
VIGILIA IRTA: SCHÜTZ ANTAL

A történelem nem ismétel. Emberek és események, helyzetek és irányok,

s ami ott tolong országútján, mind megkapja az apokaliptikus fehér kövecskét,

rajta az egyszeriség titokzatos neve (Jelen. 2, l7).
A természet mintákra alkot. Nemek és fajok, alkatok és törvények pon

tosan kielemezhetőkaz egyedi sokszerűségből, és biztos következtetést enged

nek a máról a holnapra, sőt azon túl; a technika ebből él. A történelem szín

padán is az új emberek régi szenvedélyek, gyöngeségek, ambíeiók, tempera

mentumok és gesztusok köntösében jelennek meg; az új helyzetek és lefolyások

is régi fogalmak rubrikái alá foghatók, minők nekivirulás és hanyatlás, meg

élhetés és kultúrigények, demokrácia és oligarchia stb. erőjátéka ; emberek és

helyzetek, korok és irányok, föladatok és megoldások hasonlóságot mutatnak

és típusokba sűríthetők. S mindamellett a történelmi múltnak akármilyen
ismerete dacára sem tudja senkisem megmondani, mit hoz a holnap, új szerep

lőivel, konstellációival, kérdéseivel és felelet-Iehetőségeivel : Individuum inef

fabile, futurum inscrutabile !
Körvonalaiban ismerjük a történelem közvetlen szereplőjét, az embert;

általánosságban tudva vannak azok az eszmék, célok és utak, melyeken jár,
azok a keretek, melyekben lefoly az egyeseknek és a közösségnek élete; és

ugyancsak ismeretesek legmélyebb értelmükben és végső céljaikban a törté
nelem-intéző Isten gondolatai, legalább azok előtt, kiknek megadatott ismerni

az Isten országa titkait (Máté l3, II). De ezekből a szálakból milyen mintákat

sző a ma a holnap számára, milyen embereket és milyen történéseket:

azt ki nem lehet következtetni azokból a szálakból, sem pedig a mult

szövedékeiből; sőt erről hallgat a jövendőség Atyja is: a történelem

egyszerisége a kinyilatkoztatásnak nem tárgya - «azt a napot és órát senki

sem tudja) (Márk l3, 32).
Mindez mit jelent annak a nemzedéknek, mely a ma szövőszékénél ül s

felelősséget és hivatottságot érez megkezdeni a holnap mintáit? Értem ter

mészetesen azt az ifjúságot, mely tisztába jött vele, hogy kinek kezébe van

letéve a holnap sorsa, ki a jövő igéretének boldog birtokosa - promissionem

habens vitae quae nunc est et futurae! (Tim. I 4, 8.)
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A ma és a holnap között van - az éjtszaka, a rémekkel, sejtelmekkel,

reményekkel teljes éjtszaka; s a hajnalvárók és holnap-építők attitude-je 

a virrasztás és őrtállás : vigilia l
Vigilia: az őskereszténység szíve-dobbanása; ifjúság, élet, tartalom,

alakító erő. Elevenbe vágott és ott vibrált a lelkekben az első indítás erejével
az Üdvözítő «Vigilatei fölszólítása, mely végigzúg az evangéliumon: Hasonló

mennyek országa a tíz szűzhöz, kik fogták lámpásukat és a vőlegény meg a

menyasszony elé mentek (Máté 25, I). Boldogok azok a szolgák, kiket mikor

megjön az Úr, ébren talál. És ha a második és a harmadik őrváltáskor jön és

úgy találja őket, boldogok ama szolgák. Bizony mondom nektek, hogy föl

övezi magát, asztalhoz ülteti őket és szolgál nekik ... Ha tudná a házi gazda,

mikor jön a tolvaj, bizony ébren őrködnék és nem engedné betörni házába.

Ti is virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok (Luk.

12, 35 ; Máté 24, 42). S ott feszült az ifjú Egyházban a fiatal élet nagy kivált

sága, a fogyhatatlan plaszticitás, mely tud formát találni megélésének, mely

tudja új borát új tömlőbe tölteni. Ehhez az új tömlőhöz az anyagot, sőt szer
számokat és részben motívumokat pedig szállította az a «világ», melynek sej

telme sem volt arról, milyen hódító új titkoknak készít takarót és tartót.

Az apostolok és az első jeruzsálemi keresztények csak úgy tettek mint

más jámbor zsidók: szombaton este, napi munka után, az estéli templomi

istentisztelet után meggyujtották a szombati gyertyát. Halvány lángja azon
ban új misztériumnak világított: «Van oltárunk, melyről nem ehetnek azok,

kik a sátornál szolgálnakr (Zsid. 13, ro). Csakhamar kialakult ennek a szent

virrasztásnak, vigiliának liturgiája -- elemeit és hangulatait ma is megtaláljuk

a nagyszombati szertartásban, bár csak az iskolázott szem tudja benne föl

ismerni a régi stíltisztaság monumentális körvonalait: Tizenkét terjedelme
sebb szakasz az ószövetségből (lectiók) ; mindegyik után a püspök rövid ma

gyarázata, azután a földre boruló hívek (eflectamus genua») imádságos elmél

kedése róluk, közben váltakozó ének, nemcsak zsoltár (különösen a 140.),

hanem lelkes hívek művészi alkotásai is: Prudentius legszebb költeménye

vigiliás himnusz (Cathemerin. 6): «mécsgyujtásra, ad incensum lucernaes.

Ez volt ugyanis a vigiliás liturgiának legmélyebb értelmű és legbeszéde

sebb része: a láng-áldás, a lucemarium. Az a lobogó kis láng akármilyen

szerényen világított is, mégis beszédes szimboluma lett annak, aki igaz vilá

gosság minden világra-született ember számára (Ján. I, 9); méltó arra, hogy

a hajnalváró, holnapra készülő hívő nép fölajánlja Istennek áldozatul és
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zálogul. «Ez a viaszgyertya, melyet nevednek tiszteletére szenteltünk meg,

legyen előtted jóillatú áldozat; világa vegyüljön az égi világítókkal, lángjával
találkozzék a hajnali csillag - azt a hajnali csillagot mondom, mely nem
ismer alkonyt ...» (Exultet, nagyszombat). Azoknak a szent virrasztóknak
tehát a hajnali csillag várása több volt mint szimbólum. Szent Jeromos szerint
még az ő korában is el volt terjedve az a hit, hogy az Úr Krisztus második

eljövetele épen húsvét vigiliáján lesz.
Ezzel voltaképen meg van adva a mi programmunk: Őrtállásban és

virrasztásban várni az Úr Krisztust. Minden történelmi kornak ez a leg
mélyebb értelme, és minden történelmi fordulónak ez az igazi föladata: éber
virrasztásban várni s elszánt készüléssel és útkészítéssel fogadni az Úr Krisz
tust. Ennek a vigíliás készületnek pedig nem más az útja, mint amit utol
érhetetlen stílérzékével és alakító erejével megtett a régi liturgia: megidézni
a nagy multat (lectio) és szegődtetni a jelent - azt is, mely a költői, művészi

lelken szűrődik keresztül, miként az Exultet-be is, Szent Jeromos kesernyés

tiltakozása dacára, belekerült Vergilius fölséges apis mater-je ; föltámasztani
a nagy imádkozók lelki mélységeiből az imádság szellemét és közben tanulé

kony lélekkel hallgatni a püspök lectio-magyarázását. Mindezt pedig a vigilia

szellemében. A virrasztás fogékonnyá, éberré tesz; mikor nyüvi a testet, új
lehetőségeket nyit a lélek számára. A virrasztás nem bóbiskoló, szunyókáló
aggastyánoknak való, hanem álmatlanságot bíró fiataloknak - természete
sen az Üdvözítő örök normája szerint: nem a test teszi, hanem a lélek (Ján.
6,64) ; való mindazoknak, kikben megvan a jövő hivatottjai számára magától
értődő egyetemes foglalni-vágyás, az elmozdíthatatlan érték-hierarchia szel
lemében : «Minden a tiétek, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a
jelenvalók, akár a jövendők; minden a tiétek; ti pedig Krisztusé vagytok,
Krisztus pedig az Istené» (Kor. I 3, 22); és való azoknak, kikben megvan

az a plaszticitás, mely mindent át tud járni a maga lelkével és mindent a
maga képére tud formálni.

Ez a vigiliás szellem és csak ez van hivatva elébe menni és elébe dol
gozni a holnap nagy titkának.

V I Go I L I A


