
LUKACSlÁSlLÖ Egy igaz ember
A legújabb technikai eszközök segítségével különféle világhálók
kötnek össze bennünket. Körbepillanthatunk Földnek nevezett
bolygónkon, településein, tájain, és kapcsolatba is léphetünk bár
kivel: szólhatunk egymáshoz, láthatjuk egymást. Mindegyikünk
nek van azonban egy másik világhálója. Hány emberrel kötnek
össze a vérségi kötelékek vagy a közös sors, hánnyal a szeretet, a ro
konszenv, vagy éppen a közös értékek összefogó ereje. Ahogy az
életünk egyre hosszabbra nyúlik, úgy növekszik azok névsora, akik
személyiségükkel, életükkel meghatározták énünk-egyéniségünk
egy darabját, beleírták magukat életünk történetébe; akik fenntart
ják bennünk az olykor bizony megbicsakló hitet az emberi jóságban,
tisztességben, akik tudtak-mertek emberek maradni az embertelen
ségben is. Létezik egy olyan láthatatlan "communio", "igaz embe
rek" közössége, amely átnyúlik téren és időn, országok határain, de
még az élet és a halál határmezsgyéjén is. (A liturgia a "szentek kö
zösségéró1" beszél, amelynek mi - bármilyen méltatlanul is - tag
jai vagyunk, s amelyben otthon érezhetjük magunkat.)

Csak remélni lehet, hogy mindnyájunknak van egy ilyen "tab
lója": az igazról, szépről, jóról életükkel tanúságot tevő emberek tá
bora. Némelyikükkel szinte egész életünk egybefonódott, másokkal
talán csak egy ideig - évekig, talán néhány évtizedig - álltunk
kapcsolatban; akadnak olyanok is, akikkel csak egyszer-egyszer ho
zott össze a sors az évek során, sőt olyanok is, akikkel személyesen
talán sohasem találkoztunk, életük, egyéniségük, munkájuk mégis
sokat mond számunkra. A technika csevegő-hálóiképtelenek meg
jeleníteni ezt a világhálót, amely láthatatlan, mégis valóságos:
amelyben mindegyikünk egyéni tablója összekapcsolódhatna az
"igaz emberek" világközösségévé.

Folyóiratunk az évtizedek során szintén gyűjtőhelye lett azok
nak, akiket összeköt az igaz értékek csillagzata. Erről a tablóról kü
lönös fényben villan elő ma egy kép: a 75. születésnapját ünneplő
Kalász Mártoné. Itt jelent meg nyomtatásban első verse több mint
fél évszázada. Három évtizeddel később pedig öt éven át belső

munkatársa lett a Vigiliának, máig pedig szerkesztó'bizottsági tagja.
E sorok írójának azonban nem csupán "munkatárs" volt, hanem
mester és barát. Amikor együtt "csináltuk" a lapot, sokat tanultam
tőle: nemcsak a versekről és az irodalomról, hanem az élet szépsé
geiró1,de viszontagságairól is. Bölcsés szelíd béke sugárzott belőle,
az idős korára is megmaradt gyermeki ártatlanságé. Maradjon
ilyen, maradjon velünk sokáig! Szegényebb lenne nélküle az igaz
emberek világhálója.
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