
Elválni a sötéttől
A Vigilia 80. évfordulójára

Határátlépések — külföldi barázdálódás és hazatérő melankólia, ki-
tekintés és visszatelepedés korszakai után elgondolkodik az ember:
miért tapogatózik hátra, a kezdeti nyomok felé, amelyekből elindult.

Három erényt említek, ezek különböző változatokban örökre
meghatározzák eljáró évtizedeinket, és egyikről sem mondanánk
le sem életünkben, sem halálunkban. „Boldog a lelki szegény, mert a
föld alatt ugyanaz marad, mint aki most a földön”, mondja az apokrif
szöveg. Erényt mondok, mert kerülöm a szemfényvesztő rokon ér-
telmű szavakat, amelyek azt a látszatot kelthetnék, mintha lényeges
különbségek léteznének szellemi tényállások között. Nem, nincse-
nek. Ugyanazt a néhány képletet álmodja meg a mi életünk, ame-
lyet őseinktől utódaink majd örökölnek. Olyan jegyekről beszélek,
amelyek itt, e hasábokon — többé vagy kevésbé… — évtizedek óta
igazgatják egy kisebb közösség gondolkodását. Mit kerestem, és
mit találtam? És mit keresek, miután ezt-azt megtaláltam?

1. Hűség. Amikor Naomit Betlehembe rendeli vissza az Úr, fel-
szó lítja két menyét, maradjanak moabita földön, menjenek férjhez,
szeressék földjüket. Orpa meg is fogadja a tanácsot. Ruth azonban
azt mondja: „Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled.
Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg;
néped az én népem, és Istened az én Istenem.” Az első emigrálás, az első
alija, az első begyökerezés ez. Hazát találunk idegenben, ha tudunk
csak egyetlen embert szeretni. Nincs is talán nagyobb feladat a föl-
dön, mint mellékutakon, például a hűség mellékösvényén megta-
nulni szeretni valaki mást. A nibelungi hűség más: a hűbéri, vak
alázatra épített ragaszkodás az érdek, a haszon, a szolgaság hűsége.
Az igazi hűség szimbóluma a kutya, a horgony, a kék ég. Németül
azt mondják: Treue. Nyelvileg rokona a szónak a bizalom (angolul:
trust), az eljegyzés, az igazság (true). A román nyelvekben ebből a
szótőből ered az olasz tregua vagy a francia trêve szó (fegyverszünet).

Csodálatos dolog elgondolni, hogy amíg hűek vagyunk valaki-
hez, valamihez, addig velünk van a béke. Amikor Lear király meg-
kérdezi legkisebb leányát a dráma elején: „És te mit tudsz mondani,
Cor delia?”, az így válaszol: „Semmit”. Lehet, hogy ezt a szót kell hasz-
 nálnunk, ha a lényeget akarjuk kifejezni. Nem tudok mondani sem-
mit, de teszem a dolgot magát. Romano Guardini az erkölcsi élet
alakzatairól írott könyvében (Tugenden, azaz: Erények) szinte felbújt
arra, hogy legyünk hűek. Érdemes harcolni azért az állapotért,
amely jó emlékezetű emberré tesz bennünket. József Attila élete más
minőséget nyer, ha hű lehetett volna nemcsak önmagához, hanem
valaki máshoz a szerelemben. („Visz a vonat, megyek utánad, / talán ma
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még meg is talállak, / talán kihűl e lángoló arc, / talán csendesen meg is
szó lalsz…” Később, későn azt írja: „Vagy vess el minden elvet / s még re-
mélj hű szerelmet, / hisz mint a kutya hinnél / abban, ki bízna benned.”

A Vigilia számomra maga a hűség: töretlenül hű vagyok hozzá,
mert a lap is rendületlenül hű kezdeti, evangéliumi eszményeihez.
Ragaszkodom Sík Sándor, Rónay György, Pilinszky János és a töb-
biek világló jelenlétéhez.

2. Nyitottság az egyetemes felelősség elve alapján. Blaise Pascal azt
mondja: „Mindig meg kell ismerni, milyen a világ a hegyeken túl.” De az
igazság régebbi keletű, már a görögök közt is akadt szerelmese, pél-
dául Szókratész. A nyitottság legfényesebb emblémája azonban a gö-
rögöknél Diogenész. Ő ezt mondta: „Én világpolgár vagyok”. Ha nem
vagyunk saját földünkön, akkor hazánkat, szomszédunkat, a min-
denséget kell legpontosabban megismernünk. Gondunknak azon-
ban nem üres kíváncsiskodás a motorja: tudnunk kell, hogy a világ
egy, és mindenkinek mindenkihez köze van legalább annyira, hogy
ne okozzon kárt neki. Vagy ha már rosszat tett, maradjon vele az em -
lék, hogy jobb emberré tegye. Borges mondja egyik kései versében:
„Amíg a bűnbánat tart, addig a vétek is tart”.

És mégis, vigyáznunk kell arra, hogy a külvilág tapasztalata meg
ne semmisítse azt a kicsiny-egyedülálló értéket, amelyet mindenki
hazulról hoz. Lássuk és ismerjük meg a világot, és fogjuk fel úgy,
mintha születésünktől fogva az egész világban nőttünk volna fel.
Ugyanakkor ismerjük fel valódi adottságaival eredeti környeze-
tünket. Sokszor megesik, hogy egyetemes erények még világjárt
szellemeknek is kárt okoznak, és hazájukban felismerhetetlenné te-
szik még legszebb tetteiket is.

A benső nyitottságnak legtágasabb eszméletét Babits fogalmazza
meg a Sziget és tenger előszavában: „Én katholikus vagyok, azaz hiszek a
nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katholikus igazságban. Más szó-
val: hiszek az igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pilla-
natnyi szükségletein. (…) Abban, ami túl van a családon és fajon; abban,
ami túl van a meszelt falakon.” Ez a vallomás nemcsak a tudás hatal-
mára, a lelkiismeretre utal, hanem feltételezi, hogy az ember csak az
egyetemes felelősség elvének értelmében lehet boldog. Amíg tehát
nem mindenki boldog a világon, addig úton vagyunk, nem a célban.
És ez érvényes az egész Természetre. Mekkai zarándokok szokása,
hogy föl-fölemelnek egy-egy követ az út porából — viszik egy dara-
big, majd újra elejtik. Így vándorolnak a kövek is az üdvözülés felé.

A Vigilia nem csak felekezeti és nem csak teológiai-gyülekezeti
híradó. A magasabb értelemben vett katholikosz értelmében szól,
nem csupán egymással beszélünk mi katolikusok, hanem azokkal
is, akik más hiten közelednek a Legnagyobb felé. És nemcsak a teo-
 lógia nyelvén, hanem a művészetek közvetítőin át.

3. Emlékezni és emlékeztetni arra, ami régi. Ahogy az ember megér
egy időt, mindinkább azt gondolja: a fontos dolgok régen történ-
tek.  Azért talán, mert ma nem történnek fontos dolgok? Nem, nem
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— csupán folyamatosan elvakul, megvakul az évtizedekben, és
megkopik az az érzéke, hogy a háta mögött álló történelmet és ma-
gánmítoszt tudja megítélni és felidézni. A megritkult emlékezetű,
leszűkült tudású ember könnyen kizökken az értelem, erkölcs, hig-
gadtság pályáiról. Naomi kivándorlása, Ruth hűsége, az angyali
üdvözlet, a Rubicon átlépése, Szent Bertalan éjszakája, Goethe sze-
relme vagy Petőfi szúrt sebe: mind-mind rég megesett dolgok, mi
közünk volna mindehhez? Pedig van… Nagyon is van.

Ha az ember csak kísérletképp megpróbálna egyszer egy ideig
elgondolkodni azon, mi történt hetven éve, kétszáz éve, sőt kétezer
esztendeje — az újabb esélyt teremtene az emberré-váláshoz. Ke-
rényi Károly, amikor először visszatér Svájcból 1940 körül, azt írja
Fülep Lajosnak, a fojtogató magyarországi politikai és társadalmi
viszonyokra utalva: „ott még emberek élnek”. Ma, a huszonegyedik
században is, különböző tudat- és tudástartalmakkal élünk egymás
mellett. Van, aki egészen új a világban, épp tegnap érkezett. Van,
aki régebben érkezett, de már rohan is előre, harminckét fogát a jö-
vőnek feszítve. Irtózat ez az új emberfaj, amely vérét paradigma-
váltásokból, utolsó rikkantásokból, két ámokfutás közt kivirágzó
időtöredékekből, csupa köztes időből szerzi. Megrettenek, ha nem
látom messze hátrafelé az emberi, történelmi sort.

A Vigilia megőrzőnek szándékolt szellemi tartása egyben a
magas művészet értékrendjének fenntartását is elősegítette. Ez a fo-
lyóirat sok erőfeszítést tett a magyar irodalom, az olvasói eszmél-
kedés integritásáért.

Végezetül: nincs, aki nem az évezredekben nő fel. Nem létezik,
aki nem tud kezet adni Platónnak. Semmit nem tud, aki nem ol-
vassa évente Vergiliust. Vagy üsd fel Shakespeare-t.

„Mi újság a világban?”, kérdezi Escalus. És a válasz, a Hercegé
(Szeget szeggel, III. felvonás): „Semmi, semmi… csupán az erkölcsnek
olyan magas a láza, hogy csak a kimúlás gyógyíthatja meg. Az embert csak
az izgatja, ami új, és ahogy veszélyes kitartani valamilyen tevékenység
mellett, úgy becsületes dolog hűnek maradni ahhoz, amit eltökéltünk. Ma-
napság alig elegendő a hűség, hogy bizonyossá tegye a barátságot, de ele-
gendő a bizonyosság, hogy megátkoztassa velünk barátainkat.”

Semmi nem avul el, ami igaz. És a legkisebb igazság is nagyság,
korától függetlenül.

Mindazt, amiről itt írtam, közvetve és egyre közvetlenebbül
mindig megtaláltam a Vigiliában. A régiségben fölleltem az egye-
te mességet, a ragaszkodásban a viszonzást, a nyitottságban a tiszta
visszhangokat. Itt a bizonyíték, hogy ma is van esély az önzetlen
gondolatcserére. Ha a paradicsomot elveszítettük is, akadnak még
a világban olyanok, akik hitelesen tudnak a jóról beszélni. Az a tit-
kuk, hogy amikor magukról beszélnek, akkor rólunk is, belőlünk
is beszélnek.

Az is erény, ha egy lap nem lobban ki időnek előtte. A Vigilia kis láng-
ja mindig elvált a sötétségtől. Virrasszon világa számtalan időkig.
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