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"Virrasszatok ..."

1. Mi lehetne más egy katolikus hívő, pap számára más a virrasztás, mint az Üd
vözítő figyelmeztetésének állandó észrevétele: "Virrasszatok, mert nem ismeritek
sem a napot, sem az órát" (Mt 25,13). Késznek kell lennünk minden pillanatban,
hogyha az Úr az ajtón zörget. Ez nemcsak lelki értelemben érvényes, hanem in
tellektuális vonatkozásban is. Az ember értelmes lény, tudja, hogy véges és ép
pen ezért értelmet akar adni életének. És ez az értelem nem más, mint a Teremtő

akaratának elfogadása. Tudom a kinyilatkoztatásból, honnan jövök és hová me
gyek. Életem, sorsom, munkám, örömöm és bánatom az isteni Gondviselésre bí
zom. Rendületlenül, állhatatosan. Ez az intellektuális virrasztás.

2. A 20. század főleg Kelet-Európában, de Magyarországon is állandóan felvetet
te az írástudók felelősségét.Ne beszéljünk most azokról a magyar írókról, művé
szekról, tudósokról, akik 1945 után megfeledkezve becsületükről és a rájuk rótt
felelősségről a gonoszság szolgálatába álltak. Szóljunk inkább az egyháziakról,
teológusokról, papokról, akik így vagy úgy - kényszerítve vagy önként egy jobb
helyzet reményében - beálltak a sorba, kiszolgálták a rendszert, sőt testvéreiket is
elárulták, ügynökként működtek. A magyar papságnak mintegy két százalékát
alkották. Név szerint, fedőnevükkelegyütt jelenleg 64 személy ismert. A szomo
rú csak az, hogy közülük soha egy sem lépett fel a rendszerváltozás után, hogy
gyengeségét bevallja és bocsánatot kérjen. Ezt inkább egy elhíresült államvédel
mi tiszt tette meg, Farkas Vladimir. így történhet meg, hogya magyar katolikus
sajtóban jó néhányukról dicsérő cikkek, emlékezések jelennek meg, mintha nem
is "írástudó árulók" lettek volna, hanem az egyház megmentői, dicsőségei.

3. A kereszténység és a kultúra viszonyáról II. János Pál pápa 1982-ben a kölni
dómban egy rendkívül tartalmas, nagy horderejű beszédet mondott. A keresz
tény hit és kinyilatkoztatás az igazi emberi műveltségörökös forrása. Ahol a kul
túra a keresztény hittel összeütközik, ott igazi kultúráról beszélni nem is lehet,
csak dekadenciáról. Erre ma az egész világban, sajnos nemcsak Nyugaton, ha
nem Magyarországon is számtalan példát lehet felhozni.

4. A kultúra magyar viszonylatában optimista vagyok. Századok óta a magyar
kultúra termékenyítőenhatott az egész európai kultúrára és civilizációra. Ha so
kan nem is látják, ennek Magyarországon is mindig keresztény gyökerei voltak
és vannak. Tehát a tradíció folytatódni fog. - A magyar katolikus egyháznak kü
lönben irodalmi téren sem kell szégyenkeznie; egy egész sor kiváló írón kívül az
újabb korban olyan költőket tudott felmutatni, mint Babits Mihályt, Sík Sándort,
Harsányi Lajost, Mécs Lászlót. Hozzájuk hasonlókkal nem tud az egész katolikus
világirodalom dicsekedni.
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5. Még a Központi Szeminárium növendéke voltam, amikor 1956-ban az ottani
Magyar Egyházirodalmi Iskolának egy százoldalas tanulmányt nyújtottam be
ezen a címen: Nagy Lajos (1342-1382) vallásossága és kapcsolata a Szentszékkel. Eb
ben, tudomásom szerint először, hoztam teljes terjedelmében magyar fordításban
Sienai Szent Katalin levelét Nagy Lajoshoz a nyugati egyházszakadással kapcso
latban, amelyet Ferrarius: De rebus Hungariae ordinis Praedicatorum (Bécs, 1637)
című művében találtam. írtam a dologról egy kis cikket is és a levél fordításával
együtt elvittem a Vigilia szerkesztőségébe. Rövid idő múlva újra fogadtak. Em
lékszem, a szerkesztő úr - nevét már nem tudom - buzdított további irodalmi te
vékenységre, de mondta, hogya folyóirat egyháztörténeti szakértője, a piarista
Balanyi György nem javasolta cikkem publikálását. Nem tagadom, rosszul esett a
dolog és attól kezdve a rendszerváltozásig eszem ágába se jutott, hogy valamit is
publikáljak a Vigiliában. Nem akartam, hogy egy Balanyi György kaliberű egy
háztörténész mondjon szakvéleményt rólam.

ASZALÓS JÁNOS

Boldogok a virrasztók

Az itt leírt gondolataink szolgáljanak most virrasztásként a már-már feledésbe
merülő "vigília" gyakorlata fölött. Ezért ennek a szónak az értelmét jóval széle
sebbre tágítjuk, nemcsak az alvás szükséges idejének lerövidítését értve ezen, ha
nem minden emberi képességünk összpontosítását is, egy-egy egyéni, történelmi
vagy társadalmi helyzetre, jelenségre, folyamatra. Erre biztatnak Sík Sándor gon
dolatai a Vigiliáról szóló írásának bevezetőjében: " ... éjszakában állunk. Körülöt
tünk a történelem sötétsége... az éjfélen már túl, de a hajnaion még innen... " A
virrasztás - így értve - nem merőben pszichológiai és biológiai erőpróba, vallási
vagy spirituális, esetleg érdemszerzésre törekvő "gyakorlat", hanem elsődlege

sen az egész ember vagy közösség átfogó életformája. Ennek megnyilvánulása le
het - rövidebb időre - a moccanatlan figyelem kihegyezett összpontosítása
egy-egy igazságra, tapasztalatra, feladatra, élet-igazításra - vagy hónapokig, akár
évekig húzódó várakozás, a készenlét pusztai állapota, ami jól megfér a minden
napok nyüzsgésének zajával is.

A virrasztásnak több fajtáját ismerem, részben mások elbeszéléséből,de főként

a Bibliából és más olvasmányaimból, ahol találkoztam a virrasztás"profán" formá
ival is. Itt csak olyanokról szeretnék számot adni, melyek az elmúlt évek, hónapok
során személyes élményeim voltak és mélyen érintettek.

Virrasztás a MOST-ban. Az utóbbi hónapokban ért utol- egy lelkigyakorlat során
- a figyelmeztető benyomás, hogy az életemben túl súlyos a múlt és a jövő jelen
léte a MOST pillanatáéval szemben. Azelőtt százszor is eszembe jutott egy nap
folyamán, hogy mit kellene még tennem, s hogy mit tettem jól vagy rosszul a
múltban, milyen sérelmek értek, vagy a felém irányuló szeretetnek, jóságnak mi-
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