
Vigilia

Számlálhatatlan éji mécs a tenger
fodros hullámain - az égen ugyanannyi
csillag - két szélfútta végtelen.
Lengő lángok virrasztjáka sötétet

az éjszaka mély titkJit: a víz és légnemű
mindenés semmiösszeborulását,
az ismerős-ismeretlen Teremtést.
Égbolt és tengersfk egymást-fedése

az egyenes, mégis eltérített
cikJiz6 fényes húrokszövede'ke,
a virrasztásban félelmes remény - mind
a láthatatlan tükörképei.

BüRBÉLy SZILÁRD

A virrasztásról- szakadozott,
szakszerűtlenmegjegyzések

"Körülöttünk a történelem sötétsége, egy nagy világ-átalakulás káosza, az éjfélen
már túl, de a hajnalen még innen: derengés előtti szürkület. A csillagok már fáz
va bújnak el, a nap még csak sejlik a látóhatár alatt. De mi még lelkünk szemhár
tyáján őrizzük a csillagok képét, és éber szenvedéllyel várjuk, tudjuk, hívjuk a ke
lendő Napot." Sík Sándor szavai, akárcsak a szavak 1946-ból szóló üzenete ma is
elmondható. Különös, hogy a kereszténység egyik nagy ókori forrása, a Mith
rász-kultusz metaforái és szimbólumai mindenkor érvényes állapotát képesek leír
ni a világnak. És a világ nyugati kultúra által megalkotott képének, a Történelem
nek. Az erős metaforák, a nagy szimbólumok, a mélyen belénk íródott jelek
mindig érvényesnek tűnnek - függetlenül az aktuális "történelmi" események
összefüggéseitől.

A katolikusok nagyobb érzékenységet mutattak az ókori kultuszok és a pogány
ság mítoszai iránt, mint a protestáns felekezetek. A katolikus egyház cipeli magá
val ezt a nagy tehetetlen terhet, amely az ókori görög-latin és a középkori népek
pogány kultuszainak terhe. Egy ekkora, alig felmérhető teherrel, és egy ilyen rop
pant apparátussal, amely nem csak intézmény, de a római jog kánonjoggá cizel
lált épülete, nehéz lehet a modern, 21. századdal lépést tartani. Úgy vélem, az
elektronikus társadalomszervezés és -irányítás, az ember fogalmát és létét mé-
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lyen átalakítani képes technológiák ma még nem ismert, és alig sejtett változások
elé állítják hamarosan a világot, és benne a zsidó-keresztény hagyományt. S leg
inkább a katolikus egyházat.

Nemrég egy barátomnak írva levelet arra gondoltam, hogy amikor a középkorban
túljutott az európai világ az éhség nagy korszakán, gyakorlatilag már akkor eljött
az idő a jóléti társadalom megvalósítására. A katolikus egyház akkor még a kul
tusz - mely antropológiai jegy, az emberek mindig ápolnak egy kultuszt 
egyeduralkodó szervezője volt. A kultusz ekkor a mindenkire egyformán és egyen
lően áramló isteni szeretet és a felebaráti könyörületesség jegyében szerveződött. A
kereszténység ekkor már jó ezer éve együtt tudott élni a társadalmi igazságtalan
ság és egyenlőtlenség gyakorlatával, de rosszul érezte magát tőle. Amikor az éhség
kora lezárult, akkor jött el az idő, hogy ez a rossz érzés felszámolható legyen, a jó
lét társadalmának megszervezése által. A középkori városok és faluközösségek, ha
felületes tudásom nem csal, meg is közelítették ezt. A közösség nem hagyott magá
ra senkit, és igyekezett mérsékelni az egyenlőtlenségek elkerülhetetlen megjelené
sét. A kultusz és a tudás, a kultusz és a kultúra ápolása a könyvnyomtatás
megjelenéséig szorosan összekapcsolódott. A tudáshoz, a kultúrához az egyhá
zon keresztül vezetett az út, és az egyház a jövőn gondolkodott. Mert minden
olyan ember, aki a kultusz ápolásában akart részt venni, az egyház, a klérus tag
jává vált. Belülről dolgozott a klérus és a klérus által ápolt kultusz jobbításán.

Amikor az oktatás és a könyvnyomtatás körének kiteljesedésével a tudáshoz, a
kultúrához való hozzájutás kereteihez nem tartozott már hozzá az, hogy muszáj
a klérus tagjává lenni, az új gondolatok és belátások már nem a kléruson belül
születtek meg. Az egyházi jog és dogmarend pedig nem tudta őket követni, mi
vel egyre nagyobb kihívás érkezett a kléruson kívülről, az egyház elvesztette a
jövő feletti kontrollját. Addigi üdvtörténeti küldetése és hivatása szerint igyeke
zett figyeimét az idők homályába függeszteni, és kutatni azt, hogy Krisztus má
sodik eljövetele milyen gondolatok formáját öltve vezet bennünket a Szabadítás
felé. Amikor ezt a kapcsolatát a kultusz és a kultúra elvesztette, az egyház vere
séget szenvedett a jövővel szemben, amelyet olyan emberekben látott fenyegető
módon testet ölteni, mint Husz János és Kopernikusz, Szervét Mihály és Galilei.
A kultusz és a kultúra ekkor elvált egymástól, a kereszténység reformjai, a pro
testantizmus mozgalmai attól váltak modern egyházakká, hogy belátták ezt, és
racionalizálták az ebből a helyzetbőllevonható tanulságokat a tanítás és a hitélet,
vagyis a kultusz és a kultusz megreformálása érdekében. A virrasztás, a jövőre

való tekintettel történő virrasztás ekkor nyert egyházon, és a kléruson kívüli ér
telmet: és az "értelmiség" feladata is - véleményem szerint - felvetődik itt. A vir
rasztás, mint a jövő üdv- és a szabadítástörténeti fürkészése ekkor vett új fordu
latot. A kléruson kívül maradt, egyre nagyobb számú gondolkodó a kultusz
megújításán dolgozott, és az egyház a filozófia és a tudomány, valamint a lassan
körvonalazódó új technológiák jövőt módosító hatásán már nem tudott úrrá len
ni. Ugyanakkor egyre gyanakvóbban és bosszúsabban figyelte. A helyzet ma hat
ványozottabban és radikálisabban ismétlődik, amennyiben olyan technológiák
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vannak belátható közelségben, akár egy generáció életében is a megvalósulás és a
tömeges bevezetés előtt, amelyek gyökeres és radikális fordulatot jelenthetnek.
Mivel már nem az ember környezetébe nyúlnak mélyen bele, mint az ipari forra
dalmak tették, hanem a zsidó-keresztény hagyomány által kiemelten fontos szín
téren fognak működni: emberi testben.

Ettől a jövőtől nem független a kereszténység történetében bekövetkezett másik
nagy törés, amely a zsidósággal szembeni előítéletek 20. századi következménye
iben mutatkozott meg radikálisan. A 50a vagy másként fogalmazva a Holocaust
tragédiája jelenti a virrasztás mint a jövőre figyelő gondolkodás megfontolások
kal és lezáratlan belátásokkal teli területét. Ugyanis az a társadalmi gyakorlat,
amely a Holocaust idején a nyelv és az emberi test kezelésében megmutatkozott, a
krisztusi üzenet megtörését jelentette, és követelő módon vetette fel az utókor
számára ezekre a fenyegetésekre történő válaszadást. Úgy sejtem, nagyon égető

kérdések rejtőznek az evolucionalizmus fényében elgondolt kereszténység és a
humanista hagyomány összebékítése területén. A megsemmisítő táborokban az
emberrel és az emberi testtel szembeni attitűdök az anatómiai szemlélet
radikalizálása által, amely a devianciára és a duplikációra fókuszálta figyelmét,
illetve a faj, az öröklődés kutatására, a mutációk előállítására és a szelektálásra
helyezte a hangsúlyt, az emberiség evolúciós jövőjének (mely üdvtörténeti jövő is
egyben> megváltoztatásán gondolkodik.

A helyzet azonban radikálisan új minden eddigi történelmi tapasztalathoz ké
pest, mivel szemben a Holocaust idejével, amikor állami titokvédelmi rendszerek
birtokolták és tartották ellenőrzésük alatt az új technológiák és tudások feletti
uralmat, ma a globális mértékűvé vált mamutcégek fölött a kultusz és kultúra őr

zői végtelenül gyenge kontrolt képesek csupán szerezni. A profit kíméletlen és
nemzetek feletti érdekei a nemzeti ideológiák messianisztikus gyökereit is újra
gondolandóvá tehetik a mai virrasztók számára. A csökött, historizáló ismétlés,
és a zsidó-kereszténység gyökerek feltárásának elmulasztása a nemzeti ideológi
ák gyors kiüresedésével és kártékonnyá válásával fenyegetnek.

Auschwitz, a megsemmisítő táborok a negatív teológia fontos helyei is, hisz a zsi
dósággal szembeni előítéletek teológiai következményeként szemlélhető a zsidó
Jézus - ha úgy tetszik - "genetikai törlésének kísérlete" az emberi faj egészéből.
Ekképpen az üdvtörténeti jövő módosítására tett kísérlet vallási, keresztény össze
függései sem elhanyagolhatók a virrasztás értelmének újragondolásakor. A Holo
caust keresztény üzenetének teológiai megfogalmazása és kutatása épp oly fon
tos volna, mint a Holocaust tapasztalatának üdvtörténeti szemlélése, és a
kereszténység szempontjából történő értelmezése, hogy megpillanthassuk benne
a krisztológiailag értékesíthető gondolatot, amely a jövő felé vezet.

Magam azt gondolom, hogya mai virrasztók számára az egyik legfontosabb gon
dolat Auschwitz tapasztalatának fényében újrafogalmazni az embert mint jogi
szubjektumot. Az emberi jogok után újra előtérbe kellene kerülnie az individuális
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méltóság gondolatának, az emberi test védelméről is manifesztumnak kellene szü
letnie, és ahol ezt sérelem éri, a keresztény tapasztalat örököseinek határozottan
védekezni és tiltakozni kellene. A zsidó-keresztény hagyomány felértékelte, de ma
inkább úgy látszik káros következményekkel járó módon radikalizálta az isteni
képmás ember és a "teremtett világ" egészének szétválasztását. Az ökológiai tuda
tosság növelése és az ezért való minél tudatosabb munkának is át kell hatnia az
egyház földi zarándokútját. Újra gondolandó a humánetológia felismerései nyo
mán az ember és az állatvilág kapcsolata, az emberben rejlő mély mintázata, amely
azt a súlyos, sötét, mozdíthatatlan tömböt jelenti, amelyen a mesék, mítoszok és a
vallásos "tudatalattija" nyugszik. A zsidó-keresztény hagyománnyal nem lehet el
lentétes, sőt nem is mondható idegennek az a belátás, hogy a vallások, így a ke
reszténység is, a vallási szinkretizmus és ismeretlen, a törzsfejlődés múltjából szár
mazó idolok. Ekkor lehetne jobban megérteni a kereszténység lényegét is, hogy
mit hozott Jézus megjelenése az időben, hogy mi az az erő, amely ebből az "embe
ri" alakból árad felénk - mind a mai napig.

És mindenekfölött: nagyobb tudatosság és alázat volna szükséges az egyház köz
pontja és a hierarchiája részéről. Azt gondolom, hogy az egyház jó ezer éven ke
resztül a jövő fölött virrasztók elitje volt. Az elmúlt fél évezredben a filozófia, az
arra épülő tudomány és az ebből létrejövő technológia szembe került az egyház
zal. Az emberiség üdv- és evolúciótörténete új fordulat előtt áll. Sokkal radikáli
sabb és sokkal mélyebb törés várható, mint amire történelmi tapasztalata által
akár az egyház, akár a kereszténység fel van készülve. Csak reménykedni lehet
és virrasztani, hogy a jövő nem a zsidó-keresztény hagyomány emlékezete nélkül
beszéli el majd önmagát.

CZIGÁNY GYÖRGY

Kamaszéhség betűre

A zsidó hagyomány szerint a betűben transzcendens erő testesül meg. Ötvenki
lenc éve vagyok a Vigilia olvasója.

A Szociális Missziótársulat székházának tört tetőit cserepezgettem Alexandra
nővérrel: ínyemen érzem ma is magaslati uzsonnánk jó ízét; a Krisztinaváros rom
házai fölött hagymás zsíros kenyeret ettünk. A nővérek óvóhelyén átélt háború
után különös élmény a béke, teli nyomorúsággal s tehetetlen reménykedéssel. Mi
csoda étvágy! A kamaszkor természetéhez tartozik ez, de nem csak kenyérrel él az
ember. 1946őszének váratlan öröme: megnyertem a Zászlónk Szent Gellért tiszte
letére kiírt irodalmi pályázatát. A gellérthegyi ünnep szentmiséje után Mindszenty
hercegprímás kezébőlvehettem át novellámért az első díjat. Ebben a felajzott lélek
állapotban került kezembe a hosszú hallgatást követőenújra megjelent Vigilia első

száma. Tizenöt éves voltam. Hatalmas étvággyalolvastam a lap verseit, tanulmá
nyait. Arra természetesen nem gondolhattam, hogy Doromby Károly segédszer-
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