
populációhoz hasonlítani: elvész, ami azelőtt formaadó. éltető társadalmi
szerkezet volt. A túlnépesedett patkánypopuláció már nem gyakorolja mindazt,
amit korábban: már nincs idő udvarolni, az utódokat gondozni, tiszteletben tar
tani a másik állat személyes termetét. Az aktivitást és életkedvet a habzsoló féle
lem, az agresszió, a nemi ösztönök kiélése, az utódok és a betegek iránti közöny
váltja fel. Az emberi populáció egy csapásra, vagy több csapásra?, megfeledkezik
minden "válságkezelő" technikájáról, már valóban nem ismer sem istent, sem
embert. Az ideológiák, istenhitek, dogmák, hivatkozások nagy része ma már er
ről, a posztmodern életérzésrőlárulkodik: nincs semmi fölöttünk, nincs tekintély,
nem tudunk semmit és nem is állíthatunk semmit; életünk véges és ezt ki kell az
egyénnek használnia. Ha a létnek már nincs értelme - mert eleve nem volt, vagy
most nincs, vagy nem tudunk adni neki -, akkor legalább élvezzük ki. Ez az
élvezkedés mint öncél végső soron terméketlen és unalmas. A halálmegvető sző

rakozás világuralmát éljük. A hatalomkoncentráció, a globalizálódó rabszolgatar
tás (kiskorúak dolgoztatása, éhségövezetek kiterjedése, prostitúció-iparágak,
mindenre kiterjedő fegyverkezés) és a hagyományos, a virtualizálódást gátló, de
immár sikerrel csírátlanított, idea mentes kultúra idejét. A magas kultúra minden
válfaja hígul. Világszerte egyre igénytelenebb alkotók és művek, egyre rosszabb
ízlésű ítészek uralják a terepet. A kultúra, akárcsak a hit, alapvető emberi szükség
let. Ha még emberek vagyunk. Lehet, hogy Isten mindig virtuális volt, de mi még
sem a képernyőket imádtuk. Civilizációnk az áramszolgáltatás cérnaszálán lóg.

Keresem azt a fonalat, amely magamhoz és másokhoz kötözhet.
Életmegvetőbátorság kell a szerénységhez. A szerény életvitelhez. Bátorság kell

a mások iránti érdeklődéshez, részvéthez, a kitárulkozáshoz, egy zenemű élvezeté
hez. Kétségbeesett tisztánlátás kell az alkotáshoz és hitszerű készenlét az örömhöz.

Úgy próbálok élni, mintha a létből nem hiányozna az értelem és az értelemből
Isten. Próbálok értelmet adni a létemnek és esélyt Istennek. Virrasztok. Ünneppé
teszem a napot, amelyre virradok.

BÁTHüRI CSABA

"Virrasszatok ..."

Az Ön számára mit jelent a virrasztás lelki és/vagy intellektuális értelemben?

A virrasztás a katolikus lelkiismeret állapota, tágítandó tágasságának erőforrása.

Tagadhatatlan, hogya katolicizmus szelleme olykor oktalan dölyffel és fennhéjá
zással, azelőtt kíméletlen erőszakkal válaszolt és válaszol a világ indokolt kéte
lyeire, kérdéseire. A következőkben szeretném néhány pontban összefoglalni
azokat az elveket, amelyek a katolikus éberséget irányíthatnák, senkinek nem sé
relmére, mindannyiunk szellemi egyensúlyának megtalálására. A virrasztás, úgy
tűnik, csak fedőfogalom. Szeretném dióhéjban megfogalmazni, mi tehetné hite
lessé, ajánlatossá, pontossá.
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1. Az ember, a katolikus ember is, egyensúlyt keres, és a bizonytalanság ellenére
szeretné megvalósítani életét Isten és embertársai örömére. Noha reménykedve
tekint a jövőbe, az életén túlra, itt és most keres előzetes teljességet. Ma: ez a
misztika szava. Rien qu'auiourd'hui, ezt énekli halálos betegen Lisieux-i Szent Te~
réz. Isten a jelenlét Istene, mondja Eckhart mester. Ebben a Mában múlt, jelen és
jövő egyesül, megőrződik,és mintegy előre vetíti azt a teljességet, amelyben min
den katolikus reménykedik. Fontos elemnek tartom, hogy tudjunk kiteljesedni a
jelenben is, a reménytó1 független szellemi és lelki térben, nem felemésztődvea
reményben.

2. A világ elszegényedése, az egyetemes figyelem-elterelés közben számtalan spi
rituális tapasztalat, fájdalom- és szenvedés-tapasztalat, szeretet-tapasztalat megy
veszendőbe, az ember feldarálódik a mindennapi álmokban, képtelen figyelni
olyan eseményekre, amelyek lényegesen formálhatnák. Folyamatosan képezni
kell magunkat. A képzettség nem óv meg a barbárságtól, de mindig emlékeztet
het más mértékek jelenlétére. Dolgozni kell magunkon abban az értelemben,
hogyajavulásnak magunkban és környezetünkben új esélyt adjunk. Amíg el
nem búcsúztattuk az utolsó Káint, nem felesleges egyetlen jó erőfeszítésünk sem.

3. Úgy tűnik, az éberség munkája csonka a misztikus tapasztalat nélkül. Nem,
nem olcsó hókuszpókuszokra gondolok, hanem arra, hogy minden ember része
se lehet ennek az össz-világi, egy-világi tapasztalatnak. Ludwig Anzengruber da
rabjában, a DerKreuzelschreiberben előfordul egy falusi szolga, egy megvetett sze
gény flótás - vasárnap, szabadnap kifekszik a mezőre, öngyilkosságot akar
elkövetni, aztán hirtelen elalszik, majd amint kinyitja a szemét, azt mondja:
"Nem történhet veled semmi, még ha hat láb mélyen fekszel is a földben, nem
történhet veled semmi." Tudjuk, milyen mély hatást gyakorolt ez a mondat
Wittgensteinre, Sigmund Freudra, vagy más, emigrációba szorított, korántsem
katolikus alkotókra. A misztika annak tapasztalata: nemcsak pillanatnyilag me
rülünk el az isteni szférában, hanem saját létezésünk mélyrétegeiben minden lé
tező valósággal kapcsolatba lépünk. Ezért lehetséges "ateista misztika" is. A
misztika nem kötődik Isten nevéhez.

4. Mindenkiró1 feltételeznem kell, hogy képes meghaladni pillanatnyi határait, és
az értetlenség akadályait először önkritikával kell kezdenem. Nem bizonyos,
hogy minden kincset én őrzők, az én közösségem őriz. Lehetséges, hogy önma
gamat, saját közösségem igazságait is csak akkor bírom felismerni, ha másokkal
érintkezve lényegesen megváltozom. Keresztények, olvassatok több Héraklei
toszt. A valódi virrasztás szembenéz a tűzzel, képes belépni a változások csipke
bokraiba, igent mond a következő lépésre a tisztulás érdekében. Nemcsak az
egyednek, hanem közösségünknek is szembesülnie kell azzal, hogy a virrasztás
egy-egy ember életében és a történelem folyamán téveszméket termett, megen
gedhetetlen erőszakot szült, és hatalmi érdekeket szolgált. Soha ne tévesszük
szem elől virrasztás közben: fontosabb a szeretet, mint az igazság. Azt gondo
lom, hogy közösségünk történelmi bűnbánatának nyilvánosan kell történnie.
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5. A gondolkodással és lelkiismeretvizsgálattal összefüggővirrasztás a végső dol
gokat tartja szem előtt. Ebben a vakmerő erőfeszítésben, a hallatlan anyaggal tör
ténő szembesülésben váratlan félelmek, látomások, gyanakvások érhetik utol az
embert. Gondoljunk Descartes-ra: soha sem lehetett bizonyos abban, hogya tisz
ta tudomány megmenti-e a tévedéstől, sőt az őrülettől. Örökké gyötörte az a kér
dés, hogy maga Isten nem csaló-e; hogya rossz szellem, a démon, a genius
malignus végül nem azonos-e, nem rokon-e az isteni szellemmel. Azt írja: "Felte
szem, hogy az ég, a levegő, a föld, a színek, hangok és minden külső világ összes
sége semmi más, mint álmaim szemfényvesztőjátéka: 6 állít folyton ravasz csap
dát jóhiszeműségemnek; úgy akarom tekinteni magam, mintha nem volna
kezem, szemem, húsom, vérem, semmi érzékem, és csak tévedésből gondolnám,
hogy mindezzel rendelkezem." A Zsoltárban ez áll: minden ember hazug (omnis
homo mendax). Itt azonban az az ősrégi eszme bukkan fel ismét, hogy Isten maga
hazug. Az Ész maga hazug, a gondolkodás maga hazug. Mindezzel arra utalok,
hogy vállalni kell az utat, a virrasztás alagútját is, azt a veszélyt, hogy mérlegelé
seink során forrón kaotikus területekre vetődünk. Aki virraszt, reménykedik,
részleges bizonyosságot nyer, megerősödik - és földrengést él át. Milyen csalódott
és megrendült volt Keynes, a nagy közgazdász, amikor átfésülte Isaac Newton ha
gyatékát: meghökkenve látta, hogy a nagy fizikus oldalak ezrén át misztikus kér
désekkel, vallási problémákkal, a babiloniak és egyiptomiak bölcsességével foglal
kozott. Világosan látjuk ebből, Newtont végső soron mi foglalkoztatta.

6. Ajánlatos megszabadulnunk attól a tévképzettől, hogy az igazság egyedüli bir
tokosai vagyunk. Totius libertatis radix est in ratione constituta, minden teremtő sza
badság gyökere az észben rejlik, mondta Aquinói Szent Tamás. Hallatlan mon
dat. És éppen egy olyan gondolkodó mondata, akit a 19. században a rettegés
neurózisától szenvedő egyház avatott udvari teológusává. Hitünkkel visszaélni a
virrasztás ürügyén is tilos: az nem irányulhat sem a hatalom igazolására, sem az
intézményesség erősítésére, sem félelmeink takargatására, sem tévedéseink leta
gadására, sem egyetemes redukciónkkal való kérkedésre. Foglalkozzunk többet a
Zsoltárokkal. Mert ott tüzet találunk, az érzelmek tüzét, a gondolkodás tüzét, a ki
kezdhetetlenség tüzét. Olvassuk Luther korai, 1513-16-os Zsoltár-kommentárjait.

7. Virrasztás hitelesen csak érett személyiségekben történhet meg. A virrasztás nem
megalázkodás, nem elfordulás a világtól, nem önbüntetés. Vállalni kell a személyi
ség kialakítását, még akkor is, ha az elszigetelődést is jelent. Aquinói Szent Tamás
nagy ellenlábasa, a kölni Duns Scotus mondta lakonikusan: Individualitas seu
personalitas est ultima solitudo (az individualitás vagy személyszerűségvégső ma
gányt jelent). A személyiségnek ez az eszméje - a személyes Egy-Isten eszméje - a
mi civilizációnk találmánya, és viszonylag kései eredetű. .Eimi" ("Én vagyok"), az
ifjú galileai tanító szava hallatlan provokáció lehetett a kortársaknak. Ne feled
jük: csak a János-evangélium, amelynek költőjét senki sem ismeri, s amely oly
gyökeresen elüt a többi háromtól, csak az istenítette meg roppant mértékben azt
a fiatal zsidót, akit környezete először is emberként tapasztalt meg. "Én vagyok."
Vállalni kell a különállást a közösségben, a közösséget a különállásban.
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8. Teljes figyelemmel figyelni kell azokra is, akik nem a mi táborunkban virrasz
tanak. A II. Vatikáni zsinat ellenére, amelyre szívélyes meghívást kaptak az ördög
fiai, az albigensek, waldensek, lutheránusok s egyéb másként gondolkodók, szé
les katolikus körökben még ma is ez az elv uralkodik: Roma locuta, causa finita est
(Róma szólt, az ügy be van fejezve). Ez a virrasztókra leselkedő egyik legna
gyobb veszély: a jogszerűség és az igazságosság egybemosása. Franz Grillparzer
mondta: "A nyelv által ismert összes szó közül ezt gyűlölöm a leginkább: jog. A
jog ugyanis csupán felcicomázott néva földön ismert összes jogtalanságra." Úgy
tűnik, a világ továbbra is a manicheus gondolkodás rabja, fekete-fehéren lát, s a
másként gondolkodókat hajlandó cáfolat és vita helyett kiátkozni. Virrasztás köz
ben gondoljunk erre: csak a konfliktusait szuverénül kezelő egyéniség képes
örülni, elfogulatlanul érintkezni a "más"-sal, A kisebb konfliktusokat igyekez
nünk kell megoldani, vagy legalább szabályokat teremteni annak érdekében,
hogy elviselhessük őket. A nagy kérdéseket viszont, ahogy Rilke mondja, egy
életen át el kell viselnünk.

9. "Mi érdekel?" "Csak a lelkem, és semmi más." Ágoston válasza korlátoltságát
a huszadik században érezzük különösen. Milyen eredménnyel jár, ha lelkem
gondjait - akár filozófiai belátás, akár lélektani kezelés útján - megoldom, de
közben egy olyan társadalomban élek és virrasztok, amely dühöng a békétlen
ségtől, a szegénységtől, az erőszaktól, megoldatlan konfliktusoktól? A virrasztás
képzetében egyesülnie kellene a személyes integritás és szuverenitás, az egyéni
ségre mondott igen, a kételyekkel szembeni nyitottság és nyilvános beszédkész
ség, a közösségi felelősség elveinek. Oda kell fordulnom a másikhoz, igent kell
mondanom a másságára. le kell mondanom a térítés szándékáról, s legfeljebb el
mondhatok a jelenlétében néhány meggondolást. De meggondolásainkat el kell
mondani. Minél több zártkörű kis hamis "béke-sziget" jön létre, annál nagyobb a
veszély, hogy kárt szenved az egész társadalom.

10. "Mi az igazság?", ördögi kérdés. Hiszen igazság, igazság, ezerszeresen is
igazság, ezen pápák, teológusok, ideológusok, filozófusok és egyéb zsarnokok
mindig saját rendszereik igazságát értették, hogy másokat meggyőzés helyett
megsemmisítsenek. A nagy evangélikus teológus, Karl Barth többször is hangoz
tatta, hogya teológusok a legkevésbé jámbor emberek, a teológia pedig azoknak
istentelen, tébolyult játszadozása, akik úgy vélik, csak övék az igazság. "Ahány
igazság, annyi szeretet." (József Attila) A valóság Istene mindig tágasabb, mint
én, vagy egy kisebb-nagyobb zárt közösség. Mit tett Aquinói Szent Tamás halála
előtt? Felszólította egyik munkatársát, hogy égesse el összes művét, mert az sem
mi, semmi az Isten tüzéhez. az Istenség átláthatatlan titkaihoz képest. Nem vélet
len, hogy Dante Paradicsomában Tamás tartja a dicsérő beszédet, a laudatiot Siger
von Brabantra, aki fikciónak, a Kúria hatalmi érdekében állónak tartotta azt a fe
csegést, hogy az ember birtokolhatná vagy szemlélhetné a teljes igazságot. Ezek a
tények szerénységre intenek. A virrasztásnak semmi köze a lármához, az egyed
uralomhoz.
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11. Az ember emberré lett, ezt a világállapotot igyekezzünk létrehozni minden
idegszálunkkal. Másért is virrasztunk, magunkért is virrasztunk. Angelus
Silesius szavaival: "Und ware Christus hundert Mal geboren und nicht in dir, du
warest doch verloren." ("És ha Krisztus százszor megszületett is, de nem teben
ned, akkor elvesztél.") Ez a nagy feladat. A kiváló pápai könyvtáros, Augustinus
Steuchus használta először ezt a kifejezést: philosophia perennis. Ezt a fordulatot a
Kúria ideológusai, akik a katolicizmus hallatlan 19. és 20. századi beszűküléséért
felelősek, késöbb úgy értelmezték: ez az a (tomista) filozófia, amely szerint min
den igazság és minden dogma nyilvánvaló, és a katolikusnak csupán hinnie kell.
Steuchus, azt hiszem, mást értett ezen a két szón. Azt értette, amit a harmadik
század elfeledett görög egyházatyái: szümpózium, az egész emberiség minden
szellemének együttes ülésezése. Goethe a Dívánban ezt a centrális alapeszmét így
fejezi ki: "Welch eine seltsame Gemeinde / An Gottes Tisch sitzen Freund und
Feinde." ("Micsoda furcsa közösség: Isten asztalánál együtt ülnek barátok és el
lenségek.")

12. A virrasztás az ünnepet megelőzővárakozás, egy majdan e~yütt-ünnepléslá
tomása. Ebben az elképzelésben visszacsillan az a másik is: az Umapja, az Eucha
risztia. Jan Kott, a nagy lengyel irodalomtörténész Isten-evés című könyvének ere
detileg ezt a címet akarta adni: A bacchuszok, vagy: Eukarisztia. Látjuk: a szakrális
Isten-evéstó1- a bacchuszok Dionüszosz istent eszik meg - egyenes út vezet az
Eucharisztiához. Kora keresztény, középkori (a keleti egyházban ápolt) liturgikus
és teológiai imádságok, rítusok közvetlenül emlékeztetnek a Dionüszosz-mítosz
ra, akit ott Krisztus előfutárának tekintettek. Eucharisztia, a kenyér és bor átvál
toztatása Krisztus testévé és vérévé: ősi, archaikus motívumok elevenednek meg
itt, moccannak meg az ember legmélyebb rétegeiben: az ember, hogy Isten le
gyen, kész feláldozni önmagát, s úgy éli át az Istent, mint eledelt, amely magától
kínálkozik: pótolhatatlan erősítés ez embernek, családnak, törzsnek, az egész
üdvközösségnek. Isten és ember egyesül, egymás számára, kölcsönösen, étel és
ital. Ennek tudatában maradjunk éberek, emberek.

BENEYZSUZSA

A Vigiliának

Tisztelettel és hálával erőfeszítéséért,mellyel sötét évtizedeken át szinte egyedül
őrizte a magyar kultúra lángocskáját,
Toleranciájáért,
És Rónay György emlékének, akit egyszerre tekintek mesteremnek és olyan segí
tőmnek, aki nélkül egyetlen irodalmi művem, így ez a néhány sor sem jelent vol
na meg.
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