
merültek fel a dialógusban. Úgy látszik, hogya teológus és a természettudós, bár
mindegyik megmarad a maga kaptafájánál, egy közös irányban képes haladni, an
nak az emberiségnek szolgálatában, amelybe az Ige beletestesült és továbbra is bele
akar testesülni.

GÖMÖRI GYÖRGY

Válasz a Vigilia körkérdésére

1. A virrasztás fogalma a magyar lírában általában eltér az "örömteli", ünnep
előtti keresztény virrasztástól. Politikai feladatot jelöl inkább, az írástudók fele
lősségét azért, hogy ébren maradjanak az elnyomás sötétségében és továbbra is
hangoztassák a szabadság vagy a nemzeti függetlenség gondolatát. Ilyen érte
lemben használta Vajda János A virrasztók című versében 1849 után és használtam
én is egy 1957-ben, már idegen földön írott és az akkori londoni Irodalmi Újság
ban megjelent versemben, ahol a csalódás, a keserűség alaphangjába valamilyen
megátalkodott reménység vegyül: " ...Az időtlenülhosszú éjbe nézünk / és mégis
tudjuk - mi bírjuk tovább; / / ülünk a parton, átkozott virrasztók, / őrizzük Isten
üres tarsolyát" (Változatok egy ismert témára). Más szóval kötelességünk a virrasz
tás, még akkor is, ha a nemzet szabadságának a lehetősége hosszú időre eltűnt,

elillant előlünk, s "valahol" még azt is sejtem, mi fogjuk tovább bírni, nem az ál
lamhatalom akkori bitorlói. Nem feladni a reményt, s nem hallgatni az ötvenha
tos forradalom igazságáról - ez volt a nyugati magyar emigráció feladata akkor,
amikor Magyarországon a Kádár-rendszer előbb megtorlással, majd kompro
misszumokkal igyekezett elfeledtetni a magyarsággal annak szabadság-vágyát,
függetlenség-igényét. A rendszerváltás bennünket (is) igazolt, ami nem jelenti
azt, hogyelítélnénk azokat, akik elbóbiskoltak a "gulyás-kommunizmus" című

szappanopera folytatólagos adásai közben és csak 1989-ben törölték ki az álmot a
szemükből. (Csak az zavar kissé, hogy most a hajdani bóbiskolók között számo
san vannak olyanok, akik a régi rendszert zajosan és durva hangon támadják, és
másoktól számon kérik azt az ellenállást, amit maguk egyáltalán nem tanúsítot
tak ... )

2. Továbbra is kell"virrasztanunk"? Ma már nem azért, hogy a politikai rendszer
megváltozzék, négyévente a magyar társadalom maga választhatja meg vezetőit.

De Európa és a világ változásain rajta kell tartanunk a szemünket. Bár egy lepke
szárny rezdülésétőlDél-Amerikában nem lesz még földrengés Kazahsztánban, a
globalizáció világ-információs helyzetet hozott létre, s ezért ha valami történik
Magyarországon. az (elvben) a világon mindenkit kell, hogy érdekeljen. És for
dítva: a magyaroknak, vagy az angoloknak sem mindegy, hogy Amerikában ki
lesz az elnök és milyen politikát folytat, aláírja-e például a kiotói egyezményt,
vagy pedig meggondolatlan intézkedéseivel tovább gyorsítja a katasztrofális kö
vetkezményekkel fenyegető általános felmelegedést. Más kérdés, hogy mit tehe-
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tünk, mint egyének - az írástudóknak is itt van a legnagyobb felelőssége. Szerin
tem magánemberként is segíthetjük például a Friends of Earth című szervezet,
vagyis a környezetvédők munkáját, s mint írók, újságírók összefoghatunk olyan
ügyekben, mint például a verespataki bányabővítés tervének megakadályozása
(ami újabb, minden eddiginél nagyobb Tisza-mérgezéssel fenyeget), egyáltalán:
szóban és írásban is állást kell foglalnunk minden olyan ügyben, ahol az ipari
vagy mezőgazdasági profitszerzés konfliktusba kerül a környezet védelmével.
Mert bár egyetlen politikai párt sem tudja garantálni az évszázad óta ígért "szebb
jövőt", gyerekeinknek és unokáinknak tartozunk azzal, hogy megvédjük őket

egy félelmetes jövőtől, ahol az éghajlattal együtt a földi élet alapfeltételei változ
nak meg.

3. A kereszténység és kultúra viszonya ma nagyon bonyolult kérdés. Egyrészt
mivel a missziós tevékenység ellenére ma nem a kereszténység, hanem az iszlám
terjed gyorsabban a világon, és a kereszténység csak egyike a nagy világvallások
nak, kulturális hatása is jelentősen csökkent akár a 20. század első feléhez viszo
nyítva. Bizonyos értelemben a kereszténység adja meg az egész európai és ameri
kai kultúra egyik alaptónusát, de azok a fundamentalisták, akik szó szerint
értelmezik a Bibliát, nem jobbak számomra az iszlám hivőinél, akik szerint, ami a
Koránban benne van, mind jó, ami pedig nincs benne, az vagy hazug, vagy fölös
leges. Úgy gondolom, az utóbbi évtizedekben számos olyan irodalmi mű szüle
tett, ami bár keresztény szellemiségben fogant, az egyházak dogmáitól sok tekin
tetben eltér, s a pápai enciklikák üzenetével sem mindig egyezik. Ettől még
keresztény marad, a jézusi alaptanítás értelmében; ha jól tudom, Jézus nem nyi
latkozott például arról, a fogamzásgátlást megengedhetőnek tartja-e vagy sem,
hogy csak egy fontos problémát említsek. Jobb AIDS-ben elpusztulni, mint kon
domot használni? Kissé sarkítom a kérdést, de azt hiszem, a keresztény egyházak
akkor szolgálják igazán az emberiséget, ha minden korban megfelelő válaszokat
találnak az adott kor kihívásaira.

Ami a keresztény (és laikus, "humanista") kultúrát és civilizációt egyként fenye
geti, az a radikális iszlamizmus. Egy lényegében középkori módon gondolkodó
vallás fanatizált hivőitől sajnos nemigen várhatunk el "párbeszédet" - aki hajlandó
meghalni azért, hogy másokat (köztük "elfajzott" mozlimokat) megölhessen, nem
fog leülni egy csésze kávéra és nyílt dialógusra asztalodhoz. Ezért minden eszköz
zel meg kell erősítenünk azokat, akik még hisznek a földi lét értelmében, a szabad
emberi cselekvés jövőjében - a zsidó-keresztény kultúra (mert az Ószövetség épp
úgy része a Bibliának, mint az Új) akkor lehet hatékony, ha nem a halál, vagy a vég
ítélet utáni boldogságot tartja a fő jónak, hanem azt, hogy itt, ezen a földön tudjunk
alkotó módon élni és segíteni embertársainknak. Én ezért a terrorizmus elleni kűz
delemmel egyformán fontosnak tartom az átgondolt környezetvédelmet és a Har
madik Világ országaiban még mindig iszonyú szegénységnek az enyhítését. A há
rom feladat gyakran ellentmondásba kerül egymással - az igazán hiteles
keresztény politikus az lesz, aki mindhármat össze tudja majd egyeztetni, és azt jól
képviseli, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon.
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