
méltóság gondolatának, az emberi test védelméről is manifesztumnak kellene szü
letnie, és ahol ezt sérelem éri, a keresztény tapasztalat örököseinek határozottan
védekezni és tiltakozni kellene. A zsidó-keresztény hagyomány felértékelte, de ma
inkább úgy látszik káros következményekkel járó módon radikalizálta az isteni
képmás ember és a "teremtett világ" egészének szétválasztását. Az ökológiai tuda
tosság növelése és az ezért való minél tudatosabb munkának is át kell hatnia az
egyház földi zarándokútját. Újra gondolandó a humánetológia felismerései nyo
mán az ember és az állatvilág kapcsolata, az emberben rejlő mély mintázata, amely
azt a súlyos, sötét, mozdíthatatlan tömböt jelenti, amelyen a mesék, mítoszok és a
vallásos "tudatalattija" nyugszik. A zsidó-keresztény hagyománnyal nem lehet el
lentétes, sőt nem is mondható idegennek az a belátás, hogy a vallások, így a ke
reszténység is, a vallási szinkretizmus és ismeretlen, a törzsfejlődés múltjából szár
mazó idolok. Ekkor lehetne jobban megérteni a kereszténység lényegét is, hogy
mit hozott Jézus megjelenése az időben, hogy mi az az erő, amely ebből az "embe
ri" alakból árad felénk - mind a mai napig.

És mindenekfölött: nagyobb tudatosság és alázat volna szükséges az egyház köz
pontja és a hierarchiája részéről. Azt gondolom, hogy az egyház jó ezer éven ke
resztül a jövő fölött virrasztók elitje volt. Az elmúlt fél évezredben a filozófia, az
arra épülő tudomány és az ebből létrejövő technológia szembe került az egyház
zal. Az emberiség üdv- és evolúciótörténete új fordulat előtt áll. Sokkal radikáli
sabb és sokkal mélyebb törés várható, mint amire történelmi tapasztalata által
akár az egyház, akár a kereszténység fel van készülve. Csak reménykedni lehet
és virrasztani, hogy a jövő nem a zsidó-keresztény hagyomány emlékezete nélkül
beszéli el majd önmagát.

CZIGÁNY GYÖRGY

Kamaszéhség betűre

A zsidó hagyomány szerint a betűben transzcendens erő testesül meg. Ötvenki
lenc éve vagyok a Vigilia olvasója.

A Szociális Missziótársulat székházának tört tetőit cserepezgettem Alexandra
nővérrel: ínyemen érzem ma is magaslati uzsonnánk jó ízét; a Krisztinaváros rom
házai fölött hagymás zsíros kenyeret ettünk. A nővérek óvóhelyén átélt háború
után különös élmény a béke, teli nyomorúsággal s tehetetlen reménykedéssel. Mi
csoda étvágy! A kamaszkor természetéhez tartozik ez, de nem csak kenyérrel él az
ember. 1946őszének váratlan öröme: megnyertem a Zászlónk Szent Gellért tiszte
letére kiírt irodalmi pályázatát. A gellérthegyi ünnep szentmiséje után Mindszenty
hercegprímás kezébőlvehettem át novellámért az első díjat. Ebben a felajzott lélek
állapotban került kezembe a hosszú hallgatást követőenújra megjelent Vigilia első

száma. Tizenöt éves voltam. Hatalmas étvággyalolvastam a lap verseit, tanulmá
nyait. Arra természetesen nem gondolhattam, hogy Doromby Károly segédszer-
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kesztő úrhoz elkutyagoljak a Trombitás út 37. alá kézirataimmal, de csírázott már
bennem a remény: egyszer talán a Vigilia szerzöi közé tartozhatom majd. Rónay
György pártfogásával ez a hatvanas években valósult meg. Még Mandula utcai ott
honában adott alkalmat a találkozásra, s míg az előszobán át az ebédlőbe értünk,
eldó1t a sorsom. Tétován, meg-megtorpanva követett csak, közben sebesen járt sze
me az átadott versek sorain. Jól van - szólt megkönnyebbülve - örülök, hogy nem
dilettáns... Tovább már ülve olvasott. Ettől kezdve, lelki tavasz a diktatúrában,
minden neki küldött versemet, novellámat közölte a Vigiliában. Ki gondolhatta,
hogy majdan én készíthetek emlékére televíziós műsort Ottlik Géza, Nemes Nagy
Ágnes, Mándy Iván társaságában!

Mindenesetre 1946 decemberében már elköteleztem magam a Vigilia által adott
élmények, eszmék lehetőségei, az egyetemesség szabadsága mellett, hiszen fölis
mertem Sík Sándor szavaiban az igazságot: a katolikus lélekben együtt lehet min
den, ami van, és minden, ami elgondolható.

Olvastam ebben a számban Paul Claudelt és Jacques Maritaint. Barátommal a
Vérmezőt járva vitatkoztunk Carrel tanulmányán, s miközben a fel nem robbant
gránátokat kerülgettük, azon tűnődtűnk: tényleg gyógyít-e az imádság, s csak
ugyan termékenyebb-e a másért mondott fohász? Akkor olvashattam először

Rónay György Elégiáját, s talán meg is értettem. "Az élet lassan egyre mélyebb, / a
vágy is lassan partot ér, / s ura csak úgy vagy, ha a lét egy l szó1őszembe is belefér."

Nagyon megkapott a titokzatos, finoman érzéki Pilinszky-költemény: Gyerek
vagymég... Kései kötetében Bűn címen közölte. Bár a Trapéz éskorlát kötet még nem
volt a kezemben, mohón olvastam róla Ignácz Rózsa kritikáját, Azután Werfel:
Szent Ferenc ésaz örök zsid6... Meg amit Járdányi Pál Bartókról írt, hogy a nyers ösz
tönök vitustánca a lélek húrjára van transzponálva. Már zeneiskolásként játszot
tam néhány könnyebb Bartók-művet,de itt olvastam előszöra "barbár" Bartók spi
ritualitásáróI, az érzéki és a lelki tényezők hamis szembeállításáról.

Tanácstalan este ... Élvezettel habzsoltam a következő számban Molnár Kata
novelláját; húsz évvel késöbb Mándy Ivánnal beszélgettem róla ... Illyés könyve, a
HunokPárizsban, és Tamási Áron színdarabja, a Hullámz6 vőlegény izgató témák vol
tak számomra. A győri pap-költővel Rónay György vitatkozott, s hamar megértet
te velem, hogy nem "közénk hozni" lehet a keresztény élmény bonyolult világával
küzdő alkotókat, hanem köztük kell lenni, velük élni, együtt alkotni, ráhagyatkoz
va a szeretet erejére.

Mert a keresztény élmény szelíd forradalma igen különböző módon van jelen
az irodalomban. Vannak művek,melyekben tematikusan, szinte a "programzene"
romantikus hagyománya szerint nyilvánvalóan, s vannak művek,melyeknek csak
remekmű mivoltában, az esztétikai minőség szinte "mennyei hitelében" tapasztal
juk meg a keresztény élmény jelenlétét, kimondatlanul, rejtetten: akár még a szerző

által sem felismert tudati-lelki folyamatok, megsejtések sodrában. Ha műveinkben

nincs benne Jézus, akkor semmi sincs benne - felelte a Vigilia körkérdésére Ottlik
Géza; vélve, hogy fInem néven nevezve kell jelen lennie, hanem valóságosan. Ha 6
nem áradt bele a mégoly profán, világi jelentésmozzanatokból összerakott mű
vembe - ha másképp nem, hát mint szomjúság, halhatatlan vágy, a szarvas kíván
kozása a szép, hűvös patakra -, akkor nem is hoztunk létre semmit."

111



Ma már biztosan látjuk, különb égöve van, szabad és teljes világa a keresztény
élménynek: az alkotókat nem lehet jó szándékúan a választottak manrézájába
gyűjteni. Ellenkezőleg: a keresztény élmény örömét és látszólagos abszurditását
kell a teljes világra tárni.

E fölismerések derűs hite csillapította kamaszéhségemet a Vigilia által 1946 ka
rácsonyán.

DÁVID KATALIN

Az irgalmasság virrasszon
mindannyiunkban

Ma már valóságosan ez az egy dolog érdekel, vagy inkább így mondom, ezt az
egy dolgot tartom fontosnak: az irgalmasságot, amelynek virrasztó jelenlétére az
egész világnak szüksége van. Olyan dolog ez, amely csak a konkrét ember által
létezik, nincs elmélete, csak gyakorlata. Létezése mindannyiunk napi gondja,
mert csak akkor kelhet életre bennünk, ha bizonyos értékeket és ezzel együtt el
kötelezettségeket vállalunk.

Sokszor, sok helyen beszéltem erről és most hadd ismételjem meg saját elkötele
zettségeimet, amelyek nagyon mindennapiak, de részesei korunk írástudói felelős
ségének.

Talán elsőként említeném, hogy elkötelezett vagyok minden cinizmus ellené
ben. Mert ez nemcsak azt pusztítja, aki felé irányul, hanem még jobban azt, akit
meghatároz, akitől jön. A cinikus ember ugyanis halálosan beteg, de diagnosztizál
hatatlanul. Nincs műszer, ami kimutatja és a mélylélektan is alig férhet hozzá. Az
egész 20. századnak nem volt évtizednyi története, amely mentes lett volna ettől a
szörnyűségtől. Ez az az állapot, amikor az ember elveszti felelősségét az egész te
remtett világ, de elsősorban saját embertársai felé. Ez az az állapot, amely igyekszik
megsemmisíteni minden jogot, amely nem szolgálja az érdekét. A cinizmus találta
ki és működtette a krematóriumokat, a haláltáborokat, szervezte a koncepciós pe
reket, emelte nagy üzletté a kábítószert és küld pusztulásba százmilliókat.

És elkötelezett vagyok a hazaszeretet iránt, olyan iránt, amely elvárja, hogy más
nemzet fiai is szeressék saját hazájukat. Olyan hazaszeretetre vágyok, amely a leg
jobbat akarja a magáénak és megértik, hogy túl a határán ugyanígy mindenki a leg
jobbakat akarja a sajátjának. Olyan hazaszeretetre gondolok, amely segítséget vár
szomszédjától és elvárja, hogy az is kérjen segítséget tőle.

Elkötelezettjevagyok az ember és a természet megbékélésének. A flóra, a fauna,
a föld, a levegő, a vizek, a töredezett és így nagyon könnyen boruló egyensúlyok és
szépségek megőrzését akarom. Igazuk van a teológusoknak, akik hangoztatják,
hogy új aszkézisre van szüksége a világnak, mindenütt mindenki által vállalva.
Olyan aszkézisre, amely késztet bennünket, hogy le tudjunk mondani azokról az
igényeinkről, amelyek terhelik a köztünk és a természet között lévő viszonyt. Az
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