
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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lyen me lengető emlékeit órzöm. A MOST súlya azóta mindkét élménycsoport
fölé emelkedett: azok a személyek, dolgok, események kapnak különös színt,
vagy ízt, melyek MOST vannak jelen számomra: feleségem csókja, a csönd béké
je, néha a szinte elviselhetetlen zaj kínja, Isten hallgatása vagy éppen simogató
érintése - vagy legyen akár a tányéromon gőzölgő krumplipaprikás finom íze.
Ezekre igyekszem folyamatosan figyelni, háttérbe szorítva a tolakodó emlékek
vagy a sürgető teendők kiabálását. Igaz, nem élhetünk ez utóbbiak nélkül sem,
de ami igazán fontos, az MOST van. MOST ezekkel kell szembenéznem. akár el
borzadva, akár örömmel. Mert a pokol- ahogya mennyország - MOST történik.

Létezik ennek a MOST-kultúrának (mert kultúra ez a javából!) egy különös dí
menziója: a tisztavárakozás néma csendje. "Tiszta", mert tárgyát nem én választom: a
környezetem, állapotom hozza elém, vagy - amire esetleg hónapokig, évekig kell
várnom - Isten félreérthetetlen hívó vagy küldő szava. "Néma" ez a csend, még az
imádság suttogása sem töri meg. Az Apokalipszis nagy csendjéhez hasonló. Már
MOST érzem azonban, hogy "közel van az ajtóban". Már nem kell sokáig virraszta
nom - egy nap, egy év, tíz év: egyre megy - s nemsokára hallani fogom azt a végső

csöndet is.

Virrasztás a sötétben. Bizony megtörtént velem, hogy valami (Valaki?) kiverte a
"hitlámpám biztosítékát". Egy reggel arra ébredek, hogy a Hiszekegy eddig
fénylőnek tartott pontjai helyén homály tátong. Ráadásul fogalmam sincs arról,
hogy hol rejtőzik a biztosíték-tábla! Forduljak tanácsért okos emberekhez? Azok
hoz, akik hitét rendíthetetlennek vélem? Vagy életmódom, hibáim, mulasztásaim
tömege, rendezetlen kapcsolataim okozták a hibát? Talán éppen a szellemi fejlő

désem, élettapasztalatom halmozódása kívánja meg a régi hitem formuláinak új
ra-értelmezését? Más hasonlattal: talán a hitem gyökerei nem férnek el már a régi
cserépben és átültetésre várnak?

Két példát is leírok; mindkettő hosszú esztendőkkényszerű szellemi-lelki vir
rasztásába került. Az egyik a természettudományos, pontosabban kozmológiai is
mereteim tágulása nyomain indult el: a világegyetem elképzelhetetlen nagysága és
variációs tere kérdőjelezte meg számomra, hogy Isten éppen ezt a semminél is ki
sebb Földet, s benne még semmibb önmagamat választja "lakóhelyül", ahol Én-Te
kapcsolatba kerülhetek Vele. Mára már kibékültem nyugtalanságom ezen forrásá
val, de a másodikat - az örök téma - az emberek szenvedését, főként a "kicsinye
két" (gyerekekét, esélytelenekét, Izajás vak, sánta, süket tömegeiét) máig sem tu
dom hitem kánonjával összeegyeztetni. Csak remélni tudom, hogy ezt a
biztosítékot halálom perceiben Valaki majd megjavítja. Ám akkor a "tartozás"
vagy a "követel" összsúlya bizonyul majd nagyobbnak? Mindent összevetve, érde
mes volt-e élnem? "Értelmesnek" bizonyul-e életem? Ki tudom-e pótolni még a hi
ányt a hátralévő rövid idő alatt?

Remélem. hogy sokan ismerik közülünk a csodálkozás, a gyönyörködés virrasztását.
Ez éppen ellentéte az előzőnek. a határtalan öröm, a csodálkozás, az elragadtatás,
közösséget teremtő vagy arra rátaláló (visszataláló), ébresztő ébrenléte. A nyitott
szemű-szívű ember szinte nap-nap után rábukkanhat ilyen élményre.

96



Igaz, érzem az öregkor okozta testi-szellemi leépülés szaporodó jeleit. Mind
ezek azonban nem akadályozták meg bennem - legalábbis idáig - a csodálkozás,
az (újra)felfedezés terének tágulását. Napról napra olyan "minőségeket" fedezek
fel, melyekről nem is álmodtam. Csak példaképp mondom: még sohasem láttam
ilyen szépnek, ilyen sokszínűnek a természet kincseit; még sohasem töltött el ilyen
gyönyörűséggel egy-egy százszor is olvasott vers, jól ismert zenedarab, s minde
nek fölött feleségem, gyerekeim, unokáim simogatása, ölelése. S mennyi ismeret
len gyönyörűségforrást kell még halálomig megtalálnom, s hány zsák hálaadást
kell majd kiöntenem Istenem elé, abban a pillanatban!

Azt mondják, hogy a virrasztás nehéz erőfeszítés- ez a fajta virrasztás éppen el
lenpélda erre. Boldog az az ember, akinek élete ebben az állapotban tetőzik, s még
boldogabb, aki másokat is képes gazdagítani ezzel az ajándékkal, mert bizonyára
övé - már most! - Isten Országa.

Az eltűnő'én' virrasztása. Ha az eddig mondottakat "saját javunkra szolgáló" vir
rasztásnak mondjuk, forduljunk most azok felé, melyekben az 'én' eltűnni látszik, s
a 'másik' kerül a képbe. Virrasztunk, mert betegeinkért aggódunk, a haldokló hoz
zánk tartozók kezét fogva kívánjuk utolsó óráik magányát enyhíteni, halottaink
útját akarjuk egyengetni. Van, aki mások bűneiért tipródik éjszakahosszat, Isten
hez könyörögve értük. Nem kevesen vannak, akik már életstílussá nemesítették
egy-egy népcsoport, hazájuk vagy az egész emberiség iránti szolgálatukat. Mind
ezek még álmukban is "virrasztanak", a radikális készenlét lelkületével.

Virrasztás, keresztre feszítve. Társadalmunk, s benne mi is, keresztények, szétfeszí
tő polaritások keresztjén vergődünk. Már Sík Sándor írja 1946-ban: magyar és eu
rópai, katolikus és emberi, magasrendű és mindenkinek való, hagyományőrző és
haladó kultúrára vágyunk - ám ezeknek a polaritásoknak napjainkban inkább
szétforgácsoló recsegését, mint a harmonikus összhangzatát tapasztaljuk. A
társadalmunkat ma kettészelő legmagasabb börtönfalak belső oldalán azokat lá
tom, akik az emberhez méltó élet minimális feltételeivel és reményével sem ren
delkeznek, akár anyagi, akár erkölcsi-szellemi okokból. Ebben a tekintetben ha
zánk lakossága sajnos túl jól "képezi le" a Föld lakosságának megosztottságát, ha
valamivel magasabb szinten is. Mégis ki kell tartanunk a reményben, a megoldá
sok keresésében. Itt nekünk, keresztényeknek kellene értük egy sajátos forradal
mat kezdeményeznünk, vér és erőszak nélkülit, de annál határozottabbat, ami
szükségképpen együtt járna egyfajta radikális önkorlátozással, valószínűleg

anyagi veszteséggel, kudarcok sorozatával, közéleti mandátumaink csökkenésé
vel - egyszóval: Jézus követésével a Getszemáni kert virrasztásában.

Virrasztás egy becsukott ajtó előtt. Még messzebb is távolodhatunk önmagunktól
úgy, hogy végre igazi önmagunkra találunk a virrasztásban. Létezik - hiszen so
kan tesznek, tettek tanúságot erről - olyan virrasztás, melyben minden figyelem
egy becsukott ajtóra feszül. Onnan várjuk Urunk hívását, a feltétel nélküli ké
szenlétben. Magunkra már "nem figyelünk". Az idézőjel arra mutat, hogy köz-
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ben - kívülről nézve - ugyanúgy folyhat az életünk, ahogy előtte, ám belülről a
Feltámadott erőtere által vezérelten.

BÁBEL BALÁZS

Válasz a Vigilia körkérdésére

Minden kérdésükre szeretnék röviden válaszolni, hiszen mindegyik személyesen
is érint, és nagyon időszerűnek tartom ezeket.

1. Elöljáróban elmondom, sajnos ismerem a fizikai virrasztást, mert rossza Ivó va
gyok, másrészt emlékeket őrzők a falusi tűzőrség és a katonai őrségben állás él
ményéről, amelyek csak áttételesen hasonlítanak a lelki és intellektuális virrasz
táshoz: amíg az első kínlódás és fizikai igénybevétel, addig a másik lehet
értelmes és örömteli. Lelki és intellektuális értelemben a virrasztás számomra a
jelenben élés, a csináld amit csinálsz életformája. Amíg fiatal voltam, mindig egy
nagy "majd"-ban éltem, most az emberélet útjának felén túl, olykor hajlandósá
got érzekarra, hogy a múltat idealizáljam. A keresztény realitás az, hogy nem
nosztalgiázik a múltról és nem idealizálja a jövőt. A jelenben úgy él, hogya napi
kihívásoknak próbál megfelelni. Jézus Krisztusnak van egy nagyon egyszerű,

mégis hatalmas mondata, amikor az isteni gondviselésről szól a Hegyi Beszéd
ben: "Ti keressétek először Isten országát, s az ő igazságát, a többit mind meg
kapjátok. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik ma
gáról. Elég a mának a maga baja" (Mt 6,33-34). Újmisés jelmondatomat is innét
vettem, ezt átalakítva fogalmaztam meg a püspökit: Proregno Dei - Az Isten
országáért. Úgy fáradozni, hogy nem aggodalmaskodva a mai feladatoknak
megfelelni. Ezért bár a szociolögusok sokszor szomorú képet festenek az egy
ház jövőjéről, papi utánpótlásról, hitoktatásról, egyházi életről, mégsem aggo
dalmaskodom, nem dugom strucc módjára homokba a fejem a problémák elől,

de vallom: a holnap majd gondoskodik magáról, a jelenben kell élnem. Ez szá
momra a lelki és intellektuális virrasztás.

2. Lukács László tanár úr már a gimnáziumban említette nekünk: Julien Benda:
Az (rástud6k árulása című könyvét, de csak elég későn olvastam el Babits Mihály
tanulmányával együtt. Az a diagnózis, amit akkor megállapítottak, még inkább
érvényes, hogy az írástudók már nemcsak vizet isznak és bort prédikálnak, mint
egy kettős életet élve, hanem nem mutatnak rá az igazságra. A régiek, még a Jé
zus korabeli írástudók is legalább tanították az igazságot, ha példájukat nem is
lehetett követni, ma az írástudók nem mutatnak az igazság csillagára. Nem vélet
len, hogy mindkét diktatúrának jobb és baloldalon kezdetben óriási támogatott
sága volt az értelmiség részéről. Ma a szellemi embernek ki kell mondania az
igazságot és minden erejével követnie kell azt. Az én hivatásomban a prófétai
tisztség, amely minden megkeresztelt embernek a hivatása is, különösen kötele-
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