
ben, a Belvárosi kávéházban, a Rézkakasban működtette úgynevezett heti
"Vigilia-asztalát", az jelentette számomra hosszú éveken át a szellemi ablakot a vi
lágra: Pilinszkyt, Mándyt, Mészöly Miklóst, Kondor Bélát, Erdély Miklóst és még
sokakat ott ismertem meg. Annyira, hogy már-már magam is arról ábrándoztarn,
egyszer majd a Vigiliánálleszek szerkesztő.Ha ott nem is, de az Új Embernél újság
író-gyakornok lettem, mindjárt az egyetem elvégzése után, akkor nekem az is a
Vigilia "holdudvara" volt. És főként lehetőség, hogy jó másfél évig egy szobában
dolgozhassam Pilinszky Jánossal. Aki a Vigilia köréből máig a legtöbbet jelenti szá
momra. Igaz, az utam végül másféle vezetett, ami külön történet. "Vigiliás" múl
tamról viszont minden elmondhatót megírtam már másutt.

PAPP LAJOS

Az írástudók felelősségenapjainkban

Anyag és szellem. Lét és tudat. Diszharmonikussá vált fogalmak, egymástól el
szakadni látszanak a III. évezred küszöbén. Az anyag agyonnyomja a szellemet,
a materialisták hamis szlogenje: a lét határozza meg a tudatot, igazolódni látszik!
A hétköznapokban. Az aranyborjú imádata Mózesért kiált. Ismét. És nem Mózes,
hanem számtalan hamis próféta, a Sátán szolgálatára jelentkezik.

Hol vannak az írás-tudók, az ÍRÁST-tudók?
Az írástudók: tanítók, tudósok felelősségekorlátozott, a részt ismerik, az anya

got kutatják - egyre kisebb és kisebb mozaikot látnak - és egyre esendőbbek,ki
szolgáltatottabbak. Az ÍRÁST-tudók félénkek, visszahúzódtak a templomok, a
szentélyek védelmébe, alig láthatóan vigyáztak a strázsán. "De ha nagy a baj, jő a
segítség!", megjelenik a 20. század utolsó harmadában egy törékeny lengyel em
ber, a "Pásztor", egy emberöltő ideje a Főpásztor és legyőzni látszik az anyagot!
Először csak saját gyarló testét, majd 15 éve megbontja a Sátán legfóbb földi biro
dalmát. A Szovjetunió vezette birodalmat!

A mammon-imádók persze nem adják könnyen: a "globális" Istennel a globális
anyag képes eséllyel szembeszállni.

Halvány reménysugarat látok az utóbbi években: Az ÍRÁST-tudók kiléptek a
templomok, szentélyek biztonságos falai közül, az írás-tudók bementek a templo
mokba. Egyelőrebeszélgetnek, még nem mernek közösen lépni. Vagy csak ritkán.
Bizonytalanok és bizalmatlanok!? Az ÍRÁST-tudók és írás-tudók közös felelőssége

az egymásra találást követően a kölcsönös bizalom kimunkálása után a közős

pásztor szerep.
Szellem és anyag harmóniájának megteremtése. Az írástudók felelősségea fa

lak lebontása, amelyet templomok és iskolák közé emeltek. A falat mindkét oldal
ról bontani kell! Az eddigieknél nagyobb alázattal és szeretettel.

Mert közös a nyáj, közös a felelősség.
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