
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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ni lehetett Babits mondandójával. Azonosulni és vitatkozni, azonosulni a felelős

séggel, s vitatkozni az örökletesen állandónak elképzelt írástudó alakjával. Az
újabb nemzedékek u!]yanis nem csupán a kort látták állandó mozgásba!} lévőnek,

hanem érzékelték az Irástudó alakjának változásait is. Babits leírta: "Az Irástudó a
Szellem embere; a Szellem pedig tudvalevőlegaz, ami az egyes helyett az általánosra
néz; s ennélfogva mintegy felülemelkedik a tények és esetlegességek hálóján; a
Szellem összekötőés törvényadó princípium; a Szellem embere túllátösztönein; ta
lán nem képes legyőzniőket, de képes kritizálni: azaz képes normákat alkotni, me
lyek függetlenek maguktól az ösztönöktöl." Babitsra visszautalva Németh László
leírta: "A modern irodalom a mai társadalom problémáiban nem ismer azokra az
igazán aktuális problémákra, amelyeken ő rágódik, ezért veszi bele magát a 'tiszta
művészet'-be, ott iparkodik tisztázni egy szellemi rendszert, amely ki tudja, mikor
és hol talál rést a tömegek felé." - "Hiába érti meg egy író, hogya kora heroizmusra
kényszeríti, ha esztétikája nem heroikus, s rímeivel, a hasonlataival, az eszméivel
percről percre való ösztönzést eseng nem létező tömegektől".Végül pedig: a szel
lem embere "az, aki az alkotás (s általában a szellemi folyamatok) autonóm törvé
nyeihez nyílt és hallgatag terrorokkal szemben ragaszkodik".

Hosszan lehetne idézni a hasonlóságok és az elmozdulások különbözőmeg
nyilvánulásait, többek között szólni kellene arról, hogya harmincas évek magyar
irodalmának nevezetes csillag képe Babits esszéjéből veszi eredetét ("Az 'áruló'
írástudó tehát nem avval lesz árulóvá, ha lába nem megy egyenesen a Csillag felé,
melyre ujja mutat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat többé a csillagra"),
nem beszélve a hajósok és a hajótöröttek metaforájáról. Most mégsem ezekről a
motívumokról szeretnék szólni, hanem az írástudó alakja és a külső világ képe kö
rüli változásokról. Képzeljük el, ha egyetlen generációnyi különbség és ebből faka
dóan a létérzékelés különbsége soha nem tisztázható feszültségeket hívott életre
Babits és Németh László között, akkor mílyen óriási, csillagvilágnyi távolságra va
gyunk már az ő világuktól, s hányszoros átalakulással-változássorral kellene szá
molnunk ahhoz, hogy azÍrástudó felelősségekapcsán általuk mondottakból a ma
gunk mondandóját levezethessük..

A számolgatásba-Iatolgatásba nem Iriegyek bele, csupán leírom a következőket:

az írástudó mai felelősségéta szellemiség örök, s mégis folyton változó törvényeivel kap
csolatban lévő művének megteremtésében látom, halehet így mondani, akkor a külsővilág
galszemben amü irántielkötelezettségében, s annaka magatartásában éséletvite/ében való
érvényesítésében, ami művébó1 a magatartására-életvitelére nézvést következik. Nem
mondom azt, hogy az alkotó ember törvény-tevő,de azt mondom, hogy teremtett
világában törvényt is kell tennie, s azt a hétköznapi világában is érvényesítenie
kell. Azt sem mondom, hogy az írástudó az örök igazságok letéteményese, de azt
mondom, hogy munkájának-művénekkapcsolatot kell tartania a szellemmel, s azt
a szellem törvényeinek kell alárendelnie. Mivel az Írástudó nem az örök igazságok
hordozója, napi aktuális politikai-pártpolitikai vitákban sem viselkedhet az egye
dül üdvözítő igazság ismerőjeként,ám ott, ahol az emberséget éri támadás, véle
ményem szerint meg kell szólalnia. Akik ismerik a mai Magyarországot, azok tud
ják, hogy milyen heroikus feladatot jelent-jelentene az ezekben a mondatokban
foglaltaknak való akár legcsekélyebb megfelelés is.
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A most hetvenesztendősVigilia kapcsán sem tudok mást mondani, mint amit ed
dig mondtam. A szerkesztést ugyanúgy szellemi tevékenységnek tekintem, mint
a versírást, vagy esszék papírra vetését. A szerkesztő, miként a szerző is, érzi és
átéli azt a rettenetes csendet, ami munkáját körülveszi. Ne tévesszen meg ben
nünket semmi taps, semmi siker, kánonok léte vagy nemléte. A visszhangtalan
ság a természetes, mert a mai világ már kizárta önmagából a művészetet, tehát a
művészetről, a szellemi jelenségekről való gondolkodást is törölte gondolkodásá
ból. Valamikor a lapok még rendszert alkottak, az utalásokat legalább azok értet
ték; akik részei voltak ennek a rendszernek. A rendszer eltűnt, a szellemi kohézió
szétesett, ezért - lényegét tekintve - minden lap önállóan, önmagában létezve
végzi a munkáját. A Vigilia, kiindulópontjából fakadóan talán kevésbé érzi azt a
szétesettséget, amelyet más lapok tapasztalnak, de akár így van, akár úgy, felada
tát betölti, s ez a legtöbb, amit ma egy folyóiratról el lehet mondani...

GÁNÓCZYSÁNOOR

Virrasztó teológia

Jézus hithirdetése alapvető jelentőséget tulajdonít a virrasztó magatartásnak:
"Virrasszatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok" (Mt 24,42; vö.
25,13). Mert ő meglepetésszerűenjön, mint tolvaj az éjszakában (Mt 24,43). De ez
a jövetel Isten országának olyan beteljesedésével esik egybe, amely ugyanakkor a
világ végét is jelenti. Az is megköveteli a hívő éberségét. Szintúgy imádkozó oda
figyelését azokra az előjelekre, amelyek az akkori zsidók szemében a nagy ese
mény közelségére utalnak (vö. Lk 21,25-36). Jézus aztán még hasonló magatartást
vár el tanítványaitól a Getszemáni sötét éjjelen: "Virrasszatok velem ... és imád
kozzatok, hogy kísértésbe ne essetek" (Mt 26,38 és 41).

Napjainkban más a helyzet. Az Isten országa nem világvége alakjában akar kö
zeledni, hanem a világ fejlődésének nagy állomásai, eseményei formájában. De a
virrasztás jézusi követelménye marad. A II. Vatikáni zsinat ebben a realista össze
függésben hív fel az "idők jeleinek" felkutatására, észrevételére, az Evangélium
megvilágításában való értelmezésére (Gaudium et spes 4/1). Az idők olyan jeleiről

van szó, amelyek az egyetemes emberiség változását, haladását, avagy hanyatlását
érintik. Többek között a természet és az emberi élet tudományos átvilágítását és
technikai átalakítását is. Mindez eddig még soha nem látott kockázatokkal jár. A
természettudományok kutatóinak jó része rádöbben ma felelősségére, és nem egy
esetben a szellemtudományok képviselőitől kér tanácsot: Bevallják ismereteik
részlegességét és készek erkölcsi értékek figyelembevételére. Ez a helyzet sem kö
zömbös az Isten országa szempontjából, hiszen az is e világ átváltoztatására irá
nyul. A helyzet itt is megköveteli sok különböző "virrasztó" "együtt virrasztását"
(Sík Sándor).

Egyházunk történelme folyamán több esetben elmulasztotta az idők jeleit a ma
guk korszakalkotó jelentőségében felismerni és rájuk az Evangélium szellemében
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