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Válaszok a Vigilia kérdéseire

Mit jelent a virrasztás lelki és/vagy intellektuális értelemben?

A virrasztás általános emberi vagy intellektuális értelemben figyelmet jelent. Je
lenti azt az éberséget, amellyel a történelem, a társadalom, egy nemzet vagy or
szág, egy közösség sorsáért érzett felelősséggel figyeli valaki a változások jeleit,
igyekszik a meggyőződése szerint pozitív lehetőségeketbemutatni, a veszélyekre
felhívni a figyelmet, hatásukat csökkenteni vagy megelőzni. Tipikus példája az
ilyen magatartásnak Vajda János Virraszt6k című verse. A szerző az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eszményeihez viszonyítja a későbbi kor valóságát.
Aggodalmát határozott értékek szerint felépített véleménye és a környezetében
tapasztalt jelenségek figyelmes szemlélete alapozza meg.

Mélyebb értelme van az Evangélium szerinti virrasztásnak. Jézus Krisztus taní
tása szerint virrasztanunk és imádkoznunk kell, mert várjuk az Úr második eljöve
telét, az idők végét. Ebben az értelemben a virrasztás az idők jeleinek figyelmes
szemlélését is jelenti. Jelenti azt, hogy nem merülünk el a mindennapok ügyes-ba
jos dolgaiban, hanem ezeken túltekintve próbáljuk életünk eseményeit elhelyezni
Isten tervének nagy összefüggésében. Ezért a keresztény is valamilyen eszméhez
vagy eszményhez, egészen pontosan Krisztusba vetett hitéhez, Krisztus tanításá
hoz viszonyítja az őt körülvevő dolgokat. Ez a fáradozás nem pusztán egyéni igye
kezet, hanem az egyház egészének küldetéséhez tartozik. Ezért vallja a vallássza
badságról szóló zsinati nyilatkozat (Dignitatis humanae 14c) és a II. Vatikáni zsinat
Gaudium et spes kezdetű rendelkezése (76e), hogy az egyház tanítói küldetéssel és
tekintéllyel rendelkezik az erkölcsi elvek hirdetésére még a társadalmi kérdések
kel, illetve az emberi személy alapvetőjogait vagy a lelkek üdvösségét érintőegyéb
dolgokkal kapcsolatban is (vö. CIC 747. kán. 2. §). Ezeknek az erkölcsi elveknek a
hirdetése során az egyház tiszteletben tartja a Krisztus-hívök önállóságát a földi or
szág ügyeiben. Ilyen kérdésekben a hívőknek hitbeli meggyőződésük,az egyházi
tanítóhivatal útmutatása és saját tapasztalataik szerint kell kialakítaniuk vélemé
nyüket és magatartásukat (vö. CIC 227. kán; Apostolicamactuositatem Zb).A keresz
tény ember virrasztása tehát az idők jeleinek keresésére, a dolgok, helyzetek, ma
gatartások jellegének felismerésére irányul. Az egyház mint közösség is keresi
Krisztus akaratát. Az idők jeleinek felismeréséhez megkapja a Szentlélek ajándé
kát. Ám mindez az egyén részéről személyes odafigyelést és erőfeszítést kíván,
olyan megfontolt életet, amely ellenkezik a mérlegelés nélküli sodródással. Ez pe
dig éppolyan nehéz, mint álmos ember számára a virrasztás.

De a virrasztásnak nemcsak a közösség sorsára való figyelem szempontjából
van jelentősége,hanem az egyén erkölcsi, lelki élete szempontjából is. Hétköznapi
feladataink teljesítése közben is mindig keressük a helyes, erkölcsös, az Isten aka
rata szerinti cselekvés útját. Így ez a virrasztás azt is jelentheti, hogy reggelenként
az ember áttekinti napját, Isten előtt megfontolja, hogy mi lehet számára kísértés,
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vagy alkalom a jó cselekedetre, esténként pedig lelkiismeretvizsgálatban megkér
dezi magától, sikerült-e a jó tetteket megvalósítania, a rossznak ellenállnia. Bű

nünk belátását bánatnak, az erkölcsi sikereken érzett örömet pedig Isten iránti há
laadásnak kell követnie. A megkeresztelt és megbérmált ember ebben az erőtérben

él. A Szentlélek pedig Krisztus ígérete szerint eszünkbe juttat mindent, amit Krisz
tustól hallottunk. Nem az emlékezőtehetségünket növeli meg csodálatosan, ha
nem arra segít, hogy az adott helyzetben ismerjük fel, hogy mi Isten akarata, mi a
dolgok igazi értéke.

Az írástudók felelőssége

Babits Mihály az írástudók felelősségéró1 különösen megkapóan szól Julien
Benda műve kapcsán (Az írástud6k árulása). Való igaz, hogya felelősségés a kül
detés lényege gyakran a küldetés elárulásának hátteréből rajzolódik ki a legéle
sebben. Ebben a gondolatkörben pedig nem azt a magatartást minősítették áru
lásnak, ha a bölcs, ha az írástudó meglátta a csillagot, de elbotorkált, és nem
követte világosan azt az irányt, amit a csillag kijelölt. Az árulás kemény jelzőjével

azt illették, ha a bölcs, bár látta a csillagot, felismerte a helyes irányt, mégis más
felé mutatott. Az írástudó felelőssége tehát kettős: egyrészt keresnie kell az igaz
ságot, mégpedig a filozófus, a bölcs, az írástudó régi hivatástudatával. Nem csu
pán a valóságot kell egyre jobban megismernie, hanem azt is kutatnia kell, hogy
a megismert valóságra tekintettel mitévők legyünk. Ez pedig már erkölcsi kér
désfelvetést, mérlegelést jelent. A régi írástudó, az írások, a Szentírás ismerője
arra is hivatott volt, hogy másokat eligazítson. Keresztény ember számára mind
ez a tanúságtétel kötelezettségét is jelenti, egyben arra is figyelmeztet, hogy ki
nek-kinek vannak állapotbeli kötelezettségei. A tudós, a költő, az író, a publicista
és általában a - ma talán egy kissé elkoptatott elnevezéssel megjelölt - "értelmisé
gi" ember mások javára kell, hogy végezze az igaz és a helyes ismeret, cselekvés,
élet kutatását. Ehhez pedig őszintén és meggondoltan elfogadott világnézetre,
szakismereteink világnézetünk, hitünk fényében való harmonikus összerendezé
sére, mások iránti felelősségérzetreés olykor nem kis bátorságra és önzetlenségre
is szükség van. Ezek közül a feltételek közül ma különös nehézséget okoz a fele
lősségérzet elsajátítása. Ahhoz ugyanis, hogy egy család, egy intézmény, egy kö
zösség, egy társadalom vagy az egyház egészéért felelősséget érezzünk, egységes
világképre, a szinte felfoghatatlanul bonyolulttá váló világ egységes egészként
való szemléletére van szükségünk. Ez pedig nagy önfegyelmet kíván, és egészen
különleges szellemi kihívást jelent a mai gondolkodó ember számára.

A Vigíliával kapcsolatos személyes emlékem

Abban az időben, amikor rendszeresen olvasni kezdtem, az egyetlen katolikus
folyóirat a Vigilia volt. Ezért aztán olyan gazdag és sokszor átgondolt tartalmú
kiadvány lehetett, amilyen csak a korlátozottság körülményei közőtt elképzelhe-
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tő. Sokan lelki olvasmányként forgatták a "Kis út" című rovatot. Családunkban
többen is főleg ezért a rovatért keresték a Vigiliát. De igen érdekes volt, talán
máig is hiányzik, az a vélhetően papírszűkéből fakadó megoldás, amit a "Vigilia
postája" című rovat alkalmazott. Az egyes számok hátsó borítóján válaszoltak
néhány sorban a valódi vagy fiktív levelekre, amelyekben az olvasók vallási, er
kölcsi problémáikat fogalmazták meg. Nyugati katolikus magazinokban, folyó
iratokban ma is találunk efféle rovatokat. Pár évvel későbbről visszatekintve
nagy örömömet leltem a II. Vatikáni zsinat tanításáról, eseményeiről szóló intelli
gens írásokban, de a szó szoros értelmében vett tudományos cikkekben is, főleg
azokban, amelyek egyháztörténeti kérdésekről szóltak. A szépirodalmi írásokat
inkább édesapám olvasgatta nagy élvezettel. 6 egyébként a folyóiratnak kezdet
tól előfizetője volt, később egyenként vásároIta meg az egyes számokat. Évente
be is köttette a teljes évfolyamokat Bosnyák Sándornál, akinek könyvkötő műhe

lye a Kinizsi utcában volt. Személyesen is nagyon örültem, amikor a Vigilia
egy-egy kisebb írásomat leközölte. Egyházjogi cikkek iránt akkortájt több érdek
lődést mutatott, mint a 60-as években meginduló Teológia. Úgy tűnik, a Vigilia
története igazolja a folyóirat címében vállalt programot: "virrasztás". Ez a folyó
irat segített a katolikus szellemiség, teológia, lelkiség, irodalom ébrentartásában
hosszú évtizedeken át. Szívből kívánom, hogy ezt a küldetését a jövőben is be
tölthesse.

FÜZI LÁSZLÓ
,

Az Irástudók felelősségéró1

Az írástud6k árulásában Babits az örökké valóként, tehát állandóként feltételezett
írástudó és a folyton változó kor képét ütköztette egymással. A nevezetes és a
magyar gondolkodástörténet egészéből is kiemelkedő esszé záró sorait nem is le
het másként értelmezni: " ... még ha semmi reményünk sem volna, s joggal veszí
tenéd el minden hitedet a Morál és az Igazság erejében: bizonnyal akkor is illik
az írástudóhoz a Világítótorony heroizmusa, mely mozdulatlan áll, és híven mu
tatja az irányt, noha egyetlen bárka sem fordítja feléje az orrát - míg csak egy új
vízözön el nem borítja lámpáit".

Babits esszéje középponti helyet foglal el a két világháború közötti korszak ma
gyar irodalmában. Azt szokták mondani, hogy annak az időszaknak az újabb nem
zedékei, miután a rövid Szabó Dezső-hatásonátestek, Ady, Babits és Móricz együt
tes, de természetesen más és más jellegű hatását átélve indultak el pályájukon. Azt
gondolom, ha igaz is ez a megállapítás, akkor is csak részben van így: a két világhá
ború között a legtöbben Babits hatása alatt indultak, a hozzá való személyes és
szellemi kapcsolódásukat próbálták tisztázni, ha pedig egyetlen írást kellene meg
nevezni, akkor nyugodtan mondhatnánk, hogy a húszas évek végétól indulók
többsége éppúgy Az írástud6k árulása alól bújt ki, mint hajdan az orosz irodalom
Gogol Köpönyege alól. .. Miben mutatkozott meg ez a hatás? Abban, hogy azonosul-
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