
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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ző, mert a hitnek és az erkölcsi rendnek az axiómáit akkor is kell védelmezni,
hogyha ezért támadások érnek. Nagyon nehéz ma a magyar társadalomban,
amely végletekig átpolitizált, úgy szólni az igazságról, hogy az ne tűnjék pártos
színezetűnek.Baloldali vezetőktől megkaptam már azt a vádat, hogy politizálok,
és a jobboldal igazságait azonnal elfogadom. Valójában arról van szó, hogy az
Evangéliumot és az egyház igazságát hirdetem, ha az történetesen közelebb áll
valamelyik párt programjához, arról én nem tehetek, esetleg nyugtázom, hogy az
Evangéliumnak van örök igazsága.

3. Ma minden emberi magatartást, a környezet kialakítását is kultúrának nevez
nek. A klasszikus korban a műveltséget jelentette. Cicero így fogalmazta meg:
cultura animi philosophia est. A kereszténység kultúrája Krisztushoz kötött, éppen
ezért még az időhöz való viszonyunk is más. Minden kultúra valamiképpen a
múló időt szeretné megállítani, erre jó példa a művészeteknek és az irodalomnak
a világa. Ismét csak egy latin auktor jut eszembe, Horatius, akinek szállóigévé
vált mondását mindenki ismeri: "megalkottam ércnél maradandó emlékműve

met" - és itt költészetére gondolt. A kereszténység a "betelt idóből" szemléli az
adott kultúrát, Jézus Krisztus istensége az örökkévalóságból jött közénk, de törté
nelmünkbe született, amelyből üdvtörténetet alkotott, s vele együtt kultúrát. Le
hetne azt mondani, hogy ezért a keresztény kultúra egyrészt katolikus, egyete
mes beteljesítő és egyszerre egész, ugyanakkor református is, mert mindig
megújulásra kész, és a megújulás csak az Evangélium alapján történhet, ezért
evangélikus is. A keresztény kultúra integrálta a világ kultúráját, a hellenistát, a
latint, a germánt, mert Jézus tanításának isteni a plaszticitása. A Biblia
pauperomoktól kezdve Karl Rahnerig vagy Karl Barthig mindenféle szellemisé
gű embert megérinthet, akiben megvan a fogékonyság. Ma ugyan beszélnek a
kultúrák harcáról, ez azonban csak felületes megközelítése a valóságnak, mert
ahogy az igazi művészetek kiegészítik egymást, ugyanúgy a nagy kultúrák sem
feltétlen ellenségei egymásnak. Krisztus a maga által teremtett világba jött, ezért
ennek a világnak a rendjét ismerve adta meg a világ magyarázatát, amikor ezt
mondja: "Én vagyok az út, az igazság, az élet."

4. Oswald Spengler óta tudjuk: "A Nyugat alkonyá"-t éli. A kultúra, művészet ci
vilizációvá züllött jobb esetben, azért mert elveszítette a lét értelmességébe vetett
hitet. A technikai fejlődés és a tömeges felsőfokú képzés nem termelte ki a kultu
rális elitet. szinte mindent a média ural ezen a téren, s éppen ezért, mert sokan
árulóvá válnak, a tömeg igényeit mind alacsonyabbra srófolják, mintegy szellemi
mákonnyal elaltatva őket. Ha mégis van olyan kultúra, ami a lét értelmességébe
veti a hitét, akkor az hasonlít a népvándorlás korabeli szerzetes baráthoz, aki a
cellájában a világ zajától távol nagyaszketizmussal másolta a klasszikusokat.
Ezért a keresztényeknek a feladata, hogy keressék, őrizzék és alkossák az igazi
kultúrát. Ahogya Cluny reformmal átrajzolódott Európa szellemi térképe, úgy
van arra ismét esély, hogy az újra mustármag és kovász állapotába került keresz
tény kultúra feltámadjon, és átjárja a világot.
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5. Pontosan nem tudom, hogy mikor vettem először a kezembe a Vigilia folyóira
tot, lehet, hogy már általános iskolás koromban, de a gimnázium idején egész
biztosan. Találkoztam még egy alkalommal Sík Sándorral, később Rónay
Györggyel, s érintőlegesen a többi szerkesztővel is. Arra az esetre pontosan emlé
kezem, amikor óriási élmény volt számomra a Vigilia olvasása, ez pedig a kato
naság ideje. Valaki behozta - illegálisan - és az utolsó betűig elolvastam, mintha
a Szentírást olvastam volna. Ma az óriási könyv, folyóirat és újság dömpingben
már kevesebb időm jut a Vigiliára, szelektáltan olvasom, de az engem érdeklő

cikkekre mindig fordítok időt.

Kívánom a hetvenéves folyóiratnak. hogy mécsesébőlsoha ne fogyjon ki az olaj.

BALLA ZSÓFIA

Várakozásban

Abban az országban, amelyben születtem, a vigilia'ból származó román vigilenfií
szó éberséget jelent. A múlt század második felében sokszor biztosították a lakos
ságot arról, hogya párt (ad usum Delphini: kommunista párt) kíméletlenül
őrködik és éber. A köznyelvben inkább óvatosságot, körültekintést értettek ezen a
szón. Fii vigilent! - mondták a hegyi túrára induló kamasznak. Légy körültekintő.

Bennem mégsem ez a jelentés vert gyökeret, hanem a latinos magyar, amely fel
szólítás, kecsegtetés és ígéret egyszerre.

A virrasztás kényszer. Azért virrasztok, mert nem tudok aludni. Mert szoron
gok. Mert halott van a háznál. Mert félek. Mert a nappalnál is tovább tart az örö
mem. Mert valamire várok. Mert nem áll hatalmamban aludni, amikor virrasztani
való van. Mert úgy tűnik, a virrasztás meghosszabbítja az életem. Néhány hajnal
lal, néhány számvetéssel, néhány fohásszal többet élek.

A virrasztás, a várakozás kényszer. Nem tőlem függ, mi következik be és mi ke
rülhető el mindabból, amiért virrasztok. Ki vagyok szolgáltatva a várakozásnak, ki
az örömnek. Csillagok járásától, ismeretlen erők hatalmától, fölöttünk-bennünk
élő egektől, véletlenektőlés emberektől függ, van-e kire, mire várnunk. Én csak
mások számára igyekezhetek ünnepet készíteni, segíteni az ünneplésben. Az én
ünnepem, az én szárnyalásom más, mások kezében van.

Tülekedő, egyre kegyetlenebb és iparszerű örömökre redukált világunkban
úgy szomjazom az ünnepet, a fényeket, a helyénvaló szavakat, a nagy műveket,

mint egy korty vizet. Hogy legyen erőmmásoknak jeles napokkal, fénnyel, művek
kel és jó szívvel szolgálni. Hisz az ő ünnepük az én kezemben van. De nem feledhe
tem, hogy az öröm magányos. Az igyekezet, az alázat megbátorítja ugyan a lelkem,
létezésre serkent, de ünnepnek csak az nevezhető, amiben magam is részesedem.
Nem a tulajdonlás értelmében, hanem abban, hogy számolnak velem, számítanak
rám, hogy az egyetlen egy, vagyis minden emberfűszálszámít a teremtésben.
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