
személy szerint is, s még inkább gondja van közösségeinkre. Az Úr nem fárad el és
nem tehetetlen, mint Baál papjai: fInem alszik az, aki őriz téged" (Zsolt 121,3). Az ő

népe nincs magára hagyva. "Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet,
megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban" (Fil 4,6-7).

PÁLYI ANDRÁS

Válasz a Vigilia körkérdésére, 2005.

Megvallom, afféle hitehagyott katolikusként némi problémát jelent számomra, ha
követni próbálom az itt feltett kérdések logikáját, megpróbálok mégis válaszolni.

Virrasztás? Nekem bizony gyermekeim kiskori lázas vagy asztmás éjszakái jut
nak eszembe, amikor feleségemmel felváltva virrasztottunk a gyerekágy mellett.
Abban ott tényleg együtt volt minden, félelem és várakozás, kétségbeesés és re
mény, felelősség, tehetetlenség, epekedés a hajnal után; de ezt alighanem minden
szülő ismeri. Átvitt értelemben nem szoktam e szót használni, noha így is ismerem,
a "vigilia" liturgikus jelentésével is tisztában vagyok. A magam nyelvén azonban,
némileg hasonló értelemben, inkább éberségrőlbeszélnék, hisz gondolkodó és toll
forgató emberként megtanultam a József Attila-i leckét - ez a múlt század egyik
nyomasztó konklúziója -, hogya legártatlanabb, legjoviálisabb arcok is képesek
"új, ordas eszméket" uszítani ránk. Erről (is) szól Babits 1928-ban kelt megrendítő
esszéje, Az írástudók árulása.

Most levettem a polcról, négy évtized múltán elolvastam újra. A hatvanas évek
derekán egyetemistaként egyantikváriumban bukkantam rá Babits Életés irodalom
kötetére, ami akkor valóságos csodának tűnt, hisz gyakorlatilag indexen volt, ott
hon felütöttem, s egyből Az írástudók árulásánál kötöttem ki. A lélegzetem is elállt,
fejbeverő, kijózanító, felszabadító, revelatív olvasmány, egyszerre szellemi lény
nek éreztem magam. Az a kialakulatlan, megkésett kamasz, aki voltam, aki nem ta
lálta önmagát, aki a normál értelmiségi tájékozódás legelemibb lehetőségeitől is
meg volt fosztva, egy felejthetetlen pillanatra önmagára ébredt.

Most mégsem erről kell szólnom, hanem hogy ma mit jelent számomra.
Az írástudók árulása a magyar irodalom egyik legmegrázóbb és leghitelesebb

apokaliptikus víziója, csak Dosztojevszkij látomásaival említhető egy lapon. Ott
van benne persze a fasizmus és (valamivel halványabban) a bolsevizmus előérzete,

a Szellem Kultúrája ellen merényletre készülő Diktatúra, a lényege azonban a hú
szas-harmincas évek divatos antiintellektualizmusánál távolabbra mutat: hidegle
lős látlelet ez az Igazság, a Morál, a Szellem, az Ész Kultúrájának agóniájáról - e
nagy kezdóbetűkmind Babitstól valók -, annak a világképnek az összeomlásáról,
amelyet ma "hagyományos keresztény, európai értékrendnek" neveznénk, és
amelynek mostanság, mintegy magunk mögött tudva a diktatúrák tündöklését és
bukását, oly könnyen ünnepeljük a reneszánszát. De figyelmesen olvasva a babitsi
kórképet, fel kell tennünk magunknak a kérdést: ugyan mit változott azóta a világ?
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Idézem: "Mit tegyen az írástudó, ha egyszer belátta az Ész megismerésének érték
telenségét és küzdelmének hatástalanságát? belátta az ösztönök mindenható voltát
s az Igazság relativitását, melynek egyetlen mértéke a Haszon? ha belátta, hogya
világ egyetlen princípiuma a Harc, s egyetlen morálja az Erő? Hallgasson vagy ha
zudjon? Tegye magát, mintha hinne még a Ráció megbízhatóságában, s a régi írás
tudók abszolút igazságában, melyet szíve mélyén naivságnak tart?" Nem itt tartunk
ma is? Annyi különbséggel mindössze, hogy a babitsi szentenciát, miszerint "az
Igazság szellemének életben maradásáért az írástudók a felelősek", ma már aligha
nem a legfóbb árulók is aláírnák, tehát az is mind, aki "egynek érzi magát" úgy
mond "nemzetével, fajával, osztályával", aki ezen az alapon hibákat, sőt bűnöket
avat erénnyé, azaz fInem is mutat többé a csillagra". De a csalók, kóklerek, árulók
zsákutcája valóban egyet jelent az igazság bajnokainak diadalával? Nem inkább a
hamisság új maskaráját ígéri?

Az "abszolút igazságot" elvesztettük, ha tetszik, ha nem. Esterházy Péter, akit
frankfurti Béke-díja kapcsán a német lapok "keresztény, konzervatív íróként" mél
tattak, nem egészen alaptalanul, azt mondja egy helyütt: "Nem az a kérdés, hogy
halott-e lsten, ahogy Nietzschétőlmegtanultuk, nem, nem halott lsten, hanem ne
kem is van egy Istenem, és neked is van egy Istened, és ha nekem van egy Istenem,
abból semmi nem következik a te Istenedre." Az irodalom igazi tétje tehát, fűzi

hozzá - és nem csak az irodalomé, teszem hozzá én -, hogy "elérjen az én-től a
mi-ig, valahogy". [erzy Grotowski, akinek "szakrális színháza", ahogy Pilinszky
nevezte a hatvanas években e csodálatos wrodawi színházi laboratóriumot, amely
viszont már tipikusan a Babits által megbélyegzett "Test Kultúrájának" szülötte,
arra tanította színészeit - hisz kísérletet kellett tenniük az életben játszott szerepeik
levetésére -, hogy csak az viheti el őket a forráshoz, ami az élő bennük, hajítsák el
hát mindazt a halott mítoszt, amit addig magukkal hurcoltak. Ez a leglényegesebb
hozzáfűznivalóm Babits apokalipsziséhez: ami meghalt bennünk, nevezzük Isten
nek, Igazságnak, Észnek, Morálnak, az mesterségesen nem támasztható fel. Az
egyetlen lehetőségünkazt megkeresni magunkban, ami még él, s így eljutni a for
ráshoz. Csak ott és csak így találhat el az én a mi-hez: a kultúra (új) egyetemességé
hez. Mert az emberben annál elementárisabb a transzcendens utáni szomj, a vágy,
hogy meghaladja önmagát, minél inkább kicsúszik az "abszolút igazság" talaja a
lába alól. De ez már a babitsi világvége után, a régiek számára ismeretlen úton-mó
don történik: A Természet, a Test, az Ösztön, az Intuíció, a Kétely ösvényein.

A keresztények számára ez az út, ha jól értem, járhatatlan, hisz dogmákba, ta
bukba ütközik. Igaz, később többnyire kiderül, hogy legalábbis részben elfogadha
tó, tehát elfogadják. Ilyenkor saját megkésettségüket korszerűségkéntünneplik.
Nemigen látok ebből kiutat. "A lét értelmességébe vetett hittel" hasonló kétségeim
vannak, mint a virrasztással. Határ Győzővelvallom, hogya lét értelméről értekez
ni értelmetlenség, hisz a lét önmaga értelme; az a kérdés pedig, hogya lét legyen-e
(lenne-e értelme, ha lenne?), nem ránk tartozik. Mit értsünk hát ma ama "csilla
gon", ami felé Babits szerint az írástudó ujjának mutatnia kell? A lét értelmességé
be vetett hitet? Én azt mondom: a forrást, ahová el kell találnunk.

A Vigilia kora ifjúságomban kimondhatatlanul sokat adott nekem, elsősorban
egykori szerkesztőjének,Doromby Karcsinak köszönhetően,aki az Építész-pincé-
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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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