek latinul is tudnia kellett. Ezt kaptam én 
örökségbe az Apámtól is, aki csak mesterember volt, de mind a három nyel
vet beszélte. S még valamit. Merthogy egy az Isten, katolikus létére az evan
gélikus templomban esküdött örök hűséget Anyámnak Krúdy városában. A 
lényeg az Anyám volt, a hol és a melyik csak részletkérdés. A gondolkodás
nak ez a módja a város évszázados hagyatéka, s annyira jellemző, hogy mesz- 
sziről megismerszik az, akinek sajátja.

A város öntudatot ad szülötteinek, mert az, hogy valaki zombori, az státus, 
bárhol is kelljen élni a mindennapokat. A valahova tartozás szilárd biztonság- 
érzetét adja útravalóul az eltávozni kényszerülőknek, az emlékezésben a ho
vatartozás állandóságát tartja ébren. Ezért van az, hogy mikor hazamégy, tü-



relmetlenül fürkésző szemekkel rovod az ismerős utcákat, a „megvan-e még 
az az otthon?” kérdésével az ajkadon. S teszed ezt különösen ma, ebben az 
apokaliptikus világban.

Ahogy lassan befejezni készülök ezt az írást, már azt is tudom, nem vélet
len, hogy az ötven évvel ezelőtt agyonlőtt Radnóti Miklós néhány versidéze
tét is segítségül hívtam. A romhalmazzá lőtt rokon város, Vukovár jut eszem
be egyre gyakrabban mostanában, amikor gyermekkorom régi utcáit igyek
szem bejárni a hosszúra sikeredett, kellemes, késő őszi délutánokon, amikor 
kéthetenként hazalátogatok, mintha agyamban akarnám elraktározni minden 
kövét, még az út porát is, a házakat, bokrokat, fákat, hogy az emlékezés ere
jével életben tarthassam őket. Mert tudom, a múlandóság okozta mérhetetlen 
fájdalommal csak a lélek és a szellem képes bírókra kelni. Elveszíteni csak az 
anyagban megnyilvánuló világot lehet. A lélekben hordott valóságot, mellyel 
Te egy lettél, nem veheti el tőled senki. Az már az örökkévalóság szférájába 
tartozik.



A SZÍNÉSZRŐL MINT ALKOTÓMŰVÉSZRŐL, 
ÖNMAGUNKRÓL ÉS MINDARRÓL, AMI 

A TOVÁBBI LÉTEZÉSNEK ESETLEG 
ÉRTELMET ADHAT

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A szeretet nem 
jótékonysági misszió: a szeretet az a mód, amely lehetővé teszi 
a harmónia királyságának létrehozását, tat tvam asi. 
Felebarátodat szeretve mint önmagadat felismered, hogy te 
vagy az a felebarát: közötted és közötte nincs határ: és akkor 
Te már elkezded nem észrevenni azt a félrevezető, megtévesztő 
elválasztó vonalat, amely megakadályoz abban, hogy az légy, 
ami vagy: a minden.

(Vesna Krmpotic: Cas je, Ozirise)

A néző szeretne szólni a színházról, mert végérvényesen elkötelezte ma
gát a színháznak. A néző szeretne szólni, akinek megadatott, hogy a színházat 
belülről ismerje meg, akinek a színház még ma is a templomot jelenti, akinek 
életét ezer és ezer eltéphetetlen acélszál köti össze a varázslat otthonával, ahol 
még ma is, most is, történhetnek csodák. A néző szeretne szólni, aki a csoda
várók kicsi táborába tartozik, és tudja, hogy csak akkor élheti meg a csodát, 
ha önzetlenül, gátlások nélkül megnyitja érzékenységének minden pórusát, 
mert tudja, hogy csak így válhat fogékonnyá az igézet befogadására: adnia 
kell, hogy kaphasson.

A néző szeretne szólni, aki mindent elveszített, s éppen ezért a minden bir
tokosa lett, mert az elidegenedett világban uralkodó könyörtelen emberi tör
vények már nem sérthetik meg a megélt halál által szerzett integritását, és aki 
éppen ezért magáénak vallja Carlos Castañeda hősének, Don Jüannak életfi
lozófiáját: a teljes élet igénye szerint csak úgy lehet élni, ha tetteinket a min
den percben bekövetkezhető halál gondolatának tudata irányítja.

A néző szeretne szólni a színházról és önmagáról. A kettő elválaszthatat
lan lett.

A néző szeretne szólni a színházról, és annak gyakran félreértett, meg nem 
értett, félremagyarázott, tévesen értelmezett szolgálóiról, hogy szubjektív, a 
megélt szépség érzelmeket nem tagadó, meleg szavaival mondjon köszönetét 
azokért a katarzist kiváltó pillanatokért, melyek egyre ritkábbá válnak min
dennapi életünk érzelmektől kiherélt, sivár, megnyomorított, kétseghee&etf 
önmagunkbazártságunk vaspáncéljainak feloldóivá, amikor szégyen bevalló



ni, hogy az ember több, mint elgépiesedett, presztízst, pénzt hajhászó automa
ta, aki csak a formáiban jelentkező újításoknak mer tapsolni, mert az nem kö
veteli önmaga lényegének felmutatását, s nem árulja el, hogy az elidegenedett 
felszín alatt még mindig megtalálható valami a régi romantikusok lobogásá- 
ból, melyet mélyen el kell rejteni, mert nem divat többé, s mert félünk a meg
szólalástól, elítéltetéstől, attól, hogy lekicsinylő megvetést olvashatunk ki an
nak szeméből, aki rájön könnyen sebezhetőségünkre. Sírni, nevetni, tetszést 
kinyilvánítani, elismeréssel adózni mások munkája iránt, egyaránt a divatja
múlt érzelgősségek kategóriájába tartozik, nemcsak akkor, ha a nézőtéren 
ülünk, de kulturális tevékenységünk más szféráiban is. Ritka, intim pillanata
inkban ugyan felsír bennünk a vágy a szépség, a csak titkos álmainkban be
vallott teljes élet igénylése iránt, de rögtön gyáván megfutamodunk, nehogy 
epés megjegyzések, megvető, gúnyos megmosolygások tárgya legyünk isme
rőseink körében. S miközben környezetünk minden tagja egyéniségének meg 
nem értését sérelmezi, a polifonikus panaszok közepette már nem tudunk egy
másra odafigyelni, pedig mindannyian egyről beszélünk: az egymás megérté
sének hiányáról, s arról, hogy jobbik énünk feltárása egyre lehetetlenebbé vá
lik agresszív, minden érzelmet megtépázó mai világunkban.

Nagy adósságot szeretnék törleszteni azok felé, akiket már nem nyomorí
tanak meg az e világi értelmetlen, egymást felőrlő küzdelmek, s azok felé, 
akik még közöttünk vergődve megértésre, szeretetre éhesen igyekeznek elvé
gezni azt, amit hivatásuk feladatként rájuk ró. Azokról a színészekről szeret
nék szólni, akik az elmúlt évek alatt felmutatták nekem a varázslatot, ami 
színpadi alkotásukat megkülönböztette a gyakran reproduktív művészetnek 
nevezett produkcióktól, bizonyítva azt, hogy a színházi előadás lehet önálló 
műalkotás, attól függően, hogy létrehozói alkotó müvészek-e, vagy pedig csak 
tolmácsok. Azt hiszem, minden színházi előadással kapcsolatban először ezt 
a kérdést kellene tisztázni.

Azokról szeretnék szólni, akik pőrén állva a rivaldafényben, nem kímélve 
önmagukat, szemünk láttára járták meg a poklok poklát. A magánéletben gon
dosan elrejtette énjüket bátran lemeztelenítették, s hivatásuk belső kényszeré
nek engedelmeskedve, minden idegszáluk rezdülésével a varázslatot szolgál
ták, öntudatlan tudatossággal útjára bocsátották a féken tartott, mélyen elbari- 
kádozott, könnyen sebezhető emberi lényeget. Krisztusi alázattal nyújtották a 
nézőtéren ülőknek oda mindazt, amitől az ember úgy érzi, maga is az isteni te
remtés folyamatának a részese. A pőrére vetkezett teremtő géniusz megma
gyarázhatatlan csodájának rejtélyeibe beavatott emberekké váltunk, s egy pil
lanatra nekünk is, akik önerőnkből képtelenek vagyunk a művészi transzfor
mációra, megadatott, hogy megéljük az egyszerre szenvedő és boldogító, fel
emelő és sárba taposó, szenvedélyes és megnyugvást árasztó, önmagával és



másokkal kíméletlenül bírókra kelő alkotó erőfeszítés mindent magával raga
dó sugárzó ragyogását.

Visszajeleztünk és visszajeleztek. Nem a múltból és nem a jövőből, hanem 
a jelenben, mely egyre kevesebb visszajelzésre képes. S miközben a 
magunkramaradás gránitsziklái az emberek közötti kommunikációt egyre lehe
tetlenebbé teszik, az egyén látszólagos védettségének megkövesedett, csalóka 
érzetét váltva ki belőlünk, egy-egy színházi előadás a műalkotás erejével rá
ébreszt bennünket arra, hogy az őszinte, kendőzetlen közlésvágy nem veszett 
még ki teljesen az emberből, a néző és a színész találkozhat még egy bizonyos 
helyen, egy bizonyos időpontban, s van még egymás számára mondanivalónk. 
Egy festménnyel, szoborral, zeneszámmal való találkozás a magára maradt 
ember elszigeteltségében is lehetséges, a színházi előadás viszont megkövete
li mind a színésztől, mind pedig a nézőtől, hogy ott, akkor és abban a pillanat
ban nyissa meg gondosan elzárt magányának zsilipjeit, hogy a néző ott, akkor 
és abban a pillanatban, a szeme előtt lejátszódó alkotói erőfeszítés és megva
lósulás pillanatában tudjon reagálni, önzetlenül, feltétel nélkül engedje műkö
désbe lépni a tudatalattijában féken tartott indulatokat, hogy a megértés, a be
fogadás éteri kisugárzásával jelezzen vissza, s így kapcsolódjék be, váljék ré
szesévé az előtte lejátszódó alkotói folyamatnak. Csak ily módon kerülhetünk 
a színházi előadás bűvkörébe, csak ily módon férkőzhetünk közel a varázslat
hoz, melynek lehetőségét minden olyan színházi előadás magában hordja, 
amely a mesterségbeli tudás minden jellemzőjének birtokában van.

Személyes vallomás ez az írás a szubjektív meglátás minden buktatójával, 
de dokumentum is arról, hogy egy ember a jelen idejű művészi megnyilatko
zást miképpen látta, s főleg, hogyan élte meg. A varázslatot, a csodát megma
gyarázni nem szándékunk, mert lehetetlen. Magát a pillanatot szeretnénk rög
zíteni, azokat a pillanatokat, amelyek visszaadták a hitet a létezés indokoltsá
gába, erőt adtak a továbblépéshez, értelmet az életben maradáshoz.

Színészekről, a művészet tragikus gyermekeiről szeretnék szólni, akiknek 
nem adatik meg a minden más művészeti ágban lehetséges visszaperelés, új
raértelmezés és újrafelfedezés, akiknek ellenségévé, nem pedig szövetségesé
vé válik az egyre távolodó idő, mert a végtelen helyett a megállíthatatlan, visz- 
sza nem idézhető, gyorsan illanó pillanat ítélkezik tiszavirág-életű műalkotá
suk felett. Csak nekünk jelentenek, ha egyáltalán jelentenek valamit, csak a mi 
megélt valóságunk szolgálhat bizonyítékként nekik, tehát nekünk kell, a mi 
kötelességünk az elismerés babérkoszorúját most és itt átnyújtani azoknak, 
akik a varázslatot érzékelhetővé tették számunkra.

S végül Bambach Róbertért készült ez az írás, akinek a megértés, az elisme
rés alig észlelhető porszemei jutottak osztályrészül, pedig többet érdemelt vol
na állandóan lázban égő, nyughatatlan, kísérletező önmagakeresése, saját ideg- 
rendszerét nem kímélő, kitartó célratörése színházi előadásainak megalkotásá-



bán, amelyeknek mindegyike egy következetesen végiggondolt, lényegre törő 
koncepció eredménye volt, ötletgazdag egyéniségének sohasem statikus, önma
gát ismétlő, de változatos, elevenen lüktető, mozgalmas megnyilvánulása. Kor
szakot jelentett a szabadkai gyermekszínházi hétesztendős jelenléte, melynek 
kiteljesedését a Rászedett csalók, a Karnyóné, valamint a szabadkai Népszínház 
Ludas Matyiid. és az Újvidéki Színház Színész és /zűr/á/űr jelentette.

Hittétel ez az írás amellett, hogy kitörölhetetlenül és végérvényesen ben
nem él a színházról való gondolkodásom minden megnyilvánulásában, és el
sősorban a szeretetben, amelyet ezentúl egyedül kell átnyújtanom mindazok
nak, akiknek színészi alakítása az ő emlékét idézi fel bennem.

*

Örök lesz nem-találkozásunk,
Mert késtétek nyomom örökkön 
S mert jajaimnak és magamnak 
Halállal is más lesz a másunk.

Jó szivek, ti cammogó nullák,
Kikkel be vágytam találkozni,
Óh, jaj, miként lettünk egymásnak 
Örökké elvált csillag-hullák 

(Ady Endre: Az örökké elváltak)

A legkomplettebb művészi élményt nyújtó színészek közül Latinovits 
Zoltánt és Rade Serbedziját kell említeni első helyen. Mindketten karizmati
kus egyéniségek, rendkívüli tehetséggel megáldott öntörvényű művészek, 
akiknek jelenlétéről egyetlenegy pillanatra sem lehet tudomást nem venni, 
függetlenül attól, hogy hajlandók vagyunk-e elfogadni vagy sem a belső lé
nyegükből sugárzó impulzusokat, át tudjuk-e engedni magunkat minden fel
tétel, belső ellenállás, előítéletek nélkül az egyéniségükből szüntelenül ma
gas hőfokon áradó, mindent elsöprő, mindent feledtető és felperzselő emaná- 
ciónak, amely a teljes élet egyszerre gyötrelmet, fájdalmat okozó, örvénylő 
mélységeit és nyugalmat, boldogságot árasztó felmagasztosulásait hozza em
berközelbe számunkra, a megtisztulás érzését váltva ki belőlünk, feledtetve a 
gyarlóságot, amely mindennapi életünket béklyóba tartva gúzsba köt bennün
ket, vagy pedig görcsös félelemmel, oktalanul és értelmetlenül ragaszko- 
dunk-e megszokott bilincseinkhez, és elzárkózunk-e az általuk felmutatott, 
kinyilatkoztatott, az általuk százszorosán megélt eszenciális emberi lényeg 
mindent megkérdőjelező, s ugyanakkor mindenre megfelelő valósága elől. A 
Latinovits/Serbedzija véget nem érő vita ezen áll vagy bukik. Az önmagukat



vállalni nem merő, nem tudó gyávák, és az önmagukat vállaló bátrak vitája 
ez, a külső, formális, tartalom nélküli, meddő mellébeszélések vitája ez azok
kal, akik e két felülmúlhatatlan, öntörvényű művész segítségével a megsejtés 
útján haladva eljutottak a teljes alázatig. A felismerésig, hogy művészetük lé
nyegének megítélése, megértése nem azon múlik, hogy kifejező, színészi 
eszközeik bele illenek-e azokba a formális sablonokba, amelyeket tör
vényerőre emeltünk, hanem azon, hogy teljességigényü művészetük magával 
ragadó, egyszerre minden dogmatikus kánont romboló, és az emberi lényeget 
újraépítő, újrafogalmazó kinyilatkoztatása gazdagabbá tudja-e tenni képzelt 
és valós korlátok, megkötöttségek között raboskodó egyéniségünket, fel tud
ja-e oldani megkövesedett belső ellenállásunkból eredő gátlásainkat, ame
lyek lehetetlenné teszik számunkra az őszinte szembenézést a bennünket kö
rülvevő valósággal.

Mind Latinovits Zoltán, mind pedig Rade Serbedzija napjaink szinművé- 
szetének Muszáj-Herkulesei. Színészi eszközeik mérhetetlen gazdagságának s 
ugyanakkor egyszerűségének segítségével próbálnak kontaktust teremteni né
zőikkel, hallgatóikkal egy olyan világban, amelyben a kontaktusteremtés egy
re körülményesebbé, nehezebbé vált. S nem kell rossz néven venni tőlük azt 
sem, ha a művészetük mibenlétének magyarázásába, értékeik állandó bizony- 
gatásába idővel belefáradtak, úgy ítélték meg, hogy az teljesen hiábavaló, hi
szen mondanivalójukat, tehetségüket, rendkívüli művészi egyéniségük kinyi
latkoztatását nyilvánvalóvá tette minden egyes fellépésük, s ha ezt a kitárul
kozást a befogadó képtelen felismerni, megérteni és elfogadni, akkor minden 
további magyarázkodás fölöslegessé válik. Akkor saját igazuk védelmében a 
mesterségesen felállított, hamis és formális értékrendszereket kialakítók és 
igenlők ellen kénytelenek fordulni, s többé nem tudnak sorsközösséget vállal
ni már azokkal a pályatársakkal sem, akik föladták a küzdelmet, s a könnyen 
elérhető, formális eszközökkel biztosítható, látványos siker útjára léptek. E 
szembenállás egyik legtragikusabb és legfájdalmasabb következménye az is, 
hogy emberi kapcsolataik fellazultak. Az önkifejezés egyedüli lehetősége a 
színpad maradt számukra, s mert vérbeli művészek, nem tudnak kiszabadulni 
a belső kényszer szorításából, tehát vállalniuk kell a különállást, a magányt, a 
társtalanságot, miközben művészetük kiteljesedésének erőt adó forrása éppen 
a valakihez/valakikhez tartozás érzésének kellene lennie. Ehelyett, Ady sza
vaival élve, „az örökké elváltak” sorsa jutott nekik osztályrészül, ami Latino
vits Zoltán esetében a tragikusan kerékbe tört emberi és művészi pályát jelen
tette, Serbedzija esetében pedig a meglévő értékrendszerek jogos megkérdő
jelezését, a megkeseredett rezignációt.

E két öntörvényű művészről nem azért szólottam, hogy művészetük mi
benlétét elemezzem. Mindössze azt próbáltam megfogalmazni, hogy művé
szetük révén hogyan vált bennem valósággá az az örök müvészsors, amely



csak a kiválasztottak pályájának jellemzője. Megerősítettek abban a hitemben, 
hogy az életünkben ránk rótt feladat elvégzése maradéktalanul csak akkor le
hetséges, ha emberi lényegünk belső törvényei szerint cselekszünk, és nem ta
gadjuk meg önmagunkat, még akkor sem, ha a társtalanság lenne emiatt osz
tályrészünk.

*

„S akkor értettem csak meg, hogy az író műve csak anyaga a tragikának, 
egyszerűen csak közömbös anyag ahhoz, hogy remekművé emelje alakítását” 
(Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában. III. Guermantes-ek. Európa, Buda
pest, 1983, 59. oldal).

„Az alkotás nem fáradozás és görcs, az alkotás a teljes nyitottság, a teljes 
nem-megerőltetés. Erőfeszítés addig, amíg ki nem tárulkozol, amíg meg nem 
szabadulsz attól, ami nem vagy. Utána kinyitod szemeid, és látsz. Kinyitod fü 
leid, és hallasz. Teljesen kitárulkozol, és egészében az üzenet részévé, a tudás 
részévé, a szépség részévé változol, amely átjár, és valósággá válik. Az alkotás 
az a mód, ahogyan az ember eléri az oszthatatlanságot; akár a szerelem ” 
(Vesna Krmpotic, i. m. 48.).

„Az ember egyik legrégibb és legmélyebb sejtelme épp az a megsejtés, 
hogy a jó  és a rossz a harmonikus, összefüggő valóság két azonos alkotóele
me. Vagyis az indiai filozófia szerint az, hogy az egységes teremtmény egyszer
re magasabb és alacsonyabb rendű, és ez a kettősség, e kettő összeütközése te
szi lehetővé a világ körforgását^ (Vesna Krmpotic, i. m. 115.).

A jugoszláviai magyar nyelvű színjátszás nagyasszonya (engedtessék meg 
nekem, hogy ezt a kissé 19. századi kifejezést használjam, mellyel csak a Já
szai Mari-formátumú színésznő-egyéniségeket illették), minden kétséget kizá
róan Romhányi Ibi. Azok közé a művészek közé tartozik, akik a színészetet 
alkotói folyamatnak tekintik, melynek eszköze az adott szöveg és a színész 
mesterségbeli rátermettsége, tudása. A rendezői koncepción belül, tehetségé
nek egyéni, csak rá jellemző módján formálja meg szerepeit, melyeket min
denkor a színészi mesterségbeli tudás magas fokon történő megnyilvánulása 
jellemez, ezért is van az, hogy minden egyes feladatának megoldása egy meg
határozott, ingadozásmentes nívót jelent, és a néző azzal a megnyugtató érzés
sel hagyhatja el a nézőteret, hogy Romhányi Ibi játékában nem kellett csalód
nia. Az a többlet, ami már a színpadi művészet kategóriájába tartozik, magá
tól értetődően következik színészi habitusából, sajátos, egyéni tehetségének 
sokszínűségéből, amikor szerepformálása már túl van a szakmai buktatókon, 
szuverén módon sajátja, s felszabadultan bontakozik ki a szemünk láttára a 
próbák folyamán belső lényegévé minősült színpadi alak, melynek valós tar
talmi értéke van, s ezért a nézőnek soha sincs az az érzése, hogy formális szí



nészi gesztusokkal realizált, mímelt figurát lát a színpadon. A Play 
Strindberg-beli Romhányi-Fejes György (Alice-Edgar) és az Édes Anna-bzYi 
Romhányi-Rövid Eleonóra (Vizyné-Édes Anna) kettős a jugoszláviai magyar 
színművészet csúcsteljesítményei közé tartozik, csakúgy mint a Cseresznyés
kert harmadik felvonásában a Ranyevszkaja-monológ. Mindhárom szerepe 
megformálásának alapvető sajátossága Romhányi Ibi kivételes, egyedi művé
szetében gyökeredzik, mely a jugoszláviai magyar színészek közül egyedül az 
ő játékát jellemzi. Szerepeit nem egysíkúan, hanem sokrétűségükben jeleníti 
meg, Alice-ja, Vizynéje, Ranyevszkája nem illúziót keltő színpadi figura, ha
nem az ábrázolt valóság belső fegyelmezettségből fakadó, művészi szintű in
terpretálása, mely sohasem siklik ki a látványosság első pillanatra lehet hogy 
tetszetősebb, de végeredményben felszínes érzékeltetésén. Vizynéja pl. nem 
érzéketlen, cselédnyúzó, embertelen, alattvalóinak kínzásában, szenvedésé
ben élvezetet találó monstrum, hanem egy szerencsétlen sorsú, gyermekét el
vesztett anya, akit a sivár, lélektelen, örömtelen, tartalmatlan nagypolgári élet 
idegbeteggé, rögeszméssé tett. Ettől az életformától képtelen önerejéből meg
szabadulni, s a környezetében uralkodó viszonyok csak még erőteljesebben 
fokozzák cselédhisztériáját. A cselédségről kialakított nagypolgári társadalmi 
konvenciók, és a minden újonnan szerződtetett fiatal cselédlányban gyerme
két látó anya ellentmondásos érzelemvilága bontakozik ki előttünk Romhányi 
Ibi Vizynéjának tolmácsolásában. Egyik pillanatban szeretetet, gyöngédséget 
adni vágyó, sebzett lelkű, boldogtalan, és sajnálatra méltó anya, s a követke
zőben már szemünk láttára változik át Édes Annát terrorizáló, hisztérikus 
zsarnokká. E jellembeli éles ellentét következetes ábrázolása teszi Romhányi 
Ibi Vizynéját komplex alakítássá, amelyben a drámai feszültség magában a 
szerep felépítésében rejlik, és az előadás ritmusát is a kifejezett ellentétes jel
lembeli tulajdonságok váltakozása határozza meg.

Romhányi Ibi Vizynéjának művészi megfogalmazása a színpadon, gazdag 
színészi eszköztárának és hangja hajlékony árnyaltságának segítségével a szí
nészi váltások mesteri egymásutánjából következik, a dialektikus egységet al
kotó jó és rossz kifejezésének, megjelenítésének következtében. Vizyné per
cenként változó alakja az ellentétes tulajdonságok változatos érzékeltetésének 
eredményeként bontakozik ki előttünk. Gyengédség és könyörtelenség, szere
tetet adni vágyás és gyűlölet, emberiesség és embertelenség, szánalomra mél
tó, kétségbeesett elesettség és agresszív birtoklásvágy, szeretetet igénylő meg
alázkodás és fölényes, érzelmeket tipró, erőszakos magatartás, féltékenység és 
visszautasító sértődöttség, felfokozott érzékenység és érzéketlen kegyetlen
ség: e felsorolt tulajdonságok színészi eszközökkel történő kifejezése teszi 
Romhányi alakítását olyan kivételes művészi teljesítménnyé, amely nemcsak 
a jugoszláviai magyar színjátszásban, de szélesebb értelemben is párját ritkí
tó művészi egyéniségre vall.



A pikáns szépségű, lazább erkölcsöket sugalló, szertelen, felszínes köny- 
nyedséget sejtető Valéria (Mesél a Bécsi-erdő) ugyanúgy sajátja, mint az egy
szerre hűvös, szenvtelen és szenvedélyes Alice, vagy a királynői megjelenésű 
Ranyevszkaja, aki egyik percben Párizsban hagyott szerelméért, majd az el
vesztendő cseresznyéskertért aggódik, hogy a következőben már a magas fe
szültségű, perzselő nőiesség kisugárzásával kényszerítse térdre, babonázza 
meg a kissé esetlen, bátortalan Trofimovot.

A színészi átlényegülés páratlan megvalósítója Romhányi Ibi, akinek 
puszta jelenléte a színpadon minden figyelmet, érdeklődést mágnesként vonz 
magához, aki mindig a varázslatot hozza emberközelbe olyképpen, hogy fenn
tartás nélkül tárja fel önmagát.

*

Budapesten folytatott tanulmányaim idején, az első legnagyobb színházi 
élményem, mely mind a mai napig el nem halványuló intenzitással él bennem, 
Darvas Iván Popriscsinje volt a Pesti Színházban. Az őrült naplóját legalább 
hússzor láttam az erkély harmadik lépcsőjén ülve, most mégis az első találko
zásról szeretnék írni, mert az után úgy gondoltam, soha többé nem ülök be a 
nézőtérre: idegileg nem tudom elviselni az előadást. A megélt színpadi csoda 
azonban olyan erőteljes volt, hogy vonzásától nem tudtam megszabadulni, s 
elálltam előbbi elhatározásomtól.

A legélesebben fizikai reakciókra emlékszem. Első alkalommal a második 
sor 10. székén ültem. A második rész utolsó előtti jelenete hatott rám a legret
tenetesebben. Úgy éreztem, nem tudom tovább követni az előadást, Popriscsin 
kálváriáját. A hideg rázott, szerettem volna kirohanni a nézőtérről, mert olyan 
súlyos valósággal érzékeltette Darvas Iván az embertelenséget, a botütéseket 
enyhíteni akaró, szerencsétlen, meghibbant, vizeshordóban vergődő kis csi- 
novnyikot. Ha a sor szélén ülök, azt hiszem, gondolkodás nélkül otthagyom 
az előadást, így azonban, emberektől körülzártan, a menekülés lehetetlenségé
nek érzésétől tehetetlenül és kiszolgáltatottan, remegve ültem végig a jelene
tet, mely után továbbra is hevesen dobogott a szívem, a feszültség csak foko
zatosan engedett fel. A fizikai és lelki gyötrelem reális ábrázolásának ezzel a 
fokával színpadon sem ezelőtt, sem ezután nem találkoztam többé. A Doszto
jevszkij-olvasmányaimra gondoltam. Regényeinek olvasásakor éreztem ha
sonló fizikai félelmet, atmoszférájuk elviselhetetlensége váltott ki belőlem ha
sonló reakciót. Csakhogy akkor, könyvekről lévén szó, a borzalom élményét 
megszakíthattam: eldobtam a könyvet. A nézőtérről viszont nem szökhettem 
meg. Arra emlékszem, hogy a fejemet kapkodtam ide-oda, magamban ismé
telve állandóan: „Hagyja már abba! Nem bírom tovább! Fejezze már be!”



Az utolsó jelenet teljes megnyugvást hozott számomra, legalábbis ami a 
megélt borzalmat illeti. Popriscsin fizikai fájdalmai enyhültek. Talán egy pil
lanatra elméje is megvilágosodott, lehet hogy csak annyira, hogy józanul fel
mérhette az elszenvedett sanyargatás embertelenül kegyetlen voltát, és a me
nekülés útja is felsejlett előtte: csak a haláltól remélhet szabadulást. Ott feküdt 
összekuporodottan a kényelmetlen vaságyon, s részben talán a felhangzó ze
ne hatására is, Popriscsin arcvonásai kisimultak, tekintetében felcsillant az ér
telem, amelybe fokozatosan belopódzott a megértett, a tudatig eljutott lelki 
gyötrelem és az attól való menekülés egyetlen lehetősége: eltűnni ebből a vi
lágból, visszatérni a végtelen, hóval fedett orosz síkság határtalan egyszerűsé
gébe, ahol a trojkák csilingelése meghozza végre a pihenést, a feloldódást. 
Éreztem, hogyan száguldott egyre sebesebben az emberi lélek végtelen sza
badságvágytól hajtottan, menedéket keresve a sok igazságtalan megpróbálta
tás elől. Újra összeszorult a torkom. Egyre gyakrabban igyekeztem lenyelni a 
feltörő könnyeket. „Nem szabad sírni! -  ismételtem szüntelen. -  Ezek itt kö
rülöttem még kinevetnek. Hiszen ez nem a valóság, ez csak játék ott a színpadon, 
ez nem az élet.” A szemüvegem leple alatt feltartóztathatatlanul kibuggyantak 
mégiscsak a könnyek. Hagytam és nem szégyenkeztem miattuk, hiszen Dar
vas Iván sem védekezett, nem kímélte, nem féltette önmagát. Már régen nem 
ő volt a színpadon. A hangja igen, mintha ő mondta volna: „Csilingeljetek 
csengettyűk, paripák, fel a felhők fölé! Messzebb! Még messzebb! Vigyetek 
el engem egy másik világba, ahol végre nem látok már sem m it. . .  Jé, egy csil
lag hunyorog, odalent a mélyben, egy erdő bólogat a sötét fáival, a hold fénye 
kíséri, szürke köd gomolyog a lábam alatt. Mi ez? Mi ez? Kis orosz kunyhók 
közelednek. Az én hazám! Mama, mama, mama! Az én mamám ül ott az ab
laknál. Mama, mama, nézd, mit csinálnak a fiacskáddal? Kínoznak. Ejts egy 
könnycseppet a fiacskád fájó fejére. Mama, nézd, nincs helye a fiadnak ezen 
a földön. Mindenütt kergetik. Szorítsd magadhoz szegény, beteg fiadat.” De 
én már csak az embert láttam, nem azt, aki egy szerepet formált meg, hanem 
azt, aki valóban igazságtalanul átélte a kegyetlenséget. A megélt szenvedések 
a tényleges hitelesség erejével bontakoztak ki előttünk ott és akkor. Darvas 
szuggesztív játékának hatása alá kerülve számomra is megélt valósággá vált a 
kis orosz hivatalnok sorsa, amelyet, időnként úgy éreztem, már nem is a szín
pad deszkáiról sugalmaztak. A színész-művész Darvas Ivánnak köszönhetően 
mindennapjaim egyikének megdöbbentő, fájdalmas élményévé minősült a lá
tott színpadi előadás.

A La Mancha lovagjai nézve az Operettszínházban eszembe ötlött: milyen 
a lelki igényük ezeknek az embereknek itt körülöttem a nézőtéren, hogy nem 
jut el hozzájuk e musical fájdalmasan hívő üzenete, s előbb tudnak közösséget 
vállalni az operettek felszínes érzelgősségével, mint az igazi, lényegből fakadó 
szenvedéssel. Milyen lelki szegénységben, renyheségben élnek ezek az embe



rek, ha nem tudja őket kizökkenteni közönyükből La Mancha szenvedélyes ra
gaszkodása ahhoz, hogy olyannak lássa a világot, amilyennek lennie kellene, 
és tagadja a nyers, költészet nélküli valóságot. Lehetséges, hogy már nincsenek 
korunkban olyan emberek, akik arra a hitre teszik fel az életüket, hogy akár 
csak egyetlenegy embertársukban is sikerül majd felébreszteni a reményt: a 
szenny, a salak ellenére is vannak még álmok, melyeknek nyomába szegődve 
értelmesebbé teheti az ember az életét, s feleletet kaphat arra az örökké visz- 
szatérő, megfeleletlen kérdésre: „Miért élni?” Nem feltétlen bűn a valóságba 
belopni egy kis illúziót, csalóka ábrándot akkor, amikor úgy érezzük, hogy kö
rülöttünk túl súlyossá, elviselhetetlenné, kétségbeejtővé sűrűsödik a világ. Ne
vezhetjük egyfajta erőgyűjtésnek is ezt az alapjában véve önámítást. Megma
radásunk feltétele lehet abban a világban, melyből kiveszőben van az értelmes 
élet lehetősége. Megnemesül tőle a lélek, érzékenysége felvértezettebbé válik 
a megsemmisítésére törő mocskos, ingoványos világ érzéketlenségével szem
ben. Az operettszínházi előadást látva önkéntelenül is ebbe az irányba terelőd
tek gondolataim, s azóta egyre többször sejlik fel tudatomban a szélmalomhar
cot vívó Búsképű Lovag szikár alakja. Szívbemarkolóan groteszk figurájára -  
azt hiszem -  keresve sem találhattak volna megfelelőbb színészt Darvas Iván
nál. Magas, sovány alakja szinte súlytalanul lebegett át a színpadon. A látomás 
tökéletes volt. A sisak alatt mélyen ülő, parázsló szemek lázas nyugtalanságá
ban ott lobogott minden kudarc után az újrakezdés szívós, hajthatatlan akarata. 
Akkor tanultam meg, hogy a sorozatos vereségek elszenvedése után az életben 
maradás egyik alapfeltétele az, hogy az ember újra talpra áll, és az igazságba 
vetett rendíthetetlen hittel ismét igyekszik megtalálni, vagy kitalálni azt a célt, 
amely erőt ad a létezéshez. Akkor még nem tudhattam, hogy egyszer majd mi
lyen nagy szükségem lesz a Búsképű Lovag ködalakjának kíméletlen valósá
got megnemesítő életfilozófiájára.

*

A színészi transzformáció egyik mesteri megnyilvánulása Somogyvári 
Rudolfhoz kötődik emlékezetemben. A Vígszínházban, O ’Neill Eljő a jeges 
című művében Cecil Lewist, a brit gyalogság egykori kapitányát alakította. 
Mint budapesti tartózkodásaim alatt általában, ezt az előadást is többször 
megnéztem. Somogyvárihoz kapcsolódó színházi élményem egyszer sem ve
szített intenzitásából. A kapitány alakjának megformálását a színvonalbeli ál
landóság jellemezte, Cecil Lewis szerves, elmaradhatatlan tartozéka volt 
azoknak a jeleneteknek is, melyekben csak a puszta jelenlétével emlékeztette 
a nézőt arra, hogy sorsa változatlan maradt, megpecsételődött abban a pilla
natban, amikor megijedve a kiszámíthatatlan, ezerarcú élettől a Nincs tovább 
kocsmában talált látszólagos menedéket. Somogyvári kapitányának minden



alkalommal elhittem, hogy az egykori gentlemanság még mindig egyéniségé
nek tartozéka. Testtartásában végigkísérhető volt a talpig becsületes katona
ember látszatát megőrizni akaró igyekvés. Ebbéli magatartása az elfogyasztott 
alkohol mennyiségétől függően vált biztonságosabbá. A józanság állapota 
emberi gyengeségét, gyarlóságát hozta felszínre, és ezzel párhuzamosan egy
kori rangjára való méltatlanságát tudatosította benne, amiről pedig nem akart 
tudomást venni, mert képtelen volt ennek az igazságnak a terhét elviselni. A 
józanság állapotában járása bizonytalanná, botladozóvá vált. Arcjátéka való
ságos tárháza volt azoknak a belső lelki eltorzulásoknak, amelyek paradox 
módon a külső testtartást megcáfolták: ez az ember megfeledkezett a társada
lom kialakította játékszabályokról, engedett bűnös szenvedélyeinek, de a kö
vetkezményeket már nem tudta elviselni. Az ital láttán mohón pislogó szem, 
a telhetetlenséget kifejező szájmozgás groteszk módon párosult a merevnek, 
katonásnak látszani akaró testtartással. A színészi átlényegülés a szereppel va
ló feltétlen azonosulás iskolapéldája volt Somogyvári Cecil kapitánya. Nem 
betanult póza, melyről időnként megfeledkezhet a színész, hanem egy alapos 
pszichológiai előtanulmány eredménye, amely kiforrott művészi egyéniségé
ben, magas fokú átlényegülési képességében csúcsosodott ki. Ennek köszön
hetően biztosítani tudta aktív jelenlétét a színpadon akkor is, amikor a háttér
ben zavaros tekintettel meredt a semmibe, s a képzeletében kialakított világ
ban élve, tudomást sem vett a körülötte nyüzsgő, zsibongó, ordibáló Nincs 
tovább kocsma lakóiról.

Hasonló mesteri kettősség, ha más előjellel is jellem ezte Jelka Asiénak, a 
szabadkai Népszínház művészének Glembayné, Castelli báróné alakítását 
A Glembay Ltd  című drámában. A harmadik felvonás utolsó jelenete kitöröl
hetetlen élményként él majd húsz év után is emlékezetemben. Az azóta látott 
Castelli bárónék egyike sem tudta elhomályosítani Jelka Asié impozáns alak
ját, amint szuverén módon uralkodott a színpadon. Partnereire sem emlék
szem, csak a színpad közepén felállított ravatalra és az előkelő, szálfaegyenes, 
higgadt tartású, tetőtől talpig úrinő megjelenésű Jelka Asicra, akinek arisztok
ratikus testtartása ellentmondott a vadul dühöngő őrületnek, amely hatalmába 
kerítette, miután megtudta, hogy a ravatalon fekvő férj kifosztotta. Fergeteges 
lávaként okádta ki magából az addig féken tartott, eszelősen gyalázkodó szit
kokat. A tehetetlenségtől, kiszolgáltatottságtól, tajtékzó dühtől eltorzult lelkű 
Castelli báróné igazi arcát jelenítette meg Jelka Asic a reflektorok fényében, 
a külsőleg érzékelt elit magatartás pedig hatványozottan kidomborította egy 
velejéig romlott világ minden fonákságát, hazug kétszínűségét.

Maróti Lajos Az utolsó utáni éjszaka című kétrészes, abszolút történelmi
etlen játékának nemzeti színházi bemutatójáról részletesen írtam az Üzenet 
1973. évi 6-7. számában.



Maradandó színházi élményeim között tallózva, nem hagyhatom említés 
nélkül Kálmán György Bellarmini bíborosát sem; tizenhárom év távlatából 
is kristálytisztán bukkan fel emlékeimben ez az alakítás, különösen az elő
adás utolsó jelenetében, amikor egyetlenegy színészi gesztus, a közönség
nek háttal álló Kálmán György reményvesztetten lehanyatló karja a rácsos 
börtönablakról, a dogma embere végérvényesen felismert, teljes vereségé
nek művészi gesztusává teljesedett ki. Ez a kézmozdulat dramaturgiailag to
vább mélyítette Bellarmini bíboros egész addigi tevékenységének hiábava
lóságát. Ez a kézmozdulat volt az, amely bevezetett a varázslat világába, tu
datosította bennem azt, hogy hol kezdődik a színészet, mint önálló alkotó 
művészet, mikor lehet és kell a színészről úgy beszélni és írni, mint alkotó 
művészről. Ettől az időponttól kezdve nyert megfogalmazást bennem annak 
a vonzalomnak mibenléte, amely ellenállhatatlanul sodort a színpadi kulisz- 
szák világa felé, hogy előkészítse életem legcsodálatosabb szellemi és maga
tartásbeli találkozását azzal, akivel hét esztendőn keresztül a teljes élet igé
nye megélt valósággá lett.

S végül szólnom kell arról a pillanatról, amelyben az éveken át felgyülem
lett színházzal kapcsolatos gondolatok számára szűk lett a magamban hordott 
megismerés. A szólási kényszer a rajtam eluralkodott totális kilátástalanság, 
érdektelenség mélypontján tört rám, amikor teljesen véletlenül egy hétfői es
tén a tv-híradó után nem oltottam el a készüléket. Krleza Galícia című műve 
tévéváltozatának második részét közvetítették, és az első jelenetek arra 
kényszerítettek, hogy végignézzem a zágrábi stúdió által sugárzott műsort. Ma 
már tudom, törvényszerűség volt abban, hogy a másfél éve darabokra hullott 
életem romjain kicsírázhatott egy új hit egyetlenegy színészi alakításnak kö
szönhetően. A színészetnek tartozom hálával életem legszebb perceiért, és a 
színészet tette lehetővé az újraeszmélést, az új értékekre való ismételt odafi
gyelést, a szétesett egész felett érzett tragikus magamramaradottság elviselhe
tetlen hiábavalóságának feloldódását. Krunoslav Saricnak, a Horvát Nemzeti 
Színház művészének Walter főhadnagy alakítása érlelte meg bennem azt a 
cselekvésre irányuló hirtelen elhatározást, mely a további életben maradásnak 
ezentúl értelmet adhat. A varázslatot hozta be vegetáló szintre süllyedt hét
köznapjaimba, amikor egy színtelen, gyenge, partnernek alig nevezhető szí
nésznek földrajzi fogalmakról beszélve tulajdonképpen a szerelemről szólt, és 
a szerelem atmoszféráját teremtette meg eszköztelen arcjátékával, amelyben a 
kissé kidülledt, tengerszínű szemek domináltak. Belülről, valahonnan a lélek 
mélyéből sugárzott, perzselt, tűzött át a tévé képernyőjén a valóság erejével 
ható, emberközelben elérhető, emberi lényeg egyik legcsodálatosabb adomá
nya, az egyszerre éteri és érzéki szerelem, mint a színészi alkotómunka felejt
hetetlen, művészi megnyilatkozása, eredménye. Ennek az élménynek nyomán 
törtek felszínre homályba borult emlékeim útvesztőjéből azok a színészi ala



kítások, melyek a színházról való gondolkodásom, elvárásaim kialakítói, for
málói voltak, és amelyek egész eddigi életvitelemet meghatározták. Adóssá
got törlesztő szándékom megérlelődött. Megpróbáltam megfogalmazni azt, 
ami megfogalmazhatatlan: a gyorsan és visszavonhatatlanul tovaillanó művé
szi pillanatot, melynek lényege csak megsejtésre és felismerésre korlátozódik, 
s csak mint emlék válhat a továbbiakban belső igényeink ösztönzőjévé, meg
termékenyítőjévé, gazdagítójává.





MINDEN KERESŐNEK, SZERETETTEL





A LEGVÉGSŐ VALÓSÁGOT MINDIG 
A SZÍVÜNKBEN KELL KERESNI

Az utóbbi években égtájunkon is megnövekedett a spirituális témák iránti 
érdeklődés, amely a nagy többség körében megrekedt a személyes horoszkóp 
készítésének igényénél. A mindennapok hozta válsághelyzetekből való kiút
keresésben a mindenkori javasasszonyok tanácsaira támaszkodva igyekszik az 
emberek jelentős hányada a számára legmegfelelőbb, tehát legfájdalom- 
mentesebb megoldásokat kisajátítani, s ha ez nem jár sikerrel -  márpedig nem 
jár, mert nem járhat - ,  szerencsétlenségeinek okaiért a vak sors szeszélyeit 
vagy a rossz csillagállást hibáztatja, de sohasem önmagát. Az egyes ember 
válsághelyzetének/válsághelyzeteinek mibenléte mindig is tudatszintjének 
függvényeként jut kifejezésre, sorsának alakulásában tudatszintjének minősé
ge játszik meghatározó szerepet. Mindazok tehát, akik eljutottak már az élet, 
a létezés értelmének keresésében a fizikai valóság elsődlegességének megkér
dőjelezéséhez, akárcsak szellemi szinten is, a válaszkeresés legérzékenyebb, 
legbizonytalanabb állapota lett sajátjuk. Ingoványos területre léptek, amelyen 
számtalan tévútra terelő veszély leselkedik, az eligazodásban pedig nem segít 
senkinek az a valami, amit eddig tudásként tartottunk számon, s amelynek el
sajátítására évtizedeket pazaroltunk, s nagyon elégedettek voltunk magunkkal, 
mert úgy tudtuk, az emberi értelem és intelligencia fokmérőjét jelenti majd a 
birtokba vett tudásmennyiség, mint a tudat fejlesztésének és kitágításának esz
köze. Ez a tévhit pedig -  függetlenül attól, hogy hajlandóak vagyunk-e zsákut
cába tévedésünket elismerni vagy sem -  azzal a félreismeréssel magyarázha
tó, amelynek gyökere az egyedül üdvözítőnek kinyilatkoztatott tudomány/tu
dományosság átadható jellegében van. Az így értelmezett tudás azonban csak 
a felhalmozott ismeretanyaggal azonos. A kozmikus tudás viszont nem adha
tó át, nem tanulható meg, nem sajátítható el a mások tapasztalatainak igény- 
bevételével. Éltető nedvei nem az évezredek óta megszokott és bejárt anyag- 
szerűségbe merevedett fejlődési folyamatokból származnak.

Azóta, hogy a káosz elhatalmasodott környezetünkben, és biztosnak és 
megingathatatlannak hitt helyzetünk egyre inkább a kilátástalanság peremére 
szorult, sokakban felderengett a felismerés, hogy az a fajta tudatosság, amely
nek elsajátítására összpontosítottunk, s melyet felhalmoztunk, használhatatlan



az osztályrészül jutott helyzet megértése szempontjából, a feloldás lehetősé
géről nem is beszélve. „A sok nyitott kérdés pedig keresővé teszi az ember”-t, 
írja Thorwald Dethlefsen A sors mint esély című munkájában, a keresés vi
szont különböző utakra tereli az embert.

Pillanatnyilag a keresők számára felkínált utak reneszánszát éljük. Nagy a 
választéka a különféle megváltást hirdető vallásoknak, a keleti tanoknak kiki
áltott misztikumot, beavatást, megvilágosodást ígérő gyorstalpaló kurzusok
nak, amelyek ideológiája a fást food-szerűségben keresendő, de a sátánizmus
sal való szemezgetés vagy a fekete mágia gyakorlása is ide sorolható.

Mindenkinek a mértéke szerint, mondanánk, s óhatatlanul az egyik ezote
rikus törvénycikkely is gondolatainkba tolakszik: hasonló hasonlót vonz. El
burjánzottak a hangzatos nevű könyvkiadók is, amelyek az emberi szellem el
tévelyedésében üzleti sikereik megvalósításának esélyét ismerik fel, s tisztelet 
a kivételnek, de válogatás nélkül jelentetik meg a káoszban való eligazodást 
ígérő temérdek publikációt, lett légyen az a napisajtó mindenáron szenza- 
cionalizmusra törekvése a nagyobb példányszám reményében vagy tetszetős, 
rendkívüli szellemi izgalmakat sugalló hetilap, folyóirat, meg az egyedül üd
vözítő tanokat tartalmazó könyvek kavalkádja.

A belső nyitottság állapotában lévő kereső ember pedig, akinek sikerült le
győznie az ismerthez, a megszokotthoz való ragaszkodást, az ezzel járó belső 
ellenállást, s egyszersmind önmaga kiteljesedésének útjára lépett, a keresés 
folyamatában elkerülhetetlenül beleütközik majd ezekbe a kiadványokba. A 
tájékozatlanságért ilyen összefüggésben néha nagy árat kell fizetni, ugyanis a 
szellemi kisiklás okozta károsodás meggyógyítása a legfelelősségteljesebb, s 
egyben a legösszetettebb művelet, melyre csak nagyon kevesen hivatottak.

Mi tehát a teendő?
John Snellinget idéznénk útmutatóul mindazok számára, akik a megisme

rés keskeny ösvénye előtt állnak, s kétségekkel viaskodnak: indulni vagy ma
radni. Tudnunk kell, hogy minden tanítás, amely a kimondhatatlant és a tuda
tunk számára egyelőre még felfoghatatlant igyekszik megfogalmazni, nem 
örök érvényű. Az örökérvényűséget nem a kimondhatóban, a számunkra elér- 
hetőben, megvalósíthatóban kell tehát keresni, mint hittük, tettük eddig. Ép
pen ezért minden olyan szándékú megnyilatkozás, lett légyen az könyv alak
ban vagy személyes kapcsolatteremtés formájában, magán viseli az emberi 
korlátozottság szülte tökéletlenséget. így azután mindazok, akik azzal a szán
dékkal veszik kézbe John Snelling Kelettől nyugatig című, a buddhista taní
tásról tárgyilagosan elmélkedő könyvét, hogy az elembertelenedett napok zűr
zavarában kisiklott, elidegenedett élet értelméről faggassák azt, mint egy meg
oldást keresve az ilyképpen megnyilvánuló valóság ellentmondásaira, a szer
ző nagyon is megszívlelendő javaslatát idézzük emlékezetbe: „Senki se pró



bálja . . .  szentírásnak venni a könyvemben olvashatókat! Aki hasznos útmu
tatásra lel benne -  éljen vele! Aki nem, tegye félre bátran! Semmiképpen ne 
akarja helyettesíteni e könyv tartalmával a saját bölcsességét, mely kinek-ki- 
nek a világos pillanataiban a saját bensőjében ébred.”



AZ ÖNFELISMERÉS SZÖVEVÉNYES ÚTJAIN

Úgy is mondhatnánk, a hatványozott útkeresés éveit éljük. Nemcsak azért, 
mert egy századvég gyermekei vagyunk, és ilyenkor mindig élesbe állnak a 
dolgok, és felgyorsul az idő, hanem azért is, mert egy múltba forduló, leáldo
zófélben levő és egy feltörekvő új világhónap átmeneti szakaszában kell 
helytállni a háromdimenziós világ két pillére, az idő és a tér korlátai közé szo
rítottam

Az elmúlt kétezer év minden valamirevaló eszmei megnyilvánulása vég
érvényesen kifutotta magát, s oly mértékben lejáródott, bemerevedett minden 
ideológia, hogy egyértelműen önmaga ellentétévé vált. A ráépülő civilizációs 
folyamatok éppen napjainkban vesztik érvényüket, az új kultúra kibontakozá
sának halvány körvonalai az emberiség általános tudatszintjének összefüggé
sében pedig még csak pislákoló fényű fáklyaként lobbannak fel, és nem segí
tik a biztonságos eligazodás hiányában tanácstalanná vált embert az önfelis
merés szövevényes, áttekinthetetlennek tűnő útján.

Mindenesetre az már világosan kivehető, hogy a gondosan felépített, 
öröknek hitt, de ma már szemünk láttára összeomlott, s elhasználódott érték- 
rendszereink semmiképpen sem segítenek át bennünket a válságba jutott lét
állapoton. A külvilág nyújtotta lehetőségek ezen az úton tehát lezárultak előt
tünk. A világot nem lehet megváltani. Krisztus sem a világot váltotta meg, 
mint az kitetszik az elmúlt, keresztényinek nevezett kor alakulástörténetéből, 
hanem azt mutatta meg, hogyan válthatja meg az önfelismerés útjára lépett 
ember önmagát.

„Saját sorsunk a legindividuálisabb, a leginkább testre szabott rendszer a 
világon. Az ezoterikus ú t . . . azzal kezdődik, hogy saját sorsunkkal szembe
sülünk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság, si
ker és boldogság, hanem a valóság mélyebb megismerése, a tudat kiszélesíté
se, találkozás azzal az instanciával, amelyet Istennek nevezünk” -  írja 
Dethlefsen. Ilyen értelemben tehát a lélek útját, ami azonos a tanulás útjával, 
mindenkinek egyedül kell megjárnia, s az esetleg elkövetett hibákért, bűnö
kért, melyeknek gyökereit nem másokban, hanem önmagunkban kell megke
resni, vállalnunk kell a felelősséget, a teljes felelősséget. Ez az a lépés, ame



lyet meg kell tenniük mindazoknak, akik e szabadjára engedett, összevissza
ságba torkolló jelenből a kivezető út ösvényeit keresik. Ösvény pedig minden
ki számára adatott. Az öncsalás ideje lejárt. Ezért volt igaza Egon Friedellnek 
is, amikor Az újkori kultúra történeté ben arról elmélkedett, hogy az elmúlt 
kétezer év csak bevezetés volt a kereszténység korszakába, hiszen minden 
megnyilvánulásában az emberiség a jézusi tanok ellenére cselekedett, s az iga
zi kereszténység időszaka a Vízöntő korszakával lesz azonos, melyben az ön
magát felismerni képes, az önmaga tetteiért maradéktalanul felelősséget vál
lalni akaró ember az önnevelés útján haladva, az emberben rejlő tökéletesség, 
isteni princípium kifejezésére valóban alkalmas lesz.

Ezért kell a jelenkor kereső emberének nagyon odafigyelnie arra, hogy a 
számára alkalmas és követhető úton honnan merít, lett légyen az írott forrás 
vagy valamilyen rokon nézeteket valló társulás. Az elmúlt évezredek példája 
állhat a kereső előtt, mely egyértelműen arra utal, hogy a tanító-tanítvány vi
szony csak egy meghatározott időre lehet a tudatfejlesztés, a tudattágítás esz
köze. A társaságokban való működésnek az a veszélye, hogy azokban a „Sa
ját tanaikat, melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik fel a valóságnak, 
egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki, energiájukat elvonják saját belső fej
lődésüktől, s a társasági fontoskodásra, térítésre, a másként gondolkodókkal 
való rivalizálásra használják.”

A valóban szabad útkeresésnek a teljes gondolati szabadság a kísérője, kü
lönben a tanulás folyamata zsákutcába jut. Egy Buddha-válasz a kalámáknak 
egyértelműen rávilágít a tanulás hatékonyságának mibenlétére: „Csak amikor 
magatoktól belátjátok, hogy helyes a tanítás, nem árt senkinek, elfogadják a 
bölcsek, követőinek javára válik, és boldogságot hoz -  akkor fogadjátok meg, 
kalámák, és tartsatok ki mellette.” Egyben ez adja meg a választ arra vonatko
zóan is, hogy miért nem tanul az ember/emberiség a mások példájából. Az 
egyén öntörvényű mikrokozmosz jellege határozza meg tehát a követendő út 
milyenségét, ezért a rendelkezésére álló szabályok, tanok, törvényszerűségek 
közül azokat kell kiválasztani, amelyek, mint Selva Rajan Yesudian is taná
csolja, a belső késztetéseinknek a leginkább megfelelnek. Nincs univerzális, 
mindenkire vonatkoztatható, egyedüli igazság. Mert bármilyen igaznak tűnő 
állítás „Ha százszorosán igaz is, mégsem a te igazságod, nem a te tapasztala
tod, és így nem is fogsz vele azonosulni. ( . . . )  Az igazat megvalósítók életpá
lyáját tekintsd csupán bizonyítéknak arra, hogy a cél elérhető.”



A MÁSSÁGRA VALÓ JOG MOST ÉS ITT

A keresők körében már közhelynek számít az a megállapítás, hogy semmi 
sem történik velünk véletlenül. Hogy most élünk és itt, nem pedig másutt, en
nek oka van, amely szoros összefüggésben áll azzal, hogy ezúttal mit kell meg
tanulnunk a végső kérdések megválaszolásának összefüggésében a magunkkal 
hozott tudatszint kitágításának folyamatában. Tanulnivaló pedig bővében van 
mindazok számára, akik ide születtek. Például a mássághoz való viszonyulá
sunk kérdéskörének felülvizsgálása életterünk minden megnyilvánulásában, 
meg a felismerés, hogy a másképpen gondolkodó nem feltétlenül ellenségünk.

A nyitás más világok, más eszmék, ideológiák, más szokások, más gondol
kodásmódok, másképpen látott és értelmezett igazságok felé, akárcsak a tudo
másulvétel, az elfogadás szintjén is nagy lépésnek számít azon az úton, ame
lyet az újkor emberének külön-külön, de együtt is meg kell tennie ahhoz, hogy 
életkörülményeinek megváltoztatásában a minőség jelei megmutatkozhassa
nak. A csordaszellemen való felülemelkedés lehetőségét hordozza magában 
az öntudatra ébredő ember abban a pillanatban, amikor a másságot először is 
önmagában képes felismerni, felmérni, de a legnagyobb lépést akkor teszi 
meg, amikor azt, függetlenül környezete visszahatásának esetleges elmarasz
taló viszonyulásától, a gyakorlatban is kifejezésre tudja/meri juttatni, s ezzel 
egyidejűleg a mások másságra való jogát is elismeri. Ugyancsak ez az a pilla
nat, amikor a felelősséget vállalás súlypontja áttevődik. Közösségi, állandóan 
kisikló, meg nem fogható kategória helyett félreérthetetlenül behatárolható és 
kimutatható összetevője lesz a létezésnek, és az önmagát megváltani képes 
ember mellett tesz tanúbizonyságot. A másságnak, mint a létezés minőségi 
különbségeket hordozó kategória felismerésének, elfogadásának és tisztelet
ben tartásának lehetősége tehát az a megtanulni való többlet, amit ez az ellent
mondásaiban gyakran kegyetlenül megnyilvánuló égtáj a szülötteinek ad.

A másságot valóban elfogadó képesség csodálatos szellemi utazásokra te
szi alkalmassá az embert a végső kérdések megválaszolására tett törekvései
ben. A másképpen látás, érzékelés, a másképpen is felfoghatóság kapui nyíl
nak meg előtte, s csak rajta áll majd az elkövetkezőkben, hogy melyik ösvény 
becserkészését választja, mindenkor tudatába idézve azt, hogyha értelme előtt



áttörhetetlen falként emelkedik valamelyik gondolat, az csak saját tudata kor- 
látainak, nem pedig a gondolat képtelenségének a következménye.

A másság elfogadása az anyagszerüségben megnyilvánuló, korlátok között 
működő, tökéletlen érzékszerveinkkel megtapasztalható valóságban tulajdon
képpen egyenes úton elvezethet minket a szellemi szint valóságában kinyilat
koztatott másságok érzékeléséhez, amennyiben a megszokotthoz való ragasz
kodást, és az újtól való félelem korlátait leromboltuk magunkban.

Égtájunk szülötte számára a másság iránti érzékenység elsajátításának, 
megtapasztalásának lehetősége jelen való körülményeinek köszönhetően eleve 
adva van. Felmérhetetlen értékű adomány ez, amely a létezés értelmét fagga
tó keresőnek módot ad arra, hogy a másságban önmagát felismerve megtegye, 
mind a fizikai, mind pedig a szellemiség világában, a másság elfogadása felé 
az első lépést.

A tökéletesedés útjára lépni kívánó ember számára a másság, (a mások), a 
másik elfogadása, megértése, szeretetbe fogadása alapvető követelmény: ön
maga megváltásának egyik biztosítéka, vagy ha úgy tetszik, a létezés okait 
vallató számára válasz arra, hogyan kell a Töményt betölteni. „Mert ha azokat 
szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszítek? / Avagy a vám
szedők is nem ugyanazt cselekszik-é / És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, 
mit cselekszetek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen 
cselekszenek-é? / Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 
tökéletes” (Mt. 5:46-48.).



„KEZDETBEN VALA AZ IGE . .

Annak, aki az önnönvaló mibenléte megértésének kozmikus tudásban gyö
kerező összetevőit szeretné elmélkedésének középpontjába állítani, segítőtár
sul Elisabeth Haich Beavatás /., II. című könyvét javasolnám elolvasásra. Is
kolát teremtő tanításai mind Budapesten, a két világháború között, mind pe
dig később, Nyugat-Európában, számos nemzedék számára tették lehetővé a 
végső kérdésekről való másképpen gondolkodás útján történő elindulást, hogy 
a térbe és időbe zárt egyéniség, a testben megnyilvánuló ego mélyében rejlő 
örök igazságok felszínre törésében segítséget nyújtsanak.

Ilyen szempontból alapkönyv Elisabeth Haich regényformában megírt 
műve, amelybe a szerző beépítette a misztika területét és a karma, valamint a 
reinkarnáció törvényeinek működésére vonatkozó sajátos jellegű elméletét, 
abból a célból, hogy az öntudatra ébredő ember számára megnyisson egy le
hetséges utat az önnönvaló felismerésének és megismerésének, megértésének 
összefüggésében. Sokak számára ismeretlennek, felfoghatatlannak, sőt elfo
gadhatatlannak tűnő terep az, amelyre a szerző meghívja olvasóját egyfajta 
szellemi utazásra, de teszi ezt anélkül, hogy elvárná az érdeklődőtől az elmon
dottak feltétlen elfogadását, hiszen nagyon jól tudja, hogy az egyén tudatszint
je a befogadás mennyiségének, de főleg minőségének egyedüli mérvadó és 
reális alapja. E tudatszint határozza meg, hogy milyen lesz a kommunikáció -  s 
lesz-e egyáltalán -  olvasó és olvasmány között. Hiszen maga a könyv, többek 
között, arról is szól, hogy mi történik akkor, ha a végső dolgok megismerésébe 
való szellemi beavatás időnek előtte történik meg, ha megelőzi a szükségsze
rű emberi tapasztalatszerzést az anyagi világban megnyilvánuló földi létezés 
törvényszerűségeinek a kozmikus törvényekkel való összehangolására irányu
ló törekvésben. A gyakorlatnak sokkal több időre van szüksége az elsajátítás
ra, arra, hogy az elméletben felismert és megszerzett tudás, igazság az embe
ri létezés cselekvésben megnyilvánuló lényege legyen. Attól, hogy elméleti 
szinten tudjuk, mennyire káros szervezetünkre például a dohányzás, nagyon 
hosszú az út addig, míg e szenvedély iránti vonzódásunkat le tudjuk győzni 
önmagunkban. Magyarul: le tudjuk győzni önmagunkat! A győzelem feleme
lő, magasztos érzését ugyanis csak az ismerheti meg igazán, aki képes az



egojában kifejezésre jutó, látszólagos, nagyon is rövid lejáratú sikert biztosí
tó, anyagszerűségbe torzult szenvedélyeknek ellenállni.

Az önnönvaló megismerésének egyik lehetséges útjáról szól Elisabeth 
Haich könyve. Mindazoknak, akik kétkedéssel fogadják a benne foglaltakat, 
emlékezetükbe szeretnénk idézni azt, hogy a gondolat, lett légyen az akárcsak 
embertől származó, nem lehet képtelenség, nem lehet értelmetlen badarság, 
még akkor sem, ha annak tűnik számunkra. A tudatszint röghözkötöttsége, 
amelyet az ismeretlentől, a szokatlantól való mániákus félelem táplált, az a fé
lelem, amely a mindenkori hatalmat gyakorlók egyedüli hatásos eszköze volt, 
évezredeken át akadályokat gördített az emberi fejlődés útjába. A mindenko
ri hatalmat gyakorlók semmitől sem féltek/félnek jobban, mint a szabadon 
szárnyaló szellemtől, a gondolattól. A gondolat Istentől kapott legértékesebb 
ajándéka az embernek. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél és 
az Isten vala az Ige / . . .  Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a 
mi lett. 0  benne vala az élet és az élet vala az embernek világossága” (János 
1/1., 3-4.). Ez az ajándék teszi képessé az embert arra, hogy a gondolat útját 
járva elérkezzen önnönvalójához, a benne rejlő isteni lényeg megismeréséhez. 
Az ember/emberiség pedig éppen erről az útról mondott le az eltelt világhó
nap alatt. Ideje visszafordulni reá. Ideje visszatérni az Igéhez. Az élethez, ame
lyet hasztalan kerestünk/keresünk mindenütt, csak ott nem, ahol az valóban le
ledzik. Csak akkor élsz valóban, ha az Istentől kapott „emberek világossága” 
a törvényed. Az pedig nem azonos a föld törvényével, amellyel körülbástyáz
tuk magunkat az elmúlt időkben, merthogy a hitet feladtuk a látszólagos szi
lárdságot sugalló anyagban megnyilvánulás ellenében.

A gondolat, ha magadhoz engeded, az egyedüli sajátod, a meg nem tanul
ható, a meg nem vásárolható, az el nem vehető, a meg nem félemlíthető. 
Ezért veszedelmes a mindenkori hatalmat gyakorlók számára. 0  az, amiről 
felismerhető vagy, amitől egyszeri és megismételhetetlen vagy a létezés ösz- 
szességében.

Hát ezért kell minden megnyilvánuló gondolathoz alázattal közeledni. 
Megnyitni az utat előtte, és nem elzárni. Még akkor sem, ha a legképtelenebb
nek tűnő üzenetet közvetíti felénk.

A képtelenség fogalmát a korlátozottságában megnyilvánuló emberi tudat
szint ismeri csak. A fény, a világosság felé törekvő szellem mindig is az Ige 
útját járta.



AZ ÚJFAJTA TUDATOSSÁG MARGÓJÁRA

„Tudjuk, hogy az élet lényegében személyes és elbűvölő spirituális kibon
takozás olyan kibontakozás, amelyet mindmáig sem a tudománynak, sem a 
filozófiának, sem a vallásnak nem sikerült teljesen tisztáznia”, írja James 
Redfield, az angol nyelvterületen valóságos kultuszt teremtő könyvének, 
A mennyei próféciának szerzői jegyzetében, utalva arra is, hogy „immár fél 
évszázad óta újfajta tudatosság kezd behatolni az emberi világba”, amely úgy 
kezdődik, „hogy az ember magasabb szinten kezdi érzékelni élete folyama
tát”. Mi ennek az újfajta spirituális tudatosságnak a fel-felbukkanó megjelené
si idejét akár még ötven évvel is megtoldhatnánk, hiszen a 19. század hatva
nas éveiben született Rudolf Steiner például a karma megnyilvánulásairól a 
20. század tizedik esztendejének májusában tartott előadás-sorozatot Ham
burgban, mindezt pedig tette azért, mert igény volt rá. Igény volt rá, mert már 
ekkor egyre több volt azoknak a száma, akik úgy érezték, a tanultság és a tu
datosan elsajátított képzettség az életben való helyes eligazodásban nem segít, 
mint ahogyan annak a bölcsességnek a megszerzésére sem alkalmas, mely 
összhangba tudja terelni a fizikai valóságot, az érzelmi, a szellemi és a men
tális valósággal, mind egyéni, mind pedig kollektív síkon. Az élet teljességé
nek megélése pedig mindaddig elérhetetlen lesz számunkra, míg a felhalmo
zott tényanyag és információ mennyiségének függvényeként közelítünk a 
probléma megoldásához, s valóságként csak azt fogadjuk el, ami nem mutat 
túl az átlagérzékek befogadóképességén.

A századelő óta eltelt két világháborútól és számtalan kisebb-nagyobb vi
lágégéstől elnehezült időszakban, mely egy kakofóniába torkolló évezred zá
róakkordjaitól hangos, itt áll mezítelenül, ahogyan Hendi Ilma nevezi „az ön
magától eltelt ember . . .  lelkiismeret nélkül, lelke, szellemrésze értetlenségé
vel”. A lényegbeli változások előkészítésére képtelen hivatalos iskolák meg
annyi variációja, de az úgynevezett élet iskolája sem segítette ezt az önimá
datba bemerevedett, önmegismerésre alkalmatlan, sokszor gyáva teremtményt 
abban, hogy a lélek kiművelésének útjára merészkedjen. Ugyanis ha csak az 
elmúlt kétezer évet tekintjük át, a mindenkori hatalom, lett légyen az világi 
vagy egyházi, mindent megtett annak érdekében, hogy az egyéni felelősség tu



datát az emberbe fojtsa, kigyomlálja az emberből. Nem arra tanította az ön- 
megismerésre vágyót, hogy a krisztusi utat kell megjárnia mindazoknak, akik 
önmaguk megváltásán kívánnak munkálkodni, hanem abban a tévhitben rin
gatta a létezés értelmét faggatót, hogy a kereszthalál bűnei megbocsátásának 
záloga, függetlenül attól, hogy az egyéni felelősségvállalás kérdésében köny- 
nyűnek találtatott-e vagy sem. A felelősségtudat pedig egyre satnyult az em
berben/emberiségben, aki/amely könnyen kezelhető, amorf tömeggé formáló
dott a mindenkori hatalom/hatalmak kezében, s megfélemlítettségében az 
agresszivitásnak és gyűlöletnek olyan elementárisán romboló erejű fegyveré
vé vált, mely a küszöbön álló idők katasztrófába torkollását sugallja.

Mindazoknak pedig, akik úgy érzik, hogy az elmondottak a végső idő kö
zeledtét sejtetik, s Dániel próféta kérdését ismételgetik: „Uram, mi lesz ezek
nek vége?”, a néki adott választ idézzük: „Megtisztulnak, megfehérednek és 
megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az 
istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik” (Dániel 12, 10). 
James Redfield idézett könyve az értelmessé válás egyik lehetséges útját kí
nálja mindazoknak, akiknek van bátorsága szembenézni azzal az énnel, melyet 
„ . . .  tenyésztett, önös -  egocentrikus versenyfutás”-ra idomított a látszat va
lóság kényelmébe burkolódzó szellemi restség, és az önmagát vállalni képte
len gyávaság.



A KÍVÜLÁLLÓ TEKINTÉLY HATALMÁRÓL

A hatalom, mint az emberiség földi életét feltétlenül meghatározni törek
vő uralkodói mechanizmus a korlátlan önkényuralom gyakorlásának megnyil
vánulásában csúcsosodik ki, s hogy ez mennyire így van, mindennapjaink 
számtalan pillanatában vagyunk kénytelenek megtapasztalni, s amennyiben az 
érdeklődésünket csupán gyakorlati megfontolásokra szűkítettük, s így „töké
letesen eltévedtünk az anyagi biztonság, a gazdasági biztonság hajszolásá
ban”, mint ahogyan azt James Redfield megállapította a Mennyei prófécia cí
mű, világfelfogásunk figyelme átirányításának szükségességét sugalló köny
vében. Nem nehéz felismerni, hogy a hatalmat életben tartó erő alapszinten a 
gyűlölet és az agresszivitás. Mindkettő a hatalom megszerzésére és megtartá
sára irányuló törekvések kimeríthetetlen forrásává lett az évszázadok/évezre
dek során, s tévedhetetlen eszköze mindenkor az emberi lélek megfélemlítése 
volt. Ugyanis az emberiség megengedte azt, amitől, hogy csak az írásban rög
zítetteket említsük, Pál apostol óva intette „atyámfiai”-t a Thessalonikabeliek- 
hez írott második levelében, ti.: „2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti 
értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se né- 
künk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. 3. 
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön el addig, mígnem be
következik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek 
fia. 4. A ki ellene veti és fülébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy 
Isten-tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga ül be mint Isten az Is
ten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.”

Megengedte azt az emberiség, sőt hozzászokott az elmúlt időkben ahhoz, 
„hogy a valóságot valaki más, egy kívülálló tekintély határozza meg”, lévén, 
hogy az egyéni felelősségvállalásról önszántából lemondott akkor, amikor a 
látszólag kényelmes életfeltételeket könnyen biztosító szellemi tunyaságot el
fogadta, s így elállt az emberré válásnak egyedüli, Istentől ihletett útvonalától: 
a mértéke szerinti értelmet adó létezés kiteljesedésének lehetőségétől. A múlt
ban „Isten (volt) a felelős mindenért -  vagy pedig az ördög”. Az Isten gyanánt 
önmagát mutogató mindenkori kívülálló tekintély, amely ebben az egyéni fe
lelősség nélküli világban maga is éppen a felelősségvállalástól irtózik a leg



jobban, s ennek hiányában gyakorolja az önkényuralmat, nos ennek az Isten 
helyére pályázó kívülálló emberi tekintélynek engedtetik meg ma mindaz, ami 
velünk, emberekkel történik. A most tapasztalható értékrendszervesztés a 
múltban létrehozott mindenféle emberi tekintély szavahihetőségének sze
münk láttára történő romba dőlésével azonos, s a tudat átalakulási folyamatá
nak beindítása felé nyitja ki a kiskapukat azok számára, akik alkalmasak az 
önmagukban lezajló radikális változások útjára lépni, s nem a vonatkozó in
formációhalmazok közreműködésével, hanem saját tapasztalataik alapján kí
vánják a személyes spirituális kibontakozás berkeit bejárni.

A megismerésre való törekvés eme útjának egyik kezdeti kiindulópontja 
lehet pl. annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy miért alkalmaznak az em
berek annyi erőszakot egymás ellen. Köztudott, hogy „az erőszak abból a kész
tetésből ered, hogy az emberek irányítani akarják egymást, uralkodni akarnak 
egymáson”. A belső indítékokat kutatva, egyértelművé válik, hogy „nemcsak 
azért törekszünk uralomra mások fölött”, mert ezáltal közelebb kerülünk va
lami konkrét, megfogható célhoz a külvilágban, hanem azért is, „mert ez pszi
chológiai élvezetet okoz. Ezért láttunk annyi ésszerűtlen, irracionális konflik
tust a világban, és nemcsak az egyének szintjén, hanem az országok, a népek 
között is”.

Ez a „pszichológiai élvezetet okoz”-ó, érzékszerveinkkel nem megfogha
tó, kitapintható lelki erőszak a legveszedelmesebb, hiszen semmihez sem 
kapcsolódik, és mégis mindent megmérgez az emberi kommunikáció szint
jén. Nemzedékről nemzedékre öröklődött beidegződés, s mind a családon be
lül, mind a kisebb-nagyobb közösségeken belül uralkodó egymás közötti vi
szonyok összefüggésében tudatosan, de sajnos, tudattalanul is, megmételyez
ve e viszonyrendszert, mélységesen beivódott létezésünk alapvető megnyil
vánulásaiba.

Ha képesek vagyunk önmagunkat cselekvés közben kívülállóként megfi
gyelni, nagyon hamar felfedezhetjük azt, mikor akarjuk tudattalanul is irányí
tani embertársainkat, s akárhogyan is csűménk-csavamánk a vonatkozó ma
gyarázatot, e tettünk mégiscsak a lelkünk mélyébe ágyazódott uralomvágyból 
eredeztethető. Ez a fajta uralomvágy évezredek hordalékaként gyülemlett fel 
az egóban, s azt a megszokásba kövült hamis látszatot keltette/kelti még ma 
is, hogy ez az emberi lélek természetes állapota. Az „azt, hogy élek, létezem” 
érzését személyes fáradozás, minden nagyobb erőkifejtés nélkül kívánja meg
szerezni az ego, s ezt csak úgy teheti, hogy az emberi létezés viszonyrendsze
rében felelőtlenül és mindig a mások életenergiájára kapcsolódik rá. „A leg
több ember úgy éli le az életét, hogy szakadatlanul a mások energiájára vadászik” 
-  írja Redfield. Az életenergia megszerzési módozatai, valamint az uralom- és 
birtoklásvágy közötti összefüggésekre vonatkozó leginkább érzékelhető meg



nyilvánulási forma ma az életünk minden területén jelen lévő, megfélemlítési 
szándéktól vezérelt agresszió és gyűlölet.

Amikor a szeretet és a gyűlölet között kell választanunk, sohase feledjük: 
a gyűlölet a sajnálatra méltó, nagyon szerencsétlen, az agresszió pedig mindig 
a nagyon gyáva ember fegyvere. A gyűlölettől elvakult egyén az önmaga fel
állította csapdába esik unos-untalan, hiszen miközben célja az, hogy a gyűlölt 
személyt erkölcsileg megsemmisítse, maga alá tepeije, így szerezve uralmat 
felette, az önmaga cselekedetei feletti uralmat veszíti el.



A MÉLYMAGUNK (NEM) VÁLLALÁSÁRÓL

Az értékfosztott második ezredvég utolsó lélegzetvételének korszakában 
élve egyre világosabbá válik előttünk, mire gondolt Egon Friedell, amikor, a 
többi között, az elmúlt kétezer év minőségét faggatva, kutatva, s mibenlétéről 
értekezve, ezt a megállapítást is leírta: „A Krisztus előtti második évezred vé
ge táján csakugyan kristályosodni kezd a Megváltó iránti várakozás, s kezdetét 
veszi a kereszténység korszaka, értsd: a nyugati kereszténységé, amely valószí
nűleg csak előzetes lépcsőfoka az igazi kereszténységnek” (kiemelés: K. K.).

Hogy miért áll/állott az emberiség mind ez ideig csupán az előzetes lép
csőfokon, ahelyett, hogy valóban a Megváltó eljövetelét hirdető evangélium, 
örömhír, üzenet megjövendölte igazi kereszténység állapotában a belső látás 
útján haladva valósította volna meg -  C. Jung terminusával élve -  mélymaga 
kiteljesedésén fáradozva létezésének értelmét, erre vonatkozóan kívánunk né
hány gondolat erejéig szólni, abból az alkalomból, hogy Jézus Krisztus szüle
tésének megünneplésére készülünk.

Az elmúlt kétezer év akár a kereszténység elsikkasztott lehetőségeinek tör
téneteként is felfogható, ha csak akár egyetlenegy emberi aspektus felől szem
léljük a folyamatot Krisztus -  ha egyáltalán szabad így tekinteni a dolgot -  em
beri oldalát illetően, nevezetesen ha mindenek felett álló, mélységes embersze- 
retetének tanúbizonyságait vesszük számba, amelyek útmutatóul szolgálnak 
most és mindörökké a saját életünk legmagasabb értelme után kutató szándé
kainknak. „Szeretettel javítjuk, gyűlölettel rontjuk -  önmagunkat is” -  írja Is
ten egyszülött fiának mibenlétét faggató írásában C. Jung. S az emberiség pont 
ennek a követelménynek elsajátításával, s a vele való azonosulással maradt 
adós mind ez ideig, nem vállalva azt, amiért az imago Dei: Isten képmása az 
emberiség iránti szeretetében a kereszthalált is hajlandó volt elszenvedni, nem 
vállalva azt, hogy „Krisztus az ember legbensőbb önmaga”, hiszen akkor azt is 
vállalnia kellett volna/kellene, hogy a saját keresztjét felvegye, s cipelje a kül
világ gúnyolódása és megvetése közepette. A bennünk lezajló konfliktusok, a 
bűneink feloldására irányuló törekvéseinkben önnönvalónktól elfordulva a kül
világban kerestük/keressük a minél fájdalommentesebb kiutat, nem vállalva 
felelősséget cselekedeteinkért. Ehelyett „s az ő keresztje alá állunk, de a vilá



gért sem a magunké alá”. Ez a fajta emberi magatartás farizeusi magatartás, s 
szöges ellentétben áll a keresztényi üzenetben rögzített krisztusi magatartással, 
mi több, annak dölyfös, magamutogató, minden alázatot nélkülöző ellentéte
ként az emberiség feje fölé magasodottan, légmentesen zárta/záija el az üdvö
zülés felé vezető utat. Képtelenek vagyunk szánalmas önmagunk elfogadására, 
az önmagunkkal való szembesülésre, inkább elbújunk az önmagunkról való 
nem tudás fája mögé, az állandóan másokkal való ügybuzgóságba süppedő, 
meddő serénykedésbe, mert ez biztosíthatja számunkra annak illúzióját, hogy 
lám, milyen keresztényi jótettek letéteményesei vagyunk.

Rendeltetésünk értelméről mondtunk/mondunk le akkor, amikor mindig 
másokban, mindig máshol és máskor, mindig az önmagunkon kívülálló dol
gokban keressük a létezésünkkel kapcsolatos kérdésekre a választ, holott min
denki a mértéke szerinti élet birtokosa. Önmagunk vállalása a mértékünkre 
szabott élet vállalásával azonos, a kivételes szent örömünkül kapott Elet meg
becsülésével, önmegbecsülésünkkel azonos. Önmagunk megbecsülése pedig a 
mások megbecsülésének záloga is. Amikor Krisztus módjára először leszünk 
képesek nem szóban, de tetteinkben valóban életet adni a bennünk lakozó test
vér iránti irgalomnak, feltehetően akkor tesszük majd meg első botladozó lé
péseinket is az evangélium hirdette igazi kereszténység ösvényén.

A körülötted lévő dühöngő világot úgy teheted jobbá, hogy előbb saját ma
gadat próbálod megjavítani. Ezt kell tenned akkor is, ha a környezet lekicsiny
lő fölényességével s megvetésével találod magad szembe, krisztusi értelem
ben vett létezésünknek, a többi között, feltétele az elmúlt kétezer év alatt még 
sohasem követett eme tanítás is, amelynek időszerűsége itt és most valóban el
vitathatatlan: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyű
löld ellenségedet. / Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, 
áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyű
lölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.”

Isten fia az érettünk való szeretetben gyökeredző könyörületért szenvedte 
el a kereszthalált. Mi ma, kétezer évvel megfeszítése után, vajon képesek va- 
gyunk-e a másokban megnyilvánuló, de a bennünk éppen úgy munkálkodó 
primitivitásunkon felülemelkedni és másoknak, de mindenekelőtt saját ma
gunknak megbocsátani, lévén hogy, mint Vas István írja: „Az ember csak azt 
tudja igazán gyűlölni, amivel igazán egy volt.”

A szeretet ünnepének nyilvánított karácsonyi ünnepek módot adnak arra, 
hogy a lelkünk mélyében rejtőzködő mások iránti könyörület felszínre hozá
sát megkíséreljük a bűnök bocsánatának összefüggésében. Bocsássunk meg 
önmagunknak, hogy másoknak is megbocsáthassunk.



A MUSTÁRMAGNYI HITRŐL

A két világháború között élt Egon Friedell, aki Vas István megállapítása 
szerint az észkultúra képtelenségét és lehetetlenségét ábrázolja Az újkori kul
túra története című művelődéstörténeti munkájában, s akivel kapcsolatban 
Thomas Mann állítólag azt mondta: azok közé a szerzők közé tartozik, akinek 
művét újra ki kell majd adni Németországban. Nos hát, olvasva e végtelenül 
izgalmas kultúrtörténetet, mindkét megállapításnak helyt kell adni, ugyanis a 
nem hivatásos művelődéstörténész olyan összefoglalóval ajándékozta meg a 
nyugati kultúrához tartozókat, amely „a mai kor, a ma emberének alaposabb 
megértését, megismerését célozza”.

A jövőjét rettegéssel váró, hitét veszített mai ember egyre gyakrabban te
szi fel kérdéseit bizonytalan helyzetének alakulásával kapcsolatban, s általá
ban a Dante-pokolképek borzalmaihoz hasonló, vérfagyasztó iszonyat terem
tette, teljes reménytelenségbe süllyedt világ elevenedik meg lelki szemei előtt. 
Az emberi léleknek eme állapota tulajdonképpen annak következménye, hogy 
az elmúlt néhány száz évben, pontosabban a reneszánsztól kezdve, az embe
riség megfeledkezett arról, „hogy a lélek naturaliter religiosa (természeténél 
fogva vallásos), vagyis vallási funkciója van”, mint ahogyan azt C. G. Jung, a 
nagy lélekgyógyász is megállapította. Ennek következménye az lett, hogy „a 
hit és a tudás szétválasztása olyan tudathasadási tünet [előidézője lett], amely 
az újabb kor zavart szellemi állapotát jellemzi”.

Formává redukálódott, végletesen ésszerűsített, lélek nélküli világunkból 
eltűntek a hit gyermekei, a csodák. Elűztük őket magunk mellől, amióta elját
szotok annak lehetőségét, hogy a kereszténység Istentől származó örömhírét, 
az üzenetet ne külsőségeiben, hanem a valóban krisztianizált lélek belső kinyi
latkoztatása révén éljük meg, felismerve, „hogy az isteni alak önnön lelkünk 
legbensőbb sajátja”. Nem figyeltünk oda az intő szóra: „Te pedig a mikor 
imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te 
Atyádhoz, a ki titkon van, és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyil
ván.” Mindez pedig akkor történt, amikor ott valahol a 15. század fordulóján 
az ember nem föl és nem le, és főleg többé nem saját magába tekintett, hanem 
a külvilág felé fordította néző szemét, s úgy tűnt neki, ő a föld egyedüli birto



kosa, s a lélektől való elfordulás folyamatában a mindenben magára hagyat
kozó emberi értelmet, rációt tette meg minden létező mértékének. S ettől 
kezdve úgy érezte, semmitől sem kell megriadnia, hiszen a mindenség, a kor
látok nélküli emberi tudás birtokosává lett. Az ember, mint Friedell is állítja, 
végérvényesen a reneszánsz -  az igazi bűnbeesés -  és a reformáció -  a para
dicsomból való végleges kiűzetés -  korában lépett arra az útra, amely elvezet
te őt a huszadik századba, „az Isten haláláénak és „eltűnéséinek korába, 
amely a teljes kiúttalanság, s a világ maradéktalan megsemmisülésének bor
zalmat keltő árnyékával borítja el az emberiség tudatát. Ez az ára annak, hogy 
egykor olyan könnyedén és felelőtlenül lemondtunk a hitről, s cserébe adtuk 
a megértésért, pedig „a h i t . . . mindig ott segített, ahol a gondolkozás és a 
megértés itt-ott akadozott. A megértés ugyanis nem a hitnek afféle kisegítője 
a bajból, hanem megfordítva: a hit kiegészíti a megértést”.

A hitetlenségért, ma már egyre többen felfogják, érzik, nagy árat kellett fi
zetnünk. Az önmaga imádatába fulladt emberiség előtt kezd felsejleni a felis
merés, hogy a „rendező, számító, elemző értelem egyeduralma” nem azt jelenti, 
hogy okosabbak, ítélőképességünkben tévedhetetlenek, csalhatatlanok va
gyunk, „hanem hogy szenvedélytelenebbek, szegényebb képzeletűek, gyön
gébb ösztönűek, üresebb szelleműek, szóval butábbak lettünk”. Az emberi éle
tet lehetővé tévő spirituális rend háttérbe szorítása, az örökkévalóság időtlen és 
isteni törvényeinek ellenére érvénybe hozott, időbe zárt emberi törvények ki
zárólagos jellegének káoszba torkolló következményeivel mind gyakrabban 
vagyunk kénytelenek szembenézni, szembesülni. A kiutat keresők számára 
egyre egyértelműbbé válik annak felismerése is, hogy a világ nem élhető a ren
detlenségben, s nem a világ végét, hanem az elmúlt ötszáz évben uralkodóvá 
lett, Istent helyettesítő megnyilvánulásokból táplálkozó, rációba szorított em
beri tudat végóráját éljük. S egy fél évszázaddal ezelőtt „világérzésünk teljes 
fordulását” jósolva, Friedell a többi között ezt is leírta: „Majdnem egy fél év
ezred óta először a világ megint kezd nem tetszeni az embereknek, az ember 
kezd kételkedni birtokában és annak forrásaiban, értelmében és értékeiben.” A 
lélek kezdi visszaperelni az őt megillető helyet az emberi létezésben.

De tudnunk kell azt, hogy nehéz lesz visszatalálni arra az ösvényre, amely 
az ember teljességét nem az önmagán kívüli régiókban kutatja. Aki a keresz
ténység ösvényét választja, annak saját leikével kell megtapasztalnia az evan
géliumokban kifejezett örömhír mibenlétét, annak egyedül kell maradnia 
mélyönmagával: „Bizony magában kell lennie, hogy megtapasztalja, mi hor
dozza őt, ha önmagát már nem tudja elviselni.”

Ez az az állapot, amelyben a mustármagnyi hit csodateremtésre képes, 
amikor nem kell aggodalmaskodni az életünk felől, a holnap felől, „mert jó l  
tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek”.

Mi mást kívánhatnék minden keresőnek egy újabb esztendő előestjén, 
minthogy azt a mustármagnyi hitet legyen alkalma meglelni önmagában.



HERBST-KOMMENTÁROK

Amikor Kari Herbstnek A valódi Jézus című könyvét megláttam egy köny
vesboltban, eleve ellenállást éreztem magamban arra vonatkozóan, hogy ezt a 
kiadványt egyáltalán a kezembe is vegyem, mert a sok újrafelfedezett valódi
ság napjainkban gomba módra szaporodik, és mindent eláraszt a gondolkodás 
módjaitól kezdve a valódinak nevezett Califomia-fitness készítményeken ke
resztül, s minél inkább valaminek a valódiságáról akartak/akarnak meggyőz
ni bennünket a létrehozók -  ezt is tapasztalatból állíthatjuk - ,  annál kevésbé 
valódi a valódi.

Lévén azonban, hogy Jézus volt a könyv témája s Messiást váró időket él
vén, a figyelem újra, hatványozottan az Üzenethozó felé irányul, s természe
tesen azért is, mert az emberiség elmúlt kétezer éves történetében, állítólag 
(!?) a krisztusi tanítások irányították cselekedeteinket, úgy döntöttem, hogy 
kézbe veszem a könyvet, s miután ezt megtettem, meg is vettem az Elpidia Ki
adó kiadványát, nemcsak azért, mert az alcím egy teljesen más Isten-képet 
ígért, hanem azért, mert az Olvasóhoz írott előszóban összegzésként a követ
kezőket olvastam: „Arra az Istenre van tehát szükségünk, és azt keressük, aki 
minden emberre odafigyel és mindenkit gyógyítani-üdvözíteni akar.” Ez az ál
lítás pedig megegyezett az utóbbi években kialakított Isten-képemmel.

A továbbiakban még arról is szólt Herbst, hogy a Mindenkiért való Istent 
Jézus nyomában „gyalog (azaz realistán)” fogja keresni, s ezzel a könyvvel ez 
a keresés, „akárcsak Isten-keresésünk, nincs készen”. A továbbkeresésre ösz
tönzés és nem a tanítás, nem a meggyőzés szándékával írta Herbst, mint neve
zi, ezt a „levélkönyvet”. A szerző nem az egyedül üdvözítő, kizárólagos igaz
ságot kívánja hirdetni Jézussal kapcsolatban, hanem arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az olvasók lépjenek vele kommunikációs/levelező viszonyba, különösen 
akkor, ha nem értenek egyet a könyvben elmondottak valamelyikével, s ily 
módon aktívan járuljanak hozzá Isten továbbkereséséhez, hiszen Isten keresé
séről nem lehet és nem szabad sohasem egy lezárt/lezárható folyamat vég
eredményeként gondolkodni.

A felső-egyiptomi Nag Hammadiban 1945-ben megtalált, kopt nyelven írt 
apokrif evangéliumok között a Tamás evangélium -  melynek kisebb részletei



már egy fél évszázaddal ezelőtt is ismertek voltak állításainkra vonatkozó
an Jézus szavait is idézi: „Jézus mondta: A kereső ne hagyja abba a keresést, 
amíg (nem) talál, és ha talált, megzavarodik, és ha megzavarodott, csodálkoz
ni fog, és királlyá lesz a mindenségen.”

Herbst nem véletlenül választotta könyvének mottójául az idézetteket, 
ugyanis ezeknek megszívlelése tette számára lehetővé, a többi között azt, 
hogy a hagyományos Isten-kép, Isten-értelmezések buktatóinak nagy részét 
kikerülve egy olyan Jézus-portréval, s ezzel összhangban egy olyan Isten-kép
pel ajándékozza meg olvasóit, amely ha nem is a történeti, a valódi Megvál
tót állítja elénk a maga teljességében, de mindenképpen útmutató lehet a ke
resők számára, annak érdekében, hogy minél közelebb kerüljenek hozzá. Út
mutató lehet ez mindazok számára, akik már eljutottak annak felismeréséig, 
hogy Jézus Istenének semmi köze sincs a keresztre feszítés utáni idők során a 
kereszténységbe átszármaztatott, becsempészett büntető-jutalmazó, szemet 
szemért, fogat fogért hirdető bosszúálló zsidó Jahvéhoz. Az elmúlt kétezer év 
kereszténységének ellentmondásossága, a többi között, ebben is kereshető. Az 
evangéliumokból ugyanis a kifejezésre jutó következetlenségek ellenére is, 
egyértelműen kitetszik, hogy Jézus Istene feltétel nélkül szeret minden embert, 
a vámszedőt éppúgy, mint a bukott nőt: hatalma a szeretettől adott, és csak a 
szeretetben nyilvánul meg. Minden egyéb megnyilvánulását, kinyilatkoztatá
sát hirdető szándék meghamisítása az isteni lényeg mibenlétének.

Miután Herbst tollát a szeretet Istene meglelésének őszinte szándéka veze
ti, az utóbbi időkben megszaporodott Jézus-portrék között ezért kaphat meg
különböztetett helyet ez az életrajz, amelyben a szerző kísérletet tesz arra, 
hogy az evangéliumokban elmondottakból kigyomlálja a következetlenségek, 
az ellentmondások eredetének forrásait, a Jézus-idegen szövegrészeket. Ma
gyarul, megtisztítsa Jézus üzenetét a belemagyarázásoktól.

Az a tény, hogy mind gyakrabban találkozunk a tradicionális Isten-kép 
megváltoztatására irányuló törekvésekkel, azt bizonyítja, hogy a meglévővel 
valami baj van, s az évszázados emberi tapasztalatok végérvényesen kimutat
ták, hogy ilyenformán nem működőképes Isten uralma. Ezért lett korunkban 
is hatványozott Isten keresése. Az „áthagyományozott hagyományok” felül
vizsgálásának igénye ezért fogalmazódik meg egyre gyakrabban és egyre tü
relmetlenebbül már a laikusok körében is.



HÚSVÉTI KOMMENTÁROK

Kari Herbst A valódi Jézus című művében megkísérelte megtisztítani az 
evangéliumok szövegeit a Jézus-idegen lerakódásoktól, és ily módon egyér
telműen eljutott a Mózes és Jézus tanításai között feszülő ellentmondásokhoz. 
A „szemet szemért”, a „fogat fogért” követelménye áll itt szemben az „aki té
ged kővel, azt te kenyérrel kívánalommal. „Ha Jézusnak igaza van, akkor a 
valódi Isten egészen más, mint ahogy atyáink -  hűen a Bibliához -  évszáza
dokon át hitték” -  írja a szerző.

Hogy Mózes Istene hogyan működik, legalábbis az idézett tétel alapján, és 
a gyakorlatban milyen következményei vannak ennek, arról meggyőzhet ben
nünket az írott történelem bármelyik fejezete, s ha ez nem volna elég, napja
ink történései a maguk lemeztelenített, kegyetlen valóságával ébresztenek rá 
egyre több embert arra, hogy valójában egy nagy félreértés istene uralkodik 
rajtunk, aki haragjában éppen olyan kíméletlen, mint az emberben működő 
homo animalis, s mi sem áll tőle távolabb, mint a megértés, jóság és szeretet. 
Márpedig Jézus Istene egyértelműen a Szeretet Istene, aki ugyan nem látható, 
de a „teremtésében működik. Hagyja, hogy az ember embernek kezébe essék, 
anélkül, hogy beavatkoznék. Hogy mégis szereti az embert, és gondoskodásá
val veszi körül, és ismét fel fogja ébreszteni, ezt csak az tapasztalhatja meg, 
aki egész szívével keresi Őt, és a sötétségben is bízik Benne.”

A sok letisztázatlan ellentmondás, amelytől az evangéliumok szövegei 
nem mentesek és a ködösítések, a rájuk adott egyenes válaszok hiánya ma már 
oda vezetett, hogy a kereszténység hivatalosan meghirdetett eszméiben le
gyöngült, elhasználódott az éltető erő. Egyre sürgősebbé vált a keresztény 
dogmák felülvizsgálásának igénye, s ezeknek az elvárásoknak igyekszik ele
get tenni minden olyan kiadvány, amely az Isten-keresés szándékával ké
szült/készül. Ezekben a kiadványokban az a közös, hogy szerzőik Isten-kere
ső útjuk során meg szeretnék lelni, vagy legalábbis közelebb szeretnének ke
rülni ahhoz, akit Teremtőnek vagy Megváltónak neveznek. Tulajdonképpen 
Jézus Istenét keresik mindannyian, ezért térnek vissza állandóan élete történe
ti valószínűségének kibogozásához, hiszen azt már nagyon sokan tudják, hogy 
az évszázadok során egy megkövesített, dogmákba kényszerített, egy teljes



mértékben meghamisított Jézus-kép, s ezzel együtt Isten-kép alakult ki az em
beri köztudatban.

Paradox módon annak az apostolnak, aki eredendően nem is volt a tizen
kettő egyike, tehát Pál apostolnak „Jézusról alkotott véleménye vált mértékké 
az egész kereszténység számára” -  ahogyan Kari Herbst is írja Jézus életraj
zában. Pál, s úgy tűnik, az emberiség is, csak úgy tudta elfogadni Jézust, csak 
úgy lehetett ő az igazi Messiás és Küriosz, ha „Egy asszonytól való születése
kor a mennyei Krisztus levetette igazi isteni alakját és emberi alakot (morphé) 
vett föl. »Külsőleg olyannak találtatott, mint egy ember.« Ennek az alakvál
tásnak az egyetlen célja halála és csodálatos feltámadása volt. A kereszten 
emberi teste által bemutatta bűneinkért az engesztelő áldozatot az igazságos 
Istennek: feltámadása lehetővé teszi a kiválasztottak vele-feltámadását az 
utolsó napon. Az, hogy Jézus valamilyen üzenetet hirdetett Istenről, és meg 
akarta valósítani Isten Uralmát, említés nélkül marad.”

A klasszikus magyarázatban az az elfogadhatatlan, legalábbis a számom
ra, hogy elsikkadt/elsikkad az egyes ember felelőssége, holott igenis minden
kinek vállalnia kell önmagáért és tetteiért a felelősséget, éspedig Isten előtt és 
csak Isten előtt, aki viszont nem a zsidó és más vallási hagyományokból ránk 
hagyományozott Jahve típusú Büntető-Isten, Bíró-Isten, ha kell Jutalmazó-Is- 
ten, hanem az, akit ott a Jordán vizénél, majd később a pusztában A LEHE
LET révén megtapasztalt Jézus. A Szeretet Istenéről van tehát szó, arról az 
anyai Atyai Teremtőről, aki az ERŐT adta Jézusnak ott a keresztfán, és aki 
nap mint nap ERŐT ad mindannyiunknak, de főleg azoknak, akik hinni és bíz
ni tudnak benne, hogy az ember embernek farkasa állapot okozta szenvedé
seinken felül tudjunk emelkedni.

Jézus alapvető üzenetének, a Jó Hímek, az evangéliumnak globális, 
kozmikus jellege van és arra is vonatkozik, hogy „Ne csináljatok vallást a ti 
erőtökkel és a ti okosságtokkal, különben csak a ti emberi művetek lesz! En
gedjétek, hogy Isten működjék rajtatok keresztül. Csak nyissátok meg biza
lommal szíveteket az Ő LEHELETE, az Ő EREJE számára”, mert csak „Az 
Istennek életereje és szeretetérzülete [képes] az Istenre nyitott szíveket kariz
matikusán felerősödött módon megragadni”. Hogy mi módon, azt Jézus éle
te bizonyította.

S ilyen szempontból pl. nem lényeges az sem, hogy Jézus valóban meg- 
halt-e a keresztfán, vagy pedig túlélte a kereszthalált, s valahol Indiában hir
dette tovább Isten Igéjét, majd pedig mikor eljött az ideje, Srinagarban elte
mették, ahogyan Holger Kersten állítja. A „testi feltámasztás csodavalóságá
hoz és Jézus testi mennybemeneteléhez” ragaszkodni nagy oktalanság, s ha is
tenhitünket ettől a konkrétumtól tesszük függővé, paradox módon a LÉNYEG 
marad számunkra megfoghatatlan, mert elzárjuk magunk elől a megértés út
ját, és távol maradunk a valódi örömtől. Meg Isten jóságának, szeretetének, de



életre vezető erejének a megtapasztalásától is. Mindez Jézus életében bizo
nyossággá lett.

A páli értelemben vett engesztelő áldozatként szenvedő, megtestesült Is
ten hagyomány. Ezt minden mitológiákban jártas ember tudja. Jézus nem ha
gyomány, hanem emberi valóság volt. Isten-tapasztalása példaerejű. Ezért le
het Ő az út valóban, amelyen haladnia kell minden embernek, hogy a megvál
tás kegyelmét elnyerhesse. Megtapasztalhassa.

Tegye lehetővé a Szeretet Istene mindazok számára, akik feltétel nélkül 
tudnak hinni és bízni benne, hogy Jézust követve az önmegváltás ösvényére 
léphessenek. Hogy feltámadhassanak!



AZ EMBER VILÁGÁRÓL

Sokfélék és számosak azok az elméletek, amelyekben elmondatik, hogy az 
embernek minden a rendelkezésére áll, minden megadatik, hogy a mértékére 
szabott földi életet beteljesítse. Véget nem érőek, gyakran meddőek viszont 
azok a viták, amelyek arra vonatkoznak, hogy a végzetszerüség, a megmásít- 
hatatlanság, az előre elrendelés milyen szerepet játszik az ember életében, ho
gyan szegül ellen annak az egyéni akaratnak, amely arra irányul, hogy az em
ber a saját sorsát maga irányíthassa.

Más összefüggésben viszont éppen azt igyekeznek bizonyítani, hogy az 
ember ura az életének, s annak alakulásában elsősorban az egyéni döntések 
játszanak meghatározó szerepet, s nem a végzet.

Arra vonatkozóan, hogy milyen viszonyban van egymással az eleve elren
delés, meg annak lehetősége, hogy saját magunk irányítsuk sorsunkat, tudván 
tudva azt, hogy ez a földi valóságunk csak átmeneti állapot, döntő hatással van 
mindenképpen a földi realitásnak az a törvényszerűsége, amelynek lényege a 
kettősség. Ilyen értelemben a számunkra kijelölt és megvalósításra váró földi 
élet realizálásának is ebben a kettősségben kell kifejezésre jutnia. E kettősség 
harmonikus egységbe állítására való törekvés az embernek adja meg az élet
nek azt a tartalmat, amely végkifejletében a siker és a sikertelenség közötti 
megszámlálhatatlan változat formájában az egyén sorsaként is elkönyvelhető.

Amit mondani szeretnék, az az, hogy az eleve elrendelés, de sorsunk irá
nyításának a lehetősége is adva van, mégpedig egyenlő arányban, s hogy 
melyik javára billen a mérleg, amikor innen eltávozunk, abban tudatszintünk 
emelésére irányuló törekvéseink éppen úgy szerepet játszanak, mint annak fel
ismerése, hogy minden okkal történik az életünkben, minden valakivel vagy 
valamivel történő találkozásnak üzenethozó jellege van, amely a mértékünkre 
szabott élet megvalósításában segíthet bennünket, ha felismerjük mibenlétét. 
Figyelmünket tehát nem a környezet, a rajtunk kívülálló dolgok történéseire 
kell összpontosítani, hanem az utunkba kerülő jelenségek, személyek üzeneté
nek megfejtésére, mert csak így érhetjük meg azt, hogy világunk, ne pedig kör
nyezetünk és körülményeink legyenek. Ez az állapot viszont egyenes összefüg
gésben van azzal, hogy milyen mértékben vehetjük kézbe saját sorsunk irányí



tását a számunkra megadott lehetőségek összefüggésében. Ha el tudjuk érni 
azt, hogy létünk alakulásában elsősorban világunk kiteljesedése jusson kifeje
zésre a légszomjat okozó körülmények meg a környezet ellenére, ez azt is je
lenti, hogy a megbénító sorsszerűség mind kevesebb teret kap személyes kis 
életünkben, s ily módon egyre kevésbé érezzük azt, hogy valamiféle megne
vezhetetlen, félelmet ébresztő és felettünk álló hatalom játékszerei vagyunk.

Az eleve elrendelésben kifejezésre jutó függőségi viszony szorításának la
zulása egyenes arányban van a bennünk jelentkező szabadság érzésének mér
tékével, de ennek a spirituális értelemben vett szabadságérzésnek közelségét 
csak akkor tapasztalhatjuk meg, ha felismerjük azt, hogy személyes életünk 
alakulásának folyamatában egyedül vagyunk -  természetesen nem fizikai ér
telemben -  ugyanis a mértékünkre szabott egyszeri és megismételhetetlen út 
és a vele szoros kapcsolatban álló feladatok realizálására csak mi vagyunk hi
vatottak. Ilyen értelemben minden egyes ember egy különálló mikrokozmosz.

Az útnak és a feladatoknak törvényszerűségei vannak, e törvényszerűsé
gek pedig azonosak az egyes ember világának törvényszerűségeivel: ezért kell 
feltétel nélkül hozzájuk igazítani cselekedeteinket. Minden egyes alkalommal, 
amikor ez sikerül, az ember úgy érzi, helyesen járt el, mert cselekedetei össz
hangban vannak világával.

Ha a környezet nyomására világunk ellenére, lényegünket meghazudtolva 
cselekszünk, hatványozottan fogjuk érezni azt, hogy kiszolgáltatottak, tehetet
lenek vagyunk: a sors játékszere vagyunk. Szerencsétlenségünkért másokat 
okolunk majd, holott csak arról van szó, hogy gyávaságból, kényelemből, 
esetleg haszonlesésből megengedtük a környezetünknek, meg a körülmények
nek -  s ezek általában nincsenek összhangban világunkkal - ,  hogy ránk tele
pedve irányítsák cselekedeteinket, besározzák jellemünket.

A világától önhibájából megfosztott ember szerencsétlen ember, gonosz 
ember, erőszakos ember, állandóan elégedetlen ember. A végzet, a balsors já
tékszereként éli le egész életét, amely valójában nem is az ő élete, hanem a 
környezetéé, amelynek megengedte, hogy beleszóljon a világába.

Annak eldöntése tehát, hogy mennyiben kívánjuk kitartással és erős aka
rattal felvértezetten, akár a körülmények ellenére is, bátran vállalva a mérté
künkre szabott életutat az ismeretlenségből napfényre hozni, mindenképpen 
egyéni elhatározás kérdése. Az ilyen értelemben bennünk megfogalmazott 
szándék egy magasabb fokú tudatszint jelenlétéről árulkodik.

Ne hagyjuk cserben azt, ami lényegünk: a világunkat!



AZ ÉLETRE VEZETŐ SZERETET TANÁNAK 
MEGHAMISÍTÁSÁRÓL

Az emberiség, de az egyes nemzetek történetének kutatása, vizsgálata akár 
az összefüggések tudománya is lehetne mindazok számára, akik a történelmi és 
a civilizációtörténeti folyamatokban felismerik a hasonló hasonlót vonz alap
törvénye működésének megfellebbezhetetlen tényét. A történettudomány ezért 
valóban az élet tanítómestere lehetne, ha az elmúlt évezredek alakulástörténe
tében a létmeghatározó univerzális törvényszerűségek működésének titkait 
igyekeznénk megismerni, alkalmazni, ahelyett hogy e törekvéseknek a min
denkori haladó eszmékben való megnyilvánulását igyekszünk állandóan elsik
kasztani. Ha egy nagy horderejű eszme veszélyt jelent az emberi törvények 
szerint megalkotott hatalomgyakorlási rendszer fenntartása szempontjából, ak
kor mindig beindul a mindenkori haladó gondolat meghamisításának folyama
ta. írott történelmünk realizált valósága, a többi között, ezért tanította meg Föl
dünk emberiségét a mindenkori iskolarendszerek közvetítésével nagyon kevés 
létmeghatározó univerzális törvényszerűség meglátására, az elsajátításról, al
kalmazásról nem is beszélve. Ha nem így lenne, a valóság, amelynek viszony- 
rendszere most van alakulóban, sokkal derűsebb képet mutathatna, s a világvé- 
ge-hangulat sem uralkodott volna el ilyen mértékben az emberiségen.

A hasonló hasonlót vonz elve az emberiség történetében a mindenkori ha
talmi rendszerek hasonlóságában is felismerhető, abban is kifejezésre jut, és 
hagyományként telepszik rá az ember földi életének minden megnyilvánulási 
formájára, a hagyomány ereje viszont dogmaként, mint létmeghatározó ténye
ző, minden rajta kívülálló eszmében kifejezésre jutó megnyilatkozást, akarat
kinyilvánítást magába igyekszik szippantani, saját törvényszerűségeinek mű
ködése révén a saját szükségleteihez és elvárásaihoz idomítottan módosít, át
változtat, meghamisít. Ilyen dogmaértékű, terméketlen rosszban gyökeredző 
örökség pl. a feltétel nélküli hatalom megszerzésére, birtoklására és megtartá
sára irányuló sóvár emberi igyekezet, amely évezredes hagyományként to
vább élve szentesült, s amely az emberiség földi sorsának alakulásában/alakí
tásában meghatározó jellegével tévútra terelte a létezésnek azt a szegmentu
mát is, amely az e világ és a túlvilág, vagy ha úgy tetszik, Isten és ember vi
szonyának lényegét fogalmazta meg oly módon, hogy Jézus Istene az Irgalom,



a Szeretet Istene helyett a Megváltó tanításának ellenére -  melynek szellemé
ben viszont állítólag az elmúlt kétezer év keresztény világa felépült -  még 
mindig János apokaliptikus világképében is megfogalmazott, bosszúálló, ha
ragjában kegyelmet nem ismerő Isten-kép uralja az emberek többségének kép
zeletvilágát, s ebben ölt testet, materializálódik a mai világvége-hangulat is.

Nem szándékom, s nem is lehet egy esszényi terjedelemben kifejteni és 
számba venni az elmúlt kétezer év megélt keresztény valóságaként ismert pe
riódusnak az emberi létezésben realizált és kifejezésre jutott összes fonáksá
got, amely összeegyeztethetetlen Jézus tanításával. Ezúttal arra az Isten-képre 
hívnám fel a figyelmet, amely a Jelenések Könyvébői magasodik fenyegetően 
a bűnös ember feje fölé, hogy a végítélet órájában „vérrel hintett ruhába” öl
tözötten, mint „Királyok Királya és Urak Ura”, kinek szájából éles kard jő 
vala ki, hogy azzal verje a pogányokat” - ,  tehát egy ilyen Isten büntesse meg, 
még pontosabban, semmisítse meg ellenségét. Az ellenség pedig sohasem az 
én, a bennem lakozó rossz, hanem mindig a másik. Ezért az én ellenségem 
egyben Isten ellensége is. Mai viszonyaink közepette ennek eltorzító változa
ta a mindenkori Isten helyére lépett vezérek ellensége a nép ellensége is.

Arra vonatkozóan, hogy miképpen és miért lett a krisztusi tanítás Szeretet 
Istenéből Jahve típusú vérszomjas Isten, Kari Herbst kísérelt meg választ ta
lálni A valódi Jézus című könyvében. Miután eljutott a ma már közhelyszerű
nek is nevezhető megállapításhoz, miszerint a hagyományokra épülő emberi 
valóság máról holnapra nem változtatható meg, azt is megállapította: „egy -  
csodák nélküli Isten -  akit Jézus megélt és kibírt -  még elfogadhatatlan volt, 
legalábbis abban az esetben, ha hagyományos vallásosságukat nem hangolták 
át teljesen Jézus útmutatásai szerint” azok, akik a nyomába szegődtek.

Az a Jézus, akit az elmúlt kétezer évben a keresztény hit megalapítójaként 
tartott számon az emberiség a Saulból lett Pál apostol Megváltóról alkotott vé
leménye nyomán jött létre. A jánosi Jézus pl. sokat beszél a szeretetről, de 
mindig csak a kiválasztottakra gondol: „Én ezekért könyörgök: nem a világért 
könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid” (Jn. 17, 9). Is
ten világában viszont nincsenek kiválasztottak. Minden teremtménye egyként 
jogosult a szeretetére, az irgalmára: a bukott nő, a vámszedő éppen úgy mint 
a tékozló fiú.

Hogy hogyan lett a Krisztust és híveit üldöző Római Birodalomból „az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetlen Istenségében való hit” letéteményese a 4. 
században, minden vallástörténetben egy kicsit is jártas ember tudja, s ezzel 
kapcsolatban csak egy mozzanatot említünk: a kereszténység eszméinek dog
mába kényszerítése a 325. évi niceai zsinaton kezdődött, melyen még a meg- 
kereszteletlen Konstantin császár elnökölt, s ahogyan Herbst mondja, a Jézus
ellenes mentalitás is akkor vette kezdetét. Nagyon rövid időn belül a Jézust 
megfeszítő zsidó inkvizíció helyét a keresztény inkvizíció foglalta el, amely



egyebek között tűzzel-vassal üldözte a Megváltóról és a megváltásról máskép
pen gondolkodókat. Az Istenné dicsőült Emberfiának üzenete elsikkadt. Meg
hamisították. Ezentúl minden keresztény úgy tudta, hogy az ember külső se
gítség nélkül nem válthatja meg önmagát, így Isten uralma is megvalósíthatat
lan ezen a Földön. „Te azt hitted, hogy ő messze fönn van, és hogy neked 
»sejtelmed sincs Istenről«, mivel a Láthatatlant, akinek művei körös-körül lát
hatók, és akinek ösztönző hangja folyamatosan hallható, csodalénynek tartot
tad, akit csak csodálatos különcök érzékelnek. Közben a valódi Isten szemé
lyesen szól az emberhez, mihelyt az elhallgat és odafigyel Rá. És szívének 
hangján keresztül Isten elég világosan beszél ahhoz, hogy az ember megtalál
hassa útját az üdvösséghez” -  írja Herbst.



A MINDENKORI FORRADALMAK 
KÖVETKEZMÉNYEINEK HASONLÓSÁGÁRÓL

A Törvény kimondja: Ne ölj! Ezért nincsen szent háború, 
csak háború van, és annak következményei. „ Mert mit használ 
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében 
kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lel- 
kéért?" (Mt. 16, 26)

Egyidős az emberiséggel annak igénye, hogy mind az egyén, mind pedig 
a kisebb-nagyobb közösségek összefüggésében kielégítő válaszra leljen arra 
vonatkozóan, ki is/kik is vagyunk tulajdonképpen. Régóta felismertetett annak 
is lényeget megfogalmazó volta, hogy „história est magistra vitae”, csak ép
penséggel a megvalósításán alapuló, az élet mindennapjait cselekvésben átható 
alkalmazásával maradt mind ez ideig adós az emberiség. így sorsának alaku
lásában mindmáig érvényes a történetírás atyjának tartott Hérodotosz megál
lapítása: „a történelem örök mozgásban van, ez a mozgás azonban nem fejlődés, 
hanem állandó helyváltoztatás: »Sok egykor hatalmas város lett jelentéktelen
né, amelyek pedig az én időmben virágoztak, azok régebben voltak, jelenték
telenek.«” (15)

Szűkebb pátriánk, a Vajdaság viszontagságokkal teli múltjának évszázadai
ra, évezredeire is az idézett megfogalmazás jellemző: egymás mellett élő né
pek, etnikumok, közösségek jólét, gazdagság, majd pedig háborúk és pusztulás 
váltogatták egymást, attól függően, hogy az itt élők milyen viszonyban állot
tak egymással. Hérodotosz szemléletének érvényességét térségünk sorsának 
alakulásában is felismerhetjük. E szemléletmódot Muraközy Gyula a követke
zőképpen taglalta: „A történelem lényegében a gyengék és a hatalmasok időn
kénti helycseréje, de ebben a körforgásban mégiscsak megnyilvánul a fejlődés 
valamelyes törvénye, a magasabb igazságszolgáltatás, az egyének és népek jó 
és rossz sorsszakaszainak kiegyenlítődése. S e fölött az örök körforgás fölött 
-  mint végső irányító és bíró -  a végzet áll, amelynek törvényeit az ember, 
legalább részben, kiismerheti és alkalmazkodhat hozzájuk, így a végzetet 
részben kiengesztelheti, részben kihívhatja maga ellen. A lét alapvető etikai 
törvénye, hogy bár az embernek önnön megmaradása érdekében állandóan 
cselekednie kell, helyesen csak az alaptörvények minél teljesebb ismeretében 
járhat e l”.

Mind a térségünkben hosszabb-rövidebb ideig otthonra leltek, mind pedig 
az emberiség egésze tudatosan vagy tudattalanul -  s ez utóbbi nem hozható fel 
mentségül! -  épp az alaptörvények ismeretét s főleg annak betartását, alkalma
zását mellőzte. Az alaptörvények megfogalmazásával egyetlenegy civilizációs



folyamat sem maradt adós -  lásd pl. a kereszténység összefüggésében a tízpa
rancsolatot de mint az elmúlt kétezer év történései -  amelyeknek végkifej
lete ma így vagy úgy mindannyiunkat tetten ért -  bizonyítják: a Törvény írott 
szöveg maradt, az emberi cselekedetek viszont a tévesen értelmezett megma
radás/fennmaradás érdekében e Törvény megkerülésével, mi több, félreállítá- 
sával kívántak maguknak érvényt szerezni. Mondhatnánk azt is: az egyetemes, 
kozmikus törvények és az emberi közösségek által meghozott földi törvények 
közötti állandó diszharmónia koordináta-rendszerei között kívánt magának 
utat tömi az anyagelvűséget előtérbe állító és attól determinált élni akaró Élet, 
nem ismerve fel a létezés kiteljesedésének a spiritualitás által lehetőséget kí
náló aspektusait. Az emberiség hatalmi harc tárgyává silányította a mindenki
nek kivételes szent ajándékként adott Életet, így zsugorodott össze a történe
lem „a gyengék és a hatalmasok időnkénti helycseréjé”-re, minek folyamán 
minden jobb sorsra érdemes eszme, amely a mindenütt és mindenben megnyil
vánuló Istentől eredő szellemiség, lelkiség erejétől áthatottan kereste az utat a 
megváltás felé, beszennyeződött, eltiportatott és sárba tapostatott. Ez történt és 
történik még napjainkban is a szabadság eszméjével, s mindaddig történni fog, 
amíg a nevével fémjelzett mozgalmak résztvevői túl nem jutnak a csak fizikai 
megnyilvánulásként értelmezett felszabadulást, megszabadítást kínáló évezre
des körforgásba merevedett, idejétmúlt módszereken.

Az 1848-as magyar szabadságharc tanúsága a többi között abban is kere
sendő, hogy a ma embere emlékezetbe idézve a lezajlott eseményeket, felis
merje a kozmikus törvényekkel, ha úgy tetszik, az alaptörvényekkel összhang
ba nem hozható cselekedeteket, amelyek már a kezdetek kezdetén romboló 
erővel munkálkodtak, s előre jelezték a katasztrófa bekövetkezését. Pl. senki 
sem küzdhet az egyén, a közösség szabadságáért úgy, hogy az attól való jogot 
másoktól elvitatja. Az egyenjogúság éppen abban rejlik, hogy a kozmikus tör
vények nem ismerik a mellébeszélést, a tébláboló bizonytalansággal elegy ta
nácstalanságot, az okoskodással fűszerezett mérlegelést, a kiválasztottságot, a 
kivételezést. A kozmikus törvények egyértelműek. A megkülönböztetés leg
kisebb lehetősége nélkül egyformán vonatkoznak minden egyénre, minden 
közösségre, s a nevezettek szabadságra való joga ilyenformán válik a sorssze
rűség eszközévé, megnyilvánulásának titka ebben leledzik.

A „hasonló hasonlót vonz” kozmikus viszonyrendszer törvényeinek mű
ködését bárki megtapasztalhatja, ha figyelmesen követi a történelmi folyama
tok eseményeit. A történések között lévő időtávolság ellenére, a lényeget te
kintve, azonos szituációk körvonalai rajzolódnak ki még akkor is, ha azok for
mai szempontból nem ismerhetőek fel mindig könnyen és azonnal, ugyanis az 
eseményeken keresztül megnyilvánuló valóság azonos kódrendszerek szerint 
alakul a fizikai valóságra jellemző akció/reakció törvényének szellemében. 
Ennek felismerése vezette Hérodotosz tollát is, amikor leírta a már idézett



gondolatot, nevezetesen azt, hogy a történelem folyamán megtapasztalt moz
gás csak a földi jellegű, a materialitástól behatárolt világ szintjén működőké
pes, s ez az állandó helyváltoztatásban érhető tetten, az emberiség lényeget il
lető fejlődésének összefüggésében azonban a tudat, a szellem és a lélek szint
jén megnyilvánuló egy helyben való topogást kell tudomásul venni.

A földi értelemben vett s az évezredek folyamán kialakított emberi vi
szonyrendszerek helyességének felülvizsgálása már folyamatban van, s a tör
ténelmi események elemzése, amennyiben mentes a hatalmi aspirációk újabb 
lehetőségeinek kikutatásától, nos tehát az ilyen jellegű vizsgálódások egyér
telműen rávezethetnek bennünket arra, hogy felismerjük, hogyan kell máskép
pen cselekednünk az elkövetkezőkben ahhoz, hogy az ismétlődések körkörös 
forgásából kiléphessünk. Mint említettük volt, az azonos indíttatásból eredő 
tettek az időtávolság ellenére is, a lényeget illetően azonos szituációkat hoz
nak létre. A történelem folyamán minden olyan megmozdulás, amely a sza
badság zászlaja alá hatalmas tömegeket vonzott, végül mégsem tudott mit 
kezdeni a szabadság szentnek és magasztosnak mondott eszméjével, mert a 
spiritualitásában fejletlen, éretlen, s csak a hatalomváltás lehetőségeitől ihle
tett vezérlés irányította tömeg végül mindig a haszonleső nyerészkedés, üzér
kedés könnyű játékszere lett.

A felsőbbrendűség érzésétől elhódított, az öntelt mindentudás szellemi 
vakságába belefeledkezett emberi tudat sehogyan sem tudott/tud mit kezdeni 
az intő szókkal, pedig tolmácsolójuk egyértelmű volt a megfogalmazásban: 
„Ne adjátok azt, a mi szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disz
nók elé, hogy ne tapossák azokat lábaikkal és néktek fordulván, meg ne szag
gassanak titeket.” Ezért vannak a mindenkori szabadságküzdelmeknek szent
té avatott mártírjai, akiket a megvalósítás szintjén a tárgyiasított, dogmákba 
fullasztott eszmék valóságidegen világába száműztek/száműznek az álmokat 
rabló mindenkori kufárok.

A történelmi folyamatok megismerése, megtanulása meddő és felesleges 
adathalmaz elsajátítása marad mindaddig, amíg valóban nem kezd el működ
ni az élet tanítómestereként. Dolgozatunk egy olyan szempontból kíséreli meg 
a mindenkori szabadságharcok problémakörét megközelíteni, amely az egy 
helyben való topogás útjáról kíván letérni, gondolkodásrendszerünk irányán 
kíván módosítani, ugyanis a korabeli események leírásának tanúsága szerint, 
pl. a százötven évvel ezelőtti történések itt, a Vajdaságban következményeikben 
ugyanazt a helyzetképet mutatják, mint a történelmi időszaknak elkeresztelt 
közelmúlt, amikor egy közösség a maga számára a tévesen értelmezett, föld- 
szagú szabadságnak a háború eszközeivel igyekezett érvényt szerezni, nem 
számolva az univerzális törvények/az alaptörvények emberi szándéktól füg
getlen működésének megfellebbezhetetlenségével, miszerint „a kik fegyvert 
fognak, fegyverrel kell veszniök”. Az elmúlt kétezer évben vívott szabadság



harcok mibenlétét az érzelmi distancia biztosította semlegesség eszközeivel, a 
következmények szempontjából vizsgálva, nem nehéz kimutatni az egyértel
mű hasonlóságot a mindenkori forradalmak összefüggésében, ugyanis a sza
badság eszméjének mint szellemi és lelki kategóriának megvalósulása nem 
történhet meg a fizikai síkon működő, emberek által működtetett törvénysze
rűségek igénybevételével. Az összes eszmei indíttatású, szabadság nevében 
történt/történő megmozdulások a fizikai realitás szintjén megrekedtek abban a 
pillanatban, amikor az üldözöttséget a beérkezettség váltotta fel, ami lényegé
ben azt jelentette/jelenti, hogy az emberi tudat szintjén nem jött létre a váltás, 
vagyis az eszme földi nyelvre való lefordítása félresikeredett. A magasztos 
eszme bemocskolódott. A többi között ezért mutatnak a mindenkori forradal
mak következményeikben egybeesést. A következményeken ugyanis mit sem 
változtat az, hogy az elmélkedés szintjén állandó vita tárgya lesz a kinek volt 
igaza anélkül, hogy a történelmi igazságtevésben akár egylépésnyi előrehala
dás lenne tapasztalható, s ez az állapot a szemben álló feleknél inkább a néze
tek, vélemények közötti szakadék további mélyülését segítette/segíti elő, mint
sem a közmegelégedésre adható válasz megfogalmazását, mindez pedig azért 
van, mert a szabadságért vívott küzdelmekben a fizikai valóság fegyveres ösz- 
szecsapásban megnyilvánuló dimenziója kerekedik felül, az jut domináló sze
rephez. A csak fizikai síkon működő történelmi idő ezért mutathatja ki a csak 
fizikai síkon működő törvényszerűségek aktualitását a szabadságmozgalmak 
összefüggésében.

A Ne ölj! alaptörvény. Kozmikus törvény. Gandhi megmutatta, hogyan le
het ennek szellemében forradalmat csinálni. A belgrádi fiatalok 1996-ban egy 
kicsit Gandhi tanítványai voltak. Az emberi tudatszint váltásának ideje meg
kezdődött. A történelem valóban életünk tanítómestere lehet. Végül is a his
tória a görög historeo igéből származik, amelynek egyik jelentése: látok!

A ma embere, amennyiben valóban ki szeretne lépni az állandóan ismét
lődő következmények sugallta, „az ember helyzete reménytelen itt a földön, 
mert megváltozhatatlan” állapotból, akkor meg kell tanulnia látnia. A látás se
gítheti az embert abban is, hogy az évezredes beidegződéseitől meg tudjon 
szabadulni, ez pedig csak a kiutat mutató alaptörvények felismerésével és fo
kozatos birtokbavételével történhet meg. E törvények ismerete és a szerintük 
való cselekvés teszi lehetővé azt, hogy az ember a szabadságot ne önmagán 
kívülálló tényezők és körülmények függvényeként élje meg, s ezzel a lépéssel 
már el lehet jutni abba a valóságba, amelyben a szabadság megvalósítása nem 
a börtönök, vasláncok létezésén vagy nem létezésén múlik, hanem azon, hogy 
az ember végre felismerje mikrotheoszi jellegét, hiszen a Teremtésben ereden
dően ezt a helyet jelölték ki a számára. Az embernek azt is meg kell tanulnia, 
hogy a sorsformáló, sorsalakító szabad akaratot, amely sajátja, ne a sötétség 
erőinek, hanem a megváltó erejű fénynek a szolgálatába állítsa, s ne legyen



élete célja mindenáron a másokon való uralkodás. Teremteni csak az alaptör
vényekkel összhangban lehet. Az azok ellenére való cselekedeteknek csak kö
vetkezményei, nem pedig eredményei vannak, s a következmények bumeráng
ként csapódnak vissza a cselekvőre. Ezért van az, hogy aki kardot ránt, kard 
által fog elveszni. S ezért nem szabad függővé tenni a szabadság megvalósí
tását, de még a megvalósítás lehetőségeit sem a fegyverek erejétől. Mert a 
fegyver a Ne ölj! alaptörvényének ellenére dördül el, következménye pedig 
mindig a gyilkolás és pusztítás.

Amikor arról gondolkodunk, hogy hogyan indítsuk útjára fiataljainkat oly
képpen, hogy valóban egy szebb és jobb korban élhessenek, akkor ne állítsuk 
elébük követendő példaként az értelmetlen, mindig is hatalmi harcokra redu
kált küzdelmek mártírjait, hiszen ők elsősorban a tévesen értelmezett szabad
ságeszme áldozatai. Helyük van az átminősített emberi emlékezetben, hiszen 
sorsukkal azt tanúsítják, hogy a bűnbe esett és Paradicsomból kiűzetett, sza
badságát vesztett emberiség tudatának mélyén sohasem tagadta meg, sohasem 
adta fel szabadságigényét, de visszaszerzésében nem az ember életének, ha
nem az ember üdvének (!) feltétel nélküli megtartása játszotta a döntő szere
pet. Ezért jár ki maradéktalan tisztelet a mindenkori szabadsághősöknek.

Egy boldogabb földi világ megteremtésének feltételeiről elmélkedve gyer
mekeinknek, tanítványainknak útravalóul Hamvas Bélának az emberi szabad
ság mibenlétét taglaló gondolataira szeretnénk felhívni a figyelmet, melyek
nek lényegét megértve a Gandhi által megmutatott szabadság felé vezető út 
horizontjai rajzolódnak ki.

„100. a szabadság.
A megvalósítás (megvalósulás) személyes mű, de ez a személyes mű a kö

zösséget építi és a közösség a természetet és világot. Ezen belül minden határ 
immorális (őrület, betegség). Ilyen immorális határ az emberiséget fajokra és 
népekre és nemzetekre és vallásokra és osztályokra bontani. Az egyetlen mo
rál a szabadság. Az egyetlen közösség az emberiség (az Egyház). Az Egyház
ról tudjuk, hogy Isten országától nem választható el.

Az Egyházat a szabad ember építi szabadságával és szabadon.”



A MINDEN EGY GONDOLATÁNAK MARGÓJÁRA

„A meditációs objektum megválasztása az emberi életben a legszemélye
sebb tevékenység. És mert ennyire személyes, és szükségképpen személyes 
kell hogy legyen, és semmiféle általánosítást nem tűr meg, a téma kifejtését is 
csak személyes élmények bevetésével lehet folytatni.”

Az emberiség általunk ismert és általunk hozzáférhető szellemi örökségé
nek minden egyes összetevője, lett légyen az az irodalomhoz, a képzőművé
szetekhez, a zenéhez vagy éppenséggel a filozófiai gondolkodáshoz tartozó 
kategória, meditációs objektumként is jelen lehet értelmet kereső mindennap
jainkban, amennyiben természetesen olyan alkotásról van szó, amely elsősor
ban az emberiség mentális síkján történő kommunikáció letéteményese, 
amely nem a mindennapok röghöz kötött látszat-valósága apró-cseprő guban
cainak kibogozásába fulladt bele, de amely az e világi létezést a kozmikus je 
lenlét függvényeként próbálta, ha dadogva is, de gondolatközeibe hozni.

Egyre gyakrabban és egyre türelmetlenebbül jut kifejezésre az az igény, 
hogy az elmúlt két évezredben létrehozott és kialakított szellemiség megmé
rettessék azoknak az univerzális mutatóknak a szellemében, amelyek egy-egy 
műalkotás esetében -  de ugyanezt elmondhatjuk ma már a szigorú értelemben 
vett, ún. tudományos igazságokkal kapcsolatban is - ,  az egyetemesség jelen
létének kimutatására alkalmasak.

Mindenkor és minden esetben a létező vagy nem létező tartalom, monda
nivaló az, ami a megmérettetés szempontjaiból releváns: úgy is mondhatnánk, 
képes-e vagy sem, s ha képes, milyen szinten, milyen intenzitással a szóban 
forgó közlendő a gondolatiság síkján a befogadóval való kommunikációra. A 
legtökéletesebb formai jegyek jelenléte sem tudja felvenni a versenyt az örök 
érvényű mondandó meglétével, még abban az esetben sem, ha az csak esetle
nül tapogatózva és ügyetlenül megfogalmazottan jut el a csak látszatra válto
zó korok emberéhez.

Nem véletlenül idéztük írásunk elején Hamvas Bélának a meditációs ob
jektumra vonatkozó sorait, ugyanis úgy véljük, mi több, hisszük, hogy az el
következőkben az emberiség szellemi öröksége megmérettetésének egyik 
lehetséges irányt szabó, mérvadó megközelítési módszere egyre inkább az



lesz: a megmérettetés alanya mennyiben állja meg a helyét mint meditációs 
objektum.

Számomra mindig is meditációs objektum volt, a többi között, minden 
olyan irodalmi alkotás, mely hozzám eljutott. A közöttünk létrejött vagy létre 
nem jött kommunikáció fokmérőként volt jelen arra vonatkozóan, hogy szemé
lyes kis mikrokozmoszomban hova került a mű, de ugyanakkor annak is tuda
tában voltam, hogy a műalkotások megítélésében a szubjektív kizárólagosság 
a legnagyobb tévedések melegágya: mindaddig, amíg egy-egy vers, festmény, 
zenemű vagy egyéb műalkotás kommunikációs viszonyban van akárcsak 
egyetlenegy mikrokozmosszal is, nem száműzhető egyértelműen az emberiség 
szellemiségéből. Csak annyit állapíthatunk meg vele kapcsolatban, hogy a mű 
személyes mértékeink szerint, számunkra mond-e valamit vagy sem.

A formai jegyek szerinti osztályozás csak segédeszköz lehet, amely meg
könnyíti az eligazodást a kifejezésre juttatott emberi gondolat megnyilvánulá
sában, érvényességét a személyes tanulási folyamat indokolhatja csupán. A 
röghöz kötöttségből fokozatosan felszabaduló emberi szellemnek azonban 
egyre kevésbé lesz szüksége/van szüksége a formákba merevített mércék 
igénybevételére, amikor kommunikációs viszonyba kíván lépni egy-egy mű
alkotással. A spiritualizálódás útjára lépett embernek éppen úgy nincs szüksé
ge közvetítőkre/közvetítőre, mint ahogyan az igazi hívőnek sincs szüksége 
közvetítőre akkor, amikor Istennel kíván érintkezésbe lépni, hiszen minden lé
legzetvételében ott van az Isten, s nekünk csak ennek felismeréséig -  s ez a 
legnehezebb! -  kell eljutni. Azt is mondhatnám tehát, hogy a formai jegyek 
szerinti megítélés jelenlétére csak a gondolatszegény, vagy pedig bátorságot 
nélkülöző, fel nem nőtt, mankókra támaszkodó, közvetítést igénylő emberi 
szellemnek van szüksége. Amikor pedig a Hamvas Béla-i meditációs objek
tum szempontjai szerint vagyunk képesek kapcsolatba lépni a hozzánk közel 
álló emberi gondolatokat, megnyilvánulásokat hordozó szellemiséggel, ez 
egyben az emberi szellem felszabadítottságát is jelenti; jelenti a gúzsbaköt- 
hetőség körkörös forgásából való kilépést, jelenti az ebben a körkörös forgás
ban lévő, azt fenntartó mindenkori, mindenféle, mindenfajta hatalmi pozíciók 
kiiktatását a létezésünkből.

A körkörös forgásból való kilépés pillanata elérkezett. Mindenkinek a 
mértéke szerint nyílnak meg a kapuk. Életünk minőségéről a meditációs ob
jektum megválasztása, ez a legszemélyesebb emberi tevékenység, sok min
dent elárulhat. Pőrére vetkőztetheti a lelkünket. Ezt pedig csak a nagyon bát
rak engedhetik/engedik meg maguknak. Azt is mondhatnánk: a körkörös for
gásból való kilépést csak a nagyon bátrak merték eddig is/merik ezután is vál
lalni: a mindenkori csodabogarak és a mindenkori próféták. Jeremiás. S nyo
mában Ady Endre az Istenhez hanyatló árnyék című versében. Ady, aki úgy 
tűnik, látszatra, élete végéig nem tudta összhangba hozni a földi világ ember



alkotta és az univerzum Isten-alkotta törvényeit. így az előbbi egymás ellené
re működő kettősségének állandó háborúságába bonyolódott emberi lélek ver
gődéséről vall verseinek többsége, lett légyen az a szerelemhez, a mindenna
pi politikai szituációhoz, a magyarság kérdéséhez s egyéb, az anyagi világ tör
vényszerűségeitől körülhatárolt, determinált kategóriához való viszonyának 
megfogalmazása. De a ritka pillanatokban, a Mindenség harmóniájába bekap
csolódni képes lélek is megszólal soraiban. S ha tudjuk, hogy nem az anyag
szerűség megszabta mennyiség, hanem a szellemiség meghatározta minőség 
törvényének követése vezet az örökkévalóság felé, akkor máris megkaptuk a 
választ arra vonatkozóan, hogy miért kapcsolódhatnak az Ady-versek az örök
kévalóság végtelenjéhez, miért lesznek/lehetnek minden időben meditációs 
objektumai gondolkodásunknak. Adynak megadatott a felismerés, hogy az Is
tentől kapott szabad választás lehetőségének birtokosaként egyedül van, a vál
lalt feladat által kijelölt utat egyedül kell megjárnia, s ezen az úton feltétel nél
kül csak a HIT és a SZERETET Istenére támaszkodhat, akiről állandó kétsé
gektől gyötörten imigyen vallott:

Szent Képzelés, örök hit-balzsam,
Ki létlenül is leglevőbb 
Meghajolok szent Színed előtt 
S  akarom, hogy hited akarjam.

Mindaddig, amíg Németh László megállapításával élve „Az ész érzi az Is
ten-szagot, de nem tud a maga nyelvén szóba állni vele”, Isten megléte gyöt
relem a számára. Ezért nevezi a „legvalóbb Nem-Vagy”-nak, s ezért hisz benne 
csak hitetlenül. De miután a kozmikus lét lényegét felismerni kívánó szándék 
őszinte hittel és kitartó akarattal munkálkodott az anyag törvényszerűségeivel 
való állandó és hiábavaló küzdelembe belefáradt Ady lelkében, megadatott 
neki, hogy a ráció egyedül üdvözítő voltának vasabroncsából kiszabaduljon 
egy pillanatra a kozmikus törvények működése révén.

Mert: „Kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok; Zörgessetek 
és megnyittatik néktek.”

Mindezekért megadatott Adynak a gúzsbakötöttségből való kiszabadulás 
egyetlen, örökkévalóságot jelentő pillanata: megszülethetett az önmagát meg
váltó ember gyönyörűségesen összhangzó, lelket felemelő, magasztos imád
sága, a Köszönöm, köszönöm, köszönöm.

Ez volt a pillanat, amikor a költő lelkében felsejlett a gyötrő kérdésekre 
adható válasz: „ . . .  minden dolog az Egytől származott, az Egy gondolatból: 
úgy, elfogadva azt, lett minden teremtett dolog”.

És ez volt az a pillanat, amikor A LÉLEK „a földről az égbe emelkedik, 
azután ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az ural



mát az egész világ fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötét
ség kitér”.

S valóban. Minden sötétség kitért Ady elől a költemény megszületésének 
pillanatában. A minden az Egyből lett és az Egyhez tér vissza pillanatát, a vég
telen örökkévalóságban feloldódó, fény felé igyekvő, múlandóságot maga 
mögött hagyó lélek szabad szárnyalását érhetjük itt tetten. A minden minden
nel összefüggésben van tudatát, meg azt is, hogy az ok és okozat törvényén 
való túllépés első lépcsőfokára akkor hágunk, ha tudjuk: a velünk történő, 
egységet képző JO-t és ROSSZ-at kiérdemeltük.

A felnőtté váló, önmaga tetteiért felelősséget vállalni képes lélek öntudata 
szól hozzánk (?), hozzám a versből. Számomra a kozmikus törvényeket felis
merő, azt megértő és elfogadó emberi lélek imádsága jut kifejezésre a vers
ben. A vers ennek az emberi léleknek a megmérettetése is. Könnyűnek nem 
találtatott!

Ady életében minden ezért történt és ezért fog történni az elkövetkezők
ben is. A Tamási Áron megfogalmazta testhez kötött emberi értelemnek test
től, anyagszerüségtől való elszakadása, felszabadulási folyamatának beindulá
sa a vers.

A spiritualizálódás útjára végérvényesen rátalált Ady szól hozzánk/hoz
zám az életigenlő, élethittől teljes verssorokból.

Az önmagára talált lélek himnusza számomra ez a vers. A gúzsbakötöttség 
sallangjaitól megszabadult lélek örömujjongása a vers. Az emberi élet értel
mét egy pillanatra felismerő vallomás a vers. Meg a hittétel amellett, hogy 
minden gesztusunkban, minden általunk kimondott szóban valóban ott van az 
Isten.

Hát ezért kell csínján bánni a szavakkal!
A végérvényesen otthonra talált, kozmikus rendbe tartozó, a Mindenség 

harmóniáját és a Minden Egy gondolatát birtokoló lélek credója a vers.
Számomra!
S mindezekért meditációs objektum Hamvas Béla szellemében. Nem tar

tozik senkihez és mégis mindenkié: „semmiféle általánosítást nem tűr meg”, 
de lehetőséget ad „a világ teljes egészének látására”.

Arra, hogy megértsük a Tabula Smaragdina 2. tételét, miszerint „Az, ami 
lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn 
van. így érted meg az egyetlen csodát.”

Az ÉLETET. Amely egyidejűleg individuális és a MINDEN EGY-hez 
tartozó.
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„MIÉRT BÜNTETNE?5’

A Tragédia Isten-képének egy lehetséges kommentálása

Az ember tragédiájának Isten-képéről készülő írásunkat három tételben kí
vánjuk megindokolni. Kiindulópontként Szerb Antal Magyar irodalomtörté
netének néhány vonatkozó megállapítását idézzük: „Belső jegye [a Tragédiá
nak is], hogy sorait a legnagyobb szellemi szándékok, a végső kérdések és 
szimbolikus, mélyértelmü feleletadások feszítik; tulajdonképpen nem is olva
sásra készültek ezek a művek, hanem kommentálásra, mint a szentkönyvek és 
a misztikus szövegek. ”x (Kiemelés: K. K.)

A kommentálás kényszere tehát az a szándék, amely az egzisztenciális kér
dések megválaszolásának lehetőségével kíván élni, és az utóbbi évek során el
sajátított kozmikus tudás összefüggésében szeretné megkeresni (megtalálni), 
kimutatni azokat az eszmei mondandókat, amelyek Madách művét az új, a Víz
öntő korszakában is kommunikációs viszonyba tudják helyezni. Tehát nem le
zárni, a megfelelő (!) könyvespolcra helyezni, bemérni és felmérni, atomjaira 
szabdalni kívánjuk Madách müvét, hanem a világról való, új gondolkodásrend
szerünk részévé szeretnénk tenni, aktív folyamattá, hogy az életrevalóság ele
meit csokorba szedve a szövegben meglévő, de eddig még fel nem ismert di
menziók felé-nyissuk meg a vizsgálódás útjait. Most, amikor Egon Friedell sze
rint „a lappangás újabb korszakát éljük”, nem véletlenül és nemcsak az évfor
duló okán irányul figyelmünk a Tragédiává, hanem azért, mert úgy véljük, van 
gondolatébresztő erejű, eddig még figyelembe nemigen vett mondandója e kor
szakforduló számára is, melyben „egyelőre most is csak azt látjuk a napnál vi
lágosabban, hogy egy világkép felbomlik: amit az európai ember fél évezreden 
át valóságnak nevezett, az úgy porlik szét a szeme előtt, akár a száraz tapló”.2

S most ismét a mű egyetlenegy szegmentumát mutatjuk fel Szerb Antal 
megfogalmazásában: „az, amit Madách már mint a XIX. század belső önel
lentmondását látott: individualizmus és kollektivizmus, egyéniség és közös
ség megoldhatatlan szembenállását . . .  A színek felváltva individualista és 
kollektív jellegűek . . .  Az ember egyéniség és egyben társas volta őt is fel
őrölte, mint hősét, Ádámot”.3

Egyéni és sajátos jellegű irodalomtörténet-írásunk kiválóságának idézett 
állítását támasztja alá a kortársnak, a nemrégen -  és nem véletlenül! -  újra fel



fedezett Egon Friedellnek kort elemző megfigyelése: „Közeleg az idő, amikor 
a Halak csillagképéből átlépünk a Vízöntő csillagképébe. A Vízöntő a magá
nyosságot, a befelé forduló szemlélődést, a tisztánlátást, a távlati mélységet 
jelképezi. A Vízöntő a societas elsőbbségébe vetett hit végét hozza el, a fel
szín fontosságába, a közeli bizonyító erejébe, a valóság valóságosságába ve
tett hit alkonyát.”4

Egy új szempont lehet tehát az, hogy Szerb Antal és Egon Friedell vona
lán haladunk tovább, és Madách művét hívjuk segítségül arra vonatkozóan, 
hogy „az egyéniség és közösség megoldhatatlan szembenállásának” mibenlé
tét elemezve a Tragédiában eljussunk a szembenállás feloldása egyik lehetsé
ges módjához, a kettő közötti harmónia megleléséhez. Amit mondani akarunk 
e kérdéskörrel kapcsolatban tehát az, hogy a művel aktív kapcsolatot teremt
ve, nemcsak a benne rejlő véges mondandó elemzését kell elvégeznünk a leg
jobb tudásunk szerint -  ami viszont tudatállapotunk függvénye is egyben - ,  
hanem a továbbgondolás szempontjait is kutatni kell, mert ezek a létünket is 
egzisztenciálisan érintő dilemma feloldásában is segítségünkre lehetnek.

A mű és befogadó közötti egyértelmű kommunikációnak ma már csak úgy 
van értelme, ha a Szerb Antal-i kommentálás lehetősége adott, és e lehetőség 
a nyelvi, világnézeti, tudatszinti korlátokkal sújtott emberi gondolkodást ké
pes kibillenteni statikusságából, abból a körkörös gondolkodásmódból, amely 
az elmúlt kétezer évben a reális és az irreális, a racionális és az irracionális pó
lusai között hánykódva a zsidó-keresztény és a görög-latin művelődés érték- 
rendszereinek tételeit variálva -  ma már végérvényesen bebizonyosodott -  
zsákutcába vezette az emberiséget.

Elfogadva Szerb Antal véleményét a két férfialak egymáshoz való viszo
nyáról, hogy „Adám az idealizmus, Lucifer a realizm us. .  . Adám a lelkese
dő optimista, Lucifer a számító józan ész pesszimizmusa. Adám a szellemi 
lény, Lucifer a materialista stb. Ádám a tézis, Lucifer az antitézis, a hegeli di
alektika nyelvén . . .  Ez a dualizmus Kant és Schiller óta általános az európai 
szellemben, és Madách tökéletesen keresztülviszi”, tehát elfogadva az idézett 
megállapításokat, valóban felmerül bennünk is a kérdés, amelyet szintén Szerb 
Antal fogalmazott meg: „De mit keres ebben a teljes, harmadikat kizáró dua
lizmusban Éva, a harmadik?”5

A kérdés megválaszolásában is utat mutat Szerb Antal: „. . . a bergsoni 
életlendület szimbólumá”-t látja Évában, Adám és Éva „nagy harca a történel
men keresztül [pedig] a szellem és az élet örök ellentétéiben nyilvánul meg 
szerinte. Ebben a konstellációban szerzőnk eljut a „Minden isten meghal, min
den eszme összeomlik, de az élet mégis él, és bízva bízik” megállapításáig.6 
Ezen a ponton elindulva szeretnénk tehát a tradicionális értelemben megalko
tott, madáchi Isten-kép problematikájával foglalkozni az Isten és az Élet relá
cióján olyképpen, hogy az erről kialakult gondolatrendszerünk szempontjait



érvényesítve utat nyissunk a Tragédiáról való gondolkodás egy lehetséges 
változata felé, amely az önnönvalójáí felismerni képes ember meglátásaiból 
eredezteti mondandóját. (Kiemelés: K. K.)

írásunk harmadik kiindulópontjául fel szeretnénk használni azokat a 
lényegre törő és továbbgondolkodást serkentő elemzéseket, amelyek a színhá
zi kritikusok és teatrológusok IX. nemzetközi tanácskozásán hangzottak el Új
vidéken, ahol a színpadi szöveg sorsa volt a téma.7 A tudományos találkozó 
résztvevői egyértelműen kimondták, hogy a posztmodem, amire napjainkban 
még mindig nagyon sokan esküsznek, nem irányzat, mindössze átmeneti fá
zis, megoldást nélkülöző nagytakarítás, amely az öncélú, földi értelemben 
vett, meddőségbe torkolló emberi intellektus számára tovább mélyíti a gon
dolkodásban kifejezésre jutó szakadékot, s a kiúttalanságot sugallja: minden 
értéket megkérdőjelező és félrelökő előzmény az új szintézis feltételeinek 
megteremtését lehetővé tévő úton. Zsákutca tehát, amely az elmúlt kétezer év
ben létrejött -  ma már felbomlófélben lévő -  értékrendszerek, gondolkodás
rendszerek „alkonyának” egyik megnyilvánulási formája, az emberiség egy 
része jelenlegi lélek- és tudatállapotának tükre. Ennek felismerése ad lehető
séget az e gondolkodáskörön való felülemelkedésre mindazoknak, akik képe
sek felismerni a kozmikus törvényeket, s azok szellemében kialakítani -  s fő
leg a létezés gyakorlatában meg is valósítani - , azokat az új értékrendeket, 
amelyek kiutat mutathatnak az egyre fokozódó káosz állapotából.

Ma már egyre világosabban áll előttük a képlet, hogy a tradicionális érte
lemben vett Isten-kép -  s ezt bizonyítja a Tragédia egésze is -  nem tudta fel
oldani és egyensúlyba állítani az emberiség létállapotának determinizmusa és 
szabad akarata között feszülő ellentmondásokat. A minket körülvevő káosz 
mibenlétét Roberto Ciulli, a neves rendező fogalmazta meg a legszemlélete
sebben, azt állítván, hogy korunkban a technológiai fejlődés és az emberi tu
datállapot között létrejött szakadék az erkölcsök nagyméretű romlásához ve
zetett, s így a tradicionális, keresztény értelemben vett Isten-kép már nem tud 
megfelelni az emberiség elvárásainak a kettő közötti összhang megteremtésé
nek relációján.

Függetlenül attól, hogy az égtájak különbözősége meghatározó jellegű a 
számunkra ismert és elfogadott valóság érzékelésében, úgy tűnik, mégis azok
nak a gondolkodóknak van igazuk, akik azt állítják, hogy az elmúlt évezredek
ben az emberiség nem arról tett tanúbizonyságot, miszerint Isten képére te
remtetett, hanem arról, hogy istenei vagy Istene számos antropomorf jelleg 
birtokosa volt(ak). Az Isten-értelmezésnek ez a típusa válságba került, zsákut
cába jutása napjainkban egyértelmű. Ez abban is kifejezésre jut, hogy az Is
ten-keresés ilyen méretű jelenléte, mint annak korunkban szemtanúi lehetünk, 
csak annak meg nem létével hozható összefüggésbe, ugyanis ha valami meg
van bennünk, s a sajátunk, az magától értetődő, s azt nem kell keresni.



A Tragédia tradicionális olvasatának elhagyása részünkről azt a szándékot 
igyekszik megvalósítani, hogy a jelenünk mélyében lejátszódó, a létezés eddi
gi körkörös forgásából kitömi igyekvő változásokat szignáló transzformációs 
folyamatok nyomain elindulva, az emberi tudatállapot megváltoztathatóságá
nak lehetőségeire mutassunk rá a tradicionális és a ma már egyre inkább kife
jezésre jutó, isteni lényeghez közelebb álló Isten-kép összefüggésében. 
Ugyanis az emberiség írott történelméből ismert krízisállapotok egyik legszig- 
nifikánsabb megnyilvánulási formája éppen az örökkévalónak hitt Isten-kép
zetek nyilvánvalóvá vált múlandóságában kulminált. Ilyen értelemben az em
beri tudatállapot megváltoztathatóságának egyik alapvető feltételét az Isten
képzet modifikációjához is köthetjük.

Az eleddig elmondottakat figyelembe véve teszünk tehát kísérletet arra, 
hogy az I., a II. és a XV. szín zárójelenete tükrében a Tragédia kommentálás
ra alkalmas szöveg voltát bizonyítsuk az Isten-képzet konstellációjában, nem 
az újat mondás nagyképűségében tetszelegve, hanem az egyszeri és megismé
telhetetlen önvalóban gyökeredző, szuverén másképpen látás eszközeinek 
igénybevétele segítségével, azzal a szándékkal, hogy a küszöbönálló új kor 
fel-feltünedező és kifejezésre jutó szellemiségének ismérveit kutassuk ki a 
Madách-szövegben.

A Tragédiában egyértelműen a jutalmazó és büntető Isten jelenlétét érez
zük, s e két jelleg ellentmondására épülnek a konfliktusokat teremtő szituá
ciók. Az így értelmezett Isten-kép tulajdonképpen a zsidók istenéhez, Jahvéhoz 
áll közel, az Ótestamentum Isteneként cselekszik, teremti meg a világot a sa
ját képére. Ez az ellentmondást nem tűrő, a hatalmat abszolút birtokolni szán
dékozó, teremtményeitől a hálát feltétel nélkül elváró Isten nemcsak a móze
si idők sajátja volt, de a kereszténység korának nevezett, elmúlt kétezer évben 
is meghatározó jellegű teremtője volt a világnak, ami a gyakorlatban azt jelen
tette, hogy a Krisztusnak mint Messiásnak nevével fémjelzett korszakban to
vábbra is az ótestamentumi, nem pedig a messianisztikus törvények szellemé
ben alakultak a viszonyrendszerek. Ennek felismerése fogalmaztatta meg 
Egon Friedell-lel a következő megállapítást is: „A Krisztus előtti második év
ezred vége táján csakugyan kristályosodni kezd majd a Megváltó iránti vára
kozás, s kezdetét veszi a kereszténység korszaka, értsd: a nyugati keresz
ténységé, amely valószínűleg csak előzetes lépcsőfoka az igazi keresztény
ségnek. ”8

S itt megállhatunk egy pillanatra, mert a továbbgondolás útjának bejárásá
ra van lehetőségünk. Az ótestamentumi, vagy ha úgy tetszik, a Kos korszaká
ban uralkodott, s az Istennek, azaz Jahvénak tulajdonított földi törvények ju t
tatták el az akkori emberiség egy részét a kiutat a megváltásban kereső, Mes- 
siás-várás állapotába. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeknek a törvé
nyeknek a gyakorlati alkalmazását, meg kell állapítanunk azt, hogy gyökerei



nem az erkölcsiség kozmikus törvényeiben -  melyeket a tízparancsolat foglal 
egybe -  léteznek, s ilyen értelemben nem származtathatók Istentől, viszont na
gyon közel állnak azokhoz a megnyilvánulási formákhoz, amelyek a jutalma
zó és büntető Isten-képből eredeztethetőek. Ha az emberi létezésnek eme 
meghatározó jellegű összetevői, ti.: a létezést szabályozó törvények mögött a 
Megtestesült. . .  örökös nagy eszme9 létrehozója állott volna valóban a mono
teizmus megjelenésétől napjainkig, akkor az az Isten-fogalom lényeget illető 
változásának transzformációját tette volna lehetővé, méghozzá a Messiás-vá
rás periódusában kialakult elvárások szellemében. Ez viszont nem történt 
meg: a kereszténység, amely úgy indult, hogy szellemi alapja Jézus hegyi be
széde és Pál apostol Korinthusbeliekhez írott 1. Levelének 13. része volt, már 
az üldöztetések évtizedei alatt is, de különösen az államvallási rangra való 
emelést követően, fokozatosan visszatért az ótestamentumi Isten-kép gyakor
latához, ahhoz az Úrhoz, aki „mindentől mit lehelni enged / Méltó adót szent 
zsámolyára vár” 10, ezzel mintegy meghatározta az elkövetkező kétezer évben 
kibontakozó és megvalósuló emberi létezés kódrendszerét. A körforgásból va
ló kitörés lehetősége elsikkadt az emberi tudatállapot földhöz kötöttségének 
ingoványába, amelyre viszont az előző korból átörökített, feloldatlan ellent
mondásaiba merevített Isten-fogalom nyomta rá bélyegét, mintegy bizonyít
va, milyen nehéz kitömi a megszokásból, s azoknak a törvényszerűségeknek 
a korlátaiból, amelyeknek kialakulását az évezredek folyamán a tökéletlen ér
zékszerveinkkel érzékelt anyagban megnyilvánuló világról alkotott elképzelé
seink alapján realitásként fogtunk fel, mintegy eleve elzárva az utat attól a le
hetőségtől, hogy egy másik valóság létezésében higgyünk, függetlenül attól, 
hogy azt érzékszerveinkkel nem tapasztalhatjuk meg. Ezért viseli magán a kü
lönböző korok, vagy ha úgy tetszik, világhónapok Isten-fogalma az antropo- 
morf jelleget, ami az emberben munkálkodó ellentmondásosságot még hatvá- 
nyozottabb szintre emeli. Ha ellentmondásra épül az Isten fogalomköre, a tu
dattal rendelkező teremtménynek csakis a diszharmónia lehet osztályrésze. 
Benn vagyunk tehát újra a körben, amelynek egyik összetevője a Tragédia 
konstellációjában, ha úgy tetszik Lucifer, a másik pedig AZ ÚR. Látványos, de 
egyben meddő küzdelem a kettőjüké. Olyannyira az, hogy az irodalomtörté
nészek sokáig a művet csak, ahogy Szerb Antal is megállapította, „hosszmet
szetben” nézték, s nem „keresztmetszetben, három állandó szereplője szem
pontjából”.11

Míg az Úr a „Csak hódolat illet meg, nem bírálat” álláspontjáról védelme
zi a teremtés megkérdőjelezhetetlennek kinyilvánított tökéletességét, Lucifer 
a tökéletlenség számtalan megnyilvánulási formáira hívja fel a figyelmet „a 
modem gondolkodás dédelgetett védjegye, a kánoni logika” segítségével.12 
Mindaddig, amíg a létezést „Az Úr kedve és haragja” határozza meg, ez Az 
Úr, t z A  Teremtő a benne kifejezésre jutó isteni attribútumaiban nem a végte



lenség, a táguló világegyetem letéteményese, hanem a röghöz kötött korláto
zottságé, amelynek lényege az anyagszerüség, s ezért van az, hogy a Tragédia 
Ádámja Lucifer sugallatának hatására az öngyilkosság gondolatáig jut el. 
Hogy ez mégsem történik meg, arra vonatkozóan Egon Friedellt idéznénk új
ra: „Mert ha csak anyag létezne, akkor semmi sem létezne. Ha nem létezne 
eszmevilág, lélek, világértelem, akkor az emberiség erre látva eddigi fejlődé
sének merő tévedését - ,  csak az öngyilkossággal válaszolhatna. Ám még a mi 
haldokló észlelési formáink: a tudományos kísérlet és a racionalista szillogiz
mus keretében is kimutatható, hogy éppen a valószerűtlen lélek az igazi 
valóság. ”13 (Kiemelés: K. K.)

E valószerűtlen léleknek, „mint igazi valóságnak elfogadása”, képes új 
utakra vezetni az egzisztenciális problémákkal küszködő ember gondolkodását. 
Tudomásul véve és elfogadva azt, amiről Jézus úgy nyilatkozott, hogy az ő 
országa nem ebből a világból való, jelentheti számunkra azt, hogy felismertük: 
„a világtörténelem nem egyenlet, még csak nem is többismeretlenes egyenlet. 
Egyetlen lehetősége az irreális, egyetlen kauzalitása az irracionális. Mert ma
gasabb rendű szellem alakítja, mint az emberi”.14 A világot alakító magasabb 
rendű szellem viszont feltételezi az ember érzékei által meg nem tapasztalha
tó, más valóságok dimenzióiban való létezés lehetőségében való hitet, s hitet 
téve az ez irányba való gondolkodás mellett, eljuthatunk az eleddig érvényben 
levő Isten-kép, Isten-fogalom megváltoztatásának megkísérléséhez.

A Tragédia tradicionális értelemben vett Istenéhez Lucifer már az első 
színben az isteni jelleg megkérdőjelezhetőségének álláspontjáról közelít. Az 
anyag az, melyet Az Úr a Teremtésben életre keltett anélkül, hogy annak sajá
tosságát, lényegét tökéletesen ismerte volna: „Hogy néhány anyag / Más-más 
tulajdonokkal felruházva, / Miket előbb, hogysem nyilatkozának, / Nem is sej
tettél bennök . . . ” Tehát az anyag az, mely „öntudatra kél”, miközben „meg
marad a semleges salak”. S ha már meg van írva az is, hogy Isten képére te
remtetett az ember, akkor ebből az is logikusan következik a luciferi gondol
kodásmód összefüggésében -  arról nem is beszélve, hogy az anyag természet
rajzát senki sem ismeri Lucifernél jobban - ,  hogy „Az ember ezt, / [mármint 
a teremtés folyamatát] ha egykor ellesi, / Vegykonyhájában szintén megte
szi”. -  Az Isten képére való teremtetettség vulgáris értelmezésének eredmé
nye lesz ez a folyamat, a forma meghatározta és anyagszerűség irányította em
beri cselekvés megnyilvánulása, amelynek középpontjában az isteni megnyil
vánulás rangjára emelt kontárkodás áll.

E kontárkodás eredményei már Madách korában is egyértelműen megvol
tak. Jelenvalóságukat az aktuális politikai helyzet nagyon is kézzelfogható 
módon tudatosította, de a végkifejlet körvonalai, bármennyire is tartalmazták 
a kilátástalanság borúlátását, csak a hiábavaló emberi küzdelem örökös kör
forgásába zártságot mutatta fel Ádám és Éva előtt. Hogy eme végkifejletnek



ma már milyen aspektusait vagyunk kénytelenek tudomásul venni, arra vonat
kozóan elég a klónozással kapcsolatos fejleményekre utalni. Az ember terem
tette torz alak kibontakozóban van.

A végeredményeiben ilyenformán megnyilvánuló teremtésből valóban 
„hiányzik az összhangzó értelem”. Az önmaga dicsőségére teremtő Isten tel
jes kudarcának körvonalai rajzolódnak ki előttünk egyre nyilvánvalóbban, s 
egyre rohamosabb ütemben. Luciferhez hasonlóan, mi is feltehetjük a kérdést: 
„Méltó-e illjen aggastyánhoz e / Já ték .. .”15 Vagyis méltó-e a Mindenható Te
remtőhöz az a mű, amelyet tudomásunk szerint létrehozott, s amelynek mi is 
teremtményei vagyunk. S a létezés értelméről való gondolkodásnak ezen a 
pontján juthatunk el annak felismeréséig, hogy az emberiség hagyományai 
koordináta-rendszerének összefüggésében kialakított Isten-fogalommal van a 
baj. A dolgok nem úgy működnek, ahogyan a véges emberi elme/érzékelés 
alapján megállapított és gyakorlatba állított törvényszerűségek alapján tudni 
véljük, s hogy azzal, hogy a ráció egyedül üdvözítő voltára építettünk és es
küdtünk, elzártuk a HIT felé vezető út kikutatásának lehetőségét, kiegyenlítve 
azt a képtelenséggel, az együgyűséggel, ismételten mellőzve a Jézus hirdette 
tanítás egyik alapvető tételét: „Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hite
tek volna, mint a mustmármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen 
amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek.”16

Valahol a mélytudatban Madáchnál is működhetett a tradicionálisan kiala
kított, nagyon is anyagszerűre sikeredett Isten-fogalommal való meg nem bé- 
kélés tudattágító szándéka, ugyanis Az Úr kérdésére „. . . Nem szült-e az 
anyag, / Hol volt köröd, hol volt erőd előbb?” Lucifer a következőképpen vá
laszolt: „Ezt tőled én is szintúgy kérdezhettem. ”17

Az elmondottak tehát még egy adalék arra vonatkozóan, amire Egon 
Friedell is ráérzett: hogy az elmúlt, a krisztusi tanítás szellemében fogant két
ezer év, melyet kereszténység jellegűnek tartottunk mind ez ideig, lényegében 
éppen e tanítás alapvető tételeit sikkasztotta el -  melyeket Pál apostol fogal
mazott meg „a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig a legnagyobb 
a szeretet”18 -  a hagyományokból örökölt, formálisan módosított, ám lénye
gét illetően nem megváltoztatott büntető/jutalmazó Isten javára.

A képtelenség, a lehetetlenség elfogadása a ráció ellenére „nem a gondol
kodás feladásával egyenlő -  mint a felületes vélekedés hitte - ,  hanem csupán 
egy másik formája a gondolkodásnak. Rá várnak gazdagabb távlatok, már 
csak azért is, mert e logikus gondolkodás csak egy, a logika-felettes viszont 
olyan szivárvány, mely színeinek gazdagságával tükrözni képes valamennyi 
lélekformát”.19 Ha figyelmünket a Tragédiában. Lucifer és Éva szembenállá
sának mibenlétére összpontosítjuk e megállapítás tükrében, egyenes út vezet 
a válaszhoz. Miközben a szópárbaj Lucifer és Adám között folyik, Lucifer egy 
pillanatra sem feledkezik meg a harmadikról, a szándéka számára egyértelmű



veszélyt jelentő Éváról, a „hideg, számító értelem” ellenlábasáról: az irigylés
re méltó gyermekkedély birtokosáról. Már a második színben megfogalmazó
dik benne e veszély mibenlétének lényege: „Nem küzdök-e hiába a tudás / A 
nagyravágyás csábos fegyverével / Oellenek, kik közt mint menhely áll, / 
Mely lankadástól óvja szívókét, / Emelve a bukót, az érzelem. ”

Az érzelem, azaz az asztrál sík, mint az emberi lényeg egyik összetevője, 
mint tudjuk, felette áll az anyagban való megnyilvánulásnak, melyet a földi 
értelemben vett tudás védőbástyái közé ágyazottan lehet életben tartani. Ilyen 
értelemben az anyagszerűség arasznyi léte a rációval szerzett tudás révén van 
jelen az emberi gondolkodásban, és semmiképpen sem tarthat igényt a halha
tatlanságra. Márpedig Lucifer az arasznyi létre zsugorított emberi létezés 
fegyverével támadja Ádámot a megsemmisítéséhez kijelölt úton már a kezdet 
kezdetén, amikor Az Úr által megtiltott két sudár fa gyümölcsének megízlelé
sére szeretné rávenni az emberpárt, kiegyenlítve a gyümölcsöt -  ismételten az 
anyagot -  a kozmikus tudás birtoklásával. Az emberi szellem eszmélésének, 
tudatosodásának útját mintegy az anyagszerűséggel való gúzsba kötöttség 
függvényére redukálja, miközben a „Legyen meg a Te akaratod”-féle emberi 
magatartást a trágyaféreg-tudattal egyenlíti ki.

A második szín Évája, azzal, hogy egy magasabb princípium, az asztrálsík 
érzelmekben való megnyilvánulásaként is jelen van a Tragédiában, a friedelli 
értelemben vett másik típusú gondolkodásnak veszélyét rejti magában a logikus 
gondolkodás megtestesítőjének, Lucifernek ellenére. Hiszen a körkörös forgás
ból való kitörés egyik lehetőségét éppen az egzisztenciális kérdésekről való, 
nemcsak egyféle megközelítési mód adhatja meg azok számára, akiknek tudat
szintje megengedi, hogy az isteni teremtésben nem egy vegykonyhában elvé
gezhető kotyvalék létrehozását sejtsék. Ezek közé tartozik, ha úgy tetszik, a Tra
gédia Évája is, s ezért teheti fel csak ő Az Ú m  vonatkozó következő kérdést: 
„Miért büntetne? -  hisz, ha az utat / Kitűzte, melyen hogy menjünk, kívánja, / 
Egyúttal ollyanná is alkotott, / Hogy vétkes hajlam felé ne vonuljon.” Ilyen ér
telemben Éva tettét, tehát „Én hát szakítok egyet a gyümölcsből”, amely a bűn
beeséssel lett azonos, úgy is felfoghatjuk, mint olyan cselekedetet, amelytől nem 
kell félni, hiszen az isteni teremtésben a bűn feltehetően okkal van jelen, ha egy
általán jelen van. Emlékezzünk: a dolgok eredendően se nem rosszak, se nem 
jók. A mi hozzáállásunk, viszonyulásunk teszi őket ezzé vagy azzá. Ha viszont 
az emberi tudat tágítása és a szabad akarat gyakorlása lehetőségének aspektusá
ból igyekszünk megvilágítani a bűn jelenlétét a magasabb szintű tudás elnyeré
séhez vezető úton, akkor valóban meg kell kísérelnünk eljutni az Istenről való 
gondolkodás másmilyenségéhez, hogy felülemelkedhessünk az elmúlt évezre
dek korlátain, amelyek az emberi tudatot megfosztották szárnyalásától, holott az 
Isten képére teremtetett ember tételének valóságosságát éppen az emberi lélek 
szárnyalásra való képessége rejti magában. Michelangelo, Shakespeare, Beetho



ven müve ad egyértelmű feleletet arra vonatkozóan, hogyan kell értelmeznünk 
azt, miszerint Isten képére teremtettünk. Ennek az Istennek viszont semmi köze 
sincs az elmúlt évezredekben hivatalosan kinyilvánított Istenhez. Ezért van az, 
hogy az Istenről való másféle gondolkodást Lucifer semmiképpen sem enged
heti meg, mert az egyszer s mindenkorra szándékának megvalósíthatatlanságát 
jelentené. Célja eléréséhez az antropomorfra redukált Isten-kép szükséges tehát, 
ennek meglétét igyekszik tudatosítani Ádámban, s „az első bölcselőit, Évát a 
megfélemlítés eszközével: „A tett halála az okoskodás” -  igyekszik eltéríteni a 
csak távolban pislákoló fényű, megsejtett kiútról.20

Ilyen értelemben tehát Lucifer igazi ellenfele Éva, aki az érzelmek aspek
tusából a röghöz kötöttség állapotán időnként felülemelkedve képes szembe
szegülni a mindent tagadás szellemével. Az „Anyának érzem, oh Ádám, ma
gam” kijelentés a megfellebbezhetetlen elrendeltetettség és végzetszerüség, a 
determinizmus alóli feloldás lehetőségét csillantja fel, s a rációra épülő lucife- 
ri mű vereségét vetíti előre. Az érv, amelyet Lucifer szembehelyez Éva kijelen
tésével, vérszegény, erőtlenségében már nem tudja lényeget érintően befolyá
solni és megkérdőjelezni a létezés szükségességébe vetett hitet. Az utolsó ér
velés tehát, miszerint „Fiad Édenben is bűnnel fogamzott, / Az hoz földedre 
minden bűnt s nyomort”, nem hozza meg a várt hatást, s ezt Lucifer is tudja. 
Tehetetlenségre van ítélve, ennek jellemző gesztusa az lesz, hogy Ádám felé 
rúg. Isten végül is az ő fegyverével, az anyagszerüségben megnyilvánuló érv
vel -  a születendő gyermekkel! -  győzi le művének megkérdőjelezőjét, hiszen 
az emberpár a tudás fájának gyümölcséből nyert tudatszintjével csak ilyképpen 
tudja -  s ez különösen Ádámra vonatkozik -  felfogni a halhatatlanságot.

Éva válaszában az Isten-fogalom másképpen való értelmezését véljük fel
ismerni: „Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik / Más a nyomorban, aki eltörü
li, / Testvériséget hozván a világra.” Tulajdonképpen, amikor a Lucifer és Éva 
között feszülő ellentétek mibenlétéről faggatjuk a Tragédiái, akkor a haragvó, 
büntető és jutalmazó Isten-kép helyes voltának Éva részéről történő megkérdő
jelezéshez jutunk el. E felismerést annak köszönhetjük, hogy miután egyértel
műen tudatosodott bennünk, miszerint korunkban minden eddig igaznak hitt és 
elfogadott értékrendszer végérvényesen hitelét vesztette, ezzel párhuzamosan 
egy új értékrendszer megteremtésének igénye is jelentkezett, amelyben köz
ponti helyet kapott az értelmet magába foglaló Isten-kép megkeresésére irá
nyuló törekvés. A feltétel nélküli hittől vezérelt lényegbeli felismerés útjának 
végén érkeztünk el a „Kérjetek, és adatik néktek; keressetek, és találtok: zör
gessetek, és megnyittatik néktek”22 minden kétséget kizáró igazságához, lévén 
hogy az a tétel, melynek értelmében Isten benne rejlik mindenben, ami van, az 
Istenről való gondolkodást másképpen kínálja fel. Lehetőséget ad arra, hogy el
jussunk az antropomorf sajátosságoktól megtisztított Teremtőhöz, a Minden 
Létezőhöz. Pál apostolnál olvashatjuk egy helyütt: „mindnyájan egy Lélekkel



itattattunk meg”23. Az emberiség minden nagy Tanítója, Krishnától Jézusig, 
ezért kérte számon minden Isten-teremtette lénytől azt, hogy a cselekedeteiket 
mindenekelőtt a szeretet irányítsa. Ilyen összefüggésben a Tragédia mélyréte
geiben is fellelhető Évához köthetően utalás, hiszen az ő tudatában felsejlett 
Teremtő fogalmazza meg azt is, hogy Ádám az Éva „szíverén keresztül” szű
rődő költészet és dal erejével felvértezetten tud majd ellenállni a reá leselkedő 
mindennemű kilátástalanságot felmutató kísértésnek.
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VARNUS-KOMMENTÁROK





Lehet tíz éve is már annak, hogy először olvastam valahol: az új kor, amely 
az elmúlt kétezer éves ciklust felváltja majd, egy új embertípus megjelenésé
vel veszi kezdetét, s ennek az embertípusnak semmi köze sem lesz a túlhala
dott civilizációs folyamatok létrehozta, a múlandóság álörömeibe végső ere
jével görcsösen megkapaszkodó mai emberhez, aki állítólag Isten képére te
remtetett, de akaraterejében kiégett és elpuhult, érzelmeiben elfásult és meg- 
csúfolódott, alkotóképességeiben elemyedt és kimerült, gondolatvilágában el
kopott és lerongyolódott, torzulásba kényszerített értelmében meghasonlott, 
lélekben megnyomorodott, szellemének szárnyalásában pedig kerékbe törött 
és korlátok közé szorított teremtménnyé süllyedt.

Az új embertípus születése felkészületlenül, váratlanul éri majd az embe
riséget, s jaj lesz a szülőknek, a nevelőknek, a tanítóknak, ha nem tudnak majd 
a magasabb tudatszinttel érkezők elvárásainak megfelelni. Jól megjegyeztem 
magamnak az elolvasottakat, s egyetlenegy, felemás érzelmektől áthatott kí
vánság fogalmazódott meg bennem, amelynek lényege az volt, hogy megér
jem az ezzel az új embertípussal való első találkozás rácsodálkozásban bővel
kedő örömét.

Nem kellett soká várni. Sok, apró jeleiben alig felismerhető megnyilvánu
lása az újnak gyakran megérintett, de az első nagy szembesülést a fiatalok 
belgrádi négy hónapos tüntetése jelentette, s attól kezdve majdhogynem min
dennapi öröm forrásává lett az új embertípussal való kommunikáció lehetősé
ge, s ma már arra a kérdésre is meg tudom adni a választ: ki ez, és milyen ez 
az új embertípus. Önmagát mindenekfelett a cselekedeteiben tudatosan vállal
ni képes, minden emberalkotta formális értékrendtől megszabadított, csak az 
univerzum törvényeinek alázattal engedelmeskedő, a lélek belső rendjétől, 
valamint a -  „határozott belső világrendtől és erkölcsi öntörvényűségből fa- 
kad”-ó szabadságérzéstől áthatott emberi humánum birtokosa ez az ember, aki 
itt és most akar tenni valamit egy újfajta felelősségérzéstől vezérelve, „ha van 
mennyország, ha nincs, ha folytatódik a földi lét az öröklétben, ha nem. Sőt, 
akkor is, ha ugyan van Isten, de mi sohasem támadunk már fel”, ahogyan a 
magyar származású, világhírű orgonaművész, Xavér Vamus írja.



Nem véletlenül idéztünk Xavér Vamus Isten majd megbocsájt: az a mes
tersége című, a szerző szerint „korlenyomatnak” tekintett könyvéből, lévén 
hogy formájában nem nevezhető -  ezt is a szerző állítja! -  irodalmi alkotás
nak. Mi pedig azt mondjuk, hogy a szakemberek által irodalmi alkotásként ér
telmezett müvek közé ugyan valóban nem kérhet bebocsáttatást ez a füzet -  
gondoljunk csak a közelmúltban, a többi között, egyedül üdvözítő irodalmi 
magaslatra emelt posztmodem törekvésekre - ,  de kilencvennégy oldala éppen 
az általunk említett új embertípus szellem- és lélekrajzát vázolja fel, gondola
ti gazdagsága pedig igen jelesnek tartott irodalmi remekművek eszmevilágá
val kelhet versenyre. A benne foglaltak igazsága mellett tanúskodik az a tény 
is, hogy ezt a gondolatgyűjteményt nem lehet, Pilinszky János terminusával 
élve, „cédulázva” megérteni, szerzőjük „életté váltotta” a benne foglaltakat, és 
ez ad hitelt minden leírott szavának. Ezért írhatta róla Faludy György azt, 
hogy „Teljesen példátlan”.

A frontális találkozást az új korszak új embertípusával végérvényesen Xavér 
Vamus jelenti számomra, s végtelen hálával tartozom a Minden Létezőnek, 
hogy megadatott nékem a véle való találkozás, hiszen az állandó válaszkeresés
ben életemnek elmúlt idestova tizenöt esztendeje lelkemben a belső rend létre
jöttéhez segített hozzá, s e belső rend megteremtésének feltétele a meglévő s 
időközben elnyűtt értékrendszemek újjal való felcserélése volt. S hogy mi min
den tartozik bele ebbe az újba, Xavér Vamus is választ ad rá ebben a tizenegy 
kiadást megért könyvecskében, amelyről Faludy még ezt is leírta: „Ha a könyv 
háromszor ilyen hosszú lenne, akkor is túl rövidnek tartanám.”

Válasz ez a könyv arra is, hogy az az újfajta tudatosság, mely az utóbbi idő
ben sajátom lett, az önmagámmal való azonosság megértésének útján a kozmi
kus tudat felé irányítja a figyelmet, ez a tudat pedig elvezet ahhoz a felismerés
hez is, amely nélkül nem mondhatjuk el magunkról, hogy valóban éltünk/élünk: 
„Életünket, e törékeny és fenyegetett épületet, önmagunknak kell hordoznunk, 
megváltásunk titka saját lelkűnkben van, és önmegvalósításunkkal nem várha
tunk holnapig, mert már a tegnapi nap is késő volt.” (Kiemelés: K. K.)

Messiást váró korunk emberének ajánlom figyelmébe az idézett sorokat.

*

Xavér Vamus „buta kis könyvecskédének bevezetőjében hihetetlen sza
badságvágyáról is vall, „amely mindennél jobban uralja érzéseimet, és amely 
egyre inkább fantomja lesz e komák, hiszen bebizonyosodott, hogy az embe
ri szellem az elmúlt pár ezer esztendő alatt semmit sem változott, s hogy tech
nikai fejlődésünk dacára ugyanaz a kapzsiság, gonoszság és hatalomvágy 
uralja a titokzatos mindenség foglyaként élő emberiséget, mint ahogy az a fá
raók idejében, avagy a középkor -  ma már romantikusnak látszó -  csetepa
téiban volt. Az egyetlen dolog, ami megváltozott: a gyilkolás hatékonysága”.



E szabadságvágy valósággá formálódásának elengedhetetlen feltétele az, 
hogy a pillanatnyi körülmények felsorolt jellegétől megszabadítsa magát az 
ember, ez viszont azt is jelenti, hogy az érvényben lévő értékrendszerek, tör
vényszerűségek tételeit egyenként kell felülvizsgálnia, és kíméletlenül, kérlel
hetetlenül fel kell rúgnia mindazokat, amelyeknek eredete a kicsinyességbe 
ragadt önös emberi érdekekben és a mások felett gyakorolható hatalom meg
valósítására irányuló törekvésekben található meg.

Az új kor kezdete abban is megnyilvánul majd, hogy egyre több ember éb
red rá arra, hogy mint Pilinszky János írja: „az isteni értékrend merőben kü
lönbözik a földi értékeléstől”. Márpedig az emberiség mást sem tett az elmúlt 
időkben, minthogy a maga megalkotta, emberi tökéletlenségtől át- meg átszőtt 
törvényeket isteni rangra, vagy ha úgy tetszik, univerzális rangra emelte, s 
mindinkább megfeledkezett arról, amit ugyancsak Pilinszky így fogalmazott 
meg: „A világ nem azonos Istennel, csupán teremtménye Istennek.”

Az Isten helyére lépő embert a reneszánsz kora teremtette meg, megtéve 
őt a mindenség mértékének, de nem a kozmikus rend „az ami lenn van, ugyan
az, mint ami fenn van” szellemében, hanem az anyagelvű dualista világ raci
onalista szempontjait érvényesítő folyamatainak eredményeként, mely az em
bert a testtudattal azonosította, megfeledkezvén arról, hogy a lélek és a szel
lem otthona nem az anyagi világ. Az ember ilyenformán e világi létezésében 
diszharmóniába került önmagával, megnyomorodott, hiszen elveszítette az 
önmagával való azonosságtudatát. Pilinszky erről így vall: „A külsőségeket, a 
kinti ingereket hajszolta, eltompult, s elvesztette belső fogékonyságát, hallá
sát a csendre, képességét az elmélyülésre. Elfelejtett befelé fordulni. S ezzel 
egyidejűleg vesztette el másik képességét is, nyitottságát a világ, a többi em
ber felé.” Gyakorlatilag leszűkítette az univerzumot, s elzárta az utat önmaga 
Istentől ihletett lehetőségeinek, talentumainak kibontakoztatása elől.

Az, hogy az ember Isten képére teremtetett, nem azt jelenti, hogy Isten 
mellőzésével, mi több, nélküle újrateremthető egy másik, tökéletesebb világ, 
hanem azt, hogy a már meglévő tökéletes rendben az ember, leküzdve a rend 
ellen áskálódó egóját, alkotásai révén önmaga lelki és szellemi tökéletesítésén 
fáradozik. Ezt tette az emberiség minden utánozhatatlan, egyszeri és megis
mételhetetlen szellemóriása: Michelangelo és Shakespeare, Mozart vagy Bee
thoven, Pilinszky János és Hamvas Béla.

Xavér Vamus tudja, hogy azok az értékrendszerek és törvényszerűségek, 
amelyek világunk s benne az emberi természet alakulását meghatározzák, elfo
gadhatatlanok, de nem azért, mert idejétmúltak és korszerűtlenek, hanem azért, 
mert ellentétben állanak a harmóniát nyújtó kozmikus renddel, és kiszolgálói 
annak az önző emberi szándéknak, amely a megfélemlítésen alapuló hatalom- 
gyakorlásban az örökkévalónak álcázott múlandóságra, átmenetiségre és deter- 
mináltságra zsugorította az emberi létezést.



Xaver Vamusnak, mint az új kor új embertípusának, van bátorsága fellá
zadni, hiszen arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni a kiúttalanságba kény- 
szerített, számyaszegett emberi lélek és szellem szabadságának visszaszerzé
sére, benne is a Pilinszky megfogalmazta felismerés munkálkodik, nevezete
sen az, hogy „a földről ismét vissza kell találnunk az univerzumba”. Ennek a 
felismerésnek birtokában tudomásul kell vennie a visszatérés útjára lépőnek 
azt is, amiről orgonaművészünk így vall: „Egyre inkább hiszem, hogy a világ- 
egyetemben működik valamiféle rejtélyes erő, amely saját elvei szerint avat
kozik be az emberi élet teljes összevisszaságába.”

A „rejtélyes erő”-nek, a mindenség megalkotójának és urának, a minden
ben és mindenütt megnyilvánuló Istennek megvallása és elfogadása teszi le
hetővé Xaver Vamus számára az új embertípusra jellemző, ha úgy tetszik, új
fajta, a különböző kultúrkörökből eredő, ám lényegében azonosságot feltéte
lező és jelentő  vallásosság mibenlétének megfogalmazását is, annak a vallá
sosságnak, amely nem választja szét, hanem egybetereli ma már nagyszámban 
lévő követőit: „S még inkább hiszem, hogy az egyszerű mohamedán öregem
ber vagy az eszkimó kisfiú, aki soha nem látott még püspököt, ugyanazt az Is
tent dicséri a felkelő nap vagy a hómezők horizontja feletti kék ég lenyűgöző 
szépsége láttán, mint én, amikor ránézek Botticelli Tavaszira, s egyszerre 
megértem, hogy ez az Isten a szépség és a jóság Istene, s ahányszor valami 
szépet alkotunk és jót teszünk, egy kicsit paradicsommá varázsoljuk magunk 
körül a Földet.”

Az így értelmezett Isten-jelenettől áthatottan öleltem magamhoz azt az is
meretlen, alacsony termetű, ősz hajú olasz asszonyt, aki mellettem állva a 
Szent Péter-bazilikában Michelangelo Piétaja előtt imádkozott. Abban a rend
kívüli pillanatban öntudatlanul is a tat tuam asi univerzális törvényének enge
delmeskedtem, s ha különböző szempontoktól vezérelten is, de akkor és ott 
mindketten, valóban ugyanazt az Istent dicsértük.

*

Az új kor új embertípusa meggyőződésében és hitében az isteni értékek al
kotta kozmikus rend elkötelezettje. Ismeri működésének titkát, és éppen ezért 
nem fél a pillanatban kifejezésre jutó esztelen emberi tökéletlenség következ
ményeitől, nem ismeri az emberi gonoszság létrehozta kilátástalanságba, két
ségbeesésbe torkolló reményvesztettséget, mert tudja azt, hogy „amikorra a 
fenevad bélyegének jegye feltűnik az embereken, ( . . . )  üvölteni kezd a csönd, 
mert Isten hallgat, és semmi sincsen rémesebb a mindenségben Isten hallgatá
sánál. És mikor a csönd vákuuma már elviselhetetlen lesz, amikor az anyag 
már-már összeomlik, mert az elektronok megdermednek az atomokban, egy
szerre megcsendül egy távoli ligetben a régmúlt világok harangja, szelíd fény



kél a horizonton, s Rotterdami Erazmus, Voltaire, Montaigne, Mozart, 
Anatole Francé és Kistétényi Melinda testében az Irgalom Angyala száll az el- 
tévelyedett Földre, hogy világosságot árasszon maga körül. Ilyenek az angya
lok -  a többi csak szóbeszéd”.

És miután ismeri a Törvényt, ez az új fajta embertípus nem bonyolódik be
le a fölöslegesen feltett, eleve meddőségre ítélt kérdések taglalásába arra vo
natkozóan, hogy mi végre született, mi az értelme e világi létezésének. A koz
mikus rend ismerete, tudata segíti a mértékére szabott földi élet mibenlétének 
felismerésére, a néki elrendelt feladat, ha úgy tetszik, küldetés mibenlétének 
felismerésére, hogy azt maradéktalanul betölthesse.

Xavér Vamus mindezt tudja. Nem véletlenül Heine-idézet könyvének címe, 
s nem véletlenül választotta mottónak Michel de Montaigne sorait a szélsősé
ges szabadságról. Az Irgalom Angyalaiként jellemzett művészek, gondolkodók 
tevékenységét lényegében átható humanista magataratás életben tartásának 
szándéka fogalmaztatta meg vele a könyvben leírtakat, s ezzel nemcsak mint 
művész, hanem mint az új kor új embertípusának előhírnöke, autentikus gon
dolkodója, egyike lett az egyre mélyebb sötétségbe merülő világ világosságot 
árasztó angyalainak. S mert „Erről szól a humanizmus, s azért, hogy ezzel ta
lálkozhassunk, megérte már e világra születni”, a „látva látás” és a „hallva hal
lás” isteni ajándékának felismerésére és a vele összhangban való cselekvésre 
serkenti az életük értelmét keresőket, miközben az általa értelmezett humánum 
legalázatosabb szolgálójaként vall saját magáról: „Nem vagyok zseni -  Bachok, 
Botticellik, Kosztolányik árnyékában hogyan is lehetnék? - ,  csupán átlagember 
egy átlagos világban, az átlagostól meglehetősen eltérő magánvéleménnyel”. S 
éppen Xavér Vamusnak „az átlagostól eltérő magánvéleményé”-t tekinthetjük 
egyedülállónak ebben a vélemény nélküli, vagy még inkább, a magánvéle
ményt gyáván elhallgató, bennünket körülvevő, előítéletekben fulladozó, má- 
konyos középszerűségbe süppedt, a mértékletességet védőpajzsul használó va
lóságban, amelyben a szókimondást, a dolgok néven nevezését, az őszinteséget 
a pimaszsággal, a pökhendi fenegyerekeskedéssel, a tekintélyek iránti tisztelet
lenséggel egyenlítik ki mindazok, akiket félelemmel tölt el az emberi szellem 
szárnyalásában kifejezésre jutó szabadságvágy.

A valódi értékek, ha úgy tetszik, az örökkévalósággal kommunikációban 
lévő univerzális értékek iránti feltétel nélküli alázat felvállalása és kifejezésre 
juttatása ad hitelt Xavér Vamus minden sorának, minden szavának, amikor a 
kibúvókat kereső mellébeszélés helyett olyan kellemetlen és kényes jelensé
gekről szól, amelyekről a többség az agyonhallgatás sáncai mögé húzódva 
legszívesebben tudomást sem venne, amelyről, enyhén szólva, illetlenség be
szélni, de a legmegbocsáthatatlanabb vétek az, ha a közösségitől eltérő, 
istenkáromlásszámba menő magánvéleménynek adunk hangot. A gyógyítha
tatlan AIDS-ről, a halálról, a homoszexualitásról világos, egyértelmű, kiállás



bán gyökerező, az arról való leplezetlen véleménynyilvánítást felvállaló ma
gatartásával Xavér Vamus olyan darázsfészekbe nyúlt, amelyben egy végnap
jait élő civilizációs folyamat fuldoklásának utolsó pillanatai bolydulnak fel, 
miközben kétségbeesett küzdelem folyik az elkerülhetetlen véggel, a múlan
dósággal elegy anyagszerűség törvényeinek engedelmeskedő, azt kiszolgáló 
és érvényre juttató emberi előítéletek és a szellem szintjén megnyilvánuló 
örökkévalósággal elegy tökéletes harmónia megszerzésére irányuló törekvé
sek összefüggésében. És ennek a végét járó, kétségbeesésében nyers és durva, 
de ha kell eszközeiben -  a cél szentesíti azokat! -  kifinomult és perfid kegyet
lenkedéstől sem visszariadó nyugati civilizációs folyamatnak utolsó elkesere
dettségében kíméletlenül hajthatatlan és fanatikus szándéka nyilvánul meg az 
ún. új világrend eszméjének erőszakos módon való felkínálásában, amely nem 
tartalmaz mást, mint az emberi értelem totális megbénítására irányuló törek
vést, abból a célból, hogy az elmúlt kétezer éven át működő hatalmi mecha
nizmusokat világuralmi szinten továbbra is kérlelhetetlenül és gátlástalanul 
életben tartsa.

Xavér Vamus könyve, a többi között, az igazi, a kozmikus tudattól átha
tott és a valóságos belső tapasztalatokból építkező, megváltozott emberi tudat 
kialakította új fajta értékrend meghonosítását türelmetlenül követelő embertí
pus gondolatainak megfogalmazásával ajándékoz meg bennünket a könyörtelen 
valóság ellensúlyozására, miközben példát mutatva, megfellebbezhetetlenül 
az istenihez, a kozmikushoz, az univerzálishoz közeledő, valóban új erkölcsi 
normák megteremtését kéri számon az embertől, hiszen ő maga már elindult 
azon a kompromisszum és megalkuvás nélküli úton, amely az emberi földi 
élet új feltételeinek megteremtéséhez, valamint a megjövendölt Aranykorba 
vezetheti el az emberiséget.

*

Xavér Vamus elsősorban a földi mértékkel be nem mérhető művészek kö
zé tartozik, akinek megadatott az a kegyelmi állapot, hogy az ember Isten ké
pére teremtettségét az anyag-, a testtudaton leginkább felülemelkedett, az is
tenihez legközelebb álló művészi kifejezésrendszerben, a zene nyelvén fejez
ze ki maradéktalanul, ilyenképpen járulva hozzá ahhoz, hogy dualizmusra 
épülő valóságunkban az anyagi és szellemi szinten történő megnyilvánulás 
látszólag egymásnak ellentmondó viszonyrendszerében a kettő egységre való 
törekvésének útját kövesse. Az emberiség múltjában minden Isten szellemé
től ihletett alkotóművész ezt az utat járta, még akkor is, ha legtöbbjük földi 
életének alakulása a hétköznapi emberben az érthetetlenséggel elegy zűrza
vart, az elviselhetetlenséggel elegy visszatetszést és az áporodott, begyepese
dett erkölcsi normák felrúgásának megbocsáthatatlan vétkét jelentette. Ezért



írhatja le velük kapcsolatban Xavér Vamus azt, hogy „A művészek törött szár
nyú angyalok, akik ha akadozva és sok kitérővel, de mégis az Isten felé tarta
nak”. Szemben azokkal -  tehetnénk hozzá - ,  akikben túlbuzog a maguk töké
letességébe, hibátlanságába, feddhetetlenségébe vetett szemellenzős hit, 
amely meggátolja őket abban, hogy ennek az álszentességből építkező téved
hetetlenségnek a méltányosságát akár egy pillanatra is megkérdőjeleznék.

A művészeknek ez az Isten felé tartó útja a lélek szintjén felismert és ki
fejezésre juttatni szándékozó, önazonosságot magába foglaló alkotási folya
mattal hozható kapcsolatba, s ez a folyamat állhatatosságában nem ismeri a 
kifejezhetőség szempontjait érvényre juttató tétovázást és mérlegelést, nem 
tűri meg ajellem  szilárdságának hiányát és a megalkuvást. Csak annak a lát
hatatlan, titokzatos belső hangnak engedelmeskedik feltétel nélkül, amely föl
di értelemben vett érinthetetlenségében a csoda létrejöttének letéteményese. 
Hiszen megmondatott: „Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél; boldogok, a 
kik nem látnak és h i s z n e k (Jn. 20, 29) (Kiemelés: K. K.)

Az önmagával örök elégedetlenségre ítélt autochton művész ugyanis a hit 
gyermeke, akiben felsejlenek a magasabb, a fizikai szinten rendelkezésére ál
ló öt tökéletlen érzékszervvel ki nem tapintható világ létformái, „ahol az ideá
nak nem szükséges anyagi formát öltenie, hogy mibenlétét közvetlenül lehes
sen tapasztalni”, mint Wictor Charon is írja, nincs tehát szüksége a fizikai vi
lág tanúságtevésére, az általa létrehozott műalkotás értékének, hitelességének 
bizonygatására.

Az új kor új embertípusa különbséget tud majd tenni a csodateremtő hit 
életre hívta műalkotás és a magát műalkotásnak álcázó és a gondolati sivársá
got ügyesen eltakaró formák béklyóiba kényszerített, s ily módon könnyen 
megmagyarázható, besorolható és főleg ellenőrizhető emberi tákolmá- 
nyok/csinálmányok között. Az előbbi megfelel annak a követelménynek, 
amelyet Xavér Vamus úgy fogalmazott meg, hogy azt „a zene legfőbb hivatá
saként” nem az „érdekfeszítés”-ben, hanem „a gyönyörködtetésében kell ke
resni. Mindez pedig szoros összefüggésben van a következőkkel: „Tanulni, al
kotni anélkül, hogy ezért ismertséget, elismerést vagy pénzt várnánk, állan
dóan figyelni a belső hangra, amely piszkál és uszít minket, nyugtot nem hagy, 
s éjjel ver föl, hogy üljünk az asztalhoz, vagy a zongorához és írjunk-zenél- 
jünk, még akkor is, ha ezzel környezetünk idegeire megyünk: ez talán a leg
nagyobb csoda, amely a művészeket, az igazi intuíció felszentelt papjait meg
különbözteti a többiektől, s ezért van, hogy a művészek és írók gyakorta kü
löncnek tartott életmódja alkati életmód -  a művészi munka feltétele.”

Az ilyen körülmények között létrejött műalkotás az anyagi és szellemi 
szinten megnyilvánuló valóság egymásratalálásának ritka pillanatai közé tar
tozik, egy rendkívül lassú lelki folyamat eredménye, amelynek vajmi kevés 
köze van a glédába állított hétköznapokhoz. Az ilyen típusú műalkotás életre



keltője hitet tesz a csoda jelenvalósága mellett, és egy villanásnyira az örök
kévalóságot hozza emberközelbe. Ennél többet pedig ebben a földi valóság
ban a Paradicsomból kitaszított ember nem tehet. Ezért tartja Xavér Vamus 
megbocsáthatónak a tehetség ilyen fokán a zseni minden -  a köznapi ember 
szempontjából -  őrültségnek tűnő megnyilvánulását, hiszen „egyetlen zseni 
sem tud őrültségéből kifolyólag akkora kárt tenni az őt körülvevő világban, 
mint amekkora haszonnal jár a jelenre és a jövőre nézve munkája. Egyetlen 
zseniről sem tudok, aki művészetével ne fizette volna ki, vagy ne fizette vol
na túl az emberiségnek a számlát, dühében akárhány ablakot tört is be, alko
holizmusában akárhány báltermet hányt is végig, léhaságában akárhány visz- 
szafizetetlen kölcsönt hagyott is maga után, s bujaságában akárhány szüzet 
rontott is meg”.

A végelszámolás kárvallottja mindig is a zsenialitásában egyszeri és meg
ismételhetetlen művész maradt. A Földre világosságot árasztó, egy kis meleg
séget lehelő törött szárnyú angyal.

Az Aquincum Archive kiadásában megjelent Xavér Vamus-könyv fedő
lapján az orgonaművész képe látható. Falus Kriszta készítette. Metsző, szúrós, 
már-már kellemetlennek ható, csak a saját belső törvényeinek engedelmeske
dő, a saját és a mások lelkét is kérlelhetetlenül lemeztelenítő, nagy mágusok
ra jellemző tekintettel találja magát szembe a fénykép nézője. Az időközben 
elcsépelődött „A testnek lámpása a szem” -  jut eszembe, amelynek eredendő, 
lényeget megragadó hitelét adta vissza Az Isten majd megbocsájt: az a mes
tersége című könyv szerzője, amikor az igazmondás vért serkentő ostorával 
kíméletlenül végigsuhintott nemcsak rendszert váltott szülőhazájának „de
mokráciáról rikácsoló haszonélvezői”-n, de általában az emberi felfuvalko- 
dottságtól megmételyezett, önelégült, elbizakodottságában mértéket nem is
merő, a telhetetlen Baal isten összes mohósága előtt rabszolgaként fejet hajtó, 
testiségbe fulladt, tehetségtelenségbe süllyedt civilizáción. Szavainak hitelt 
saját magának cseppet sem kímélő, pőrére vetkeztetett felmutatása/megmuta
tása ad, meg az, hogy lázadása a még fennálló, de már régen elhasználódott, 
és újnak kikiáltott, gyökeres változások hordozójaként feltüntetett, színesen 
csillogó cafrangokba öltöztetett világrend ellen szól, amely utolsó, agresszivi
tásban mértéket nem ismerő, erejét meghazudtoló fellobbanásával az egész vi
lágot ellenőrzése alá akarja kényszeríteni, hogy még a szabadon szárnyaló lé
legzettől, képzelettől is megfossza az embereket. Az új kor új embertípusára 
jellemző alkotó, de nem öncélú rombolás Xavér Vamus szándéka, amikor 
egyfelől lerántja a leplet a civilizáció foszlányaiból építkező önhitt, önmagát 
ünneplő, tartás nélküli, hatalomba szédült „lármás csürhé”-ről, másfelől pe
dig, a mérhetetlen alázat hangján szól a kozmikus értelemben vett szellemóri
ásokról, az európai és magyar szellemiség üstököseiről, mestereiről és tanárai
ról, akik nem akarták megzabolázni öntörvényű tehetségének kibontakoztatását:



Marodyné Németh Emma, Kistétényi Melinda vagy Baróti István, az Eszter
gomi Bazilika orgonistája, akiről a következőképpen ír: „még ma is belebor- 
zongok, ha visszaemlékezem Bach h-moll prelúdiumára, amint az isteni kinyi
latkoztatások visszavonhatatlan és megfellebbezhetetlen erejével töltötte be a 
székesegyház roppant kőtömegét”.

A minden téren uralmon lévő középszerűséget, mi több, a hatalomra jutott 
„teljesen névtelen analfabéták és tehetségtelenek hadseregei”-t pellengérezi ki, 
amikor pl. az intézményes magyar zeneoktatásról mond véleményt. A zenepe
dagógusok mintha csak arra törekednének „hogy megzabolázzák a fiatalokat, 
és kiirtsanak mindent, ami természetes, eredeti és vad, hogy végül ne maradjon 
más, mint az e lm élet. . . Pedig muzsikálni nem lehet eksztázis nélkül, félsze
gen, s pusztán elméletek alapján”. S ha belegondolunk, ezt tapasztalhatjuk az 
irodalomban és a képzőművészetek viszonylatában is. A minden ellen való lát
szólagos lázadás és rombolás valójában a múlt valós értékeivel való leszámo
lást tűzi ki feladatul, hogy saját alkotóerejének erőtlenségét szellemi sterilitás
sal elegy esztétizálással minél jobban elpalástolhassa, nehogy kiderüljön, hogy 
világából csupán a gondolat hiányzik, s a véleménynyilvánítás sem tartozik 
erényei közé, mert tulajdonképpen nincs is véleménye.

Xavér Vamus abban is az új kor új embertípusa, ahogyan a művészi maga
tartásáról, attitűdjéről vall, visszaperelve a művészet számára „a szépség igaz 
tanújá”-nak státusát, amelyben a minél szélesebb körben létrejövő kommuni
kációnak jut meghatározó szerep művész és közönsége viszonylatában. Külön
ben Nigel Kennedy is az előadóművész és a közönség között létrejövő kommu
nikációt tartja a legfontosabbnak, s erről szól abban a kísérőszövegben, melyet 
Brahms Hegedűversenyének CD-felvétele kapcsán fogalmazott meg a zene
művészet nagy romantikusai aktualitásának mibenlétét elemezve. Igaz, hogy 
mint írja, történelmi szempontból ez a kor már a múlté, de az érzelmeken ke
resztül megnyilvánuló önismeret berkeinek rejtelmeibe való visszatérésre a ro
mantika korában született zeneművek adhatják pl. a legtöbb ösztönzést az em
bernek ebben az egészségtelenül elgépiesedett, eldologiasodott, értelmet vesztett 
világban. Az emóciók szintjén megvalósítható sallangmentes kommunikációt 
tartja tehát Kennedy a legfontosabbnak, hiszen a mindenkori zenei alkotások 
lényege az érzelmi szférákkal való érintkezésben keresendő, és nem abban, 
hogy egy-egy koncerten az előadó az elidegenedett technikai perfekcionizmus 
eszközeinek igénybevételével szólaltatja-e meg hangszerét az intellektualizált 
zenemű szintjén, s ily módon a zenemű muzeális tárggyá, esetleg „professzori 
disszertációk” témájává zsugorodik össze a természetrajzát meghazudtoló, 
megnyomorító tárgyiasulást juttatva kifejezésre.

Erre rímel Xavér Vamus helyzetfelmérése is, amikor arról ír, hogy „A fi
atal muzsikus generáció, amely e digitálisan kukactalanított felvételeken nő 
fel, a hibázástól való görcsös félelmében múzeumi portörlővé válik, és nem



azonosul többé a müvekkel, hanem távolról tiszteli őket, mint a veszedelmes 
vadat szokás. A koncertek hangulata megrekedt valahol a középkori kivégzé
sek és a modem foghúzások között, pedig korunk fiataljainak élet kell, és 
gyorsan elmaradoznak a klasszikus hangversenyekről, amelyek többnyire 
olyan unalmasak, mint egy református bibliaóra. Ne áltassuk magunkat: a 
legvadabb könnyűzenei irányzatokban legalább meglelik azt a szabadságot, 
amely az emberi életnek éppen annyira alapeleme, mint a levegő, a napfény 
és a víz”.

Nigel Kennedy és Vanessa Mae Kafka, illetve Storm CD-i a komolyzené
től elidegenített fiataloknak, mint közönségnek a visszanyerését célozták meg. 
Mindketten egy olyan zenei kommunikációs nyelvet teremtettek meg, amely 
kifejezésrendszerének alapjaiban közel áll a fiatal hallgatókhoz. Ehhez szer
vesen kapcsolódik az is, hogy mindketten látszatengedményeket tesznek, ami
kor az öltözködésben, a hajviseletben a hagyományos és eddig kötelezőnek 
tartott előadói megjelenést mellőzik -  ezt teszi egyébként Jose Cura is előadó
estjein -  ezeken a koncerteken, s ily módon a külső megjelenésüket is a zene 
misztériumába való beavatás szertartásán megjelentekhez igazítják.

A művészet, lett légyen annak bármely megnyilvánulási formája, nem le
het a hatalmi kinyilatkoztatás eszköze, amely demagóg módon a felszabadult 
emberi szellem szabadságjogaira irányuló érvényszerzéssel indokolva a fizi
kai valóság szintjét és annak összes szennyét a tökéletlen emberi érzékek ré
vén megszerezhető gyönyör forrásává kívánja magasztosítani, amely lehen
gerlő semmitmondással akar elkápráztatni, meghökkenteni, mindenáron sok
kolni, szembe köpni, belénk taposni, s mindezt anélkül teszi, hogy a Fellini 
Amarcordjábm  feltűnő, fénnyel elárasztott hajó vízióját, mint a remény szim
bólumát elénk varázsolná.

A művészetek feladata nem lehet a kilátástalanságba, nihilizmusba taszí
tás, mert az egyenlő lenne eredendő feladatának megtagadásával. A művésze
tek elértelmetlenítése és eldologiasítása a művészetnek múlandóságba sodrá
sával, halálával azonos, holott ez lehet az egyedüli emberi megnyilatkozás, 
amely nagy ritkán megérinti az örökkévalóságot. Ezért kéri számon Xavér 
Vamus a műalkotásokban a Szépség és a Jóság istenének jelenlétét, ezért ál
lítja szembe a koncertek „lábáztató hőmérsékletű zenei perfekcionizmusá”-t a 
kifejezőerővel, miközben a nagy veszélyeket rejtő elgépiesedésre is felhívja a 
figyelmet, ami viszont egyenes arányban van a felvételtechnika fejlődésével. 
Az eredmény „az egyéniség eszménye felett feltűnt a tökéletesség eszménye”, 
s lehetővé tette azt, hogy pl. hatodrangú énekesek a hangmérnökök összesze
relési ügyességének köszönhetően, álremekművet mondhassanak a maguké
nak, holott az tulajdonképpen nem más, mint „az emberi gőg torzszüleménye. 
Az arabok szándékosan benne hagynak egy kis hibát legszebb szőnyegeikben 
is: hitük szerint csak Isten lehet tökéletes”.



A művész és közönsége között megjelent közvetítő, jelen esetben a tech
nikai fejlődés jelzett felhasználási módja, éppolyan lényeget elsikkasztó és el- 
satnyuláshoz vezető útja az emberi civilizációs törekvéseknek, mint ahogyan 
azzá lett, az egyháznak köszönhetően, az Evangélium szelleme is. Ha a művé
szetek bármelyikét az isteni rangra emelt kinyilatkoztatások között tartjuk szá
mon, amelyben az ember Isten képére való teremtettsége jut egyértelműen ki
fejezésre -  eredendő mikrotheoszi elrendeltetettsége is erre predesztinálta - ,  
akkor nem fogunk csodálkozni azon a túlságosan is elmarasztaló véleményen 
sem, amellyel Xavér Vamus a könyvében az emberi álszentséget legerőtelje
sebben kifejezésre juttató egyházi intézményrendszer fonákságait veszi célba, 
éppen az isteni kinyilatkoztatások iránti végtelen alázat érzésétől indíttatva. 
Sorai nyomán a vallásosság, a hit kérdésének felvállalása egy új értékrendszer 
felállításának függvényeként jelenik meg. Mi úgy tekintünk erre, mint az új 
kor új embertípusának azon igényére, hogy az eddig érvényben lévő, de az er
kölcsi megmérettetésben kudarcot valló értékek helyére újak kerüljenek, ame
lyekben nyoma sem lesz a bebalzsamozott holt dolgok továbbélésének, az el
kendőzésnek, a mellébeszélésnek, a jólneveltség látszatát kelteni igyekvő 
szemforgatásnak, s a tiszteletreméltóság „a személyes humánumból, értelem
ből és karizmából” származik majd.

Xavér Vamus vonatkozó sorait olvasva ismételten Egon Friedell megálla
pítása tolakszik a képzettársítás szintjén gondolatainkba: az, amit az emberi
ség történetében a kereszténység korának neveznek immáron kétezer éve, csu
pán a kereszténység előzményének tekinthető, hiszen a cselekedetekben meg
valósuló elmúlt két évezred pontosan az ellenkezője volt annak, mint amit az 
evangéliumok az önmagát megváltó ember feladataként kijelöltek.

Az új embertípus, vagy ha úgy tetszik, Xavér Vamus nem igyekszik leta
gadni azt, ami a fizikai síkon megnyilvánuló emberi létezés velejárója, neve
zetesen a tökéletlenséget és a hozzá szorosan kapcsolódó dualitást, amely lép- 
ten-nyomon az emberi természet végletekben megjelenő, isteni és sátáni álla
potainak állandó jelenvalóságát juttatja kifejezésre. Xavér Vamus szembenéz 
e kettősséggel, mi több, felelősségének teljes tudatában hajlandó bejárni, mint 
öntörvényeire hallgató, azt meg nem tagadó teremtménye Istennek, a fizikai 
valóság szellemet meggy alázó bugyrait is, mert tudja, hogy az egyéni megta- 
pasztalhatóság/megtapasztalás teszi lehetővé az ember számára a fizikai reali
tás dualitásán való felülemelkedés lehetséges kivezető útjainak meglelését.

Éppen ezért állíthatjuk azt is, hogy a címül választott Heine-idézetben, Is
ten majd megbocsájt: az a mestersége, a végtelen hit és alázat hangján az Is
ten felé bukdácsoló ember hite szólal meg, „az elveszett és megtaláltatott” té
kozló fiúról szóló, hitelt érdemlő jézusi tanítás igazságának szellemében.

Amikor az elkorhadt egyházi intézményrendszerek megreformálásának 
szükségességét sürgeti, főleg itt Kelet-Európában Xavér Vamus, akkor tulaj



donképpen egyfelöl visszapereli Isten helyét az univerzumban, másfelől pedig 
az Isten helyére lépett embert szólítja fel a visszavonulásra és az őt megillető 
hely elfoglalására a világegyetemben, s teszi ezt annak az emberek többsége 
számára kellemetlen és képmutató megbotránkozást kiváltó kérdéskörnek 
kapcsán, amely a gyakorló homoszexuálisok felé kialakított viszonyrendszer
ben jutott/jut kifejezésre mindmáig, s ami abban nyilvánult/nyilvánul meg, 
hogy „pár reszketeg, vén, fatökü szent kiebrudalta a gyakorló homoszexuáli
sokat az egyházból, mert vénségükben összetévesztették magukat az Istennel, 
és állandóan ítélkeztek”.

E kétezer éves civilizációs folyamat végórájában, ebben az „eresztékeiben 
meglazult világ”-ban az égetően fontos és megválaszolatlan kérdések halma
za torlaszolja el az utat a félelem fenntartására épült diktatórikus intézmény- 
rendszerek további zökkenőmentes működése elől, hiszen egyre gyakrabban 
fogalmazódik meg a kérdés: mitől is félünk, mitől is kell félnünk, tulajdon
képpen.

Csak a belső rendjétől, harmóniájától, önazonosságától megfosztott ember 
foglya az állandó rettegésnek, s válik könnyű játékszerévé a tőle függetlenül 
működő, hatalmi szempontok irányította környezetnek, körülményeknek. En
nek az állapotnak egyenes következménye az, hogy az ember elveszíti önnön- 
valójával a közvetlen kapcsolatot. A fizikai valóság ingereire való odafigye
lés mértékétől függően az ember kozmikus tudata -  amelyben mikrotheoszi 
elrendeltetettsége is benne foglaltatik -  a testtudatra cserélődik fel, a létezés 
értelmének kutatása pedig áttevődik a múlandóság korlátaiba zárult és véges 
fizikai valóságba.

E folyamatban fontos szerepe volt/van a mennyiségnek a minőség rovásá
ra, mely a pillanatban megnyilvánuló látszólagos boldogulás reményével ál
tatta/áltatja az embert, holott éppen az ellenkezője igaz: az, ami megvalósulás
nak, kiteljesedésnek tűnt/tűnik, lényegében az állandó kielégületlenség forrása 
lett/lesz, vagy ahogyan Hamvas Béla írta a Tabula smaragdinában, ez vezetett 
az eltömegesedéshez, az ember eldologiasodásához.

Amikor Xavér Vamus a Szőnyi-féle „szolfézsterror” elsajátítására irányu
ló kényszerítésnek művészetnyomorító jellegét, a sok elméleti tudásnak pedig 
egyéniséget megfojtó fonákságait ostorozza, amely végül is a „haszontalan is
meretanyag” elsajátításában merül ki, megint csak Hamvas Béla sorai jutnak 
eszünkbe: „Az ismeretek halmozása veszély. Nem a dologi tudást kell növel
ni, hanem a személyes élet színvonalát kell emelni. Ha a dologi tudás nő, a sze
mélyes élet színvonala süllyed, de ha a személyes élet színvonala emelkedik, 
nem a dologi tudás csökken, hanem megvilágosodik és leegyszerűsödik az 
egész, de nem úgy, hogy szimplább lesz, hanem úgy, hogy az ember minél ma
gasabbra lép, annál mélyebbre és távolabbra lát. Egyetemes tájékozódás. Át
látszó egzisztencia.”



Az új kor új embertípusának tehát azt a leckét is meg kell tanulnia, hogy 
az ismeretek halmozásának helyére hogyan kerüljön az éberség, hiszen „éle
temet nem a dologi tudás, hanem látásom világossága dönti el” -  olvashatjuk 
a Tabula smaragdina kommentárjaiban.

Az Isten majd megbocsájt: az a mestersége oldalait olvasgatva az is vilá
gossá válik, hogy szerzője elindult azon az úton, amely lehetővé teszi számá
ra azt, hogy önmagával nem egyenlő, hanem egy legyen. Ezért írhatja le hitelt 
érdemlően azt is, hogy „a zenélés egy számomra az élettel, a lélegzettel”. En
nek az útnak lényegét is Hamvas Béla fogalmazta meg, amikor a szókratészi 
és minden racionális logika alaptévedéseiről értekezett: „A gondolkozás és a 
létezés nem azonos, hanem Egy.” Miután az emberi élet, létezés egységbe ál
lítására irányuló törekvés „nem a bizonyításon, hanem a meggyőződésen (tu
dás és hit egysége) alapszik”, először önnön valónk újra meglelésének szán
déka kell hogy megfogalmazódjék bennünk. Ez szoros összefüggésben áll az 
önmagunkkal való leplezetlen, őszinte szembenézéssel, még akkor is, ha az a 
legvisszatetszőbb, mélyen szégyellni való, testtudatra redukált megnyilvánu
lásainkkal kényszerít bennünket a szembesülésre. A dolgok néven nevezése 
segíti az embert a tisztánlátás erényének elnyerésében. Például ahogyan 
Xavér Vamus a homoszexualitás problémáját tárgyalva először annak a kér
désnek a feltevéséhez jut el, hogy „általában véve mit is nevezhetünk termé
szetesnek, ameddig különböző korok és kultúrák olyannyira különböző véle
ménnyel vannak a természetesről? Bizonyos országokban természetes a több- 
nejűség, másutt tiltják: a régi görögök természetesnek tartották a serdülőkkel 
való testi szerelmet, míg ma ezt bizonyos országokban bűncselekménynek 
ítélik”.

Ezután végzi el önmaga érzéki indíttatású, hasonló jellegű egykor volt 
hajlama kitárulkozásának részleteket elemző megfogalmazását, és csak ez a 
nem éppen kellemes, kínos kivesézése és felvállalása az érzékekre hagyatko
zó emberi tökéletlenségnek vezette/vezethette el őt az érzékektől irányított 
testtudattól való megszabadulás csodálatos állapotába, ami nem az emberek 
alkotta Törvény megszegésén vagy meg nem szegésén múlik, hanem az ön
azonosság szintjén történő emberi megnyilvánulás önmagára ismerésének 
megvalósulásán. A testtudat alól való felszabadulás juttatta el Xavér Vamust 
arra a tudatszintre, mely a kérdéskörrel kapcsolatos kivezető út mibenlétének 
megfogalmazását, ha úgy tetszik, néven nevezését tette lehetővé, nevezetesen 
azt, hogy „a testiségnek nem lehet olyan csodája, amit a szellem felül ne tud
na múlni: az érzések megfoghatóvá tétele mindig csak bajok forrása volt”.

E sorok juttatták eszembe azt a nyarat, amelynek két hetét Santorini szige
tén töltöttem barátnőimmel. Egy adott pillanatban a tenger felszínén ringatóz
va értettem meg először, mit jelent az emberi ésszel felfoghatatlan Isten min
denütt való jelenléte. A meleget és fényt árasztó nap, a lágyan illanó szellő és



a víz hűvös, bársonyos simogatása olyan végtelen és csendesen áramló bol
dogság érzésével ajándékozott meg, amelyre egyetlen testi érintés sem képes. 
A testiségben kifejezésre jutó, szakadatlanul kielégíthetetlen, és éppen ezért 
az állandóan megújuló vágyakat nem ismeri ez a kegyelmi állapot, mert ere
dete nem a fizikai síkon keresendő. E kegyelmi állapot megtapasztalása révén 
ismerheti fel az ember azt, hogy valójában a birtoklás vágytól megszédített 
emberi szándék silányítja bűnné a legmagasztosabb érzelmeket is. Az érzel
mek, minthogy nem ebből a világból valók, testtudatra redukáltan csak a mú
landóságtól megfertőzött álérzelmek lehetnek. S itt a kör be is zárul. Jézus is 
megmondta Tamásnak: a csoda csak akkor élhető meg, ha a testi érintés nél
küli hit birtokosa az ember.

Az anyagi világ megistenítésének korszakában élve állandóan szembeta
lálkozunk az önmagát a testtudattal kiegyenlített, azzal azonosított emberrel, 
aki könnyű prédája lett pl. a média töméntelen mennyiségben sugárzott rek
lámjainak, amelyek mind arról igyekeznek őt meggyőzni, hogy ebben a világ
ban minden eladható, és minden megvásárolható.

Xavér Vamus sorait olvasva az is egyértelművé válik, hogy írójuk ponto
san tudja, milyen világban él, s hogy nem öncélú fenegyerekeskedés, pimasz 
tiszteletlenséggel elegy visszapofázás vezeti tollát, ez abban is kifejezésre jut, 
ahogyan kíméletlen szókimondással, a dolgok néven nevezésével tart tükröt a 
jelen elé, ahogyan az eltömegesedés ingo vány ába süppedt emberhez viszo
nyul, de nem ahhoz, aki abban jól érzi magát, hanem ahhoz a kiutat kereső 
emberhez, aki hangversenyeinek is nyitott szívű közönsége. Arról az ember
ről van szó tehát, akinek önazonosságát kutató tudata a homályban tapogatóz
va öntudatlanul is a fény felé, a megvilágosodás felé törekszik, mert valahol a 
lélek mélyén már megsejtette, hogy valamilyen óriási, öngyilkos diszharmó
nia felé sodorják, kényszerítik egyre türelmetlenebbül, s egyre rámenősebben 
azok a körülmények, melyeket az elanyagiasodási folyamat keltett életre.

Xavér Vamus koncertjeinek közönsége megsejtett valamit arról, hogy a 
korlátok közé zárt földi valóságon kívül más dimenziók is léteznek, s ahogyan 
Wictor Charon írja, a magasabb világok létformáiban az ideának nem szüksé
ges anyagi formát öltenie ahhoz, hogy mibenlétét közvetlenül meg lehessen 
tapasztalni.

Xavér Vamus koncertjeinek közönségére ráillik Bistey Zsuzsa leírása, me
lyet Charon Az ember két élete című munkájának előszavában olvastunk: „Zaj
lik a csendes forradalom az emberi elmékben, emelkedik a kollektív emberi tu
datszint. Úgy tűnik, valahol lényünk mélyén egyre többen érezzük a végső ki
hívást s végső lehetőséget. De olyan messzire vándoroltunk a tudás forrásától, 
lelkünk igazi otthonától, oly fölényesen dobtuk el régi korok kipróbált irány
jelzőit, úgy megszédültünk a fizikai világ előttünk megnyíló csodáitól, hogy 
nem vettük észre: a legalsó lépcsőn próbálunk fészket rakni a csúcs helyett.”



Amikor orgonaművészünk arról ír, hogy „a hangverseny nem előadás, ha
nem kommunikáció, ahol a muzsikus hangszerén kifejezett gondolataira a kö
zönség megfoghatatlan kisugárzással és vibrációval felel”, akkor hajlandóak 
vagyunk elgondolkodni ugyancsak Wictor Charonnak a lélek kettős életét tag
laló elméletéről, amelyben a fizikai és asztrálsíkon kifejezésre jutó emberi 
megnyilvánulási formákról értekezik. Az ezoterikus tanítások mestere az ere
dendő értelemben vett művészt az asztrálsík hivatásos tolmácsolójának tartja, 
akinek megadatott az, hogy az álom állapotából felébredve az asztrálsíkban 
megtapasztaltakat az érzelmek közvetítésével próbálja átmenteni a földi való
ságba a művészetek kifejezésrendszerének igénybevételével. Az emberi civi
lizációs folyamatokban az egyszeri és megismételhetetlen ritka kevesek teste
sítik meg azokat a művészalkatokat, akiket nem kezdett és nem kezd ki az idő 
vasfoga, akik az időtlenség és örökkévalóság földi gyermekei, s akikről, mint 
példaképeiről, a mélységes alázat hangján emlékezik meg Xavér Vamus is. 
Amikor a szenvedésekkel teli és rövid életű, legendás hírű román zongoramű
vész, Constantin Lipatti előtt hajt fejet, akkor valójában a „teljes vértezetben 
született” ritka kevesek kivételes és megkülönböztetett egyszerisége, nagysze
rűsége előtt ereszkedik térdre, akik Isten kiválasztottjai, a zeneművészetben az 
égi dallam tolmácsolói, s akik arról ismerszenek meg, „hogy néha számunkra, 
emberek számára is lefordítják anyanyelvűket, az istenek beszédét”. A mű
vész nagysága abban mutatkozik meg, hogy ebben a lefordítási folyamatban 
mennyire sikerült „az örökkévalóság megérzéséből és megértéséből fakadó 
erőt kinyilvánítani”.

A tökéletes lefordítást az anyag determinálta földi síkban hiába keressük. 
Ezért igaz Wictor Charon ide vonatkozó megjegyzése: „A soha nem látott el
képzelések hajszolása, az elérhetetlen utáni sóvárgás, a színek, hangok, for
mák és élmények objektiválódása, ami a művészi munka lényege, mind az 
asztrálsík leplezett emlékeinek földi nyelvre való fordítása. Csak a művész lel
ke sokkal mélyebben gyökerezik az asztrálsíkban, mint a többi emberé, s innen 
örök elégedetlensége a fennálló viszonyokkal, partnereivel és önmagával ” 
(Kiemelés: K. K.) Néhány örökké elégedetlenkedő nevét idézném emlékezet
be: Shakespeare, Michelangelo, Beethoven, Leonardo da Vinci. Akkora szel
lemóriásai ők az emberiségnek, hogy az egyéniség nélküli epigonok pl. meg 
sem kíséreltek nyomukba szegődni.

Önmaga képességeivel elégedetlenkedő művész Xavér Vamus is. Ezért ír
ja a Lipattival való összehasonlítás kapcsán: „Harmincegy éves vagyok, tíz
szer annyi hanglemezem van, mint amennyit ő készített, s tízszer, ha nem 
százszor ismertebb vagyok, mint ő lehetett egész életében. Tudom, hogy jól 
orgonálok, s hogy ügyes virtuóz vagyok. De vajon egész idáigi munkásságom
ban lehet-e találni annyi művészi alázatot, mint amennyi Lipatti egyetlen ak
kordjában benne van?”



A lélekbe merülő önvizsgálatnak olyan őszinteségével ajándékoz meg 
bennünket Xavér Vamus, amely az új kor új embertípusának tudatszint váltá
sát jellemzi majd. Az önmaga tetteinek helyénvalóságát állandóan megkérdő
jelező magatartásban a kozmikus értelemben felnőtté váló ember, az élet tel
jességének megélését igénylő ember törekvése jut kifejezésre, aki az életének 
teljességét nem a lényegnek a testtudatra redukált állapotában keresi, aki nem 
áll rá arra, hogy a kilátástalan és kétségbeejtő elidegendés posványába merült, 
eldologiasodott, tudatában meghasonlott és eltorzult ember életét élje azon a 
Földön, amelyet Isten otthonául jelölt ki. Ezért aztán fellázad minden ellen, 
ami asztrál és mentális lénye kibontakozásának útjába áll: a mindenkori dik
tatúrák ellen, amelyeket állandó rettegésben tartanak az egyéniségek, az ere
deti gondolatok és főleg a különvélemények, hiszen ezek elvezethetik az em
bert a harmónia, a belső rend megteremtésének lehetősége felé vezető útra.

Csak a létezés hármasságában kifejezésre jutó egység, a fizikai, az 
asztrális és a mentális szint harmonikus összecsendülésében gyökerező embe
ri élet képes ellenállni minden olyan külső romboló impulzusnak, a környezet 
mindent beszippantó fertőzöttségének, amely, ahogyan Hamvas Béla nevezi, 
az immoralitásban csúcsosodik ki.

Az Aranykor létrejöttének is ez a titka. Az ellenállásra való képesség fo
ka. Személyes kis boldogságunk megvalósulásának is ez a titka. Az emberi lé
lek tökéletesedésének, szelleme kiteljesedésének, az Isten képére teremtett- 
ségnek, önazonosságunk meglelésének egyedül járható útja a bennünk meg
nyilvánuló három szint harmonikus egységére való törekvés.

Xavér Vamus könyvében nem generációs problémaként van jelen a láza
dás, amely a türelmetlen fiatalság helycserét követelő magatartására vezethe
tő vissza, hanem az embernek fiatal korában megnyilvánuló, bizonyos gyer
meki ártatlansággal vegyített nyitottságáról van szó, amikor az ego és az ön
azonosság összefüggésében a minden korban jelenlévő, a külső körülmények 
nyomásának engedelmeskedő bűnbeesés niég elkerülhető.

Ilyenkor a szembenállás még egyéniséget takarhat, a vélemény még nem 
feltétlenül a mérlegelések függvénye, s a különvélemény hangját még nem 
fojtja el a kívülről megidézett félelem. A hármasságot egységben kinyilvání
tó harmonikus emberi létezésnek a külső körülmények irányította szétdarabo- 
lódási folyamata még nem indult be egyértelműen, s a cselekedetekben az ön- 
nönvaló jelenléte még meg tud nyilvánulni a spontaneitás szintjén.

A közönséges generációs helycseréből eredő évezredes konfliktusos szitu
ációkban nem az történik, hogy az ember felismeri -  mint James Redfield írja 
A mennyei próféciában: „az élet értelme összefügg azzal, hogy meghaladjuk 
múltbéli beidegződéseinket, és továbblépjünk az életben” (Kiemelés: K. K.), 
hanem az derül ki, hogy a helycsere szószólói a formalitás, a felszín szintjén 
történő változtatásokért szállnak síkra, s ezt úgy tüntetik fel, mint az emberi



létezés lényegét érintő átalakulásokért folytatott forradalmi küzdelmet. A mú
landóságtól meg nem fertőzhető örök ifjúságnak az az ismertetőjele, hogy so
ha semmilyen körülmények között sem hajlandó semminemű megalkuvásra, 
s éppen ezért a konfliktusok előidézői számára egy idő után veszélyt jelent 
majd az ifjúságra jellemző összeférhetetlenség, mint a mindenkori révbeju- 
tottság ellen való örök lázadás megnyilvánulása. Az így értelmezett fiatalság 
nem ismeri az idő korlátait sem. Gondoljunk a ritka fiatal nyolcvanévesekre 
és a nagyon gyakori húsz-/harmincéves aggastyánokra.

Xavér Vamus az időtlen ifjúság képviselője. Életvitele nem áll ellentétben 
a könyvében leírtakkal. Magyarul: nem bort iszik és vizet prédikál. Nála a szó 
és a tett nem kettő, hanem egy. Hamvas Bélának a Mágia szuírábán kifejtett 
ide vonatkozó gondolatmenete arra is utal, hogy ez a természetes. „Nem lehet 
valamit maradéktalanul tudni, csak éppen a megvalósítás képessége fölött 
nem rendelkezni. Aki a szót nem tudja megvalósítani, tulajdonképpen nem is 
érti, miről van szó. De fordítva is. Az eszköz mindig jelzi azt a nívót, amelyen 
a cselekvő célja mozog. A tett pedig a cselekvő eszméit jelzi.”

Nem elég a szó szintjén elanekdotázgatva, elidőzgetve leélni az életet, 
amely az ismerethalmazok deklaratív módon történő kinyilatkoztatásán ala
pul, miközben a gondolat, a szó és a tett közötti kapcsolat megvalósulatlan 
marad, s a végeredmény: az önazonosságától megfosztatott ember permanen
sen hisztérikus állapota, amelyben az emberi cselekedetek a legelképesztőbb, 
a legmegdöbbentőbb iszonyathelyzetek megteremtői lesznek. így jön létre a 
kozmikus rend ellenére a magát mindig új világrendként feltüntetni óhajtó 
torzszülött, amelynek egyetlenegy jellemzője van: az immoralitás.

Nem véletlenül érintettük a ma oly nagyon aktuális új világrend probléma
körét a Xavér Vamus-kommentárok kapcsán, hiszen ő az erre irányuló nyuga
ti törekvések melegágyát belülről ismerhette meg, s miután a „látva látók” kö
zé tartozik, nem hagyja szó nélkül azt sem, hogy az új világrenddel azért még 
sincs valami egészen rendben, hiszen a nagyvárosokban egyre nő a békétlen, 
zúgolódó fiatalok száma, s nem volna szabad „a nyugat-európai civilizációk 
teljes csőd[jé]ről, a boszniai vérengzésekkel kapcsolatban a rádióból ugató, 
kalmár Egyesült Államok kényelmes-kapzsiságáról” sem hallgatni, s arról az 
álszenteskedésről sem, amellyel a média „a harmadik világ nagyfejű, szomo
rú szemű, valószerűtlenül sovány, legyekkel belepett gyermekeit” mutogatja. 
S itt most nem csak arról van szó, amit Zorán Konstantinovié, az összehason
lító irodalomtudományok jeles művelője mondott el egy tv-interjúban, neve
zetesen azt, hogy a posztmodem nyugati társadalmakban minden igazság rela- 
tivizálható, s az ilyen erkölcsi alapra nem épülhet fel egy új igazságos világ
rend. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy mindaddig, amíg az em
beri birtoklásvágy az irányítója a civilizációs folyamatoknak, szóba sem jöhet 
bármiféle új fejlődés. A „semmit sem birtokolok” kozmikus rend igazsága, s



a vele való szembesülés hiánya eredményezte azt is, hogy az ember „Az élet 
megtartásának és odaadásának választásában -  mint Hamvas írja -  mind ez 
ideig elbukott”, mert megfeledkezett az írásról: „Mert semmit sem hoztunk a 
világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit.”

Majd amikor általánosan elfogadottá válik az emberek körében az a felis
merés, amelyet Szabados György úgy fogalmazott meg egy tv-beszélgetés so
rán, hogy sem az ok, sem a cél nem vagyunk, hanem csak AZ ÚT, akkor majd 
esetleg beszélhetünk egy új világrend kialakulásának a beindulásáról. Arra vo
natkozóan pedig, hogy mi ez az út és mi a lényege, Jézus Tamásnak adott vá
laszát idézzük János apostol evangéliumából: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” Csak így lehet a 
Faludy György megfogalmazta „mennyei rendet” önmagunkban megteremte
ni. S hogy a vonatkozó verssorokat Xavér Vamus idézte, az sem a véletlen 
műve. Mert véletlenek nincsenek. Csak törvényszerűségek vannak. Az azonos 
kódrendszerekben gondolkodók előbb-utóbb egymásra ismernek. Egymásra 
találnak. Ez törvényszerű.

Úgy tűnik, Xavér Vamus már megteremtette a maga mennyei rendjét, an
nak ellenére, hogy mint maga is tudja, nem tartozik a „tiszta egyéniségek” kö
zé, akikben a sorshoz kapcsolódó alkati adottságok egyértelműen jutnak kife
jezésre, s szintézisük adja meg a harmóniát. Az általa zavart egyéniségeknek 
nevezetteknél, ahová saját magát is sorolja, a feloldhatatlannak számító ellen
tétek -  ti.: „férfi vagyok-e vagy nő, hogy férfiakhoz vonzódom-e vagy a nők
höz, hogy színes vagyok-e vagy fehér, hogy a XXI. század gyermeke vagyok-e 
vagy a reneszánsz Firenzében születtem” -  az önismeret révén lesznek felold
hatóak. „Az önismeret talán legnagyobb haszna abban áll, hogy jellemünk 
egyensúlyának megteremtésével sok kerülő úttól megóv bennünket, mentesít 
a csalódások legkeserűbb fajtájától, az önmagunkban való csalódástól, és 
megkímél a legfájóbb büntetéstől: a nevetségességtől.”

Xavér Vamus gondolatébresztő kilencvennégy oldalas kis könyvecskéjé
nek kommentálását nem fejezhetem be anélkül, hogy ne térjek ki a legszebb 
üzenetre, amelyet a Minden Létezőnek ez a csodálatos öntörvényű teremtmé
nye fogalmazott meg a magyar fiatalok számára, de akár azt is mondhatnám, 
hogy az új kor új embertípusa számára, ugyanis az ember összes, évezredek 
óta felhalmozódott gúzsbakötő beidegződéseinek mibenlétét mezíteleníti le, 
amikor felteszi a kérdést arra vonatkozóan, hogy miből is áll tulajdonképpen 
az a társadalmi mechanizmus, amely útját állja az emberi szabadságra való tö
rekvésnek, és lehetetlenné teszi annak teljes értékű megnyilvánulását. A vá
laszt ismerők egyszerű, megértést és jóságot sugárzó modorában teszi fel a lé
nyeget magába foglaló schleirmacheri kérdést: „Mitől féljünk, és mitől ne?” 

Az emberi tudatváltás egyik feltétele az, hogy az egyén megkísérel szem
benézni szorongásaival, félelmeivel annak érdekében, hogy felszabaduljon a



megigézettség a bénultság állapotából, ugyanis „minden szembenézés győzel
met arat majd -  állítja Vamus. -  Közelről szemlélve félelmeink tárgyát, azok 
nagyobb része nevetségessé, a maradék pedig kikerülhetővé válik”.

Orgonaművészünk azt is tudja, amit egyre több másképpen gondolkodó 
hangoztat, nevezetesen azt, hogy az energiaként éterbe kerülő emberi gondo
latok a földi értelemben vett megtestesülés lehetőségét is magukban hordják: 
objektiválódnak, s ezért kell nemcsak a gonosz cselekedetektől, de a gonosz 
gondolatoktól is óvakodnia az egyénnek, hiszen azok tárgyiasulva a megidé- 
zőt sújtják. A szívben lakozó értelmetlen és oktalan, víziók formájában jelen
lévő félelem létének igazolás az a korszakonkénti testet öltött végleges rom
lást, teljes összeomlást előidéző állapot, amely az emberi társadalmak kataszt
rófájában jut kifejezésre.

Csak magától a beidegződött félelem érzésétől kell félni, mondja Vamus, 
mert az erkölcsileg lezülleszti, lelkileg pedig kiégeti, elsorvasztja az embert. 
Éppen ezért „senkit ne tekintsünk nagyobb jótevőnknek, mint aki fokozza 
bennünk az élet vidám bátorságát”.

A hallástól megfosztott, teljes süketség börtönébe zárt Beethoven 9. szim
fóniájának Örömódája jut eszünkbe e sorok olvasása közben. A IV. tétel viha
ros bevezetése után „megtorpanás következik -  írja Kárpáti János a szerző 
mintha keresné a méltó befejezés, a szenvedés által kiharcolt öröm hangokba 
öntött formáját”. A fizikai sík valóságán felülemelkedni képes emberi lélek 
teljes győzelme szólal meg az egyszerű, s ugyanakkor elsöprő erejű melódiá
ban. „Átkarollak, embermilliók”, így szól az egész emberiséghez az önazo
nosságát végérvényesen meglelő süket zeneszerző, aki a szenvedésnek, mint 
e világi realitásnak, minden kegyetlen gyötrelmét, megpróbáltatását megta
pasztalta, s azt megtagadva jutott el önmaga örömben való újjáalakításához: a 
megváltáshoz.

Az emberi élet egyszeri szépségének és méltóságának mibenlétét keresen
dő Xavér Vamus azt a számunkra teremtett világ minden apró megnyilvánu
lásában képes felfedezni, s így válik tolla nyomán valós értékké a létezésnek 
az a dimenziója, melyről a 20. század végére az önmaga istenítésébe belefe
ledkezett ember önként lemondott: vagy azért, mert jelentéktelennek tekintet
te/tekinti, vagy azért, mert magától értetődőnek tartja pl. a napsütést vagy az 
almatermésétől roskadozó fák látványát. S ehhez a dimenzióhoz éppen úgy 
odatartozik a plátói gondolat is, mint Debussy érzékien gyönyörű zenéje.

Ez a fiatalember azt is tudja, hogy a fizikai valóság szintjén, vagy ha úgy 
tetszik, a múlandóság szintjén valóban semmit sem birtokolunk, tehát semmit 
sem veszíthetünk el. Ezért is oktalan és értelmetlen a félelem, amely abból 
származik, hogy „a házunk összeomlani készül”, esetleg „elveszítjük munkán
kat”, hogy „szörnyetegek vesznek bennünket körül”, vagy éppen „elhagyott a 
kedvesünk”.



Amikor azt állítja, hogy csak a műveltség mentheti meg az életünk* 
szén „kizárólag a könyvek, a festmények, a szimfóniák, a költeményei 
szobrok Sárga Útja vezethet el bennünket a gondolatok örökké valósáj 
Smaragdvárosába”, akkor lényegében az eltömegesedettségében eldobj 
dott világból való kivezető út irányjelzőire hívja fel a figyelmet. Ez 
egyén segítségére lehetnek az önismeret által megteremthető belső rend 
reállításában.

Irányt tévesztett világunknak nemigen adható ennél nemesebb ajánd 
Köszönöm, Xavér Vamus!



A SZERETETRŐL





A HIT REMÉNYÉBEN 

Szeretet nélkül nem volt múlt, nincs jelen, és nem lesz jövő

Amióta arra tettem fel az életem, hogy az életenergiát elszippantó gyűlö
letnek még az írmagját is kiirtsam mind gondolataimból, mind pedig tetteim
ből, nagyon érzékenyen érint, ha észreveszem, hogy ismét felülkerekedik lel
kemben az emberi világ dolgaitól való megcsömörlés és undor érzése, mert a 
lélek körülmények okozta elnehezülése ideig-óráig megfoszt attól a kegyelmi 
állapottól, amely a világom törvényeivel összhangban való létezés csendes 
örömének életenergiát adó forrásait zárja el előlem. Ilyen megfertőzött hangu
lat kezdett eluralkodni bennem -  mert a napi történéseket a régi beidegződé
seknek engedve túl közel engedtem magamhoz - ,  amikor kézbe vettem 
Harmath Károlyiak a Fórum és az Agapé Könyvkiadó kiadásában 1998-ban 
megjelent A hit reményében című könyvét, azzal a céllal, hogy végigolvasva 
eleget tegyek a felkérésnek, és megírjam a kiadványról szóló recenziót. Az el
ső két írás elolvasása után tudtam, Isten aznapi ajándékát kell tisztelnem eb
ben a kötetben, hiszen olvasása közben a mondatok egymásutánja szétoszlat
ta bennem a csömör, az undor és az utálat életre keltette feszültséget, s hama
rosan a ráismerés boldog érzése segítette át földhözragadtságba feledkezett 
lelkemet abba a dimenzióba, amely szellemem otthonává lett az önnönvalóm- 
ra találás éveiben.

Nem véletlenül és épp akkor kezdtem el a könyv olvasását. Eljött az ide
je, mert a többi között az volt a feladata, hogy Isten eszközeként átsegítsen egy 
válságos pillanaton. Azt is rögtön tudtam, hogy nekem, a zombori evangéli
kus templomban egykor zsoltárokat éneklő és orgonán játszó, protestáns szel
lemben nevelkedett hívőnek, aki ma már valószínű kissé eretnek beállítottsá
gúnak is tekinthető a vallási kánonokat, de nem Jézus tanítását illetően, tehát 
nekem éppen egy katolikus és Ferenc-rendi szerzetes írásaival kell közelebbi 
kapcsolatba kerülnöm, mintegy bizonyítván azt, hogy Istenhez nem lehet kö
zelebb jutni előírásokban, rendeletekben előre rögzített, egyedül üdvözítő 
úton. A lényeg, a cél: minél közelebb kerülni Istenhez, az utak különbözősé
ge pedig szükséges, hiszen „Minden személy egyedi csoda és titok”, „Minden 
ember egyedi teremtmény”. A mód, ahogyan Harmath Károly hitet tesz írásai
ban mind az egyes ember, mind pedig az egyes közösségek, népek másságra



való joga mellett, azt bizonyítja, hogy mindannyiunknak, akik ide születtünk, 
Isten különleges kegyének ajándéka lett a számos etnikum egymás mellett élé
sének ténye, a látni tudók pedig megtapasztalhatták és megtanulhatták, ho
gyan kell „mindenkit elfogadni a saját identitásában”.

Gondolatokban, életre vezető bölcsességben gazdag kiadvány ez a könyv, 
amely az 1990 és 1998 ősze között a H itéletbe  megjelent életteli írásokat 
foglalja magába, hitelt téve amellett, „hogy az igazság és a nagy dolgok az 
egyszerűségben rejlenek”. Nem véletlenül beszélünk az írások életrevalóságá
ról, hiszen éppen az, amit felrónak szerzőjének, tehát hogy sok a konkrét pél
dából való kiindulás, valamint az élcelődő stílusnak, az egyházi szennyes ki
teregetésének elmarasztalása olyan hitelt érdemlő jellemzői elmélkedéseinek, 
amelyek a vallási megosztottság évszázadaiban létrejött előítéleteket rombol
ják le, hiszen írásai ily módon minden Isten-keresőhöz szólnak. Dogmamen
tes kezelése a negatívumoknak, a velük való szembesülés mindenkor a gyó
gyulás, a megújhodás lehetőségének melegágya volt, az önnönvaló korlátain 
való felemelkedés képességéé az emberi tudatszintváltás viszonylatában. Mint 
tudjuk, e nélkül a valódi megújulás megvalósíthatatlan. Mellesleg az ember
nek, mint Isten teremtményének, nagyszerűsége abban is megnyilvánulhat, 
hogy mennyire képes önmaga rossz és káros beidegződéseit felismerni, szem
benézni velük, és legyőzni őket. Nincs nagyobb győzelem, mint a magunk fe
letti. Nincs nagyobb ellensége a haladásnak, mint az emberi tévedhetetlenség
be vetett öntelt hit.

Harmath Károly könyve pontos felmérése jelenvalóságunk, s abban az 
ember lelke, szelleme állapotának mind szükebb pátriánkban, mind pedig az 
azt körülvevő környezetben. A válságokkal terhes, katasztrófát, kiúttalansá
got, megsemmisülést sugalló ezredvég utolsó évtizede, úgy tűnik, az emberi 
lélek és szellem helytállásra való képessége mértékének, egyszóval megmé
rettetésének időszaka, hiszen a reneszánsz idején önmagát a mindenség mér
tékévé tevő ember, az uomo universale, akinek ebben a szellemben való 
továbbfejlődése a 18. században az Istent kiiktató emberi értelem legyőzhetet
lenségébe, tévedhetetlenségébe vetett hitben tetőzött, mert elhitette önmagá
val, hogy legyőzheti a természetet, társadalmi reformok útján biztosítani tudja 
majd az emberhez méltó életvitelt a szabadság, az egyenlőség és a testvériség 
realizálásának viszonylatában; nos, tehát ennek a fejlődési ívnek az eredmé
nye a ma embere, aki ha képes lenne szembenézni az emberi ráció megistení- 
tése révén létrejött valósággal a kialakulóban levő új világkép, új világrend le
téteményeseként megállapíthatja: odajutottunk, hogy „ember nélkül gondol
kodunk az emberről”; „a pénz, az idő, a terület, az összekötő folyosók, a gépek, 
a gyáripar, a hadiipar és az állatok megfelelő súllyal említődnek a világ képé
nek latolgatásakor, de az ember közreműködéséről, az élő ember részvételéről 
alig esik szó”.



Az Istennek emberen kívül való helyezése, ahogy C. G. Jung megállapí
totta, megfosztotta az embert mikrotheoszi jellegétől, ennek pedig az lett az 
egyenes következménye, hogy „a nem Istenben gyökeredző egyén képtelen 
ellenállást tanúsítani a világ fizikai és morális hatalmával szemben”. A világ 
eldologiasodott, s benne az ember eltömegesedett. Korunkban „mintha vissza
fordult volna a fejlődés”, írja Harmath Károly erre vonatkozóan, lévén, hogy 
megjelent az „önmagán kívül él”-ő ember, aki az elautomatizálás útját járja, s 
mára már teljesen feladta azt az Istentől eredendően kapott státusát, hogy 
„gondolkodásra teremtett értelmes és szabad lény”. Ezért történhet meg pl. az, 
hogy általános lelki és szellemi gettóhelyzetté minősül a formális szempont
ból rangsorolt geopolitikai kisebbségi helyzet, holott „Isten előtt mindig van 
helye a kisebbségérzetnek. De emberek e lő tt. . . ”

Miközben előállt helyzetének tarthatatlanságát mindennap százszorosán 
kénytelen megtapasztalni az ember, mert képtelen felismerni, hogy „a ben
nünket körülvevő légkört is magunk alakítjuk”, a kiútkeresésben ismételten 
állandóan az Istent kihagyó szándék vezérli. A két világháború csak látszatbé
kével végződött, a lényeget illetően a háború tovább folytatódik. „Korunk em
bere nem tud mit kezdeni a békével”, állapítja meg szerzőnk a francia atom
robbantásokat kommentálva.

Mindez pedig azért történhet meg, mert az eldologiasodott ember életének 
minőségét nem „a szellem szintjén és világában keresi”, hanem az anyagelvű- 
ségben megnyilvánuló mennyiségben, s ilyen szempontból „a háború minden 
okot megszentelhet. . . ” Ezért történhet meg még ma is itt, hogy papok szen
telik fel a hadba indulók, ölni készülők zászlóit.

S ezzel el is érkeztünk már egy másik, ehhez szorosan kötődő, s vele ösz- 
szeftiggésben levő jelenséghez, amely az elmúlt tíz évben létrejött ún. politi
kai hatalomváltásban jut kifejezésre, nevezetesen, hogy a közép-kelet-európai 
országokban az új hatalom az egyház segítségével akarja megerősíteni saját 
pozícióit, ezért jelennek meg máról holnapra oly nagy számban az új hívők. 
Az újdonsült templomépítők, akik nem lélekben tapasztalták meg Isten jelen
létét, meggyőződés híján magának a keresztény életvitelnek további hatvá
nyozott profanizálásához, hamvasi értelemben, eltömegesedéséhez járulnak 
hozzá, hiszen a „mindent megkaparintani akaró élet zajával” „keresztény ün
nepekből . . .  pogány szokást” csinálnak, s „az emberi én önátadását az isteni 
Te-nek” felcserélik a keresztény ünnepek puskaropogás zajával fűszerezett 
terüljasztalkámjával, jobb esetben a népi betlehemesdivel.

Észzárlatról beszél Harmath Károly a máról holnapra katolikusokká lettek 
összefüggésében. Én ehhez hozzátenném: ez jellemző minden olyan újdonsült 
megkereszteltre, akinek vallásossága nem megtapasztalt Isten-hitben gyökere
zik, aki nem tudja, hogy a földi élet Isten ajándéka, aki Hamvas Béla-i érte
lemben, képtelen a hitet imaginációjába helyezetten megvalósítani a mértéké



re szabott életet, s így annak sincs tudatában, hogy egyedül a hit segítheti az 
embert a korlátain, beidegződésein való felülemelkedésben. Az elmúlt évti
zedben, amelyet a „gyökérrágó korszak” vezetett be, majd pedig a változás 
„tájunkon az esztelenség gyilkoló hadjáratában” folytatódott, miközben a féle
lem szele elfújta a józan gondolkodás utolsó foszlányait is, amikor fő bűnné 
vált a békéért való küzdelem, amelyet az embargós korszak követett, s amely
ről vakságunkban nem vettük észre, hogy „régen bekövetkezett”, lévén, hogy 
„amikor szívünket és eszünket sújtotta, rá se hederítettünk”, nos tehát, amikor 
nemzetközi rezolúciók, deklarációk és béketárgyalások vesztették hitelüket, 
mert kiderült, hogy égtájunkon, de a nagyvilágban is, a becsületszót is halálra 
ítélték, s a „sültgalamb-várás” állapotába ájult, reményét vesztett közösségün
ket már a rettegés, a bizonytalanság érzése kerítette hatalmába, miközben „a 
saját egyéni boldogságot kereső értelmiségi”-jeink a has és a kényelem paran
csának engedelmeskedve megfutamodtak vidékünkről, ezekben az időkben 
hónapról hónapra írta Istentől sugallt, kiutat mutató üzeneteit a Hitéletben 
Harmath Károly, nemcsak a katolikusok, de mindannyiunk számára, hogy 
megkönnyítse az eligazodást abban a tudathasadásos társadalomban, amely
ben a médiumok hőssé nyilvánították azt, „aki a legbrutálisabb módon erősza
kolja meg, és gyilkolja le embertársait”. Aki képes volt szavaira odafigyelni, s 
megszívlelni azokat, feltehetően sok felesleges rettegéstől megmenekült.

Lássuk csak, halálhörgéstől visszhangzó korokban a könyv szerzője sze
rint mi adhat reményt az embernek: „Hiszek abban, hogy Isten a jóság és a 
szeretet Istene, és ezért semmit sem tudunk annyira elrontani, hogy ő helyre 
ne tudná hozni. A kudarcokat, a fájdalmakat, a szenvedést, a háborút pedig 
nem Isten akarja, hanem az emberi gonoszság váltotta ki”, „Isten az élet ura, 
aki a legkilátástalanabb helyzetből is ki tudja emelni azt, aki Rá hagyatkozik”. 
Ugyanis a hittel rendelkező ember a krízisektől terhes időkben nem teszi fel 
remegve a kérdést: mi lesz velünk, mert a hitből erőt lehet meríteni „a kitar
táshoz és türelemhez, a megfontoltsághoz és a bölcs lépésekhez”. A hitre tá
maszkodó ember számára nincs rossz korban, rossz helyen, rossz helyzetben 
való élés, csak jelen pillanatban megvalósított élet van, s „a keresztény, jólle
het a jövő embere, teljes szívével és leikével a jelennek él, s úgy végzi felada
tait, mint akinek csak most van lehetősége arra, hogy egy utolsó szép tettet vi
gyen végbe Isten örömére és saját üdvössége érdekében”.

A példa Jézus élete, aki „nem veszítette el a fejét a szenvedésben”, és aki
nek „meg kellett ízlelnie az emberi aljasság minden mocskát. Mégis kitartott, 
és megtanított arra, hogy csak a szenvedés juttathat el a föltámadásig, a győ
zelem csak a kereszt árán érhető el”. A hit embere tehát tudja, hogy „Isten ott 
is működik, ahol már az emberi ész fölmondott”. írásaiban erről igyekszik 
meggyőzni olvasóit Harmath Károly, nemcsak a szó erejével, hanem szemé
lyes mindennapi realizált életével.



Szerzőnk azt is tudja, hogy minden ember a mértékére szabott feladattal 
küldetett erre a világra, s ilyen szempontból „a hivatás nagysága nem attól 
függ, hogy valaki pap vagy szerzetes, fogorvos vagy pedig utcaseprő”. A lé
nyeg a személyre szóló keresztekben van, meg abban, hogy az ember, mint 
„isteni sorsra méltó lény”, mindig a jelenben élve miképpen sáfárkodik a rá
bízott isteni ajándékkal, az élettel. A hitében erős, önmaga megváltását kuta
tó ember útja akkor lesz reményteljes, ha tudja, hogy az ő ideje a jelen, mert 
csak abban ismerheti fel mi végre teremtettségének célját, egyben felelősséget 
is vállalva tetteiért, s ilyen összefüggésben a tovatűnt múltnak, vagy a még be 
nem következett jövőnek, nincs meghatározó szerepe. Mindez pedig szoros 
kapcsolatban van az Istentől kapott „legnagyobb kiváltság”-gal, az pedig „a 
szeretni tudás, a szeretni akarás és a szeretet gyakorlása”. Ezért mondhatta Pi
linszky János is azt, hogy „szeretet híján a valóság a semmibe hanyatlik”. Et
től a felismeréstől indíttatva írja le Harmath Károly: „Az ember ugyanis Isten 
nélkül egyszerűen lehetetlenné válik”, meg azt is: „Szeretnék odabújni min
den ember szívébe, és megsúgni, belelehelni, hogy a szeretet mellett van Sze
retet is. Tökéletes, korlátlan, megbízható, győzedelmes, elmúlhatatlan . . . 
Szeretet nélkül nem volt múlt, nincs jelen, és nem lesz jövő.”

Oktalanság a lelki rövidlátásból eredő világvége-hangulatból a kiútkere
sést az emberi jóslatokra bízni, hiszen a hit embere tudja, hogy Istennek az 
emberiségre vonatkozó tervében nincs helye a rombolás szándékának; a go
noszság, a becstelenség, a kíméletlen uralomvágytól való, akár testvérgyilkos
ságba is torkolló, gyűlölettől elvakult emberi megnyilvánulások megsemmi
sülését pedig nem kell sajnálni.

Karácsony ünnepe van közeledőben. Mai körülményeink figyelmeztetnek 
bennünket arra, mivel járt, jár az, hogy nem hittük el: Isten azért küldte egy
szülött Fiát erre a földre, hogy mérhetetlen szeretetének adja tanúbizonyságát. 
Hogy az életenergiát adó isteni szeretet miképpen működik, Harmath Károly 
csodálatos, Istentől áldott párbeszédre invitáló könyve adhatja meg a választ. 
Az ünnepekre készülődve figyeljünk oda arra, hogy mit is mond: „Mert ha Is
ten megszületik bennünk, családunkban, a társadalomban és az emberiségben, 
akkor már nincs mitől rettegni. Ha beleépülünk Istenbe, akkor nem kell a vég
től rettegnünk.”

Úgy vélem, A hit reményében című könyv szépen megfér az Üzenethozó 
szalmából rakott jászla mellett. Valódi, Istentől áldott karácsonyi ajándék. 
Nemcsak a katolikusoknak. Hűséggel itt maradt mindannyiunknak!



KRISZTUS-VÁRÓ KÖSZÖNTŐ

Az időszámításunk előtti ötödik század második felében élt és alkotott a 
feltehetően Luból származó Mo Ti, azaz Mo-ce, vagyis Mo úr. Lényegében 
Konfucius művét folytatta, de mesterénél eredetibb elme lévén, vallása sze
mélyes jellegével az ég akaratához igazodott, ellentétben kora társadalmi jel
legű vallásosságának gyakorlatával. Hogy őt hozzuk emlékezetbe 1999 kará
csonyának előestéjén, nem véletlen, hiszen tanítása a szeretetről, a Krisztus ál
tal megidézett Szeretet Istenéről szóló tanítással van összhangban. Konfucius 
altruizmus fogalmát fejlesztette tovább, és megalkotta az egyetemes szeretet
ről szóló elméletet, a kién ait, állítván, hogy annak szellemében, annak törvé
nyei szerint élve a földi élet realizálása folyamán az emberiség megteremthe
ti a rendet ebben a világban.

Ismeri a szeretet másik kategóriáját is, amely nem más, mint a megkülön
böztetésekkel élő szeretet, vagyis a pie ai, amely az egyetemes szeretet gya
korlatával ellentétben az emberi világot a gyűlölet, az erőszak révén romlásba 
taszítja. A kölcsönös szeretet hiányával magyarázza a világon eluralkodott 
zűrzavart, és azt állítja, hogy „Ha a világon mindenütt az egyetemes szeretet 
uralkodnék, egyik ország sem támadná meg a másikat, egyik család sem há
borgatna más családot. . . ”

Tanításában a „Szeresd felebarátodat, mint önmagádat” axiómája is kife
jezésre jut. Felteszi a kérdést: „Ha valaki olyannak tekinti fiát, öccsét vagy 
alattvalóit, mint saját magát, barátságtalan lesz-e velük szemben? Ha nincs 
több gyűlölet és ellenségeskedés, lesznek-e tolvajok? Ha más házát olyannak 
tekintjük, mint a magunkét, ki fog lopni?”

Akárcsak Jézus, Mo úr is, nem elvont igazságokkal igyekezett érvényt sze
rezni tanításának, hanem egyszerű, a mindennapi életből vett példákkal pró
bálta emberközelbe hozni tantételeinek vonatkozó tanúságait, amelyeknek kö
zéppontjába az egyetemes szeretet elvét helyezte, mint olyan egyedüli lehető
séget, mely függvénye a földi emberi valóság bűntől való megtisztításának. 
Hangsúlyozta, hogy a világ megváltását magába foglaló szeretet nem tesz kü
lönbséget az emberek között, de azt a felismerést is megfogalmazta, hogy „Ez 
az egyetemes szeretet jó, igazságos, de a gyakorlatban nem valósítható meg! 
Mindenki kívánná az egyetemes szeretetet, de megvalósíthatatlan”.



Jézus kétezer évvel ezelőtt valóságossá tette az egyetemes szeretetet, ami
kor a bűnösöket, az elesetteket, a társadalomból kitaszítottakat ölelte magá
hoz, és ezzel megmutatta az utat, melyen haladva az emberiség a földi való
ságban is létrehozhatja az annyira áhított aranykort. Az elmúlt kétezer évben 
csak nagyon kevesen léptek a tanítása szellemében kijelölt útra, sőt egyre 
gyakrabban annak ellenére élt az emberiség.

Mindaddig, míg az emberek szívében valóban nem születik meg Jézus, az 
egyetemes szeretet szellemében megvalósítható értelmes földi élet helyett az 
emberi létezés anyagba merevedő elnehezüléssel egyre visszatarthatatlanab- 
bul az elállatiasodás peremére sodródik. Hacsak annak a gondolatával is meg 
tudnának barátkozni, hogy a mind ez ideig ellenségnek tekintett embertársa
ink az elkövetkezőkben ne ébresszenek többé gyűlöletet a lelkűnkben, olyan 
ellenszenvet, amelynek forrása a másságra való jogot tagadó emberek között 
különbséget tévő szeretet, akkor máris megtettük azt a legnehezebb, tudat- 
szintváltó első lépést, amely áthatottan a jézusi egyetemes szeretet megváltó ere
jétől, valóban képessé tesz majd bennünket „a világ javáért való cselekvésire.

Ezért hát, mindenki a mértéke szerint, szívében engedje megszületni a 
messiási Üzenethozót ezen a karácsonyon, hogy az életre vezető keresztényi 
eszme a szólamok világából, ahova eddig taszíttatott, végre a mindennapok 
felvállalt és cselekvő valóságába kerülhessen át.



SZÉLJEGYZETEK AZ ÚTRÓL HÁROM TÉTELBEN

„Elég újra és kifejezetten hangsúlyozni, hogy az újkori életben a szellemi
ség éppen úgy van jelen, mint minden korszakban, de a szellemiség nem rea
lizálódik. Nem realizálódik pedig azért, mert az ember az anyagi természetet 
nem az örök atyai szeretet szellemében, hanem Énjével kívánja művelni. Ez 
pedig egyáltalán nem megy” -  olvashatjuk a többi között Hamvas Béla 
Scientia sacra I. című kötetében. A megállapítottak egyenes következménye 
pedig az, hogy „a szellemiség a természettel nem érintkezik, a világ két fele 
között a viszony s a kapcsolat megszakadt: a szellem merő idealitásban ma
rad, mert realizálatlan, millió kötetben fekszik fölöslegesen, értelmetlenül, a 
szellemi ellenőrzés alól felszabadult természeti erők szabadosán garázdálkod
nak és elvadulnak, ami az államelméletben, a társadalomban, az ember egyé
ni sorsában és lelkivilágában egyaránt látható és tapasztalható”.1

Sinkónak az emigráció első évében, 1920-ban megírt emlékirata, Az út, 
egyértelműen kötődik az idézett megállapításhoz, lévén hogy a benne kifeje
zésre jutó szellemiség és a szerzőnek abban gyökerező lelki és szellemi fejlő
dése, amely egy emberben lezajló tudattágítási folyamat nyomon követésére 
ad lehetőséget, egészen 1990-ig, első ízben történő megjelenéséig a realizálat- 
lanság állapotába kényszerült, nevezetesen azért is, mert mint a Komlós Ala
dárnak írt Sinkó-levél is tanúsítja: „Én akkor megijedtem attól, hogy a kézirat 
csakugyan nyomdába kerüljön, mert mindennél erősebb volt az egyébként jo 
gos aggodalom, hogy ez a kézirat, ha Horthyék kezébe jut, fegyverré válhat, a 
fehér terror fegyverévé.”2

Sinkó aggodalmát a korabeli fizikai valóság viszonyrendszerének nagyon 
is reális felismerése igazolja, hiszen a szellem ellenőrzése alól az első világ
háború idején, valamint a forradalmi időszakban felszabadult és elvadult, el
sődlegesen az anyagelvűség irányította nyers erők tombolásában kifejezésre 
jutó valóság semmi esetre sem óvhatta volna meg Az lí/ban feltárt erkölcsi di
lemmák feloldására irányuló sinkói világot az eltorzítástól, a meghamisítások
tól, hiszen az erőszakba süllyedt emberi ego irányította környezet a totalita- 
ritásában megnyilvánuló anarchia letéteményesévé vált, s a teljes erkölcsi 
mértékvesztés melegágya lett. Ilyen körülmények között a jót és a rosszat,



mint Hamvas idézett írása is megállapítja: „mindenki egyénileg kénytelen 
még csak nem is egyszer s mindenkorra megállapítani, csupán adott esetre 
rögtönözni”.3

Az irodalom szférájában maradva, számomra egy-egy írott szöveg életre
valósága ebben nyilvánul meg, hogy a benne kifejtettek, elmondottak milyen 
mértékben segítenek hozzá a saját világomban felmerülő erkölcsi és egyéb di
lemmák feloldásához olyképpen, hogy azok lelki és szellemi fejlődésem tu- 
dattágítási folyamatában is felszínre juthassanak, hiszen az embernek alap
szinten először is önmagát kell megértenie ahhoz, hogy mások megértését is 
megkísérelhesse az e világi létezés elviselhetővé és értelmessé tevésének ösz- 
szefíiggésében. Ilyen értelemben Az út egy olyan kommunikációs viszony ki
alakítására adott nekem lehetőséget, amely a mai eldurvult és értékvesztett va
lóságban a világom megőrzésére irányuló törekvés erkölcsi koordináta-rend
szerének felállításában tudott segítséget nyújtani. Végeredményben arról van 
szó, hogy az egész huszadik század megnyilvánult és megnyilvánuló valósá
ga a szellemiségében fejlődésképtelenné lett nyugati civilizációs folyamatok 
viszonylatában elérte azt a fokot, amikor „az individualista és improvizált mo
r á l . . .  elveszti törvényes jellegét, s végül a jó és a rossz nem jelent mást, mint 
egyéni érdeket, amely naponként és percenként változhat”.4

Az elmondottakért van hatványozottan olyan nagy szükség arra, hogy Az 
«/hoz hasonló írásművek szellemiségét a realizálás lehetőségének szintjére 
emeljük, hiszen ez az emlékirat az irányt tévesztett, kiutat kereső ma embere 
számára sokféle tanúság levonására nyújt lehetőséget. Ilyen például az, hogy 
máról holnapra parancsszóra nem lehet megváltoztatni az emberek tudatvilá
gát, nem lehet a régi, idejétmúlt vagy káros beidegződéseket egy tollvonással 
megsemmisíteni; az átminősítés folyamatát először önmagunkban kell elindí
tani, s önmagunk, nem pedig környezetünk megváltásán kell elsősorban fára
doznunk. Helytelen az embernek, mint C. G. Jung írja, a „társadalmi szerep
pel való azonosulásba5, hiszen az tudathasadásos állapotokhoz vezet. Semmi
lyen cél érdekében a gyűlöletszítást, az erőszak alkalmazását nem lehet iga
zolni, az erőszak alkalmazása ugyanis a legszentebb célkitűzések, vagy ha úgy 
tetszik, a mindenkori nagy eszmék tisztaságát bemocskolja.

Az út köztudatba helyezése lehetőséget ad a megválaszolatlan etikai kérdé
sekkel küszködő mai embernek arra is, hogy válaszkeresésében végigkísérje 
egy ember szellemi és lelki dimenzióinak fejlődési ívét a tudattágítás reláció
ján, mert ily módon egyértelműen arra is fény derül, hogy az ember, világá
nak törvényszerűségeivel összhangban cselekedve, az elembertelenedett és 
válságos történelmi pillanatokban igenis megóvhatja magát attól, „hogy le
csússzék az eltömegesedésbe”.6

Mint a „belső látás útjára” lépett sinkói példa is bizonyítja, ehhez arra is 
szükség van, hogy a Jung szerinti „ún. nézet- és vélemény-hitet”7 - ,  amely fő



lég az értelmiségre jellemző a válságokkal terhes pillanatokban -  képesek le
gyünk felcserélni „a megtapasztalt, átélt hit” életrevezető valóságával, mégpe
dig annak érdekében, hogy a nyugati ember szelleme, amely a történelmi fej
lődés során „hitre és tudásra hasadt szét”, és „az emberi természettől elidege
nedett intellektus” glorifikálásába fulladt bele, végre vissza tudjon térni a 
jungi értelemben vett „saját természetéhez”, s ily módon vegye elejét a „mú
landó és önös tudatvilág”-ú egóban kifejezésre jutó álszellemiség emberi léte
zést megnyomorító érvényesülésének és egyeduralmának.8

E néhány megjegyzés Az út aktualitását hivatott emlékezetbe hozni a 
Sinkó-centenárium vonatkozásában.

*

Az út Sinkó lelki és szellemi fejlődésének állandó tépelődések közepette 
kibontakozó állomásait rögzíti, s emberközelbe hozza az öntudatosodási fo
lyamatban megnyilvánuló különböző változatokat, mint maga is íija: „a pozi
tivizmustól a bűnvállalás etikájáig és a kereszténységig”.9 Az adott történelmi 
pillanat, ti.: az első világháború, a Tanácsköztársaság kikiáltása és a rákövet
kező fehérterror sűrítetten juttatta kifejezésre a létezésnek mindazokat az 
anyagelvűségen és racionalitáson alapuló megnyilvánulásait, amelyek a ham- 
vasi értelemben világát megvalósítani szándékozó ember és az eldologiaso
dásba, eltömegesedésbe zuhanó és elaljasodó környezet között feszülő ellen
téteket egyértelműen és hatványozottan felszínre hozták. Úgy is mondhat
nánk, ideális pillanata volt ez a létezésnek -  akárcsak a mai is, s ezért érzem 
Az út című művét ennyire aktuálisnak - ,  abból a célból, hogy az élet értelmét 
az értelmetlenség állapotainak közepette kereső embernek félreérthetetlen 
módon meg- és felmutassa az ok és okozat összefüggésében azoknak a nagy 
történelmi tévedéseknek a forrásait, amelyek az ismert és írott történelem fo
lyamán újból és újból meghatározó módon irányították, vagy inkább elirányí
tották az ember/az emberiség szabadságtörekvéseinek sorsdöntő eseményeit, 
amelyek a távlatokat illetően mindig elkerülhetetlen vereséggel végződtek. A 
világégés, a forradalom és a fehérterror következményeinek rövid időn belül 
történt megtapasztalása vezette el Sinkót ahhoz, hogy az ember földi létezésé
nek értelmét másutt, az addig általa megismert gyakorlattól eltérő szférákban 
keresse, mert benne munkálkodott már, mint világához tartozó és kibontako
zásra váró sajátosság, a felismerés, hogy mind az egyes ember, mind pedig a 
közösség a szabadságot, a megváltást másképpen tudja csak realizálni, nem 
pedig úgy, ahogyan addig megkísérelte.

Ha az 1918/1919 eseményeiben vállalt sinkói szerep és Az út megírójának 
összefüggésében nézzük a dolgot, akkor nyomon követhetőek azok a tudattá
gítást előidéző folyamatok is, amelyek a felgyorsult időben az események ala



kulásával egyidejűleg látni tanították Sinkót. Hamvas írja a Mágia szutrábán: 
„A látó személy és a látott kép összeolvad. Alany és tárgy egyesül. Ez benne 
a varázs. Ezért mondja Baader, hogy az imaginációban a szubjektum és az ob
jektum kettőssége megszűnik, az ember saját imaginációjának víziójává lesz, 
vagyis a látomás visszahatva, az embert transzmutálja (átváltja) és átlényegíti.”10 
Majd néhány oldallal távolabb: „Mindaz, ami akár az emberen kívül, akár az 
emberen belül a látás körében létezik, az a tudat elváltozásán észlelhető.”11

Transzmutáció, átváltás, átváltozás, átlényegítés, tudatelváltozás, megvilá
gosodás, megváltás. Ez a folyamat kísérhető végig Az w/ban, amíg szerzője el
jutott addig, hogy a másik emberben önmagára ismerve a látó és a látott kö
zötti, az ember eredendő természetétől idegen -  hiszen Isten képére teremtet
tünk -  kettősséget az univerzális törvények szellemétől vezérelten egyre gyak
rabban tudta önmagában feloldani és cselekedeteivel összeegyeztetni Máté 
evangéliumának szellemében: „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek 
cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a 
próféták.”12

A kecskeméti ellenforradalmárokhoz és a ludovikásokhoz való viszonyu
lásának összefüggésében Sinkó a környezet elvárásaival ellentétben világá- 
nak, ennek az egyszeri és megismételhetetlen, szuverén és öntörvényű, örök 
érvényű erkölcsi törvényekre hallgató, legbensőbb lényegétől el nem idegene
déit, saját mikrotheoszi természetéhez visszatérni képes szellemiségnek a 
szempontjait érvényesítve cselekedett, mintegy tanúságot téve amellett, hogy 
„a végső valóságot. . .  mindig belül -  a szívünkben kell keresni”.13

Azokban a pillanatokban, amikor Sinkó a forradalmi magatartásból eredő 
szándék és az elvek ellenére a szeretetet helyezte imaginációjába., egy kis idő
re kilépett abból a szokás hatalmába bemerevedett, körkörös forgástól elsza
kadni képtelen, évezredekre visszamenő emberi beidegződés dirigálta cselek
vésmód kereteiből, amelyekben „az ember [a] létezésére a minőségtelenséget” 
kezdte alkalmazni14, azaz világának, nem pedig környezetének sugallatára hall
gatva cselekedett, Az út írója egy pillanatra lelépett az eltömegesedés útjáról, 
vállalva a mindenkori kívülállással járó, cseppet sem veszélyek nélküli embe
ri létezés kockázatát.

A tudatszintváltás feltételei ily módon megteremtődtek Sinkónál. A jungi 
értelemben „énjéhez és földhöz kötött . . .  ember”15 előtt megnyíltak a kapuk, 
hogy mint „a kollektív nívót meghaladó tudatszint” birtokosa megszűnjék 
„önmagának célja lenni”, s a továbbiakban megkíséreljen „Isten eszközeként” 
tevékenykedni a szeretet univerzális törvényének szellemében egy elemberte- 
lenedett világban.16

A földi életben betöltendő, mértékére szabott feladat, küldetés maradéktalan 
megvalósításában az ember csak a világára és az abban kifejezésre jutó törvény- 
szerűségekre támaszkodhat, lévén hogy mindenkinek egyedül kell csatát nyer



nie elsősorban a csak önmagára összpontosító egojában tomboló személyiség
tudattal szemben, amely gátat vet az egyén lelki/szellemi fejlődésének. Mindad
dig, amíg az embernek világáért folytatott küzdelme be nem indul, mint Stuart 
Wilde irja: „nem tudja megérteni a koordináta-rendszerén kívül lévő dimenziók 
és jelenségek létezését”17 sem, és még arra is képtelen, hogy eleget tegyen a lé
tezés minőségét eredendően meghatározó, alapvető, időtlen és maradandó tör
vény követelményének, mely így hangzik: „Szeresd az Ur a t . . és így folyta
tódik: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”18

Ugyanis abból kiindulva, hogy „a gyilkosság bűnét nem Isten teremtette, 
aminthogy nem Isten teremtette a bánatot és a fájdalmat sem. Ezeket az em
ber teremtette a saját egojában”19, vagy ahogyan Baaderrel egybehangzóan 
Hamvas mondaná: a gyilkosság bűnét az ember helyezte imaginációjába, s 
„amit az ember imaginációjába helyez, azzá alakul”20, nos tehát az idézettek
ből kiindulva és csakis akkor, ha az ember magától belátja, hogy minden 
egyes emberi életet csak a kölcsönös szeretet révén lehet megváltani, egyér
telművé válik, hogy a világ olyan, amilyenné mi, emberek formáljuk. Ide tar
tozik még az is, hogy az egész anyagközpontú földi realitás milyenségének, 
minőségének és a benne megnyilvánulásra kerülő minden egyes ember léte
zést alakító szándéka kvalitásának az összefüggésében csak az egyénnek ön
maga tetteiért vállalt felelőssége kérhető számon, a kollektív felelősségválla
lás, mint az utóbbi évtizedek is tanúsítják, önmaga ellentétévé alakul át, és 
álfelelősségtudat formájában a nemlétezés szférájába menekítetten, megfog- 
hatatlanná válik.

Ma újra egyre gyakrabban vetődik fel a megváltás mibenlétének értelme
zése körüli fejtegetések szükségszerűsége. A huszadik század folyamán sokan, 
közöttük Jung is kimutatta: „Ahelyett, hogy önmagunkat, vagyis a keresztün
ket magunk hordoznánk, Krisztusra rójuk megoldatlan konfliktusainkat. »Az 0  
keresztje alá állunk«, de világért sem a magunké alá. Aki utóbbit teszi, az eret
nek, önmegváltó, »pszichoanalitikus« és Isten tudja, még mi nem. Krisztus a 
keresztjét 0  saját maga vitte, és az az övé is volt. Meghiszem azt, hogy egy
szerűbb egy olyan kereszt alá állni, amely a másé, és már hordták, semmint a 
saját keresztünket cipelni a külvilág gúnyolódása és megvetése közepette. Hisz 
a dolog könnyebbik végét fogva meg szépecskén megmaradunk a hagyomány
ban, és még meg is dicsérnek jámborságunkért. Ez jól szervezett farizeusság és 
igencsak keresztényieden.”21 Egon Friedell is kimutatta: az elmúlt kétezer év
nek semmi köze sincsen az állítólag krisztusi tanokra épülő kereszténységhez, 
hiszen ha csak a hegyi beszédet vesszük alapul, az emberiség tetteivel annak 
minden alapvető tételét meghazudtolva, annak ellenére cselekedett. Az intéz
ményes hitrendszerek lényegében dogmák szintjére emelt Jézus-idegen tanok
ra épültek a világi hatalom birtoklására irányuló mindenkori egyházi törekvé
sek viszonylatában. A csodák világába száműzött Istent fokozatosan elidegení



tették az embertől olyannyira, hogy a 20. században már, mint Jung is írja: „az 
Isten halála és eltűnése korát éljük”.22 Az elérhetetlenségbe taszított Isten he
lyett Kari Herbst a teremtéshez való viszonyunkat próbálja revidiálni, állítván: 
„A valódi Isten nem látható, nem bizonyítható, mivel nem a teremtése mellett, 
hanem a teremtésé»ben« működik. Hagyja, hogy az ember emberek kezébe es
sék, anélkül hogy beavatkoznék. Hogy mégis szereti az embert, és gondoskodá
sával veszi körül, és ismét fe l fogja ébreszteni, ezt csak az tapasztalhatja meg, 
ki egész szívével keresi Öt, és a sötétségben is bízik Benne. .. Isten nem kiegészí
tő ig  működik a teremtményei mellett, hanem mindig rajtunk keresztül, s köz
ben tiszteletben tartja sajátosságainkat és döntési szabadságu[n]kát. ”23 Ilyen 
értelemben tehát ezért a földi realitásért, amelyben e világi életünket megvaló
sítjuk, egyedül mi vagyunk a teremtés egészének részeként a felelősek, s ilyen 
értelemben a mi kezünkben van az e világi létezésben megvalósítandó feladat
ként önmagunk megváltásának a lehetősége, Jézus pedig, mint ahogyan Ta
másnak is mondotta volt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, hanemha én általam.”24

Ezért írhatta le Franz Alt a Gondolatok a vallásról és a kereszténységről 
című szövegválogatás Előszavában a következőket: „C. G. Jung révén megta
nultam: a keresztény és vallási megújulás eszményképe nem lehet holmi kö
tetlen liberalizálódás és alkalmazkodó modemkedés -  ezt nevezi a nagy lélek
gyógyász »szokáskereszténységnek« - ,  hanem csakis a jézusi értelemben vett 
radikalizálódás és elmélyülés. A názáreti férfiú megmutatta nekünk, hogyan 
kell helyesen gondolkodni és élni.”25

Ezen a jézusi úton az irányjelző lámpák a tízparancsolatban megfogalma
zottak, vagy ha jobban tetszik, a mindenkori vallások mindenkori univerzális 
törvényekre támaszkodó parancsolatai, amelyek félreérthetetlenül egyértel
műek, kizárólagosak, és nem ismerik a kivételezést, ellentétben az emberek 
alkotta törvényekkel, amelyekben mindig, ha csak elrejtetten is, de ott vannak 
a kivételezés lehetőségeit biztosító mellékvágányok.

A világháború, a forradalom és a fehérterror következményeinek megta
pasztalása, valamint a hamvasi értelemben vett látás képessége vezette Sinkót 
a felismerésben: „Az etika lényege az, hogy törvény, amely akár tudják az em
berek, akár nem; öröktől fogva van. És ezért az ember létének egyetlen igazo
lása, célja és értelme az etika megvalósítása, a szeretet, az Isten országának a 
földön való megteremtése. Nem lehet igaz tehát az egyén bűnvállalásának el
mélete, mert semmiféle külső körülmények meg nem engedik, nem követelik 
lelkiismeretemtől (Hamvas mondaná: világomtól, [K. K.]), hogy valamit, ami 
tiltva van, tegyek. Még akkor sem, ha ezt bűnvállalásnak és nem bűnbeesés
nek nevezem. Az etikát nem szolgálhatom úgy, hogy magamat azon kívül he
lyezem. Ha bármi elmélettel az empirikus tények akármilyen meggyőző egy
más mellé állításával is akarom indokolni az etika törvényeinek az etika érde



kében való, etikai kényszerből történt áthágását, ezzel magát az etikát semmi
sítem meg, mert az etika azon a lényegen épül, hogy minden körülmények kö
zött változatlanul kötelező. Ha egyszer elismerem a körülmények uralmát az 
etikus cselekvés lehetősége felett, akkor ha bűnvállalásnak is nevezzük ezt, ér
vényességében az történt, hogy az etika abszolút tekintélye helyébe egy más 
tekintélynek vetettem alá magam és ettől fogva már nincs megállás, mert az 
etikát a maga lényegében tagadtam meg.”26

Az egyetemes létezésnek csupán egy apró szegmentuma a földi valóság. A 
törvény az egész teremtésre vonatkozó örökkévalóság kategóriájába tartozik, s 
ezért van összhangban az ember -  aki viszont az egész része - , világával Az 
anyagelvű földi valóság koordináta-rendszerei közepette élve, annak is tudatában 
kell lennünk, hogy az ember tudatvilága több, mint csak anyagban kifejezésre 
jutható testtudat. Egyesek ezt úgy mondanák, hogy az ember többdimenziós tu
dattal rendelkezik, mások meg úgy, hogy nemcsak testtel, de lélekkel és szellem
mel is rendelkezünk. Mindenesetre egy dolog bizonyos: a földi valóság megta
pasztalása céljából vagyunk itt, de ebben a folyamatban egy pillanatra sem sza
bad megfeledkeznünk a kozmikus törvényekkel összhangban való cselekvésről, 
mert ellenkező esetben minden egyes alkalommal a bűnbeesettség állapotának 
következményeit kényszerülünk elszenvedni. Ezért nem szabad, hogy az ember 
az anyagelvű és vele szoros összefüggésben lévő racionális törvényszerűségek 
irányította körülményeknek, környezetnek engedve a testtudatra redukált ego ál
tal irányítottan valósítsa meg önmagát, hiszen az is bebizonyosodott az elmúlt 
idők folyamán -  Sinkó írja: „Egy ember több, mint a politikai meggyőződése, a 
társadalmi helyzete”27 -  hogy az ember, mint Jung is megállapította „csupán a 
ratióval, az értelemmel és az akarattal” nem tud boldogulni; továbbá, hogy a val
lási szimbólumok „az emberi lélek természetes kinyilatkoztatásai”. . .  „a vallá
sok [pedig] semmi esetre sem tudatos kiagyalás szüleményei, hanem a tudatta
lan lélek természetes életéből fakadnak,”28 mint ahogyan az is tény, hogy „Egy 
vallási igazság lényegileg megtapasztalás, élmény, nem pedig nézet”.29

Fejtegetései során így jut el Jung a minden emberben elevenen élő isten
emberhez, aki az embernek az Isten képére való teremtettségével azonos. 
Hamvas az ember mikrotheoszi jellegéről beszél szemben mikrokozmikus jel
legével, és hangsúlyozza: „Az emberi létezés határait e világi életre leszűkíte
ni nem lehet, s ha valaki mégis megteszi, csődbe kerül”30, Kari Herbst pedig 
az emberen keresztül megnyilvánuló Istent próbálja emberközelbe hozni, akit 
„minden élőlény első oka”-ként kell és lehet felfogni.31

Mindaddig, amíg a látás képességének birtokában Sinkó az események, a 
körülmények, a környezet összefüggésében nem jutott el addig a felismerésig, 
hogy küldetésének lényegét nem a mások megváltására irányuló törekvésben, 
nem a mások bűnének magáravállalásában, nem a világtól idegen környezet 
elvárásaihoz igazított cselekvésben kell keresnie, hanem a jungi értelemben



vett „saját benső ember”32-re, azaz mélymaga sugallatára kell hallgatnia ah
hoz, hogy az egyetemes törvényszerűségek segítségével eligazodhasson az 
adott történelmi szituációban, és a helyesen cselekvés lélekemelő magasztos
ságát megtapasztalhassa. Nos tehát, mindaddig, amíg Sinkó képtelen volt ben
ső énjével összhangban viszonyulni az adott környezethez és az események
hez, nem tudott teljesen megszabadulni azoktól a beidegződésektől sem, ame
lyek lehetővé tették volna számára a szeretet útjának nemcsak elméleti síkon 
történő igenlését, hanem azt is, hogy a szeretetet önnön teljes értékű megnyil
vánulásaként a tettein keresztül egyértelműen meg tudja valósítani.

Az emlékirat Sinkó ezzel kapcsolatos vívódásainak is hangot adott, mert 
közben az események nyomására már megtapasztalhatta -  s itt a megtapasz
taláson van a hangsúly - ,  nem igaz az sem, hogy Isten „közém és a nekem ren
delt tett [feladat, küldetés] közé a bűnt helyezte volna -  Isten nem helyezi a 
bűnt az ember és a neki rendelt tett közé, mert Isten nem egy történetfilozó
fiai teoretikus, hanem egy örök erkölcsi valóság, amely minden embernek 
egyformán a minden vele élő emberhez való szeretetet, megbocsájtást és a tűrés 
parancsát adta”.33 Ilyen értelemben Isten nem egy láthatatlan, csodákban meg
nyilvánuló lény, akihez csak közvetítőkön keresztül -  egyházak, papok stb. -  
szabad és lehet az embernek szólnia, hanem az ember természetes állapotá
hoz, világához, legbensőbb énjéhez, mélymagához tartozó kinyilatkozási és 
realizálásra váró lehetőség. Sinkó erről, a többi között, a következőket írta: 
„De minden emberben benne van a lehetőség, hogy ne egy történetfilozófiai 
szituációban, hanem az örökkévalóságban lelje meg útjának és cselekedetei
nek parancsait” .34

Sinkó Az út írásakor már azt is tudta, mert megtapasztalta, hogy „amíg az 
ember a történetfilozófiai szituációt (Hamvasnál ez a környezet) maga felett 
uralkodónak ismeri el, addig cselekedetei világa ellenére realizálódnak.35 Az 
egész sinkói lelki és szellemi fejlődés arról szól, hogy a felismert „egyetlen tö
kéletességnek örökkévalóan változatlanul egy útján, a Krisztus útján”36 való 
haladás teszi csak lehetővé azt, hogy a történetfilozófiai szituáció megszűnjék 
uralkodni az ember felett abban a pillanatban, amikor az ember az egyetemes 
törvények szellemében a maga világát kezdi élni. Ilyen esetekben a szabadság 
értelmezése is módosul, nem lesz függvénye többé a testtudatra redukáltság- 
nak, amelyben a fizikai valóság anyagelvűségben kifejezésre jutó állapota do
minál, mert a szabadság semmiképpen sem tartozik a tökéletlen érzékszer
veinkkel lehetséges megtapasztalás múlandó kategóriájába, hanem a létezés
nek abba a dimenziójába, amelyről Jézus így nyilatkozott: „A ki megtalálja az 
ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.”37 
Sinkó erről így ír: „Az ember pedig e világ szolgálatában nem, hanem csakis 
Isten szolgálatában lehet szabad.”38



A történetfilozófiai szituáció, vagy ha úgy tetszik, a környezet a múlandó, 
pillanatnyi, általában anyagelvűségben megnyilvánuló igényeknek a hordozó
ja, míg az ember világa az örökkévaló, tehát a távlatban megnyilvánuló egye
temes törvényeknek a letéteményese, a létezés egészének és egységének a le
téteményese. Ilyen értelemben a környezet, a történelmi szituáció a maga fi- 
zikaiságában csak egy része, torzított alakja a létezésnek, olyan létezési for
ma, amely a körülményeknek, a környezetnek engedelmeskedve realizálódik. 
Ezért nem szabad megengedni, hogy a környezet, a történelmi szituáció tör
vényszerűségei határozzák meg az emberi élet minőségét, mert az akkor az 
egészből, az egységből kiszakítottan, leválasztottan és torzítottan, a lényegé
től megfosztottan képes csak megnyilvánulni, feltételeket biztosítva a bűn
beesés létrejöttének.

A mindenkori társadalmi harcok eredménytelensége abból szárma
zik/származott, hogy mint Sinkó is felismerte „az etikát az etikán kívül he
lyezkedve” próbálta az ember realizálni, és figyelmen kívül hagyta „a ne ölj- 
nek és a gonosznak ellene ne állj-nak cselekvő megtagadását”.39

Mint Az útból is kitetszik, a látás képességének birtokában lévő Sinkónak 
csak nagy ritkán sikerült a forradalmi időszakban a történetfilozófiai szituáció 
ellenére cselekedni. Egyébként a megtörténtekből az is kiderül, milyen hosz- 
szú, körülményes és nehéz az út a felismeréstől a realizálásig csak egyetlen 
emberélet viszonylatában, s hogy milyen könyörtelen szívóssággal uralkod
nak a hitében kicsiny ember felett a körülmények kialakította, mélyben mun
kálkodó beidegződések.

A sinkói cselekvés mind a kecskeméti ellenforradalommal szemezgetők, 
mind pedig a ludovikások összefüggésében, ez utóbbiak viszonylatában a 
Hamvas Béla-i megállapítás mellett tesz tanúságot, nevezetesen „valódi va
rázsereje csak a példának és nem az elvnek van”.40

Az „az amit adsz, azt kapsz” univerzális törvény működéséről is meggyő
ződhetett Sinkó. A környezet szándéka ellenére védelembe vett katonai nö
vendékekről szólva jegyezte le: „Az egész proletárdiktatúra alatt nem volt mé
lyebb élményem, mint a ludovikásokkal való foglalkozás. Ők tanítottak meg az 
őszinteség erejében, a szeretetben hinni.”41 Majd később, amikor a fehérterror 
idején üldözöttként egy pincében megbújva hangot hallott: „Minden éjjel lő
nek a románok. Ki tudja, kit öltek most meg? Hol a szeretet? Szegény Sinkó, 
vájjon mi lehet most vele . .  ,”42 Még később: „énnekem az a hang az annyi
szor megtagadott és akkor a rémület napjaiban szinte elfelejtett Istentől volt 
emlékeztető szó . . .  egy szikra lett a sötétségben, és ettől a pillanattól kezdve 
nőtt, hatalmasodott a világosság”.43 Hamvasi értelemben az imaginációba he
lyezett szeretet első győzelmének lehetünk tanúi Sinkóval kapcsolatban ennek 
a történetnek révén. Számomra ez az írás igazságát hirdeti: „a ki keres, talál; 
és a zörgetőnek megnyittatik”.44 A szeretet ajtaján zörgető Sinkó egy pillanat



ra a realizált szeretettel találta magát szembe. Az ezzel kapcsolatos megisme
rés, megtapasztalás ébresztette rá Az út íróját arra, miszerint: „a történelem 
egyazon bűnnek, az erőszaknak, különböző és folyton fokozódó, mindig erős- 
bödő uralma és különböző formákban való megnyilvánulása”45, s hogy 
„Orgovány nem ellenem bizonyít. Orgovány iskolapéldája az önmagát gyara
pító erőszaknak. Orgovány egy sora annak a sorozatnak, amelyet folytatni a 
legközelebbi magyarországi proletárdiktatúrában készülnek”.46

A bekövetkezett események, akárcsak napjaink valósága is, a huszonkét 
éves Sinkót igazolta.

*

Az út ismeretében óhatatlanul is felmerül bennünk a kérdés, hogyan lehet
séges az, hogy 1920 után Sinkó Ervin továbbra is inkább, s egyre gyakrabban 
a környezet, a körülmények sodrásában botorkálva a lényeget illetően éppen 
azoknak az erőknek a szolgálatába állott, amelyekről már a proletárdiktatúra 
idején megtapasztalta, hogy milyen pusztítást visznek végbe „az emberek lel
kében az által, hogy a jó ember követelménye helyébe a jó forradalmár fogal
mát [állítják] piedesztálra”.47 Nos, most ismét vissza kell térnünk ahhoz a 
jungi megállapításhoz, miszerint: „A modem embernek már úgy tűnik, hogy 
a vallások nem belülről, a lélekből fakadnak, hanem a külső világ leltári ál
lományának darabjai. Semmiféle világfölötti szellem nem ragadja meg belső 
kinyilatkoztatásával, hanem ő próbál kiválogatni vallásokat és meggyőződé
seket, s azokat mint valami ünnepi ruhát magára ölteni, hogy aztán végül ko
pott holmiként megint levesse őket. A »legitim« hit mindig élményre nyúlik 
vissza. Emellett azonban van olyan hit is, amely kizárólag a hagyomány te
kintélyére épül.”48

Az idézettekből egyenesen következik az ún. nézet-, illetve véleményhit 
megjelenése, főleg, ahogy Franz Alt is írja, az értelmiség körében, ami azzal 
azonos, hogy Istenről nézete, véleménye van az embereknek, nem pedig sze
mélyes megtapasztalásból eredő ismerete. „Az a hit, amelyet csak »hisznek«, 
halott”49 -  írja Alt, és amikor Sinkó Ervin 1920 utáni -  Az w/ban leírott meg
tapasztalásokhoz viszonyított -  eltévelyedésének okaira próbálunk fényt derí
teni, úgy vélem, ebből a megállapításból kell kiindulnunk, vagyis meg kell vá
laszolnunk azt a kérdést, amely így is megfogalmazható: valójában milyen hitre 
tett szert Sinkó különösen a Tanácsköztársaság eseményeinek alakulása révén, 
elég életerős, szilárd volt-e hite abból a szempontból, hogy az elkövetkezők
ben is az egyszer megtalált világa törvényszerűségeivel összhangban csele
kedjék, s ne a történetfilozófiai szituáció elvárásai határozzák meg tetteit?

A választ tulajdonképpen az emlékirat meg is fogalmazta, mégpedig az el
lenforradalmi propaganda beindulásának az összefüggésében. „Mit kell ten



nem? -  tette fel önmagának a kérdést Sinkó. -  A felelet egyszerre világossá 
lett: a Krisztus élete a legvilágosabb mérték és út minden időben, minden em
ber számára. Őt kell lélekben és cselekedetben követni, az ő élete a nagy és 
áldott példa. Az ő szeretetét, aki maga a szeretet volt, akinél nagyobb és lá- 
tóbb szeretet nem járta a földet, őt kell megkérdeznem, hogy mit tegyek, hogy 
ő mit tenne és eszerint kell cselekednem. Nem az enyém az ő nagy hite, de hi
szek az ő nagy hitében, mely megmutatja az utat, az igazságot és az élethez 
vezet.”50

Sinkó hite tehát nem saját benső énjének mély meggyőződésén alapult, ha
nem egy lehetséges utat mutató, életre vezető követendő példaként működött 
benne Krisztus hite az elembertelenedésnek egy abszolút sötétségbe borult fá
zisában. Jungi értelemben nem a „legitim”, hanem a krisztusi hagyomány te
kintélyére és a vele kapcsolatos tényanyag ismeretére épülő hitről van tehát 
szó, amely a kétségbeesett megértés szándékának a viszonylatában lomboso
don ki Sinkó lelkében, mint legelfogadhatóbb válasz, nem pedig mint lehető
ség a transzcendens megtapasztalásának eredményeként. Itt kell megjegyez
nünk azt is, hogy semmi sincs távolabb a jézusi tanítástól, mint annak a tekin
tély erejével történő elsajátíttatása. Ilyen esetben ugyanis elkerülhetetlen az a 
folyamat, amelyet ugyancsak Jung az eltömegesedésbe való „visszacsúszás”- 
nak nevez.51

A szeretet gyakorlása ugyan lehetővé tette Az út írója számára azt, hogy 
szellemi és lelki dimenziói kitáguljanak, de az addigi önmagától való megsza
badulás, mint a tudatváltás feltétele, ettől még nem következett/következhetett 
be, a régi, féken tartott beidegződések pedig elementárisán benne munkálkod
tak, továbbra is lesben várva a hitbéli gyengeségben kulmináló kedvező pilla
natot, hogy elszabaduljanak.

Egy válságokkal terhes korban, mint amilyennek az egész 20. század te
kinthető, a belső meggyőződés nélküli hit könnyen áldozatul esik a körülmé
nyeknek, hiszen a cselekvés felelősségét csak a hitében teljes mértékben meg
ingathatatlan ember képes vállalni. Sinkó, a napló tanúsága szerint, a Szovjet
ház veszélybe kerülése idején pl. mint maga is írja, megrémült a cselekvéssel 
járó felelősségtől és a következményektől: nem merte a szeretet nevében fegy
verletételre szólítani fel harcostársait. „Nem tudtam -  írja -  a szeretet egye- 
dülvaló értelmében annyira hinni, hogy minden áron szolgáltam volna, hogy 
másra nem is gondoltam volna, mint ő rá, az egyetlen létezőre.”52 Az Evangé
lium értelmében -  „De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül”53 Sinkó 
végül is könnyűnek találtatott. A válságos pillanatokban az emlékirat íróját 
hitbéli gyengesége -  amely abból is kitetszett, hogy állandóan bizonyságot ke
resett -  olyan állapotba sodorta, amelyben „a körülmények, a környezet, min
den egyetlen sűrű felhő lenne, amelyben szemem elveszti a látást, éreztem, 
hogy minden önállóság összeesik bennem”.54 A létezés teljességének kifeje



zésre juttatása viszont az evangéliumi hit, remény és szeretet hármasságának 
egységében válik csak lehetségessé, ellenkező esetben semmis, hatástalan ma
rad az ember földi létezésének minőségét jobbító, vonatkozó páli utasítás.

Amit tehát Sinkó az ellenforradalom idején mint lelkében dúló ellentmon
dást a szeretet igenlése és a hite gyengeségének következményeként nem tu
dott önmagában feloldani, az határozta meg akkor is, meg a későbbiek folya
mán is cselekedeteinek, tetteinek irányvonalát. Evangéliumi értelemben nem 
tudott végig megmaradni a felismert és megtalált, életre, üdvözülésre vezető 
úton, a körülményeknek engedve állandóan letért róla, s a hit, remény, szere
tet összefüggésében csak ez utóbbi gyakorlása -  mint személyes tapasztalata
im is bizonyíthatják - ,  vezérelték a cselekvéseiben. Amikor Az ut?X írta mé
lyen a tudatában volt ennek, különben nem írhatta volna le a következő soro
kat: „De ha az ellenforradalom idején nem tudtam hitet tenni, akkor -  úgy 
éreztem -  nem lehet most sem, mert nem hit az, amely a körülményektől függ. 
Kötelezőnek éreztem magamra, hogy ha a válságban nem mertem a proletár- 
diktatúrát megtagadni, mert gonoszabbnak éreztem a fehér terror lehetőségét, 
mint amilyen jónak éreztem a szeretet mellett való hitvallást, akkor nekem 
most a veszély elmúltával tovább kellett dolgoznom a diktatúráért, ha a dikta
túra bűnösségének tudatában is, ha nem is hittem a diktatúrában, hogy segít
sek megakadályozni, a diktatúra bukását, az ellenforradalom, a fehér terror 
győzelmét. Visszaköltöztem a Szovjetházba, előadásokat tartottam, népgyűlé
seken beszéltem, dolgoztam, agitáltam s ha mindezt már nem is olymódon, 
mint az előtt, de mégis mindig a proletárdiktatúra szolgálatában”.55

Bármennyire is disszonánsnak tűnik a megállapítás, az idézettekből még
is az derül ki, hogy Sinkó a tudatosodás, a tudattágítás viszonylatában magas 
fokra érkezett. A helyesen cselekvés univerzális törvényeinek felismerésére 
tett szert, de azokat csak félmegoldásokként tudta naprakészen beépíteni, al
kalmazni, kifejezésre juttatni tetteiben, körülményekhez igazított, szeretettől 
vezérelt cselekvéseiben. Ezzel a ténnyel képes volt szembe is nézni, és min
denkor vállalta spirituális értelemben félig megvalósított önmagát.

Az ok/okozat szorításában megnyilvánuló és realizálódó fizikai síkban való 
emberi létezés számára csak a Jung által zsinórmértékként értelmezett „legitim” 
hit birtokbavétele teszi lehetővé azt, hogy a spiritualizálódás folyamataiban a 
hit, remény, szeretet evangéliumi hármassága, mint egységben összhangzóan 
működő mozgatóerő, az egyes ember életenergiájában fejtve ki hatását, lehető
vé tegye a kozmikus törvényekkel maradéktalanul összehangoltan történő tevé
kenykedést az ily módon cselekvő üdvözülésének, megváltásának céljából.

Ezen az úton haladva Sinkó a félútra érkezettek nagyon is kicsiny táborá
ba tartozott. Egy emberöltő állott csupán a rendelkezésére, hogy a fény és a 
sötétség erőinek véres leszámolásában fáklyaszerepet töltve be utat mutasson 
ő, aki maga is útkereső volt. Valószínű, ez volt a küldetése.



A mértékére szabott feladat elvégzésére vonatkozó számonkérés nem a mi 
jogunk. Mert itt „tükör által homályosan látunk”, s csak „rész szerint van” 
bennünk az ismeret.56
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A SZERETETRŐL

Szeretet híján a valóság a semmibe hanyatlik 
(Pilinszky János)

Az elmúló félben lévő nyugati civilizáció az emberiség fejlődésében egy 
olyan kétezer éves állapot végóráját jelenti, amely egyértelműen bebizonyítot
ta, hogy mint James Redfield írja A mennyei prófécia című könyvében: „nem 
azért vagyunk ezen a bolygón, hogy kiépítsük a magunk személyes uralkodá
si rendszerét, hanem azért, hogy fejlődjünk”. Lelki és szellemi fejlődésről van 
szó természetesen, aminek az a célja, hogy a Hamvas Béla-i értelemben vett 
„három részre tagolt létezés” rongáltsága ellenére megtörténhessék „az épség 
helyreállítása”, vagyis a létezés egészében gondolkodó Böhme nyomán halad
va, megtörténjék a szellem-lélek-test egységbe állítása, ugyanis e három prin
cípiumnak az egyensúlya teszi lehetővé az ember számára a harmónia, a bel
ső rend megteremtését, az önnönvaló teljes értékű megnyilatkozását, az ön
azonosságával összhangban cselekvő embernek mint egy valóban új kor -  
Aranykor? -  új világrend földi letéteményesének a megjelenését.

A mikrotheosznak tartott emberről van tehát szó, akiben az Isten képére 
teremtettség a szent könyvek kinyilatkoztatásaiban kifejtettek alapján reali
zálódik, ugyanis mint Hamvas Béla megjegyezte a Mágia szutrábán: „Az em
ber létezése közvetlenül nem a kozmosszal, hanem Istennel kapcsolatos. Ez 
minden antropológia fundamentuma. Ezért az ember nem a kis világ, hanem 
a kis Isten.” Amikor az Isten képére teremtettségről beszélünk tehát, akkor ez 
az embernek a Teremtésben kapott helyével van összefüggésben, vagyis az
zal a kijelölt hellyel, amelyben „a természet -  a teremtett világ -  uraként” 
kellett volna helytállnia. Ezt a helyét azonban az ember elveszítette. Félreér
telmezte a néki adott szabadságot, a szabad akaratot, visszaélt vele és Isten 
helyére pályázva a teremtői hatalom birtokosa kívánt lenni. Ez volt az a pil
lanat, amelyben mint Hamvas Béla is kifejti, az emberben megtört a létezés, 
amelyben az emberi világ a rongáltság állapotába került. Az emlékezet a bűn
beeséssel, a Paradicsomból való kiűzetéssel azonosította ezt a pillanatot, 
amely az Egységből való kiszakadáshoz vezetett, amelynek következtében az 
ember végérvényesen a „megzavarodott létezés” alanya lett, s egyre távolabb 
került az Igében kinyilatkoztatott helyétől, létezésének értelmet adó forrásá
tól. A földi lét így vált állandóan meddő és sikertelen, a kudarcra ítélt kísér-



létezések színhelyévé, hiszen az ember alkalmatlan az isteni teremtésre, mert 
„magában nem volt képes a sötétség emésztő szenvedélyeivel szemben ön
magában szüntelenül a sugárzó szeretet fényes melegét fölkelteni és ébren 
tartani”.

Hogy ez mennyire így van, korunk embere lépten-nyomon megtapasztal
hatja, hiszen semmitől sincs ma távolabb, mint a szeretettől.

Az életnek önmagáért való glorifíkálása az embert/emberiséget paradox 
helyzetbe sodorta, amelyben éppen ez a mindenség középpontjába állított 
megnyilvánulás lett a legolcsóbb portéka. Áruvá degradálódott a nagybetűs 
Élet, s hogy milyen olcsó áruvá, azt korunkban a médiában közölt napi hírek 
illusztrálják a legnyilvánvalóbban.

„Az élet nem önmagáért adatott, hanem hogy az ember életével üdvét 
megszerezze. Persze nem a magáét. Az egyéni és a közösségi üdv nincs kü
lön” -  olvashatjuk Hamvas Bélánál. Az életnek tehát ma -  és korábban is -  
csak úgy volt/van értelme, ha megtalálja az utat az Egység felé, hogy a szá
mára eredendően kijelölt helyet visszafoglalhassa. Az önmaga újrateremtésé
re, megváltására irányuló törekvés lehet tehát értelmet adó célja az emberi lé
tezésnek, amelyben mikrotheoszi állapota újra megvalósulhat. Az üdvözülés 
lényege ebben rejlik. Ezért állíthatja Hamvas azt is, hogy az élettervnél fonto
sabb az üdvterv. „Az üdv [viszont] a megvalósított igében van”, a megvalósítás 
útja pedig csakis a kinyilatkoztatás révén közelíthető meg, „mert a kinyilat
koztatás az eredeti és ép létezést számunkra jelenvalóvá teszi, leírja, ábrázolja, 
megmutatja, fenntartja, sőt azt az utat, amelyen ez az eredeti és ép (szellem
ben bűntelen-tiszta, lélekben őrületmentes-éber, testben nem beteg-egészsé
ges) létezés számunkra elérhető, feltárja és megnyitja”.

Az emberiség földi jelenvalóságának abban a korszakában, amelyet a ke
reszténység korának nevezünk, a kinyilatkoztatás az evangéliumokban fogal
mazódott meg újra. Az egyéni és közösségi megváltás lehetőségét magában 
hordozó üdvterv letéteményese a Jézus földi életében megvalósuló Ige lehe
tett volna, csakhogy az ember ismételten képtelen volt arra, hogy elvonatkoz
tassa magát az egojában kifejezésre jutó, félreértelmezett szabad akarattól, is
mételten kiegyenlítette a maga kicsinyes, személyes, földhözragadt, megron
gálódott és testtudatra redukált e világi életében való hitet az abszolút jóval, s 
megfosztotta magát attól, hogy a három részre tagolódott emberi létezés hatá
rait kiterjessze az Egész felé. Az Igén kívül kereste kétezer éven át azt a va
rázslatos formulát, amelynek segítségével a teremtői hatalom feladatát kíván
ta elorozni Istentől, holott más sem nyert bizonyítást az elmúlt időkben mint 
az, hogy az ember nem rendelkezik olyan jellegű hatalommal, amely a sötét
ség és a fény erőit egyensúlyban tartva képes a jót szolgálni, vagyis nem ké
pes „az érzéki (testi), az értelmi (lelki) és az erkölcsi (szellemi) tevékenység” 
szintjén párhuzamosan megnyilvánuló létezés szféráinak egységbeállítására.



Testtudatra redukált létezési formában gondolkodott az ember akkor is, 
amikor a keresztre feszített Megváltó láttán csak azzal foglalkozott, hogy meg
kérdőjelezze Isten hatalmát s főleg szeretetre való képességét. Leszűkítette a 
létezést „a világi életre”, megfeledkezvén arról, hogy a puszta élet megmenté
se az erkölcsi és lelki szféra elvesztésével, vagyis az üdvösség elvesztésével jár 
a rongált emberi világban. Ott, a kereszt tövében, az ember újfent nem ismerte 
fel az isteni-atyai szeretet lényegét - ,  amely már az Abrahám/Izsák történetben 
is benne foglaltatott. Ez a szeretet tartalmazza ugyanis, ahogyan Pilinszky Já
nos is értelmezi -  a „lemondást mindarról, amit szeretünk, nemcsak a magunk, 
hanem a mások életéről is őérette: hogy a mindent százszorosán visszakaphas
suk”, vagy ahogyan Hamvas fogalmazott: az élet úgy van megszerkesztve, 
hogy aki meg akarja tartani, elveszti”. Mert „a szeretet végső, hatalmas törvé
nye érvényes akkor is, ha az időben, emberi történetben kifejezve, paradox ké
pet mutat is -  sőt annál inkább”. Ennek a szeretetnek jelenléte Istenben teszi le
hetővé a számára, hogy „teremtést hozzon létre”, s ennek a szeretetnek a hiá
nya teszi lehetetlenné az ember számára azt, hogy Isten helyét elfoglalhassa. A 
sötétségbe zuhant ember számára egyetlenegy kiút lehetséges, az pedig az ön
maga megváltásának útja. De az ember a Jézus tanúsította megváltás útját is
mételten elsikkasztotta, az emberiség feladta mikrotheoszi lényegét, az Isten
hez kapcsolódó létezési formát, s a dogmák emberidegen világába száműzte az 
„én vagyok az út” letéteményesét, hogy mindennapi kis látszathatalmi aspirá
cióit életben tartva mímelhesse az életet, ahelyett, hogy valóban élje.

Ismét figyelmen kívül maradt az intelem: „Pedig hiába tisztelnek engem, 
ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai. Mert az 
Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak 
és poharaknak mosását és sok egyéb efféléket is cselekesztek. / És monda né
kik [Jézus]: Isten parancsolatját szépen félre teszitek azért, hogy a magatok 
rendelését tartsátok meg.”

Az Istentől való elidegenedési folyamatban a kereszténység összefüggésé
ben is bekövetkezett az, hogy a szeretet, a jóság Istenéből az emberiséggel ál
landó küzdelmet folytató, haragvó, szívtelen Isten lett, aki félelmet árasztva a 
létezésnek minden pillanatában állandó rettegésben tartja a zavartság állapo
tába taszított embert, aki viszont képtelen felismerni, hogy az Istentől való fé
lelem forrása, mint Ésaiás könyvében is olvasható, „betanított emberi paran
csolat”. Amikor Jézus gyakori intésének és kérésének mibenlétéről elmélke
dik Pilinszky arra vonatkozóan, hogy mit kell érteni az „evangéliumi gyer
mekség” alatt, akkor arra is felhívja a figyelmet, hogy „Nincs kitől és nincs 
mitől félnünk”, s majdnem szóról szóra ugyanez Xavér Vamus véleménye is: 
„Egyetlen dologtól féljünk csupán: a félelemtől.”

A Pilinszky értelmezte „lelki gyermekség” mint örökre szóló állapota az em
bernek, megóvhatja őt attól, hogy elzáija magát a világtól, az Istentől, hiszen



„gyermeknek lenni annyi, mint bízni az életben”. Ettől fosztódott meg az ember, 
s az értelmes létezésben való bizalom helyett „a világ képtelenségének érzése” 
hatalmasodott el rajta, s ez teremtette meg a „csak élek” állapotot, amely viszont 
ahogy Hamvas Béla írta, napjainkban „az élet nagy inflációjához vezetett: Az 
élet a tömegben. Mesterségesen kitenyésztett és álomvilágban tartott rovar”.

A győzelem és vereség korlátai közé ékelődött lét megfeledkezett arról, 
hogy a szeretet nem ismeri sem az egyik, sem a másik állapotot, mert forrása, 
ahogyan James Redfield látja, a világegyetem, azaz az Istenben megnyilvánu
ló kimeríthetetlen energia. Ennek megtapasztalásával válik nyilvánvalóvá, 
hogy „a szeretet nem intellektuális fogalom, nem is erkölcsi parancs, semmi 
ilyesmi. A szeretet: érzelem, amely ott él minden dolog hátterében”. A szere
tet állapotában lévő ember sohasem esik áldozatául „a nem kielégítő érzület”- 
nek, létezése nem szükül le a merő evilágiságra, amelyről Hamvas azt mond
ja: „hogy keret, amelyen belül nincs semmi”. Hogy mennyire nincs semmi, 
azt az állandó jellegű kielégíthetetlenség állapotában vergődő mai emberiség 
mindennapjai bizonyítják: a test a szüntelen éhség érzésétől űzött mohóság, 
mértéktelen telhetetlenség karmaiba zuhant, a lélek kiürült, és elhasználódott 
érzelmekbe ájult, a teremtés állehetőségétől megszédült szellem pedig a rom
boló erők martalékaként a mindenekfelett megszerezhető látszathatalom meg- 
kaparintására összpontosít, miközben megfosztja az emberéletet a szakra- 
litástól: a klónozás módszerével könnyen manipulálható, sorozatgyártott em
beréletet szándékozik létrehozni.

A semmi nincs állapota azt is jelenti, hogy az egymás életenergiájára kap
csolódott emberiség egy elhasználódott energiaforrásból igyekszik magát 
fenntartani, aminek az a lényege, hogy a másokkal való viszonyában az em
ber gátlástalanul és agresszív módon csak a saját egyediségének és rendkívü
liségének kinyilatkoztatására törekszik, nem ismeri fel a másokban önmagát 
annak érdekében, hogy cselekedeteit a „szeresd felebarátodat, mint tenmaga- 
dat” törvénye irányíthassa. Amikor Pál apostol a Rómabeliekhez írott levelé
ben arra inti a híveket, hogy „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak 
azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti felebarátját, a törvényt be
töltötte”, akkor a Hamvas Béla-i értelemben vett autentikus emberi létezés, a 
mikrotheoszi állapot helyreállításának feltételéről szól, amely alatt azt kell ér
teni, hogy „az ember létében az egész teremtett világ elfér, éspedig a látható 
kozmosz és az érzékfeletti lélek és szellem”, s éppen ezért az autentikus, az 
épségében helyreállított emberi létezés „annyi mint az egész létezés állandó 
jelenlétében és esedékességében lenni”. Ebből pedig az is következik, hogy az 
embernek nem környezete, hanem világa van, s Hamvas szerint: „Az ember 
világa nem valamely földrajzi hely vagy nép vagy osztály vagy faj vagy val
lás vagy világszemlélet, hanem az egész teremtett kozmosz, éspedig lélek- és 
szellemvilágával együtt, vagyis az egész természet.”



A mai embernek sajnos elsősorban környezete van, amelyet csak látszó
lag birtokol, mert paradox módon a környezet birtokolja valójában az egyént, 
s ezért lett annak az életben létmeghatározó szerepe -  milyen nemzetiségű, 
milyen vallású vagyok, az uralkodó párthoz vagy az ellenzékhez tartozom-e, 
milyen a vagyoni állapotom stb. -  s ez az állapot az élet légterének beszű
küléséhez járult hozzá. S miközben a környezet egyre jobban elszippantot
ta/elszippantja az életenergiát, az ember egyre kíméletlenebbé és erőszako
sabbá vált/válik, s ma már csillapíthatatlan légszomjjal küszködik, s teljesen 
megfeledkezik az üdvösségét éltető Igébe foglalt törvényről, melynek „be
töltése a szeretet”.

Belefeledkezve a környezetébe, az ember többé nem látja meg a dolgok 
szépségét -  a teremtett világ szépségét - ,  nem tudja megcsodálni és kifejezés
re juttatni a mások egyediségét, nagyszerűségét, pedig ez lehetne az a létezési 
szint, amelyben a szeretet szférája megnyilatkozhatna a maga teljes ragyogásá
ban, a szeretet birtokbavétele pedig kimeríthetetlen és kiapadhatatlan energia 
forrása, s elősegíti a sötétség és a fény erőit hatalmában tartó, azok felett ural
kodó, valódi, Istentől ihletett teremtést. Minél nagyobb mértékben tudunk sze- 
retetet gyakorolni, annál inkább rászolgálunk az Isten képére teremtettséget 
magába foglaló értelmes létezési szint elnyerésére. A szeretet folyamatosan ér
kező életerővel tölti fel az embert míg a legnagyobb életerő pusztító a gyűlö
let. A testtudatra redukáltság birtoklásvágyától mentes szeretetről van szó. Aki 
gyakorolja, az tudja, hogy a magántulajdon fogalma csak a fizikai síkon ismert, 
az tudja, hogy semmi sem az enyém, csak az, amit az Igében kinyilatkoztatott 
üdvösségemmel kiérdemelek: amit a szeretet gyakorlásával kiérdemelek. Ki
apadhatatlan örömérzés forrása a szeretet gyakorlása, mely Pilinszky szerint 
„minél hatékonyabb, minél erősebb, annál szelídebb és annál toleránsabb”. Ez 
a tevékeny szeretet, amelyet „félelmetes szakadék választ el az ábrándos sze
retettől”, mert ismeri a viszontszeretésre való felszólítást, a viszontszeretés 
szükségességét. Nem akarja a szeretet tárgyát elszakíthatatlan láncokkal magá
hoz erősíteni, birtokolni: erejének mértéke abban nyilvánul meg, hogy mennyi
re vagyunk képesek elengedni azt, akit szeretünk, ha az menni akar. Az Opera
ház fantomjának története azért csodálatos, mert Erik, a fantom végül is képes 
lesz lemondani Christine-ről Raoul javára, tehát képes szerelmének elveszíté
sére. Ez az elvesztés csak látszólagos vereség, mert a Christine lényegét jelen
tő rendkívüli gyönyörűséggel megáldott hang, minden egyes rezdülésében Erik 
van jelen. így kap értelmet az evangéliumi tétel paradox volta a szeretet össze
függésében: az életet kell elveszíteni, hogy az életet meglelhessük.

A Hamvas Béla-i értelemben vett világ birtokbavételét az ember csak a 
szeretet igénybevételével valósíthatja meg. A valóban új kor kezdete, mint 
egy új világrend kialakulásának előfeltétele, idővel arról ismerszik meg, hogy 
egyre több szó esik majd a szeretetről, akár olyan szinten is, mint ahogyan azt



James Redfield könyvében megtaláljuk. A szeretet hiánya az elviselhetetlen- 
ségbe, a kiégett élet állapotába taszította az emberiséget, így nem csoda, ha 
egyre több könyv, írás, publikáció foglalkozik a szeretet kérdéskörével. Ha 
öntudatlanul, esetlenül és sután is, de egyre gyakrabban fogalmazódik meg a 
szeretetigény, meg az evangéliumi idők felidézése. Nem véletlen, hogy annyi 
Jézus-életrajz, róla szóló film és rockopera készült az utóbbi évtizedekben, 
meg hogy Richard Bachra -  aki a Jonathan Livingston, a sirály után már nem 
szándékozott többé írni - ,  váratlanul és kérlelhetetlen kitartással rátört a Meg
váltót megidéző kényszer, bizonyítandó, hogy az emberi és az isteni szándék 
nem haladnak mindig ugyanazon az úton, és hogy az embernek, mint mikro- 
theosznak teremtésre való alkalmassága, csak az Istennel kialakított kapcsolat 
révén realizálható. Minden olyan folyamat, emberi teremtés/teremtmény, 
amely nélkülözi ezt a kapcsolatot, a sötétség világából felszínre hozott torz- és 
szörnyszülött lesz.

Amikor nap mint nap rongált létünk borzalmaival kényszerülünk szembe
nézni, akkor azok eredetéről jó lenne legalább elgondolkodni, mert mindaddig, 
amíg ez nem történik meg, az évezredeken át lerakódott negatív gondolkodás
rendszerünkkel életre keltett valóságunk és benne egyéni, egoközpontúra szű
kített életünk megtisztításának, önmagunk megváltásának folyamata, az Igében 
kinyilatkoztatott üdv által nem indulhat be. Mert a valóságot -  a környezetet 
- ,  amelyben élünk, magunk hoztuk létre. Márk evangéliumának 7. részében a 
többi között, ezeket is olvashatjuk: „15. Nincs semmi az embereken kívülál
ló, a mi bemenvén ő belé, megfertőzhetné őt; hanem a mik belőle jőnek ki, 
azok fertőztetik meg az embert . . .  20. Mondá továbbá: A mi az emberből jő 
ki, az fertőzted meg az embert. 21. Mert onnan belülről, az emberek szívéből 
származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkossá
gok, 22. Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokságok, szemérmetlen
ség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság.”

így kap értelmet az az állítás is, hogy eredendően nincs jó  és nincs rossz. 
Mindkettő megjelenésének az imaginációban előbb bekövetkezett, majd pedig 
realizálódott, a „megzavarodott létezésibe süppedt ember eltorzult gondolat- 
világában van csak jelentősége, amely az ily módon önmagunkról kialakított, 
mint Hamvas mondja, „megzavart kép” szellemében történő cselekedeteinek 
egyedüli forrása lett, s hozzájárult ahhoz, hogy az ember ma már teljesen azo
nosította magát a zavarral.

Amikor önmagunk megváltásáról beszélünk, akkor természetesen nem a 
mindenkori vallások értelmében vett édenkerti helyzet visszaállítására gondo
lunk. Kiindulópontunk Hamvas Bélának az élet értelmére vonatkozó megfo
galmazása: „Az üdv az élet értelme”, s ez alatt az is értendő, hogy életünket 
az üdv szolgálatába kell állítani, s nem fordítva. Ilyen összefüggésben az üdv, 
az üdvözülés erősebb az élet tényénél. A gyalázatba süllyedt ember üdvét ve



szített ember. Ezért mondható el: „A tragédia mélysége éppen az, hogy a hé
rosz az üdvért az életet dobja oda. Ezért van a szegénységnek, önmegtagadás
nak, aszkézisnek, lemondásnak, szenvedésnek üdvértéke.” Ezért van a szere- 
tetben megnyilvánuló lemondásnak is nagy üdvértéke. Az atyai-isteni szeretet 
lényege ebben keresendő. Isten úgy szerette az emberiséget, hogy egyszülött 
fiát adta oda a sötétségbe zuhant világ borzalmainak megtapasztalására, hogy 
az elveszett és a visszahozhatatlan paradicsomi üdv helyett a megváltásban 
realizálódó üdvözülési lehetőséget, mint a szeretetben testet öltő kiutat, mu
tassa fel a reményét vesztett embernek. Ezért fogalmazhat Pál apostol is a sze
retet dicsőítése kapcsán a Korinthusbeliekhez írott I. levelében úgy, hogy „a 
kegyelmi ajándékoknál is értékesebb s maradandóbb volta” csak a szeretetnek 
van, s hogy az üdvözülés lehetőségét tartalmazó hit, remény, szeretet össze
függésében a szeretetnek van a legnagyobb ereje, annak a szeretetnek, amely 
akkor nyilatkozott meg a maga teljességében, amikor a Megváltó a földön járt.

Ha el tudjuk fogadni Hamvas Béla állítását: „az élet az imaginációban ké
szül”, s hogy „Az imagináció az a hely, ahol az emberi lélek üdvtervét láto
másában őrzi, és erre a látomásra építi fel az életét, vagyis önmagát életterve 
szerint formálja meg”, akkor eljutunk annak felismeréséig is, amiről Richard 
Bach szól az Illúziókban: „mi magunk vonzzuk magunkhoz, saját életünkbe 
azt, ami gondolatainkban már megtörtént”. Ezért van a gondolatainkban elkö
vetett dolgoknak azonos értékük a tettekben kinyilvánítottakkal. Ezért fontos, 
hogy pl. a művészetekben a Xavér Vamus vagy Nigel Kennedy által is szá
ntónkért jóság és szépség jusson kifejezésre, hiszen e kettő világot teremtő, 
formáló erejének megidézésével a mindenkori valóságunkat állíthatjuk a fény 
erőinek szolgálatába. S ezért fontosak számunkra Pilinszky Jánosnak a hatva
nas évek elején készült írásaiban kifejezésre juttatott szeretetet megidéző gon
dolatai, amelyekben a jövő művészetének/irodalmának tárgy- és problémakö
rére vonatkozó profetikus meglátásait vázolta fel: „Számos előjele van annak, 
hogy rövidesen a szeretet lesz a művészet és az irodalom legfőbb tárgya és 
problémája, olyan értelmi és érzelmi gazdagsággal, amilyen centrális hang
súllyal egyedül és utoljára az Evangélium foglalkozott vele . . .  Igen, a szere
tet realitása: ez lesz szerintem a megújhodó irodalom programja. Az új író túl 
az értelem és érzékelés határán, közvetlenül szeretetével fogja birtokba venni 
a világot.”

A három részre tagolódott létezésben az épség helyreállításának feltétele a 
test, a lélek és a szellem harmóniát alkotó egységének visszaállítása, megte
remtése. Az ember az evangéliumi üdv által megadatott és mértékére szabott 
teremtési készség igénybevételével építheti ki önmagában -  s nem mások
ban! -  azt a harmóniát, amelyen keresztül megnyilvánulva a világban az értel
mes élet birtokosaként lesz képes cselekedni. A teremtés folyamatának létre
jöttében és az általa realizált valóság minőségében a szeretet meglétének vagy



meg nem létének meghatározó, valóságformáló szerepe van. Megtapasztaltuk, 
megtapasztalhatjuk napjainkban is, hogy a szeretetlenség, mint az ember által 
megidézett realitás, hová vezetett, hová vezet. A minden alaptörvényt magá
ba foglaló szeretetnek ezért kell jelen lennie minden emberi gondolatban, 
minden emberi alkotásban, minden emberi viszonyulásban. Ne másoktól kér
jük számon a szeretetet. Magunk kezdjük el azt gyakorolni, ha valóban őszin
tén meg szeretnénk változni, ha életünk minőségén valóban változtatni szeret
nénk. S meglátjuk, a környezet is változni fog. Mert „nincsen súlyosabb an
nál, mint amikor valakinek az élő szeretet néz a szeme közé”, s nincsen „tisz- 
títóbb és nevelőbb a szeretet pillantásánál” -  írja Pilinszky.

E világi életünk feladatai között pedig a legfőbb helye a lét megtisztításá
ra irányuló törekvésnek van. Ezt mindenkinek egyedül kell elvégeznie. Mert 
a „minden eltörött” része csak így válhat az egész részévé, hogy megtapasz
talhassa a teljességet.
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ás

A kötetbe gyűjtött írások az elmúlt tizenöt évben módosult tu
datállapotunkról adnak képet, lelki fejlődésünk egy lehetséges 
útjáról szólnak, meg arról a bizonyosságunkról, hogy tudjuk, 

minden ember számára adva van a spiritualizálódás egyéniségére sza
bott iránya, de a tapasztalat nem adható át. A tudatváltás szükségessé
gének érdekében korunkban egyre többen szólalnak fel, gondolkodók, 
művészek, tudósok, de a mindennapok embere is, Útkeresők ők az előt
tünk lassan körvonalazandó új kor hajnalán. Előhírnökei annak az em
bertípusnak, amelynek talán majd sikerül megvalósítania az elkövetke
ző évszázadokban az értelmesebb emberi életet, mert egyértelműen 
bebizonyosodott, hogy csak az elmúlt kétezer évre utaljunk, a gyakor
latba hozott erkölcsi normák mára már mind elhasználódtak. Az embe
rek többsége az írásban kinyilvánított tízparancsolatban rögzített uni
verzális, ha úgy tetszik, alaptörvények ellenére cselekedett legtöbbször, 
s cselekszik még ma is egyre fokozottabb mértékben, s ez az értékrend- 
szerek totális csődjéhez vezetett.

A kiútkeresők száma mégis, vagy talán éppen ezért, napról napra 
növekedőben van, a hasonló hasonlót vonz szellemében találnak egy
másra. A kötetbe olyan eddig megjelent és meg nem jelent írásainkat 
vettük fel, amelyek a részünkről megtett útról adnak számot, lévén 
hogy ez az út tette lehetővé számunkra azt, hogy az adott körülménye
ken felülemelkedve, életünket kiteljesítsük, az értelmetlenség útvesz
tőit megkerülve az értelmes emberi létezés ösvényeit vegyük birto
kunkba lépésről lépésre, és egy szeretet nélküli vüágban a szeretet 
gyakorlása révén a kiapadhatatlan életenergia forrását megtaláljuk.


