
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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Ám az utóbbi években egyre kevéssé találkozni már a kérdezőkkel, a kérdések
kel. Az értelmiségiek háziasítottak lettek az egyházban. A minden adottal kapcso
latos bizonytalanságra és időlegességre történő habituális emlékeztetés helyett
részben hallgatással, részben türelmetlen, éles állításokkal találkozni. A végső és
egyetemes kérdezés milliőjénekművelésehelyett a lezárt állítások és válaszok küz
dőterében találjuk magunkat. Egyháziasított lett a katolikus értelmiségi szféra,
bosszankodik saját köreiben, többnyire hallgat a nyilvánosság előtt, s ha megszó
lal, beszéde nem üdítő és nem is izgató, mint az Evangélium vagy a II. Vatikáni zsi
nat textusa, amire szeret hivatkozni, hanem türelmetlen, fenyegető és csörtető,

mint egy kiáltvány.
Karl Rahner egy majdnem negyven évvel ezelőtt írt tanulmányában az intellek

tuális becsületesség és a keresztény hit viszonyával foglalkozik.' Két fő kérdést
boncolgat a keresztény értelmiségi mivolt és a hit kapcsolatát illetően.Egyrészt azt,
hogy vajon a nem hívő, az agnosztikus értelmiségi abban kűlönbözik-ea hívő értel
miségitől, hogy az elóbbi nem hoz döntést a hit mellett, hogy így megőrizze sza
badságát. Rahner válasza egyértelműen"nem". Az ateizmus vagy agnoszticizmus
is döntés. Másrészt azt vizsgálja, hogy vajon a hívő ember értelmiségi mivolta és a
végső soron kimeríthetetlen titkokkal teli hit szemben áll-e egymással. Rahner erre
is határozott nem-mel válaszol. S amikor ideérünk az olvasásban, s várnánk, hogy
a szerző az hívő értelmiségi lét egyházi közegérőlszóljon, Rahner - miközben beis
meri, hogy erről ebben az előadásában nem beszélt - a következőket írja: "Az em
ber átfogó, kötelezőjellegű szocialitásának emelkedőkorában nagyon anakronisz
tikusnak és régimódian individualitásnak tűnne azt gondolni, hogy azzal tudnánk
vagy azzal kellene a kereszténység végső »eszményeít« megőrizniés személyesen
megvalósítani, hogy ugyanakkor elhúzódunk attól a történelmileg és társadalmi
lag fogható valóságtól, amelyben egyedül adottak történelmileg ezek az »eszmé
nyek«, és elénk állnak az élet konkrétságában."?

Amint halljuk, Rahner az intellektuális becsületességrőlszóló gondolatmeneté
nek végén részben szociológiai, részben történetteológiai szempontból az egyházat
egyszerűenközegnek nevezi, amelyben az értelmiségi eleve benne van. És amely
től "elhúzódni" részben anakronisztikus lenne (gondolhatott itt a "Jézus igen, egy
ház nem" kortárs szlogenjével jelzett vitára az egyház jelentőségéró1a keresztény
kultúrában), részben individualista (gondolhatott itt a kortárs krisztológiai vitában
kibontakozó antropológiára, amely elutasította az egzisztencialista személyfoga
lom túlzón szélsőséges individualitását), Rahner szerint az egyház a történelem
ben és a társadalomban való jelenlét, közeg, amely személyes hitünk számára és az
adott kor kultúrája számára hozzáférhetővéteszi a keresztény esemény és lényeg
minden fontos elemét. Olyan közeg ez, amelyből a keresztény értelmiségi nem is
tud kilépni, legfeljebb különböző módokon tudja meghatározni és átélni benne a
helyzetét. Végső soron bátorság szükségeltetik ehhez az állásponthoz, ennek a kö
zegnek vállalásához. Egyes szám első személyben fogalmazza az idős Rahner:
"Minthogy ember vagyok és keresztény, végső sorban természetes számomra,
hogy az egyházban vagyok keresztény, egyházias keresztény vagyok. A gondolko
dást és a szabad döntést nem akarom »szocializálni«, az értelmet és szabadságot
nem adom bele a közösbe. No de azért nem tarthatom magam olyan fontosnak;
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hogy számomra a saját meggyőződésemcsak abban az esetben lehetne valóban ra
dikális, amilyennek a hit mint totális életdöntés esetében lennie is kell, ha azt gondol
hatnám, ez a döntés kezdettől egyedül az enyém lenne. Ha a vallás az ember tulaj
donképpeniségét és egészét érinti, akkor eleve semmiképpen nem szűkülhet

pusztán az egyes ember individualitására és legbensőbbjére. A vallásnak egyéni és
egészen szabad meggyőződésemnekkell lennie, és az egzisztencia legbensóbb köze
pén kell megtapasztalhatóvá válnia. Ám maga ez az egzisztencia közösségben és tár
sadalomban létezik, amennyiben magát adva és elfogadva megnyitja.:"

Úgy vélem, hogya keresztény lét és az értelmiségi lét katolicitása, egyházisága,
ebben a rahneri értelemben, feltétlen alapja annak, hogy egyáltalán gondolkodni
lehessen valamely személy vagy szervezet és az egyház viszonyáról. S ez a szemlélet
radikálisan szemben áll azzal a megközelítéssel, amely a kint vagy bent, velünk vagy
ellenünk dichotómiájában szemléli a társadalmat vagy az egyházat. Az értelmiségi
alapállás - ha nem akar funkcionális, technokrata, párt-értelmiséggé válni - megha
ladja ezt a kettősségre alapító szembeállítást, és éppen az értelem fényénéllátva en
nek tarthatatlanságát, felszabadítóan és könnyeden képes megőrizni a maga identi
tását a mindig adott közeggel, egyházzal való kommunikációs térben.

Morel Gyula a jelennél biztosabb jövőről szóló könyvében" egy egész fejezetet
szentel az egyházi nyelvnek. Számos fájdalmas, néha humoros példával illusztrálja,
hogy az egyház a modem társadalomban érthető nyelv helyett egyfajta misztikus,
ködös, szimbolumerejében megfogyatkozott nyelvet használ. Ennek következmé
nye többek között az, hogy elsősorbana mai értelmiségi ember elfordul ettől az egy
háztól. Ha nem, akkor történelmi relikviának tartja, amelybó1 a mai élet számára üze
net már nem várható. Megállapításaival aligha lehet vitatkozni. Morel az egyháznak
arról a rétegéről beszél, amely mintegy felülről határozza meg a kommunikáció tar
talmát és stílusát. De nem beszél a különböző egyházi körök saját nyelvéről, s nem
beszél arról a kommunikációs konfliktusról sem, amely a mai egyházi nyelvtumul
tusban megnyilatkozó bábeli helyzet következménye. Nem arról van ugyanis szó,
hogy a hierarchia ősrégi, érthetetlen nyelven közöl ehhez a nyelvhez tartozó
úgynevezett "hitigazságokat", s vele szemben áll a modem társadalom a maga mo
dem nyelvével. Találóbbnak tűnik számomra, ha nyelvi csoportokról beszélünk,
amelyek az egyházban is megtalálhatók. A szerzetesek nyelvéről,a lelkiségi mozgal
makéról, a különböző régiók saját nyelvéről, s persze az értelmiségi körök nyelvéről

is. Ezeket a nyelveket legalább annyira fontos megtanulni és érteni, mint a nagy eu
rópai nyelveket. A mai egyházi kommunikációban kiemelkedőfeladat a nyelvi cso
portok közötti sikeres kommunikációhoz szükséges megelőzőbizalom újraépítése.

Az értelmiségi és az egyházi lojalitás kapcsán érdemes XII. Piusz pápa 1943.
szeptember 30-án kiadott Divinoafflante Spiritu enciklikájából idézni. Ez a modem
értelemben vett katolikus egzegézis szabadságlevele. Ebben az enciklikában "en
gedélyezte" az egyáltalán nem a modernségéről ismert pápa az egzegéták számára
a szentírás szövegeinek történet-kritikai vizsgálatát, ajánlotta az eredeti nyelven
való olvasását, és jelentette ki, hogyabibliatudomány képviselőinektekintetbe kell
venniük a szövegek keletkezési körülményeit, és ebben a segédtudományokra oda
kell figyelniük. Amit a Biblia tanulmányozásával kapcsolatban mond, az tükrözi
az egyház alapállását a tudománnyal és a tudomány művelőivel,mondhatjuk, az
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értelmiséggel szemben. Ez az alapállás egyre erőteljesebbenidézendő az egyház
emlékezetébe akkor, amikor a tudományos igényesség a középszerűség, az intellek
tuális tágasság pedig a szűklátókörűség és türelmetlen arrogancia uralma alatt nyög.
Ám még ennél is inkább fontos ezt az alapállást maguknak a tudósoknak, értelmisé
gieknek újra-reflektálni, amikor hívő, katolikus identitásuk gyökereit keresik.

Amit idézek ebből a jelentős dokumentumból, azt az enciklikát közlő szerkesz
tök a "Tudományos bibliakutatás szabadsága" alcímmellátták el. A szabadságnak
előszöra metafizikai gyökerét határozza meg a dokumentum (tartalmilag Aquinói
Szent Tamás participációs teológiájára alapozva), majd ennek a szabadságnak az
egyházi korlátait kívánja jelentősen kitágítani. "Minden emberi megismerésnek,
még akkor is, ha az nem szent, sajátossága egyfajta beléültetett méltóság és emelke
dettség - minthogy behatároltan részesedik Isten határtalan megismeréséből-,kü
lönösen pedig akkor nyer ez a megismerés új és magasabbrendű méltóságot és
egyidejűleg megszentelődést, amikor arra alkalmazzák, hogy az isteni dolgok vilá
gosabb fényben tündökölhessenek."

Az egyház összes tagja legyen tudatában annak, hogy az Úr szőlőjének e szor
gos munkásait ne csak megengedően és igazságosan, hanem a legnagyobb szere
tettel kell megítélni; az egyház tagjai tartózkodjanak attól az egyáltalán nem bölcs
(haud satisprudenti) alapállástól, miszerint mindent, ami új, éppen újdonsága miatt
meg kell támadni és gyanúba kell keverni.

Az enciklika annak is megadja teológiai alapját, hogy miért kötelesség az egyház
ban a szabad kutatást támogatni, s mi az a szellemiség, amelytől ihletve a kutatók él
hetnek ezzel a szabadsággal. Az egyház tagjai legyenek ebben az esetben annak tu
datában, hogy a Szentírásból csak kevés rész értelmezésére vonatkozóan van
kötelezőmagyarázat az egyház tekintélye részéről. "Sok minden, mégpedig rendkí
vül fontos dolog marad még fenn, amelynek kifejtésében és magyarázatában a ka
tolikus egzegéta szabadon tevékenykedhetik és ez kötelessége is, hogy mindenki a
saját erejével mindenki javára szolgáljon és hozzájáruljon a szent tanítás napról
napra való előrehaladásához. és az egyház védelméhez és tiszteletéhez" (DH 3831).

Nem lenne szerenesés sem az elmúlt 60 év nemzetközi, sem az elmúlt évtized
hazai tapasztalatai alapján ajakbiggyesztéssel félretolni e tartalmakat, pusztán
azért, mert számos történetet ismerni, ahol a katolikusok egy része úgy érezhette,
hogya szabad teológiai kutatás elé gátat emel a Hittani Kongregáció. Ezek a szöve
gek ugyanis elveket hordoznak és azok teológiai gyökereit. Ezekhez pedig a szöve
gek rangjánál fogva az egész egyháznak folyamatosan ragaszkodnia kell, s a katoli
kus figyelemnek és szellemiségnek ezekre kell irányulnia, ha önmagát meg akarja
határozni. Akkor is, amikor örömteli módon együttműködhetvalamely egyházi
terv megvalósításában, és akkor is, ha éppen hosszabb-rövidebb ideig felesleges
nek, kihasználatlannak, esetleg gyanúval tekintettnek érezheti magát. Az értelmi
ségi létet ugyanis a lényegekre való szenvedélyes és hűséges odafigyelés jellemzi,
szavát a lényegekre való ismételt emlékeztetés formálja. Ezzel nyitja meg a sikáto
rok mögötti teret, ezzel engedi, hogya levegő után kapkodók mélyet szippantsa
nak az üdítő fuvallatokból.

Ilyesféle figyelemre és ihletettségre hív máig tartó érvénnyel Sík Sándor, s en
nek nyitott, s nyisson is teret a virrasztó katolikus értelmiségi folyóirat.
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MÁTHÉ ANDREA

A virrasztás, mint...

"Majd mintegy kőhajftásnyira

eltávolodott tó1ük... rr (Lk 22,41)

... valami olyan, ami képes a szakadékot és a törést átívelni az emberi konkrét, rög
zített dimenziók és az Isteni Örökdimenzió között; ami a van és a lehetne, a
valóság és a vágyak közé beléphet (ha beengedésre talál): ahogy ez megjelenik
akkor és ott, amikor a tanítványok alszanak, Jézus pedig bizonyos távolságra elvo
nul, feltekint, imádkozik és jelen van (mindig, mindenhol) az Atya és a világ számára.

Ennek a törésnek, szakadéknak az átívelésére, áthidalására tett és megteendő

mindennapi kísérletek, 'gondolatban, szóban, cselekedetben' [még talán a mulasz
tásokban is (?)] - számomra most valami ilyesmi a virrasztás jelentése. Hogy sike
rüljön minden nap, legalább egy egészen kicsit közelebb jutni a létíezésihez és eltá
volodni a saját (kis) élettől. Könnyedén, lazán, komolyan. Olyan igazi szabadság,
amely ott rejtőzködikaz érzéki ösztönök és a csalfa ráció valójában szubhumánná
tett, de abszolút humánnak vélt természetére kihegyezett világ kihívására adott
válaszlehetőségben:figyelmes jelenlét, tapintatos tekintet és bizonyos távolságtar
tás. Ahogy ott, a Kertben, az akkori most mindigében megmutatkozott.

Jelen lenni, figyelemmel mindarra és mindazokra, amik és akik vannak: nem
bekebelezni és rátelepedni, nem kisajátítani, hanem hagyni, és úgy nézni rájuk,
hogy valóban lehessenek: hogy az 'élj', a 'legyél' tudjon megmozdulni és felfényle
ni bennük, rajtuk. Észrevenni és különbséget tenni, de nem kűlső, kívülálló szem
mel, ítélkezőn, hanem intrinzikusan, belső átgondolásokból, átelmélkedésekből

megnyílva. Nem kint jobbra vagy balra nézelódni, forogni, forgolódni, hanem be
lülre figyelve, hallgatva, bentről indulva élni, ami segít a kint-ben megállni, és fel
nézni; felfelé nézni. Magamból. Kifelé. Mindenfelé. Mindenfélére. Mindenkire. Ta
pintatosan. Nem letapogatva. Tudva, hogy mindennek és mindenkinek van titka,
amit nem szabad megsérteni. Megvárni, míg magától feltárja vagy feltárul. Vagy
megnyugodni abban, ha zárva marad. Nem más emberek életét lesni és akarni, ha
nem a sajátommal- a nekem adományozottal- kezdeni valamit; pontosabban. fel
fedezni, hogy mire adatott.
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