
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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gondolatmenete színtiszta csalás) - hanem azért, mert én az életemet csak ekként
tudtam és tudom a mai napig megélni. Gondolom, e kezdőmondatokból az is ki
vehető, hogy (ellentétben Max Weber nevezetes önmeghatározásával) én semmi
esetre sem állítom, hogya "vallást", illetve a mitológiákat, vagyis az emberi lét
metafizikai olvasatát "illetően amuzikális" lennék; és ha gyakran hiszem is, hogy
szívesebben éltem volna abban a korban, amikor az ember Hermészben,
Athénában és Dionüszoszban ismerte fel, mire rendeltetett, a magam személye
számára is elfogadom, hogy kétezer év óta az európai ember önképzetét a ke
resztény mitológia s benne különösen Jézus alakja rendkívüli mértékben határoz
za meg. Ebben az értelemben mindig is szenvedélyesen érdekelt, és például ami
kor Izraelben voltam, próbáltam felismerni, de valóban felismerni azt a helyet,
illetve azokat a helyeket, ahová bele lehetett képzelni az Isten Fiának a történetét;
mint egyébként ha valaki Delphoi-ban jár, látni fogja, hogy valóban ott lehetne "a
világ köldöke."

Ennyit tehát a válaszaim alapfeltételezéséről.És mivel amúgy sincs mindegyik
kérdésrőlmondanivalóm, azt hiszem, a legjobb, ha akaratlagos sorrendben felelek
arra, amire tudok.

A Vigiliával kapcsolatban szigorú értelmében vett személyes emlékem nincsen,
és abban sincs semmi eredeti, ami a személyes és a hivatásszerű határvonalán raj
zolódik ki. De ez számomra és egész biztos többünk számára olyan fontos volt,
hogy szívesen leírom: azokban az években, amikor a művek már kezdtek megje
lenni, de a kritikának nemhogy a szempontjai és az ítéletei a párt propaganda füze
teinek retorikáját követték, de még a grammatikája is elviselhetetlen volt, a néhány
itt-ott (leginkább a Nagyvilágba) becsúszott kivétel mellett Rónay György majd
nem minden hónapban megjelenőolvasónaplója volt az egyetlen rendszeres fó
rum, ahol valaki élő irodalomról irodalmian írt. Aki nem hiszi, olvassa el például a
kritikákat, amelyek az Iskola a határon első kiadásáról jelentek meg: némelyiket
rendkívülien képzett filozófus vagy filozopter írta, s volt olyan, aki a korábbi, sze
rencsésebb, sőt a későbbi, valamivel kevésbé zord korszakban még érdekes és fi
nom szellemnek is bizonyult, de akkoriban egy feltétlenül írástudó, ámde ugyan
csak primitív sémában gondolkozó funkcionárius logikájával kérte számon
Ottlikon a jövőbe vetett bizalmat; és olvassa melléjük Rónay György azóta kötet
ben is kiadott kritikáit és meditációit. E példa után, remélem, hihetővé válik, hogy
nem túlzok: éveken keresztül valósággal vártam a Vigilia megjelenését és kivétel
nélkül mindig elolvastam Rónay György rovatát; s alkalomszerűen más cikkeket
is. És akkor most már azt is leírom: tudom, hogy iszonyú nehéz lehetett az örökös
nyomás alatt jó lapot szerkeszteni, az, ami létrejött, minden tiszteletet megérdemel,
a mai Vigilia pedig egyszerűenegy másik világban jelenik meg; de az eredmény
egyértelmű:a néhány szám alapján, amit utóbbi időben láttam, a mai Vigiliát sok
kal magasabbra helyezem, mint a régebbit.

Majdnem hogy érintettem ezzel azt is, amit az "írástudók felelősségéről"vélek;
mert amit felidéztem, ha a kivétel rendkívüli értékét is igazolja, egészében mégis az
én általános szkepszisemet erősíti meg. Gyakran idézik Kosztolányi 1935-ben leírt,
rezignált és provokatív mondatát: a (közeledő) háború ellen tiltakozni ugyan
annyit ér, mintha a földrengés ellen fogalmaznának kiáltványt. Vagy hetven év
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újabb tapasztalatai sokkal alapvetőbbkételkedésre indítanak, ami már nem a szel
lem szavának hatását illeti, hanem a szót magát, amelyet Kosztolányi még eleve
folttalannak tételezett fel; de azóta meg kellett értenünk, hogya szellem, az írástu
dás felette esendő, sokféle késztetést és indokot talál rá, hogy eszmék és történések
kísértéseit követve próbálja létrehozni különösen okos vagy különösen gyönyörű

alakzatait. De hiszen már Szent Páltól tudjuk, hogy Isten is, az ördög is elviselhetet
len fényben jelenik meg, hogy egyformán elvakul az is, akit a Jó, és az is, akit a
Rossz megvilágosodása ér. De persze: mit ér a Szellem, mit ér az írástudás, ha a jó
zanság konszenzusát keresi és nem az elvakulást?

Tartok tőle (azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert távol Magyarországtól, csak
kevés könyvre, illetve az emlékezetemre hagyatkozhatom), hogy maga a körkér
dés is elárulja önmaga problematikus vetületét. Nem emlékszem rá, hogy Babits le
írta volna ezt a szintagmát, ahogy átlapozom az Esszék, tanulmányok kétkötetes ki
adását, most sem találom - viszont mintha Lukács György egyik, keményen
kioktató tanulmánykötetének lett volna ez a címe. Persze, ha igazam van is, Lukács
kétségtelenül Babitsra utalt vissza, aki 1928-ban megrendülten ismertette Julien
Benda könyvét, az Írástudók árulását; de a szintagma értéke ezzel zavarodik meg
csak igazán, nemcsak azért, mert utóbb a kommunista szellemi uralom követelmé
nyévé pervertálódott, hanem még inkább azért, mert a történelem különös fintorá
val, valóban, 21 évvel a könyve megírása után Benda a budapesti Rajk-perról írt
szörnyű cikkeket. Nem tudom eldönteni, mennyire lett ezzel érvénytelen a hajdani
szava. Babits maga egy valamennyire hasonló helyzetben úgy ítélt, hogy amikor
Knut Hamsun "elárulta" a szellemet és a fasizmus mellé állt, nemcsak még meg
írandó műveinekértékét rombolta le eleve, de a régiekét is visszamenőleg. Ugyan
ezt mondotta volna-e Céline-ről, vagy közelebbi, hozzá nagyon közeli példákkal
Szabó Lőrincről és Erdélyiről? s egyáltalán, ő, aki a sötétedő világban egyre na
gyobb szenvedéllyel ismételte, hogy az "írástudónak" nem szabad a szellemet el
árulnia, mert "aki szemben áll vele (. ..) örök legyőzhetetlen,mitikus ellenség;
neve, mint a bibliai ördögé: légió" - Babits hogyan oldotta volna meg a Benda sze
mélyét és szavát illető logikai paradoxont? És akárhány más példa: Aragon lángo
lása a Szovjetunióért (Hourra l'Ourall, ez volt a címe az egyik poémájának, és még
azt is hozzá kell fűznöm: Aragon visszatalált a valóságos irodalomhoz, pedig
mindvégig kommunista maradt), a német evangélikus egyház "vallomástétele"
("Bekenntnis") a Megváltó és Hitler közös "törvényéről";vagy kisebb dimenziójú,
de semmi esetre kevésbé aggasztó megkísértetések: Rilke, aki azon meditált, hogy
1348-ban, a pestisjárvány idején a világ még rendben volt, mert akkor a "pénz"
még "aranyat" jelentett (Geld/Gold) és az embereknek még,a Nagy Halál" jutott
osztályrészül, Apollinaire, aki azt kívánta, hogy minél több német katona essen el,
mert hiszen jól tudott, hogy az emberi bomlástermékek lényegesen megjavítják a
föld termékenységét, Innitzer, a bécsi érsek, aki némi vívódás után belegyezett,
hogya "Heil Hitler" formulával zárja a leveleit ... "Sok lika van a mezőn a ravasz
nak", írta egy protestáns prédikátor (Bornemissza? Apáti?) a Gonosz alakváltozá
sairól és kikerülhetetlen jelenvalóságáról. Persze, hogy én is tudok idézni nagy el
lenpéldákat: mondjuk Kassákét, aki mindig és mindenben megvesztegethetetlen
maradt, vagy Antonius Hilfrichét, Limburg püspökéét, aki hivatalos beadványban
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leírta, hogya nácizmus eutanázia-programja olyan "égre kiáltó sérelem", amiért
"ha van igazságos Isten", akkor Németországnak el kell vesztenie a háborút (aki
nem tudná: elkezdték kórházakban szisztematikusan megölni a szellemi fogyaté
kosokat, a program többek közott emiatt a beadvány miatt maradt abba); vagy
Andrej Szaharovét, aki éveken keresztül majdhogy egyedül szállt szembe a Mo
lochhal. Sőt, kevésbé apokaliptikus dimenziókban, még magam is ismerek néhá
nyakat, akik még azt a vétket se vállalták, hogy ne mondják ki egészen, amit felis
mertek, még ha azon az áron is, hogy éppen írástudó-létük minimális feltételeit is
kockáztatták. Annál inkább becsülöm és csodálom őket, mert a szellem szavának
mértékadó hitelében (legyen: felelősségében) már nem hiszek, nem tudom elkép
zelni, hogyan lehet hinni benne azok után, amit megéltünk, és még kevésbé tudom
elképzelni, hol helyezkedne el egy olyan világban, amely csak a pragmatikus esz
ménytelenség és a fanatikus eszmények között kínál választást.

Ezzel viszont közel kerültem a következő kérdéshez, amelyik a virrasztásról
szól, s ami tulajdonképpen az egész kérdéssorozat központjában áll. A körlevél
szerint ez a kereszténységben a "remény" és az "öröm" ideje. Messziről és kívülről

közeledve az Újtestámentum szövegéhez, én ezt az epizódot és a folytatását is egész
másképp olvasom: annak a története, hogyan pecséltetett meg az idők végeztéig az
emberiség az Isten Fia magára hagyásának szörnyűbűnével. Idézem a három, illet
ve négy ku1csmondást a Márk Evangéliumból. "Szomorú az én lelkem mindhalálig;
maradjatok itt és vigyázzatok" (14,34), így szólt tehát Jézus a tanítványaihoz. Csak
azért mondta-e ezt, mert tudta, hogy közeledik a kínhalál órája, vagy azért is, mert
azt is tudta, hogy neki ezt kell mondania, de senkise fog virrasztani és éppen ezzel
teljesedik be, ami megíratott? Csak három és aztán újabb négy szakasszal késöbb ő,

a lelkek felette érzékeny tanítója semmihez nem fogható objektivitással nyilatkoz
tatja ki az epizód és vele együtt az emberi-földi történet végét: "Simon alszol? Nem
bírtál egy óráig vigyázni?" (14,37), "Elég; eljött az óra" (14,41). Ezek után ő, aki a Jó
Hírt, az (isteni) Szót hozta a földre, és aki valóban örökké s mérhetetlenül sokat be
szélt, példabeszédeket mondott, törvényeket fogalmazott, imákat kodifikált, viták
ba és eszmecserékbe bonyolódott, minden evangéliumban majdnem teljesen elné
mul (,,6 pedig hallgat vala és semmit nem felele") 04,61), és a kevés, amit mond,
már nem az emberekről és nem az emberekhez szól (igaz, a tanítványokhoz hiába
szólt volna, mert egy se kísérte még messziről se tovább az útján), hanem csak a
mennyei hivatásáról, illetve a mennyei atyjához; mígnem a legutolsó mondatában
azt kiállja: "Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?" (15,34).

Ebben a feltétlenül folytonos narratívában olvasva az epizódot, nem tudom
másképp érteni, mint hogy: az Olajfák kertjében, azok voltak a percek, amikor vir
rasztani kellett volna, az volt a Virrasztás Ideje; és ha a történet úgy íratott meg,
hogy azokban a percekben mindenki elaludt, akkor azt mondja, hogy most már
azért lesz örökké tartó, mert mindenkorra elmulasztatott.
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