
gondolva fogadja az élet örömeit és szenvedéseit, sikereit és ku
darcait, lelkében a tapasztalati világot meghaladó békességet és
boldogságot talál. Mindenki találkozott ilyen beállítottságú em
berekkel. Magatartásukban megmutatkozott, hogya kereszt 
bár ostobaság a földi érvényesülés szempontjából - Isten bölcses
sége a belső béke és boldogság megszerzésében és megőrzésében.

A másik személy, akire hivatkozok, Szent Maximilián Kolbe
lengyel ferences. A második világháború idején ártatlanul bebör
tönözték, és Auschwitzban, a kegyetlen fogolytáborban 1941. au
gusztus 14-én megölték. Amikor egy fogoly szökése miatt tíz
foglyot éhhalálra ítéltek, egyik fogolytársa megmentéséért ön
ként vállalta az éhhalál büntetését. Más kilenc fogollyal együtt
sötétzárkába került, ahonnan mindvégig imádság és ének hallat
szott; a meghaltakat bensőséges imádsággal búcsúztatta. Élete
felmutatta, hogya kétségbeejtő és reménytelen emberi helyzet
ben megmarad az a belső béke és boldogság, amelynek alapja
Isten szeretete és az örök élet reménye.

A mai rohanó világunkkal együtt kell élnünk. Megtapasztal
juk, hogy súlyosan veszélyezteti belső személyes értékeink meg
szerzését és megőrzését. Ha nem akarunk a rohanás áldozataivá
válni, szükséges, hogy tudjunk megállni. Önmagunkba tekinteni,
mérleget készíteni személyes és lelki értékeinkről is.

Ma is érvényes, ami a kereszténység kezdetétől fogva számta
lan hiteles keresztény emberben megmutatkozott, és amire az
említett két személy élete is rámutat: Isten szeretete, Jézus meg
váltása, az örök élet reménye életértelmezésünk alapja. Ezek
megtartása biztosítja, hogy megőrizzük a szív benső békéjét és a
lélek boldogságát viharzó korunkban.

POMOGÁTS BÉLA "Rendezni végre. • •
II

Irodalomtörténész Nehéz feladat nekem, hogy megfelelő választ adjak a Vigilia kör
kérdésére, hiszen amit mostanában nélkülözünk, nemcsak én, ha
nem jóformán az egész magyar értelmiség, az egész magyar társa
dalom, az éppen a "szív békéje" , az, amit Szent Bernát "az értelem
szelídségének, a lélek nyugalmának, a szív egyszerűségének" ne
vez. Október 23-án, az ötvenhatos magyar forradalom negyvenki
lencedik évfordulóján hajolok most a papír fölé, és az ünnep külö
nösen elvárná azt, hogya megbékélés engesztelő érzésével gon
doljunk vissza a múltra és tekintsünk szét magunk körül. Ahogy
tapasztalom, éppen az ünnepnek, a mindenkori ünnepnek a béké
je morzsolódott fel a mögöttünk lévő másfél évtized közéleti küz
delmei között. Nem tudunk ünnepelni, ami azt is jelenti, hogy
nem tudunk együttünnepelni, együtt a nemzetnek abban a "csalá
dias" közösségében, amelyről annak idején, keresztény meggyőző-
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déséből és romantikus világképéből következő érzésekkel Eötvös
József beszélt.

A lélek nyugalmát és a szív békéjét át lehetett élni a diktatóri
kus korszak utolsó másfél-két évtizedében is. Akkor nekem,
mint sokan másoknak, semmi közünk sem volt a politikához,
nem vettünk részt a közéletben, cédulázgattam az Irodalomtudo
mányi Intézet könyvtárában vagy az Országos Széchényi Könyv
tárban, irodalomtörténeti monográfiákon dolgoztam, tanulmá
nyokat írtam, ezek nem mindig jelentek meg, nem egy csak 1989
után. A hét végén feleségemmel elmentünk kirándulni, autóval a
hegyekbe, többnyire a Felvidékre, de akkor jártuk be Csehország
nevezetességeit is. Sztrapacskát vacsoráztunk vagy a "morva ve
rébnek" nevezett káposztás disznósültet, és kortyolgattuk a fi
nom cseh söröket. Gyakran találkoztunk barátainkkal, akkor
még rengeteg barátunk volt, körülültük az asztalt, és szidtuk a
hatalmon lévőket, mondtuk a politikai vicceket.

Az egyszerű, munkás életnek ez a nyugalma aztán elveszett.
Ránk szabadult a közélet, rám meg különösen, hiszen igen sok
társadalmi szervezetben, Anyanyelvi Konferencián, Írószövet
ségben, Illyés Közalapítványban vállaltam szerepet, közben meg
fogyatkozott a baráti kör, a tágasabb emberi közösségek (a szak
mai, az irodalmi élet) meg csatatérré váltak, politikai lövészárok
harcokkal és ideológiai kézitusákkal. A magyar társadalom, vagy
mondjam így: a magyar értelmiség, amely korábban, ha cselekvő

módon nem is, de érzelmi tekintetben szinte egységesen szem
ben állott a kommunista rendszerrel, és ebben az érzelmi ellen
zékiségben találta meg belső szolidaritásának zálogát, nos, a ma
gyar értelmiség szétesett, barátságok, házasságok és szerelmek
bomlottak fel, pusztán az egymástól eltérő pártszimpátiák és
pártelkötelezettségek miatt. Lehet-e ebben a felbomló, mindin
kább atomizálódó társadalmi létben átélni az "értelem szelídsé
gének" és a "lélek nyugalmának" az élményeit?

Persze, mondhatná valaki, mondja a feleségem, és nem egy
szer mondom én magam, egyszerűen hátat kellene fordítani a
közéletnek, fel kellene adni azt a közvetítő szerepet, amelyet a
mögöttünk hagyott évtizedben vállalni próbáltam, vagy amelynek
erkölcsi kényszerét elfogadtam, és akkor a szív békéjét megint
meg lehetne találni, ki lehetne alakítani. Nem hinném, hogy ez
az út számomra járható. Hiszen mindig valamilyen kihívással
találkozom, én talán el tudnám kerülni a konfliktusokat, a konf
liktusok azonban nem kerülnek el engem. Megkeresnek az erdé
lyi magyar iskolák, egyházközségek, kulturális szervezetek: fel
kell építeni egy óvodát, rendbe kell hozatni egy templomot, le
hetővé kell tenni egy diáktalálkozót. Vállaltam egy kötelezettsé
get, és ezt végeznem kell, legalábbis addig, amíg a megbízatá
som véget ér. Ez persze már nincs nagyon távol, de vajon hátat
tudok-e fordítani akkor mindannak a gondnak, nyomorúságnak,
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RÓNAY LÁSZLÓ

Irodalomtörténész

tennivalónak, amit az utóbbi esztendőkben megismertem, ami
feladatként a vállamra (egyre öregebb vállamra) nehezült?

A "lélek nyugalmát", azt hiszem, akkor lehet megszerezni, ha
az embert magát is környezetének békéje veszi körül, vagy ha
függetleníteni tudja magát a külső világ békétlenségeitől. Egy
védelmező kis közösség, például a család vagy egy biztos baráti
kör, illetve a szerzetesi fegyelemben végzett műhelymunka, egy
irodalomtörténész számára például egy nagy, összefoglaló mo
nográfia elkészítése lehet a benső béke és boldogság záloga. Er
ről én valószínűleg lemondtam akkor, amidőn szerepet vállaltam
ebben a viharzó magyar közéletben, a kisebbségi magyar közös
ségek szolgálatában, ugyanakkor nem kívántam elhelyezkedni a
politika világában, és elhárítottam azt a személyes védettséget és
nyugalmat, amit a feltétlen elkötelezettség státusa és érzése, a
nyájon belül lévők biztonságtudata adni képes. Független köz
életi értelmiségi szerettem volna maradni, és ma talán ez a leg
nehezebb státus Magyarországon.

Ezért aztán vállalnom kellett a napi küzdelmeket, és igen, a
belső békétlenséget is. Október 23-án írom ezeket a személyes
jegyzeteket, és két hónappal vagyunk Karácsony előtt. Október
23-án nem tudom nem felidézni azokat a viszályokat, amelyeket
az ünnepen mindig is tapasztalnom kellett (és gondolom, most
is tapasztalni fogok), és Karácsony előtt nem tudom elfojtani
magamban a reményt: nemsokára ott fogunk állni a feldíszített
karácsonyfa gyertyái előtt, és talán kissé hamis dallammal, de
megszólal ajkunkon és mindenképpen tisztán megszólal ben
nünk a "Mennyből az angyal". Két kedves költőmet szeretném
idézni végezetül. József Attila írta: "A harcot, amelyet őseink vív
tak, / békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre közös dolgainkat, /
ez a mi munkánk, és nem is kevés." És Radnóti: "Mert egyszer béke
lesz. / Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!"

Harc az édenért
A gyermekség a bűntelenség szinonimája is lehet. Tanúi voltunk
és vagyunk annak a fájdalmas folyamatnak, amint az ember saját
elhatározásából vagy a körülmények nyomása miatt elveszítette
bűntelenségét, abban a meggyőződésben, hogy saját erejével is
elérheti a csillagokat. Antoine de Saint-Exupéry Éjszakai repü
lésében a viharoktól dobált Fabien a felhők között megpillantja a
tiszta égboltot, csillagokkal kiverve. Tudja, ha arra kormányozza
gépét, az a végzete. Mégis elindul, s mi sejtjük, hogy beteljesedik
a végzete.

A gyerekek, a tisztaszívűek a földet, annak csodáit szemlélik.
Ezért látnak többet a felnőtteknél. Az ő perspektívájukból a "lent"
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