
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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reagálni. Galilei, Darwin és Freud elítélése jórészben az akkori tanítóhivatal hitta
nárának elégtelen dialógusképességére és -készségére enged következtetni. A II.
Vatikáni zsinat ezzel szemben megteremtette a párbeszéd, az ismeret-, tapasztalat
és eszmecsere lehetőségétés módszereit azokkal is, akik nem a krisztusi hit, hanem
szekuláris humanizmusok alapján vállalkoznak az emberiség jobb jövőjének, bol
dogulásának, "üdvösségének" kalandos keresésére.

Einstein úgy vélte, hogy a természettudós szüntelen elégedetlensége kutatása
elért eredményeivel, és igénye a valóság áthatóbb megismerésére nagyon is hason
lít a vallásos ember fáradhatatlan úton járására egy olyan istenség felé, aki végtele
nül távoli, s ugyanakkor szüntelenül közel jön, aki jézusi szemmel nézve a közelgő

Isten országával azonos. Ilyen értelemben el lehet képzelni a virrasztó magatartás
tudományos változatát is.

Mint kutató katolikus hittudós az elmúlt hét évtized folyamán magam is megta
pasztaltam eme meglátás helyességét. Tudatára ébredtem annak, hogy nem kevés
fizikus, biológus, technikus, orvos, agykutató bár büszke arra, hogy forradalmi
változások feltételeit teremti meg, de ugyanakkor tudja, hogy az azokkal járó koc
kázatok és veszélyek mérete is növekszik. Ezért hoznak létre úgynevezett "erkölcsi
bizottságokat" nemcsak maguk között, de a világvallások képviselőinekbevonásá
val is. Az "együttvirrasztásra" való készséget azoktól is elvárják. Csalódásuk nem
csekély, mikor látják, milyen kevés keresztény teológus képes és akar szóba állni ve
lük; milyen kevesen hajlandóak megtanulni az ő nyelvükön beszélni. Mintha kö
zömbős lenne a legtöbb teológus szemében, mennyire kikezdi a természettudo
mányok haladása a hagyományos hittételek egész seregét. Mintha félnének a
vitától, az ellentmondástól, a fegyelmezett érvelés és a racionalitás követelményei
től. Mintha hiányozna náluk az a kreativitás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre
képviseljék gerinces módon a keresztény hit tanítását és a tudomány vívmányai
iránti érdeklődést. Minta elfelejtették volna Pál apostol intését: "Vigyázzatok, le
gyetek állhatatosak a hitben, viselkedjetek férfiasan, legyetek erősek" (TKor 16,13).
Vagy az első Péter-levél felhívását: "Mindig álljatok készen arra, hogy feleljetek
mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket" (If'ét 3,15).

Jómagam jelenleg azon a vártán virrasztok, ahol a keresztény embertan a mo
dern agykutatás eredményeivel lesz szembesítve, ahol például új összefüggésben
merül fel a test és a lélek viszonyának kérdése: vajon szétválasztható kettősképró1

van-e szó, mint azt Platón, Ágoston és Descartes gondolták? Vagy dinamikus ket
tősegységről, egymásba nyúló mozzanatok komplex struktúrájáról? Mennyiben
függ az emberi öntudat és a szabad akarat, sőt maga a vallásos megérzés és hinni
tudás is anyagi, szervi, idegi, hormonális folyamatoktól? Mi teszi az emberi sze
mélyt gyökeresen mássá a legfejlettebb állati szellemiséggel szemben?

A teológusnak minden lehetőségemegvan arra, hogy elengedje füle mellett az
effajta kérdéseket. Tárva maradnak számára a dogmatikus gettó jól fűtött termei.
Persze, ha ezt a kényelmesebb megoldást választja, magára vonja Sík Sándor kriti
káját: ennél a magatartásnál "katolikusellenesebbet" el nem lehet képzelni.

Eddig nem volt alkalmam megbánni, hogy mint dogmatikus szóba álltam a
központi idegrendszer biológusaival, még a materialistákkal és ateistákkal is. Új
szempontok, új megfogalmazások, a megegyezés és az elhatárolás új lehetőségei
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merültek fel a dialógusban. Úgy látszik, hogya teológus és a természettudós, bár
mindegyik megmarad a maga kaptafájánál, egy közös irányban képes haladni, an
nak az emberiségnek szolgálatában, amelybe az Ige beletestesült és továbbra is bele
akar testesülni.

GÖMÖRI GYÖRGY

Válasz a Vigilia körkérdésére

1. A virrasztás fogalma a magyar lírában általában eltér az "örömteli", ünnep
előtti keresztény virrasztástól. Politikai feladatot jelöl inkább, az írástudók fele
lősségét azért, hogy ébren maradjanak az elnyomás sötétségében és továbbra is
hangoztassák a szabadság vagy a nemzeti függetlenség gondolatát. Ilyen érte
lemben használta Vajda János A virrasztók című versében 1849 után és használtam
én is egy 1957-ben, már idegen földön írott és az akkori londoni Irodalmi Újság
ban megjelent versemben, ahol a csalódás, a keserűség alaphangjába valamilyen
megátalkodott reménység vegyül: " ...Az időtlenülhosszú éjbe nézünk / és mégis
tudjuk - mi bírjuk tovább; / / ülünk a parton, átkozott virrasztók, / őrizzük Isten
üres tarsolyát" (Változatok egy ismert témára). Más szóval kötelességünk a virrasz
tás, még akkor is, ha a nemzet szabadságának a lehetősége hosszú időre eltűnt,

elillant előlünk, s "valahol" még azt is sejtem, mi fogjuk tovább bírni, nem az ál
lamhatalom akkori bitorlói. Nem feladni a reményt, s nem hallgatni az ötvenha
tos forradalom igazságáról - ez volt a nyugati magyar emigráció feladata akkor,
amikor Magyarországon a Kádár-rendszer előbb megtorlással, majd kompro
misszumokkal igyekezett elfeledtetni a magyarsággal annak szabadság-vágyát,
függetlenség-igényét. A rendszerváltás bennünket (is) igazolt, ami nem jelenti
azt, hogyelítélnénk azokat, akik elbóbiskoltak a "gulyás-kommunizmus" című

szappanopera folytatólagos adásai közben és csak 1989-ben törölték ki az álmot a
szemükből. (Csak az zavar kissé, hogy most a hajdani bóbiskolók között számo
san vannak olyanok, akik a régi rendszert zajosan és durva hangon támadják, és
másoktól számon kérik azt az ellenállást, amit maguk egyáltalán nem tanúsítot
tak ... )

2. Továbbra is kell"virrasztanunk"? Ma már nem azért, hogy a politikai rendszer
megváltozzék, négyévente a magyar társadalom maga választhatja meg vezetőit.

De Európa és a világ változásain rajta kell tartanunk a szemünket. Bár egy lepke
szárny rezdülésétőlDél-Amerikában nem lesz még földrengés Kazahsztánban, a
globalizáció világ-információs helyzetet hozott létre, s ezért ha valami történik
Magyarországon. az (elvben) a világon mindenkit kell, hogy érdekeljen. És for
dítva: a magyaroknak, vagy az angoloknak sem mindegy, hogy Amerikában ki
lesz az elnök és milyen politikát folytat, aláírja-e például a kiotói egyezményt,
vagy pedig meggondolatlan intézkedéseivel tovább gyorsítja a katasztrofális kö
vetkezményekkel fenyegető általános felmelegedést. Más kérdés, hogy mit tehe-
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