
egy - mondjuk így - foglalkozási ág, amelyről a többiek és ők maguk is úgy gon
dolják, hogy a felelősség felelősei. Mindnyájunknak azokká kellene lennünk.

KERESZTY RÓKUS

Válasz a Vigilia körkérdésére

December végén minden zajlik és minden feladat összetorlódik az iskolában és a
monostorban, így csak félig megemésztett gondolattöredékekkel szolgálhatok.
De azért elküldöm őket, mert ezzel is hálámat akarom leróni a Vigiliának, hogy
még a legsötétebb Rákosi-korszakban is tudott valamennyire világoskodni, hitet
táplálni és igazi kultúrát közvetíteni. Most pedig, amikor olyan divatossá vált az
olcsó és harsogó nemzetieskedés, képes arra, hogy igazi hazaszeretetet kapcsol
jon egybe az egyház minden fajon és kultúrán túlmutató, ugyanakkor minden
nemzetet és kultúrát megszentelőkatolicitásával.

Gondolatok a kereszténység és a kultúra kapcsolatáról

Elsősorban a katolikus kereszténység és kultúra viszonyára gondolok. Az egyház
katolicitása nemcsak földrajzi és nemzetekfölötti egyetemességet jelent, hanem
azt is, hogy Krisztus kegyelmével minden ember találkozik, és ez a kegyelem,
amennyiben elfogadja, az egész embert, annak minden rétegét és összetevőjét át
formálja és megszenteli. Ugyanakkor nem csonkítja meg emberségét, hanem
tiszteletben tartja és kifejleszti minden értékét. Hiszen amikor Isten megteremtette
a világot és az embert, a látható világban sáfárjává emelte, nem önmagát formálta
világgá, amint egyes keleti vallások gondolják, hanem valami egészen újat, önma
gától különböző, bár önmagától függő világmindenséget hozott létre a semmiből.

Ebben az összefüggésben nézzük meg az emberi kultúra értékét Isten tervében: a
kultúra azzal szolgálja Isten teremtésének kiteljesedését, hogy tökéletesíti az embert is
teni képmás voltában: amikor művészetben és irodalomban átszellemesíti az anyagi
világot, vagyis az emberi szellem kifejezőjévé teszi az anyagot (a köveket, hangokat,
színeket, képeket, az írott vagy elmondott szavakat), isteni képmás voltát gyakorolja.

Isten terve ugyanakkor kezdettől fogva arra irányult, hogyamegtestesült Fiú
ban saját isteni életébe, a végtelen személyes szeretet boldogító ölelésébe vonja bele
az emberiséget és az emberen keresztül az egész teremtett világot. Egyrészt Isten
akarata, hogya teremtés a maga Istentőlvaló másságában, véges, autonóm értéké
ben létezzék és kiteljesedjék, másrészt az ember valóságát és rajta keresztül az
anyagi világot is kezdettől fogva meghatározza az isteni életbe való meghívás.

A katolikus hit tanítása szerint az eredeti bűn és a személyes bűnöknövekvő la
vinája sem tudta egészen megrontani ezt az isteni életre és isteni szeretetre irá
nyult, de ősszüleinkben elbukott és személyes bűneink szövevényében fuldokló
emberségünket. A bűn bére a szenvedés és a halál, s ezért nem volt elég, hogya Fiú
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megtestesüljön: magára vette szenvedésünket és halálunkat, hogy szeretetével az
átkot áldásra, a halál Istentől való távolságát az Istenhez vezető úttá változtassa.
Krisztus keresztjét elfogadva a kegyelem gyógyítja emberi természetünket, megta
nít arra, hogy újra örülni tudjunk a teremtett világ minden értékének.

Ezért van az, hogy az egyház nem közömbös a kultúra iránt. Ellenkezőleg,ahol
az egyház megtelepszik, a templom és kórház után rögtön iskolákat alapít, óvodá
tól egyetemig. Mindaz érdekli, ami az emberre és a világmindenségre vonatkozik,
értékel minden igazi művészi alkotást, amely az embert és világát hitelesen fejezi
ki, akkor is, ha nem vallásos alkotás. Ám ha igaz az, amit fenntebb fölvázoltunk,
akkor az is áll, hogy nem lehet az emberi valóságot hitelesen megragadni anélkül,
hogy annak az Abszolútumra való irányultságát vagy az attól való elszakadásának
tragikumát valamiképpen ki ne fejeznénk. Ahhoz, hogy egy művészi vagy irodal
mi alkotás jó legyen, nem kell kifejezetten vallásosnak lennie. S attól, hogy egy mű

vészi vagy irodalmi alkotás vallásos témákat tárgyal, még lehet csapnivalóan rossz
mű. De nem lehet olyan jóművészi alkotás, amely valamiképpen, legalábbis impli
citen, az alkotó tudatos szándékán túl, ne fejezné ki a Transzcendens Valóságra irá
nyultság tragikus vagy boldogító megnyilvánulását.

Hadd fejezzem be két kedvenc szövegemmel, amely talán megvilágítja a kegye
lem különböző, de végül is egybecsengő megnyilvánulási formáját a huszadik szá
zadi magyar irodalomban. Kertész Imre Sorstalansága abban a részletben érintett
meg legmélyebben, ahol a fiatalember szenvedése elért a mélyponthoz: egy
Buchenwald felé zötyögő tehervonatba van bezsúfolva, rongyos, bűzlő, haldokló
emberi testek közé, aléltan, minden-mindegy állapotban: 1I ...elmondhatom, van
nak dolgok, amiket addig sosem értettem, s bajosan is hihettem volna egyáltalán el.
Egy oly, valaha gyakran hallott kifejezés például, mint »földi maradványai«, az én
addigi tudtommal kizárólag valaki megboldogultra vonatkozhatott csak. Márpe
dig a magam részéről, nem kétkedhettem, éltem, ha pislákolva, mintegy tövig le
csavartan is, de égett még bennem valami, az élet lángja, ahogyan mondani szok
ták - vagyis hát itt volt a testem, pontosan tudtam róla mindent, pusztán csak én
magam nem voltam már valahogy benne. Minden nehézség nélkül észleltem, hogy
ez a holmi, oldalán, fölötte más hasonló holmikkal, itt fekszik, a kocsi zötyögő pad
latának hideg s mindenféle gyanús nedvekkel nyirkos szalmáján... - de mindez
nem érintett közelről,nem érdekelt, nem befolyásolt többé, sőt állíthatom, rég érez
tem már ily könnyen, békésen, elandalodva szinte, kereken kijelenthetem: ennyire
kellemesen magam. Annyi idő után végre először szabadultam meg az ingerültség
gyötrelmétőlis: az enyémhez szoruló testek nem zavartak többé, még valahogy in
kább örvendtem is annak, hogy itt, hogy velem vannak, hogy oly rokoniak és
annyira hasonlóak az enyémhez, s most először fogott el irántuk valami szokatlan,
rendellenes, valami félszeg, mondhatnám ügyetlen érzés - meglehet, a szeretet tán,
azt hiszem. S ugyanezt tapasztaltam az ő részükről is. Meglehet, ez is tehette - az
egyéb nehézségeken kívül, természetesen - annyira csöndessé, másrészt azonban
oly családivá is egyúttal az általános nyögdécselésen, fogak közti sziszegésen, halk
panaszon kívül olykor hallható egyéb megnyilvánulásokat: a vigasz, a nyugtatás
egy-egy szavát. De mondhatom, tettekkel sem takarékoskodott, kinek csak képes
ségéből tellett, s hozzám is adogató kezek irgalmas szorgoskodása juttatta például
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el, ki tudná, mi távolságból, a sárgaréz konzervdobozt, mikor bejelentettem: vizel
nem kell" (Századvég Kiadó, Budapest, 1993, 148-149.).Ezt az "ügyetlen érzés"-t, a
mindenkit elfogadó és hatékony szeretetet itt az élet és halál határmezsgyéjén ta
pasztalta meg először ez a tizenhatéves, lényegében agnosztikus gyerekember. De
előbb el kellett jutnia minden földi remény végéhez.

Vajon nem rokon élményt - távoli, de valódi rokonságot - fejez-e ki Pilinszky a
végítéletről írt csodálatosan egyszerű soraiban:

A jövőró1 nem sokat tudok,
dea végitéletet magam előtt látom.
Az a nap,az az óra
mezítelenségünk fölmagasztalása lesz.

A sokaságban senkisem keresi egymást.
Az Atya, mint egy szálkát
visszaveszi a keresztet,
s az angyalok, a mennyek állatai
fölütika világutolsó lapját.

Akkorazt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben
sírásunkmégegyszer fölszabadítja a tengert,
mielőtt asztalhoz ülnénk.

(Mielőtt)

Íme a nagy irodalom és a kegyelem titokzatos kapcsolata: Pilinszkyben tudatos,
Kertészben ösztönös, talán tiltakozna is, ha soraimat olvasná. De ha Krisztus ke
gyelme átölel minden embert, akkor az ember mélyét kutató írónak is valami
képpen találkoznia kell vele. Ezért csak virrasszunk, ápoljuk a katolikus hit és
kultúra együttműködését,mint ahogyan a Vigilia legnagyobb írói tették, várva
arra, hogy az idők végén, "azon a napon" Krisztus, a hajnalcsillag felragyog a
szívekben (2Pét 1,19), azokéban is, akik bár nem ismerték, mégis Őt várták, mert
hittek a szeretetben OJn 3,16).

KERTÉSZ IMRE

".. .hogy végre elfogadjuk,
szabadok vagyunk"

Úgy érzem, a legnagyobb problémánk, hogy még mindig nem szembesültünk
kellőképpena rendszerváltás tényével, az ezzel járó kihívásokkal és új lehetősé

gekkel. Magyarországnak az utóbbi évszázadokhoz képest most vannak a leg
szebb esélyei, amelyekről mintha nem nagyon akarna tudomást venni.
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