
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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Feldolgozatlan, szőnyeg alá söpört múltbéli problémáink is csak akkor dolgoz
hatók fel, ha azokat egy szabad és független Magyarország szemszögébőlpróbál
juk meg újragondolni. Európa -legyen bármennyi hiba, zűrzavar a pillanatnyi po
litikai nézetek és életfelfogások kőzött, legyenek bármilyen nagyok is a
különbségek gazdasági és egyéb területen - immár olyan deklaráltan is együvé tar
tozó közösség, amelynek Magyarország fontos része, még akkor is, ha ehhez nem
szoktunk hozzá, s így nem is tudunk felelősengondolkodni róla.

A magyar értelmiség java része továbbra is az úgynevezett népi-urbánus ellen
tét sértettségében él, ami az ország egésze számára rendkívül káros. Jogos vagy an
nak vélt nemzeti sérelmeink a régi eszközökkel nem orvosolhatók, kizárólag ak
kor, ha európai megoldást találunk rájuk, mint ahogy meg találták mások is. A
hagyományos értelemben vett nemzetállamok kora lejárt. Ez természetesen nem
azt jelenti, hogy az ember ne lehetne patrióta, s hogy ne kellene ápolnia saját nem
zeti kultúráját, sőt, hogy ne kellene küzdenie e kultúra megmaradásáért, vagy
hogy saját gazdasági, politikai érdekeit ne kellene továbbra is képviselnie.

Meg kell tanulni azonban európai módon követelni ott, ahol követelni való van,
másrészt meg kell tanulni ésszel és szívvel lemondani ott, ahol érdemes. Ahhoz,
hogy lássuk, mi az európai közösségen belüli magyar érdek, azt is látnunk kellene,
hogya társadalmon belüli, főként a politika által gerjesztett áldatlan konfliktus és
megosztottság nem folytatható. A mai értelmiségnek mindkét oldalon óriási a fele
lőssége abban, hogy ne szítson további gyűlöletet és előítéletet. Meglehet, mind
ezek közhelyek. mindenki beszél is róluk, mégsem tartják be az érintettek. Pillanat
nyilag, ha óvatosan is, de optimista vagyok, mert olyan új kihívások előtt állunk,
amelyekre mindenképp választ kell találnunk.

Az Unió felől érkező impulzusok remélhetőlegmeghozzák azt az inspirációt,
hogy végre elfogadjuk, szabadok vagyunk, Európához tartozunk, és hogy lehet
régi problémáinkról is új módon: teljesen szabadon gondolkodni. Talán fájdalmas
lesz ez a felismerés, és ha nem is vezet nagy katarzishoz, de legalább segít egy ész
szerűbb magatartás kialakulásához, aminek oly gyakran tapasztaljuk a hiányát.
(Nyilatkozat; lejegyezte Hafner Zoltán.)

LENGYEL BALÁZS

Sík Sándor a szerkesztő

Ha szabad, idézzük fel a Vigilia hetven éve alkalmából Sík Sándor szerkesztői

gondolatait. Ünnepeljük személyét nem a versei és esszéi, hanem szerkesztőimi
voltában. Igaz ugyan, hogy a Vigilia valóban hetven éves, de némi kihagyással
az. Tény, hogy 1935-ben indultak évfolyamai (már az első számban - ha jól em
lékszem - Rónay Györgynek ott volt egy színvonalas tanulmánya, 22 évesen), de
a háború miatt, az erőszak szörnyűségei következtében léte felfüggesztődött.

Méghozzá elég hosszan.
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