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A Vigilia 70. születésnapjára

1. A virrasztó szakít a mindennapokkal. A "virrasztás" szó csak a megszokott, az
átlagos, a mindennapi élet menetéből való kilépésként értelmezhető. A kozmosz,
az égitestek, a Földgolyó és a hozzájuk igazodó élővilág napi ritmusa ellenében a
virrasztó kiválik az idő mérföldköveit jelentő napi események kötelékéből, és ön
magát a jövőbe vetíti. Ünnepre készül, s a virrasztás idején testét-lelkét a közelgő

nagy eseményre hangolja. Gyógyulást vár, lelki-testi bajainak enyhültét reméli. A
virrasztás a remény örömünnepe. Sokak számára az elvesztett remény újjáépíté
sének kísérlete, amikor a jövő ígérete először kopogtat a jelen ajtaján. A jövő örö
meinek pirkadata gyógyítóJ életben tartó erő. Kimutatták, hogya rákbetegség
végstádiumban lévő, hithű zsidók halálozási statisztikája jelentősen javul a
hanukka-várás idején. A lélekgyógyász a reményvesztett, jövőtlen (nincs miért
virrasztani) pácienseinek horizontját a jövő felé igyekszik tágítani. A virrasztás
üzenet a testnek is. Az alvás megvonása olyan változásokat idéz elő, amelyek a
depressziós betegek egy csoportjánál a hangulat javulását, a kétségbeesés enyhü
lését eredményezik. Ilyen módon a vigília nem csupán hitéleti gyakorlat, hanem
terápiás eszköz is. Kolostorok ezreinek évszázadai folyamán, az éjszakai zsolozs
mák örök zsongásában a lélek kiszakad a jelenből, s időtlen létállapotban az
örökkévalósággal méri magát. A virrasztás sokak számára ugyanakkor "noctur
nus" terápia. Az alvás-megvonás 1976 óta hazánkban is alkalmazott gyógymód a
depressziók kezelésében.

A virrasztás jelentésének fennkölt rétegei mellett se feledkezzünk meg azokról,
akik számára az éjszakázás - hivatásuknál fogva - elveszítette szakrális, avagy
akár terapeutikus jellegét. Az ő virrasztásuk mások vigíliájának feltétele, amely
egy közösségi adventben fonódik össze.

2. Az írástudó több, mint aki ismeri a betűket, s megtanult írni-olvasni. Sőt/ az
írástudó több, mint aki beszélni tud (akár szépen is) írott lapokon, nyomtatott
vagy elektronikus sajtón keresztül. Sőt/ továbbmenve, az írástudó még annál is
több, mint akinek "van mondanivalója". Azaz mások érdeklődésére is számot
tartható, "fogyasztható" írása, mondandója. A babitsi értelemben is vett "írástu
dó" ott kezdődik, ahol a "felelősség" is megragadható. A felelősség az emberi
személy attribútuma, a szabadság elválaszthatatlan része. Nem a "személyiség"
(az egyedi, a megismételhetetlen) szabadságáról van szó, hanem a "személy" (a
minden emberben közös) szabadságáról. A szabadság és az ezzel együtt járó fele
lősség pedig az etikai dimenziót hívja elő. Az olyan írásmű, amelynek nincs job
bító szándéka, nincs tág értelemben vett erkölcsi vonatkozása, nem írásmű, ha
nem irat, alkotója nem írástudó, hanem "írász"/ vagy "írási vállalkozó".

3. A napokban fejeztem be Paul Johnson gyönyörű könyvének olvasását (Az ősi

Egyiptom civilizációja). Egyiptom csodálatos világának hanyatló korszakai és a Ní-
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lus-völgyi civilizáció végleges alámerülése egybeesett a vallási élet szerepének
háttérbe szorulásával. Mégis, túlságos egyszerűsítés lenne párhuzamot vonni az
európai civilizáció és Egyiptom sorsa között (bár ezt sokan megtették). A keresz
ténység sikerrel termékenyítette meg a nem európai kultúrákat is, sőt, maga is
gazdagodott e kapcsolatok által. A kereszténység "inkulturációja" ma abban a ci
vilizációban is esedékes, amelyből maga a kereszténység kibontakozott (vagyis
az Euro-atlanti civilizáció). A Nyugat kultúrája ma egy új "vallás" kibontakozá
sának bölcsője: a "politikailag korrekt", "európai", "liberális", "köztársasági",
stb. szófordulatok mögött dogmák rejtőzködnek.amelyek legutóbbi megnyilvá
nulása a muzulmán nők kendője körüli vita Franciaországban (état "dédogma
tisé" dogmatique - "dogmatikusan dogmátlanított" állam). Nem vagyok meg
győződve arról, hogy e civilizáció inkulturációjának legjobb útja, ha az Úristent
nőnémben szóIítjuk meg. A kereszténység talajából kinőtt európai civilizáció
önállósodása - mint a szülök új élete a gyermekek kirepülése után - a keresztény
gondolat újrafogalmazásának lehetőségét kínálja fel.

4. A kérdés azt sugallja, hogy talán már nem sokáig. Meggyőződésem azonban,
hogy a lét értelmessége nem hit kérdése, hanem ontológiai tény. Ens et bonum
convertuntur. Még akkor is, ha nagyon sokan vannak, akik - hit-kérdésnek tekint
vén - a létet értelmetlennek tartják. A kultúra talán épp ezzel a sorsdöntő kérdés
sel való viaskodásbólszületik. Viktor E. Frankl a lét értelmességének felmutatá
sára építette fel pszichoterápiás rendszerét. A lét értelmének elveszítése
(meg-nem-látása) valamiképpen a patológia felé taszít, súlyos esetben az önpusz
títás réme fenyeget. A lét értelmességének belátása nehéz a feltétlen, az abszolút
létező felismerése híján. A kultúra a létezők küzdelme a bennük rejlő Feltétlen
megtapasztalásának rögös, madáchi útján.

5. Meleg szívvel gondolok a 80-as években működő informális Vigilia-körre,
amelynek tagjai többnyire Rónay László lakásán találkoztak. A Vigiliával kapcso
latos szerkesztőségimegbeszélésen túl eszmecserét folytat tunk minden, az "írás
tudókat" foglalkoztató kérdésről. Meleg, baráti légkörre emlékszem, s arra, hogy
nagyon készültem ("vigília-hangulatban") egy-egy összejövetelre. Az itt megis
mert kiváló személyiségek többségével ma már inkább csak a médiumokon ke
resztül találkozom, mégis, személyes rokonszenv fűz hozzájuk. Sorsukat, mun
kásságukat fokozott figyelemmel követem (talán ők is az enyémet). Hálás
vagyok a lapnak azért is, hogy a körülötte pezsgő szellemi élet pár szerény írás
megalkotására ösztönzött, s amelyeknek e patinás folyóirat teret is biztosított.
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