
POMOCÁTS BÉLA

Cselekvő virrasztás

1. Az emberi élet maga: virrasztás. Várakozás arra, hogy jöjjön a világosság, a
megvilágosodás, midőn értelmet kap minden, ami akár az ember személyes lété
ben, akár közösségi életében válaszra vár. Ebben az értelemben egy nemzet, egy
kultúra és az egész emberi nem története virrasztás: "vigilia". Ez a virrasztás
mindazonáltal nem lehet pusztán várakozás és szemlélődés, a méltóbb emberi
sors talán mégis a szüntelen cselekvésből származik. Cselekedni kell - lelkiisme
retünk szerint. Cselekedni azoknak a javára, akik körülvesznek bennünket, akik
kel egy nyelvet beszélünk, akikkel együtt felelősségetkell vállalnunk egy emberi
közösség, egy kultúra, egy nemzet fennmaradásáért és fejlődéséért. A közéleti te
vékenység ilyen módon maga is virrasztás, maga is "vigilia". Személy szerint en
gem ez a felelősség - felelős cselekvés - irányít mindennapi munkámban, vagy
éppen Kárpát-medencei útjaimon.

2. Az "írástudók felelősségét" valóban Babits Mihály módján, az ő szellemében
érdemes értelmezni és ennek a felelősségnek eleget tenni. Az írástudóknak fele
lősséget kell éreznie az igazság, az erkölcsi értékek, a közösségí érdekek és persze
az isteni akarat irányában. Ez a felelősségérzés vagy felelősségtudat az egész
nyugati kultúrában gyengült a mögöttünk lévő évtizedekben. Az európai és
most már a magyar értelmiség a szabadságot, amely maga is a legnagyobb embe
ri és közösségi értékek közé tartozik, mára jórészt a felelőtlenséggel azonosítja.
Magyarországon is: az értelmiségi létben, a kultúrában és a közéletben nem egy
szer tapasztalható a felelősség elhárításának készsége. Ezért különösen érvénye
sek Babits Mihály klasszikus igazságai, őt idézem Az írástudók árulása című

1928-as tanúságtételéből: "Az Ész és Erkölcs tehetetlensége ejt kétségbe a vak
Ösztönökkel szemben? Nézz körül, s gondold meg, mit vitt már végre, micsoda
erőt fejtett ki, micsoda győzelmeket aratott, micsoda civilizációt alkotott ez az
Ész és Morál állat voltunk őserkölcseóta, mely a bellum omnium contra omnes volt!
De még ha nem is volna így, még ha semmi reményünk sem volna, s joggal veszí
tenéd el minden hitedet a Morál és Igazság erejében: bizonnyal akkor is inkább
illik az írástudóhoz a Világítótorony heroizmusa, mely mozdulatlanul áll, és hí
ven mutatja az irányt, noha egyetlen bárka sem fordítja feléje az orrát - míg csak
egy új vízözön el nem borítja lámpáit."

3. A kereszténység és az európai kultúra, a kereszténység és a magyar kultúra
kétezer éve, illetve ezer esztendeje él egymással szoros összeköttetésben, nemzeti
kultúránk nagy része keresztény gyökerű. Még a 19. és a 20. század szekularizált
magyar kultúrájában is kitapinthatók ezek a keresztény gyökerek. Olyan költők

nél, íróknál is, akik különben nem beszéltek istenhitről vagy vallási élményekről,
ugyanakkor hitet tettek az emberi személy méltósága és szabadsága mellett:
mindkét fogalom a kereszténységnek - a Szentírásnak, Szent Pálnak, Szent Ágos-
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tonnak, az egyházatyáknak, vagy éppen a modern kori vatikáni megnyilatko
zásoknak - fogalomtárából való. Csak éppen a modern kultúra apostolai ne kí
vánják kijátszani ezt a kultúrát a kereszténységgel szemben, és a keresztény
egyházak szószólói ne lépjenek fel a modern kultúra ellen.

4. A lét értelmességébe vetett hit megfogyatkozott az európai kultúrában. A hu
szadik század rettenetes tapasztalatai és félelmei okozták ezt a szellemi és erköl
csi eróziót. Mint ahogy kérdésessé vált az emberi személyiség létébe vetett sok
ezer esztendős hit is. Meggyőződésem szerint az emberiség és persze a magyar
ság nem nélkülözheti a létezés értelmébe és méltóságába vetett hitet, e nélkül a
hit nélkül nem tudunk helytállni sem egyéni, sem közösségí életünkben, nem tu
dunk helytállni a történelemben. Ezért a vallásoknak, az irodalomnak, a művé

szetnek, akár egymással összefogva, arra kellene törekedniük, hogya lét értel
mességébe vetett hit továbbra is az emberi élet központi kategóriája és erkölcsi
erőforrása legyen.

5. A Vigiliával először még az ötvenes évek elején találkoztam. Édesapám előfize

tett a folyóiratra, és a Piarista Gimnáziumban, ahol 1953-ban érettségiztem, ez a
folyóirat, mondhatnám, a tankönyvek közé tartozott. Valamikor, talán 1952-ben,
az író halálának tizedik évfordulója alkalmából, az iskolai önképzőkörben elő

adást kellett tartanom Móricz Zsigmondról. Ennek során Rónay Györgynek a
Vigiliában akkor megjelent tanulmányából indultam ki: ez jóval hitelesebb képet
rajzolt az íróról, mint a tankönyvek. Valójában tizennyolc éves korom óta a folyó
irat olvasója vagyok, igen sokakat személyesen is ismertem szerkesztői és mun
katársai kőzűl, így Rónay mellett Sík Sándort, Possonyi Lászlót, Pilinszky Jánost,
Ottlik Gézát, és vagy negyedszázad óta magam is a Vigilia munkatársa, tizenöt
esztendeje szerkesztőbizottságának tagja vagyok. Egy egész kötetre való írásom
jelent meg a folyóiratban, mint munkatársa egyszerre élhettem át az írói függet
lenség és a közösséghez tartozás elmét bíztató és szívet melengető élményeit.

PÓR PÉTER

Válasz a Vigilia körkérdésére

Megkísérelem elfogadni a Vigilia számomra egészen különlegesen megtisztelő

felkérését és megkísérelek válaszolni némelyik kérdésre. Előtte azonban mással
kell kezd enem, amelyre ugyan természetesen nem kérdeztek rá, de azt hiszem,
túlságosan hozzátartozik mindahhoz, amit utóbb mondani tudok: azzal, amit
nem félnék a hitetlenség megvallásának nevezni. A nevezetes pascali fogadásban
én arra az esélyre tettem, ahol az ember mindent elveszthet; és ezt nem elsősor

ban spekulatív megfontolásokból (noha az idő során egyet s mást el is olvastam,
és például Szent Anselmus gondolatmenete arról, hogy Isten létét állítani logikai
kényszerűség, éppúgy lenyűgözött,mint Kant fejtegetése arról, hogya Proslogion
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