
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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Hogyne, vigyázok. Figyelek. A napfordulóra, a csillagokra, a történelem mág
neses viharaira, a kiszámíthatatlan emberi természetre. A gátlástalanság katedráli
saira, a kegyetlenség útvesztőire. a jóság poklaira. Fülelek, virrasztok, figyelek. A
kertek örökkévalóságára, a zeneművek földöntúli nyelvére, a fény-képezett idő

rettenetére, az ösztönök fékevesztett bárdolatlanságára, a kultúra Titanic-pillana
tára, az érintés meghálálhatatlan könnyűségére, a kifinomult ételek vektoraira,
erőirányára:másoknak főzünk.Nekünk főznek.Szeretnék megjegyezni egy verset.
Egy arcot. Elfeledni egy tekintetet. Görcsösen várjuk az önfeledtség ünnepét. Min
den születés jó, hogy végünk elrejtse. Szeretnénk örökké élni. Még nem tudjuk,
hogy az örökkévalóság ünnep-e vagy szüntelen menetelés.

Isten, ha van (van: mert hiányzik), csak áruvédjegy - hogy legnagyobb költőnket

parafrazáljam. Hivatkozási alap, védnökséget vállaló hatalmasság, keresztapa,
stróman. Mindenki Istenre hivatkozik, Istenre vonatkoztat, a maga istenére, a
maga szent írásaira, irományaira (s egyúttal minden más írást apokrifnek tekint).
Ki-ki Isten előtt cselekszik - egyik tudja, másikat nem érdekli -, de nem sokan
méretkeznek vele. Az írástudók, akár hittek, akár lázítottak, istennel mérték az
emberit. Földit csak földöntúlival tudunk mérni. Mindennapokat ünneppel, élet
vitelt erkölcsi késztetéssel. Az írástudók felelőssége az, hogy sose felejtsenek el a
babitsi Csillagra mutatni. A mindennapi életben az írástudónak "is bukdácsolnia
kell s kerülgetni az akadályokat jobbra és balra: de ő egyszersmind vállalta azt a
tisztet, hogy folyton szem előtt tartja a Csillagot. 6 is tudja, hogy a Csillag elérhe
tetlen. De mégiscsak a Csillag az, ami e földi utakon irányt jelez. (... ) Az »áruló«
írástudó tehát nem azzal lesz árulóvá, ha lába nem megy egyenesen a Csillag
felé, melyre ujja mutat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat többé a csil
lagra." Karácsonytájt mindenki úgy érzi, hogy a Csillag felé, a saját csillaga felé
törekszik. Az írástudónak és minden egyes embernek nem csak rámutatnia és fe
léje törekednie kellene. Hanem életgyakorlatukká tenniök ezt az igyekezetet.
Hogy - legalább önmaguk számára - ne keressék a felmentést a mindennapi élet
botlásaira és hazugságaira, ne meneküljenek az örök emberibe, hanem - prófétai
hevület és gőg nélkül - törekedjenek valami magasabb felé. Az írástudó - ha még
az - nem biztathat az írástudók és az Írás megtagadására. Nem állíthatja, hogy
enélkül is létezhet emberiség.

Úgy tűnik, nem az írástudók felelősségehiányzik, nem a szellem veszett ki. Ha
nem az írástudatlanok hangja erősödött föl. Az írástudatlanok felelősségeaz, ami
ma a világban történik. Az írás megvetői veszélyeztetik a világot, mert értelmetlen
indulatgubanccá csökkentik, formátlan húsdarabbá robbantják. Az az ember, aki
igazán olvassa a maga szent Írásait, mondjuk a Bibliát, az nem húz karóba, nem
tervezi meg gondosan a gázkamrát; aki a régi bölcsek módjára ismeri és fogadja ma
gába a Koránt, az nem köt robbanószert a derekára, nem fejez le embert. Annak az
élet miatti kétségbeesése, az élet iránti sóvárgó tisztelete megrendültebb és átfogóbb.

Nem tudom, kultúránkat élteti-e még - az elóbb leírtak alapján - a lét értelmessé
gébe vetett hit. Felületes, gyorsuló életvitelünk levegő után kapkod. Egyre kevés
bé számítanak az együttélés normái, kezdünk valamilyen túlnépesedett patkány-

101



populációhoz hasonlítani: elvész, ami azelőtt formaadó. éltető társadalmi
szerkezet volt. A túlnépesedett patkánypopuláció már nem gyakorolja mindazt,
amit korábban: már nincs idő udvarolni, az utódokat gondozni, tiszteletben tar
tani a másik állat személyes termetét. Az aktivitást és életkedvet a habzsoló féle
lem, az agresszió, a nemi ösztönök kiélése, az utódok és a betegek iránti közöny
váltja fel. Az emberi populáció egy csapásra, vagy több csapásra?, megfeledkezik
minden "válságkezelő" technikájáról, már valóban nem ismer sem istent, sem
embert. Az ideológiák, istenhitek, dogmák, hivatkozások nagy része ma már er
ről, a posztmodern életérzésrőlárulkodik: nincs semmi fölöttünk, nincs tekintély,
nem tudunk semmit és nem is állíthatunk semmit; életünk véges és ezt ki kell az
egyénnek használnia. Ha a létnek már nincs értelme - mert eleve nem volt, vagy
most nincs, vagy nem tudunk adni neki -, akkor legalább élvezzük ki. Ez az
élvezkedés mint öncél végső soron terméketlen és unalmas. A halálmegvető sző

rakozás világuralmát éljük. A hatalomkoncentráció, a globalizálódó rabszolgatar
tás (kiskorúak dolgoztatása, éhségövezetek kiterjedése, prostitúció-iparágak,
mindenre kiterjedő fegyverkezés) és a hagyományos, a virtualizálódást gátló, de
immár sikerrel csírátlanított, idea mentes kultúra idejét. A magas kultúra minden
válfaja hígul. Világszerte egyre igénytelenebb alkotók és művek, egyre rosszabb
ízlésű ítészek uralják a terepet. A kultúra, akárcsak a hit, alapvető emberi szükség
let. Ha még emberek vagyunk. Lehet, hogy Isten mindig virtuális volt, de mi még
sem a képernyőket imádtuk. Civilizációnk az áramszolgáltatás cérnaszálán lóg.

Keresem azt a fonalat, amely magamhoz és másokhoz kötözhet.
Életmegvetőbátorság kell a szerénységhez. A szerény életvitelhez. Bátorság kell

a mások iránti érdeklődéshez, részvéthez, a kitárulkozáshoz, egy zenemű élvezeté
hez. Kétségbeesett tisztánlátás kell az alkotáshoz és hitszerű készenlét az örömhöz.

Úgy próbálok élni, mintha a létből nem hiányozna az értelem és az értelemből
Isten. Próbálok értelmet adni a létemnek és esélyt Istennek. Virrasztok. Ünneppé
teszem a napot, amelyre virradok.

BÁTHüRI CSABA

"Virrasszatok ..."

Az Ön számára mit jelent a virrasztás lelki és/vagy intellektuális értelemben?

A virrasztás a katolikus lelkiismeret állapota, tágítandó tágasságának erőforrása.

Tagadhatatlan, hogya katolicizmus szelleme olykor oktalan dölyffel és fennhéjá
zással, azelőtt kíméletlen erőszakkal válaszolt és válaszol a világ indokolt kéte
lyeire, kérdéseire. A következőkben szeretném néhány pontban összefoglalni
azokat az elveket, amelyek a katolikus éberséget irányíthatnák, senkinek nem sé
relmére, mindannyiunk szellemi egyensúlyának megtalálására. A virrasztás, úgy
tűnik, csak fedőfogalom. Szeretném dióhéjban megfogalmazni, mi tehetné hite
lessé, ajánlatossá, pontossá.
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