
HIT ÉS ÉLET

TEHETSÉG ÉS SZENTSÉG

Minden embernek vannak képességei, amelyek arra valók, hogy testi-lelki fönnmaradását s
előrejutását biztosítsák. Amikor egy képesség a többi közül kiemelkedik s birtokosát arra
ösztönzi, hogy átlagos képességeit ennek az egynek rendelje alá, akkor tehetségről beszé
lünk. A tehetség azután gyakorlással egyre jobban.kibontakozik és mások is fölismerik.

Itt kezdődik a tehetséges ember - Ritszosz szavával - "lebegő bizonyossága" fölötti örö
me, de a kínja is. Mert a többség minden kiemelkedést megtorol, azt hivén, hogy az egyesek
beteljesülő sorsa az ő sorsát teszi beteljesületlenné, mintha elszívná a többiek elől a leve
gőt. Holott a dolog éppen ellenkezőleg van. A kiemelkedő egyesek tehetségének ugyanis
éppen az a hitelesítő próbája, hogy segít-e a többinek sorsa beteljesítésében? Hogyan? Úgy,
hogy a kiemelkedök - közvetlenül vagy közvetve - húzzák a többieket maguk után, ha más
képpen nem, azzal, hogy egyre fontosabb és mélyebb teljesítményre ösztökélik őket, még
pedig saját, legbelső lelkiismeretük színe előtt, s jóváhagyásával. A legjelentősebbeknél ez
olyan nyilvánvaló, hogy egész nemzedékek, nemzetek vagy világkorszakok igazo dnak hoz
zájukszellemileg. így - sokszor hallgatásuk ellenére is - szellemük irányadóan jelen van.
Gondoljunk Vörösmarty utolsó időszakára,ThornasMann emigrációjára.

Persze, 'ez az összetett egymásra- s együtthatás nem megy ingerült megrázkódtatások és a
csöndes megértés hullámzása nélkül. Néha vér is folyik. FJcsattan egy-két pofon, s bírósági
tárgyalások vetnek árnyékot az ember különös viszonyaira. Mindenesetre a különbőzö

fokozatú tehetségek küzdelme drámai, a szerepek - ki, kinek s mit ad - nem mindig tisztá
zottak, és ezen az összefonódáson botrányok csornói éktelenkednek.

A szentség nem úgy hat, mint a tehetség. S más gyümölcsöt is hoz, és másképpen. A te
hetség - még ha tartózkodóan is - fórumot, fényt követel magának. A szentség rejteket ke
res, és a sötétséggel is beéri, hiszen ő maga hordozza a fényt. A tehetség - joggal-jogtala-.
nul - vagdalkozása közepette egyszer csak észreveszi, hogy elvakult harcot vív, amelyből
épp azok szorulnak ki lassan, akikért vívja, a többiek. A szentség csöndes, de valódi harc
ban önmagával áll.,s bármilyen magányo~ is, mind ~tt vagyunk valamiképpen lelki lövész
árkaiban. A tehetség sokszor másokat tart maga elé barikádként, a szentet nem lepi meg,
ha ő az áldozat. A tehetség bármilyen populáris is, mindig van benne valami arisztokrati
kus. A szentség nem ismer osztályzódást, klikkeket, megkülönböztetést; ő a többiek létezé
sének is a lehetősége, ő az emberiség csikorgó kerekeinek a kenőolaja, szenvedés és titkos
győzelmei tartják össze a konfliktusoktól megszaggatott társulásokat. A szent forrás a tehet
ségnek is, akiből inni lehet, faárnyék, amelyben meg lehet pihenni.

Ezért a legjobbakban mindig van valami a szentből. Még van valami. A tehetséget Isten 
az emberiség testének repedéseibe - ragasztóanyagnak szánta. Ezért a tehetség mind a mai
napig egyszerre megoszt és összehúz. A szentség pedig a létrejött egységre (vagy az egység
reményére) ütött örök pecsét.

1985-ben ünnepli lapunk megjelenésének 50 éves jubileumát. Ez alkalomból lát
napvilágot a VIGILIA REPERTÚRIUMA (1935-1985), az eltelt ötven esztendő rész
letes tartalomjegyzéke, név- és tárgymutatókkal, adatszolgáltatással. A kötet csak
előjegyzésrekapható! ~grendelhetőa Vigilia Kiadóhivatalánál. .
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