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Virrasztók és álmatlanok

Tisztelt Szerkesztőség,
mint majdnem minden felnőtt ember, én is sok válfaját tapasztaltam a virrasz

tásnak. Több nyári éjszakára emlékszem gyerekkoromból, amikor másokkal
együtt hajnalig bámultam az égboltot, hullócsillagra vagy holdfogyatkozásra vár
va. Diákkoromban (később is) sokszor megesett, hogy barátaimmal estefelé ko
moly dolgokról kezdtünk beszélgetni, és észre sem vettük, hogy ránk virrad. Vir
rasztottam kisgyerek mellett, aki azzal ébresztett, hogy rosszat álmodott; majd
megnyugodott és újra elaludt, én azonban őt néztem, és az ő álmán töprengtem
reggelig és tovább. Beszélhetnék a virrasztásnak ama kényszerű magányáról is,
melyet közönségesen álmatlanságnak nevezünk, és amelynek hosszú, keserű

számvetései (annyi sok egyéb mellett) segítettek megértenem a világirodalom
nagy álmatlanjait: Statiust, Avicebront, Alisir Neváit, Gryphiust, Ivo Andricot és
Krúdy Gyulát. Íróként, az írás magányos cselekvéssora közben (márpedig ez a cse
lekvéssor a nap minden órájára kiterjed, akkor is, ha hónapokig egyetlen sort sem
vetek papírra) az ő rokonukként tartom számon magamat. Az álmatlansággal járó
testi-lelki hánykolódás közben átlátható lesz mind az alvókat körülfogó homály,
mind az álomfejtő kézikönyvek szimbólumrendszere. Az álmok értelmezőjenyil
vánvalóan álmatlan ember.

De nem erről akarok beszélni, hanem valami másról. Az őrtállásról, mégpedig
az értelmetlen őrtállásról. Számomra ez világította meg a virrasztás lelki és intel
lektuális értelmét. Katonaként. huszonhét évvel ezelőtt, eléggé sokat őrködtem. A
szokásos őrszolgálatokon túl, harminc társammal együtt, egyhavi folyamatos őr

szolgálatra vezényeltek. majd ezt az időt, amikor letelt, megtoldották további egy
hónappal. Aki valaha is szolgált a magyar néphadseregben, az tudja, hogy nem
volt mit megvédeni, és nem volt kivel szemben; semmi nem volt érvényes, csupán
a külső fegyelmező faktor, a mulasztások esetére kilátásba helyezett büntetés. De
hát a kétszer egyhavi géppisztolyos virrasztás önmagában véve is büntetés volt. Én
a magam részéről szavakat tanultam. Úgy védekeztem az összeomlás ellen, hogy
egy összeomló személyiség, Gustav Aschenbach történetét olvastam. sok szótáro
zással, németül, váltásidőben. az ismeretlen szavakat felírtam egy cédulára,
annyit, amennyi kifért rá (többnyire tizenöt-tizennyolc fért ki); a papírt felvezetés
után egy fatörzsre erősítettem,és fel alá sétálgatva három óra alatt bevéstem tizen
öt-tizennyolc német szót, Ekkor kerültem bensőségesviszonyba a szavakkal, anya
nyelvem szavaival és a megtanulandó idegen szavakkal egyaránt. Az őrbódé előtti

éjszakai betoncsík a megértés határösvényévé változott.
Az egyik ilyen hideg téli éjszakán (mínusz húsz fok lehetett) került először ke

zembe a Vigilia. Egy barátom hozta hazulról, a karácsonyi háromnapos
szabadságról az 1977-es decemberi számot, benne az év végi körkérdéssel. Ugy
emlékszem, az Istenhez való viszonyról, ateistákra nézve e viszony hiányáról szólt
a kérdés; és emlékszem a szellemi szabadság élményére. ami a válaszok sokfélesé-
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ge láttán fogott el. Emlékszem Pilinszky félsoros válaszára is, hogy erről ő inkább
Istennek adna számot, és emlékszem a megrendülésre, amit éreztem e fél sor olva
sásakor. Igazából ma is ez jut eszembe a Vigiliáról, a nagy V-vel, melynek egy pél
dánya a kisbetűs negatív vigilia közepette eljutott hozzám (miközben Aschenbach
majszolni kezdte a túlérett epret egy elképzelhetetlen, számomra tulajdonképp
nem is létező városban): egy kérdés, mely nekem is szól; egy erős állítás, mely a tu
lajdonképpeni közlemény helyét üresen hagyja; és az üres hely, mely akár az én
mozgásterem is lehet.

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS

Vigilia 70

"Az az eretnek gondolat, hogya katolikus iroda
lomvalami exterritoriális szentbirodalom, vagy
egyönkéntelkülönültgettó,ami nem tartozik bele
az egyetemes irodalomba, nem tőlünk ered."

(Sík Sándor)

Sík Sándornak a mottóban idézett mondata az 1946-ban újraindult Vigilia első

számának programadó írásából származik. Amikor ezeket a sorokat papírra ve
tette, érzékelte, hogy az említett eretnekség terjedőben van. A szerkesztőség kö
zösségére és az induló folyóirat szellemi bázisára gondolva többesszámban írhat
ta: az elkülönülés műfaja nem a "mi" műfajunk. Bármennyire is aggályosnak
tűnhet az évtizedekkel ezelőtti és a mai katolikus szellemi élet között párhuza
mokat vonni, mégis úgy tűnik, hogy az elkülönülés eretnek kultúrája máig nem
veszett ki a katolicitásból. Sőt erősnek, talán erősödőnek tetszik. Nevezzük ezt a
folyamatot próbaképpen a katolikus értelmiség egyházi domesztikációjának. A do
mesztikáció vadállatok háziasításának folyamata. Veszélyességből hasznosságba
vezet. Mintha manapság azok, akik különösen is érzékenyek a katolikum kultu
rális és főképpen politikai veszélyeztetettségére, az értelmiségieket az egyház ön
védő programjába kívánják szelídíteni. S ettől sajátos feszültség támad az értel
miségi és az egyházi léthez fűződő lojalitás között.

Értelmiséginek lenni annyit tesz, hogy a tapasztalt valóságra rákérdezni. Az ér
telmiségi az eléje táruló van-t nem tekinti a valóság végső szavának. Kérdez ott is,
ahol a nem értelmiségi már csak a válaszokat találja. A katolikus értelmiségi kérdé
seinek terét tovább nyitja, kereszténysége alapján a végső horizontok felé,
katolicitása alapján pedig az egyetemességek felé. Az egyház katolicitása nem csu
pán öröklött tény, hanem egyfajta maxima is, amelynek ébrentartását lehetőség

szerint minden katolikus eleve feladatának tartja, s amely feladat kiemelten tiszte a
katolikus értelmiségnek. A kérdések révén, a kérdező alapállása révén marad az
egész egyház számára nyitva a jelen, s válik jelenvalóvá az eszkatologikus dimenzió.
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