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A lehetőség kapuja

[VIGILIA]

A '80-as évek második felében egy bakonyalji kis faluban dolgoztam egyszemé
lyes művelődési ház és könyvtár igazgatóként. Kiugrott vegyipari egyetemista
ként, teszem hozzá, hisz az irodalommal akartam foglalkozni, és huszonegy
néhány éves fejjel iszonyatosan el- és megkésettnek éreztem magam. Akkoriban
kevés folyóirat létezett, s még kevesebb, amelyet érdemes volt folyamatosan ol
vasni. A Vigilia ilyen volt, s szinte az egyetlen, mely irodalmi, teológia és filozófi
ai érdeklődésemet egyszerre elégítette ki. Időnként rendkívül érdekes tematikák,
blokkok, a Mai meditáció-rovat majdnem mindig, izgalmassá tette a lapot. Akko
riban az első verseimen. az első kötetem összeállításán szöszmötöltem már évek
óta, és egyszer csak elérkezettnek láttam az időt, hogya nyilvánosság elé lépjek
próbálkozásaimmal. És ha már egyszer az ember ilyen nagy lépésre (ugrásra)
szánja el magát, akkor, ha önmagával szemben is következetes, az a legjobb, ha a
legjobb helyen tesz próbát.

Felutaztam hát, bekopogtam, hogy oda-, átadjam valakinek a verseimet. aztán
mielóbb eltűnjekonnan, s hetekig várjam, hogy mi lesz majd a döntés. De nem így
alakult. Egy bölcsész kinézetű, szimpatikus, őszülő hajú, szikár férfi beinvitált és
leültetett. Átfutotta a verseket és megkérdezte, hogy miért éppen Caspar David
Friedrich képi világa érdekel, izgat. Beszélgetés lett a dologból, majd meghívás.
Kisesszék. kritikák, erről, arról. Aztán, amikor Tillmann J. A. elment a szerkesztő

ségtől, maradtam, és Kiss Szemán Robi szárnyai alá kerültem. Majd ő is tovább
adott, és ma is biztos, meleg, szerető kezekben érzem ott(hon) magam.

De az első közléshez, T. J. A. idejéhez fűződikmég egy nagyon kellemes emlék.
Ugyanis, akkor és ott jelentem meg először,és rögtön az első megjelenés után kap
tam egy ajánlatot a Tevan kiadó szerkesztőjétől,amennyiben lenne egy ilyen ver
sekből álló, kötetnyi anyag, kiadnák. Nyilván hetekig a föld felett lebegtem, és per
sze, hogy volt, évek óta készülődött. így aztán, a teljes ismeretlenség jegyében
jelenhetett meg első kötetecském. Pedig azt hittem, ennyi, sínen vagyok, immár
minden rendben van.

Rendben is volt, mégis, folytonos nyugtalanság vett rajtam erőt. Sokat virrasz
tottam. a szakrális ünnepeket megtartottam, rengeteget olvastam, de nem múlt el a
nyugtalanság, nem sikerült, csak időlegesen megtisztu1(gat)ni. Mindenesetre, a
mai napig gyönyörűképeket őrzök azokról a virrasztásokról. Ahogya két kutyá
val, akikkel együtt éltem, kint bolyongok a havas mezőkön éjszaka, mert bent-a
szolgálati lakásban már nem bírtam tovább a virrasztást, féltem, hogy elalszom, és
nagyon nyomasztott az egyedüllét, illetve, pontosabb, ha azt írom, a társtalanság.

Közben tanárképzőfőiskolára felvételiztem, levelező szakra, mert valami papír
mégiscsak kellett a munkához. Az utolsó este már abbahagytam a felkészülést a
felvételire, gondoltam, már felesleges erőlködnöm. Elalvás előtt Pilinszky jegyze-

136



teit olvasgattam (a Vigilia által kiadott kötetben!) a virrasztásról. Másnap Dsida
Jenő Nagycsütörtök című versét kellett elemezni az írásbelin. Mosolyogva tettem.
Nemcsak azért, mert szerettem ezt a versét, hanem, mintha az előző esti olvas
mányélményemrőlkellett volna beszámolnom a vers háttereként. A keresztény ha
gyományok minimális ismerete nélkül a vers értelmezhetetlen, bár akkor is üt,
megüti az embert, de nem tiszta képlet, miért. Gyanús is lettem, már ezzel a dolgo
zattal (bár maximális pontszámot kaptam), hogy aztán később is mindig megkér
dezzék, maga mit keres itt. De maradtam, valami papír kellett, és egyre inkább tud
tam, hogy amit én keresek, azt nem ezen a főiskolai előadásokon fogom megtalálni.

Ahogy nem találtam abban a bakonyalji faluban sem a helyemet, túl jól mentek
a dolgok, túl nyugalmas volt az élet, éreztem, hogy váltani kell, mert be fogok csa
varodni a végén. Hazajöttem hát, tékozló fiúként, a kisvárosba, ahonnan elindul
tam, és ahol ma is élek. És ha azóta nem is virrasztottam a szent eló1l:észület jegyében,
de a legkisebb gyerekeinkkel rendszeresen ébren töltjük az éjszakákat. Olyankor, a
félálom határán még innen, gyakran eszembe jutnak Czeslaw Milosz nagybátyjá
nak remek sorai, melyeket aztán reggel, a dupla kávé mellett szívesen pontosítok:
" ... a vigília áhítatában / Az első karácsonyfa is, ez az angyallá változott holt fa, /
Mely a mélységes keserű erdőből érkezik, / Mely minden porcikájában tündököl
ve bukkan elő a fagyos erdő / Ódon mélyérőlés egymagában vonul ünnepélyesen,
/ Bűnbánó és megszentelt lidércfényeivel / A szép, csöndes, fehér vidéken, mint a
havas ingovány királya ... "

rvÁLASZTÖREDÉKEKJ

Ottlik szerint van, amit az író akar mondani és van, amit az Ég (az írón keresz
tül). És hogy az első teljesen lényegtelen, szemben a másodikkal, egyedül azért
érdemes egyáltalán ... írni. Lubicz-Milosz megnyilatkozását ide sorolom. (És
megjegyzem, milyen nehéz a saját hülyeségeinktől,vagyis, amit mint író akarunk
mondani, megszabadulni, hisz az egónk foggal-körömmel ragaszkodik hozzá ... )

*
/

7'

A korkérdések provokatív szándékát - e jelen, földhöz ragadt világunkban - díja
zom ugyan, de intim pontjaimra tapint rá. Hogy kiadjam magam. Nem mintha
nem tenném, versben, prózában, éppen ezért nem megy, így, direkt módon. Per
sze, a Lét Értelmességébe vetett hit nélkül nem sokra mennénk önmagunkkal,
nemhogy egymással. Talán éppen ez a baj mostanában. Nemhogy Ebben nem hi
szünk eléggé, de még a legegyszerűbb dolgokban is kételkedünk. Pedig Anélkül
egyetlen lépésnek, szónak sincs (sok) értelme.
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Egy ideje, úgy tűnik számomra, nemcsak a vallás hagyta magára az embert, ha
nem a kultúra, az irodalom is. A képek is. Egyedül a zene nem. Abban még min
dig ott van Isten, ha meg nem, nem érdemes hallgatni... Nem?

*
Mégis megőrizni az igazság nyelvét (a nyelvben az Ég szándékát) ma is a művé

szet feladata. Ugyanúgy, mint eddig. Amíg egyetlen olvasni, látni vagy hallgatni
tudó ember él.

*
A lehetőség kapuja mindig nyitva áll.

JELENITS ISTVÁN

Gondolatok a hetvenéves Vigiliáról

Folyóiratok életében nagy idő hetven év: ennyi idő alatt nemcsak író- és olva
só-nemzedék cserélődnekki, hanem nagyot változhat a világ is. A keresztény vir
rasztás programja mást jelentett a második világháborút közvetlenül megelőző
években s a háború alatt, mást a kommunista diktatúra idején, s megint mást je
lent ma, a kilencvenes fordulat után.

Ma információ-özönben élünk, a publikálás kényszerében is. Az olvasó, tájéko
zódást és elmélyedést kereső ember alig győz lépést tartani a megjelenő írásokkal;
a lelkiismeretes gondolkodó sokszorosan mérlegeli, illetékes-e arra, hogy valami
ről saját véleményt nyilvánítson, igénybe vegye felebarátainak figyeimét. Ugyan
akkor az üzlet és az ügyeskedők jóvoltából devalválódik a szó értéke. A kulturális
alkotó tevékenység kenyérkeresetté válik, sok könyv, tanulmány inkább a tudo
mányos pályán való előrejutás kedvéért születik, nem valami "írástudóhoz" illő

megszólalási felelősségből. A szellemi életben egyre kevesebb szerepe van az
esszének, mind több a szakembereknek szánt szigorúan tudományos igényű ta
nulmány, amellyel a nagyközönség nem tud mit kezdeni. Még a szépirodalom is
elveszti szélesebb közönségét, és már-már bennfentesek körére számít csak. Mind
ez csökkenti a Vigiliához hasonló folyóiratok megszólalási esélyeit. Viszont talán
annál nagyobb felelősségetró rájuk, hogy le ne mondjanak arról, amit egyre nehe
zebb megvalósítaniuk.

Vegyük hozzá, hogy indulásakor a Vigilia itt Magyarországon egyetlennek
érezhette magát a maga nemében. A diktatúra évtizedeiben ez a sajátos szerep még
nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen a lapnak más egyházi folyóiratok feladatait is át
kellett vennie. Ma újra gazdag a katolikus folyóiratok palettája, a Vigilia eredeti
programjához hasonló célokkal is indultak katolikus, keresztény folyóiratok, akár
országos terjesztésűek,akár helyi jellegűek: egy-egy egyházmegye, egyházközség
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