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\ egyszerre mindent tudsz és látsz és hallasz és megértesz
tudod hogy most olyan szél ütött meg
amely már tegnap tegnapelőtt is környékezett
amely elöl már régóta menekülnél
reménytelen összenőtt veled kis térközzel kapcsolódva
IJefagyasztott pillanat minúsz X fokon
t'ajon ám hagyjuk most a képletet
talán lehet időt nyerni még
de mit lehet kezdeni ilyen kiélezett idővel

esetleg felosztani hatvannégy kockára
hátha sikerül megmattolni á királyt
wgy a milliméternyire zsugorodott eséiuek legszélső peremén
végrendelkezni az elejtett kő felől

l1agy drdögi kör bekötődni egy régebbi sokk váltakozó áramába
8 remélni hogy egyszer talán egy csodatévő gőzfürdőben majd kiizzadod
pedig tudod mint szeptemberi fuvalomban a dáHák
halálodig vagy még tovább remeg veled
/Jagy vállalni az enyhülés kockázatát
csak át ne szakadjon a gát
os ha a jégpáncél megreped egy óvatlan pillanatban
,;égtábláról-jégtáblára megugrani úgy
hogya hátad közben nehoúy védtelen legyen
szemben a kikerülhetetlen valósággal hipnotizálni az iszontfÚ pillanatot
amelyben a névtelen meghúzza m a j d a ravaszt
de Te m á r tudod furcsa érzés nemcsak azt
hogy a fegyvere csütörtököt m o n eZ o t t
de azt is hogy a kis térközt abszurd köldökzsinór nem szelheti ketté
sem a kés-él sem a rianás sem a golyó sem a csütörtök

Üvt>gkoporsó
SYLVIA PLATH EMLEKERE

0, Sylvia
f.e nem tudod, milueii boldogok voltak
az első keresztények.
Nem azért nem tudod.
mert az arcod " ... finom zsidó ·gyolcs."
A. t t ó l még lehettél volna első kereszténu.

Bocsáss meg, amiért nem szó szerint idézlek.
amiért nem íf/l1 eml·ékezem meg rólad:
..Arctalan arcod ..." .
Az arc - műalkotás,

amelimek: a halál nem befejezését jelenti,
hanem beteljesedését.
És a te arcod -- bár sose láttalak 
ohl penge-élesen, oly fájón-félelmetesen
pihen
tudatom átviláqított mélységeiben
a/,ár eoy üvegkoporsóban.

Hordozlak magamban ...
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De t~rjilnk vissza a tárgyrCJt ami~rt megíd~zlek:

az~rt voltak boldogok az első keresztények,
mert akkoriban még nem léteztek pszichiáterek
csak arénák.
19y azután a pszichoterápia
lcomplikált és rafinált eljárásai helyett
a vadállatok elé vetették őket.

Téged azonban kivégzett
az ideggyógyintézet steril közönye.
- Vagy talán mégis tudod,
hogy az oroszlánok által széttépetni
nem olyan megalázó és lélekölő procedúra
mint egy ilyen cinikus,
lélekbevájkáló és megsemmisítő

kompenzatúra.
Mert:
"Nem azoktól keű félni
akik a testet ölik meg,
hanem azoktól akik
egyaránt megölik
a testet és a lelket."

A középkori szentek
Krisztus arcát látták minden szenvedőben,

függetlenül attól,
hogy kimutathatóan bűnös volt e vagy sem.
Hiszen a szenvedés
a bűn által jött a világba;
és a Megváltó is azért szenvedett,
mert magára vette bűneinket.

Ki tudja eldönteni ma már,
amikor minden egybeesik,
hogya szenvedőket

a saját ,bűneik terhelik-e csupán
vagy a közös vétek súlyát viselik.
Szenvedők ma is vannak,
de nincs, aki Krisztus arcát lássa bennük.
Ezért azután,
ha nem éppen ilyesmiket vallanak,
hogy: "hazudtam négyszer,
rágalmaztam kétszer,
meg szóltam a szomszédomat ötször"
hanem a saját esendőségükön túl
még egyetemes bűntudattal is rendelkeznek
és szenvednek,
mert a világ és az élet
valahogy félrecsúszott,
akkor - esetleg - pszichológushoz utasitják őket.

Mivel "a velük való foglalkozás
magasabb pszichológiai tudást igényel, ••" (7)
Én azt hiszem,
hogya velük való foglalkozás
nem egy magasabb pszichológiai tudást
kívánna,
hanem egyszerűbb gondolkodást.

Te mit gondolsz, Sylvia?



Diviaác.-ió

Már minden metatora elkopott.
Már elhomályosodott minden jelkép.
Már csak ez a sugárzó képtelenség, 
akár a feltámadás, úgy ragyog.

Csak ez a mámor - hogy ledobhatod
önmagad, e fénylő meztelenség ...
Már-már feloldódsz, mert a végtelenség
mágnesként vonz. Leszűkült tudatod

már kibontottad földi méretekből..
Mint Beatrice Dantét, úgy vezet föl
az elmúlást legyőző gondolat -

A magad-üdve e kábító kísértés.
Kijózanodsz: - ez neked már kevés • .és
nem léped át a határvonalat.

A karácsony az életünkben
A Vigilia szerkesztősége idén a karács6ny ünnepével kapcsolatban tett fel
két kérdést: 1. Mit jelent a karácsony ünnepe az életében? 2: Eletének me
lyik karácsonyestéje maradt meg máig feledhetetlenül, s míért különösen
emlékezetes ez az élmény? A beérkezett válaszokatbetűrendben közöljük.
Ezekkel a válaszokkal kívánnak mind a közreműködők, minda Vigilia
szerkesztősége a lap minden Kedves Olvasójának szeretettel teljes, igazán
keresztény és igazán emberi karácsonyt.

BÉKY GELLÉRT lelkipásztor (Japán);

Mit jelent nekem karácsony
ünnepe itt, Japánban? Erre a kér
désre nem könnyű felelni. Több
mint húsz éve élek és dolgozem
már Japánban. Voltam karácsonykor
il tokiói szegények között, plébánia
templomban, szerzetes nővérek között,
iskolában. Karácsony vigfliája, a szent
este és karácsony napja a legfárasz
tóbb napja a misszionáriusnak: készü
let, gyóntatás, keresztelés stb. A kará
csonyhoz fűződő "legtestibb" asszociáció
a fáradtság, álmosság. De ez csak a
külső. Belsőleg mindig megrázó élmény
a zsúfolt templom, az igazán szívből

fakadó énekek, a sok fiatal és az egy
re nagyobb számmal. jövő nem keresz
tények karácsony napján. Kézzel tapint
ja ilyenkor az ember Krisztus megtes
tesülésének [elenaalöságát, ebben a nem

keresztény országban. De van zavaró
disszonancia is ebben az örömben: még
nincs igazi japán karácsony. Az éne
kek, a szokások (amennyiben vannak)
nagyjából a külföldi karácsony máso
lása. Csak most kezdenek a japánok
is igazán japán módra imádkozni és
énekelni. De még csak a szárnypróbál
gatásnál tartunk. Nekem nagyon hiány
zik az advent is. Japánban már az ad
ventben elkezdik énekelni a karácso
nyi énekeket (sok a német dallamú):
iskolákban, külön karácsonyi ünnepsé
geken, Szóval még csak tapogatózunk.

Arriásodik kérdés: Van-e nyoma a
hazai karácsonyesMnek az emlékeze
temben? Emlékem volna egynéhány.
Elevenen él emlékezetemben Selma La
gerlöf Krisztus legendáiból (otthon 01
vastam először) a tüzet kérő Szent Jó
zsef és az öreg pásztor története. Ma
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