
GÁSPÁR~~~~ Virrasztás
A korez-i Pinchas rabbi írta: .szeretek napkeltekor imád
kozni, még mielőtt a világ megtelnék gyűlölettel és hiú
sággal".

.Született 1956-ban Buda
Pesten. Tanulmánya~ a
Hittudományi Akadémián
folytatta. A Miskolci Egye
tem Filozófiatörténet Tan
székének tanára.

A virrasztás - tétlen cselekvés. Szellemi-lelki törődés és megtöretés.
Nem a tudás gyarapítása, és nem a már megszerzett tudás, ismeret
alkalmazása, vagyis nem tudomány és nem technika. Egyszeruen
az éberség állapota. A virrasztó nem újat, soha nem ismertet akar
megtudni, hanem azt akarja végre zavartalanul szemlélni, ami min
dig szeme előtt kavarog, bukdácsol, de még soha nem találkoztak
igazán. A virrasztás készenlét a találkozásra: várakozás . Ami törté
nik, csak annyiban a virrasztó cselekvésének következménye,
amennyiben éber állapotba, a befogadás, az esetleg bekövetkező

történés észlelésének állapotába helyezkedett: szabadon megnyílt a
szabad megnyilatkozásra.

A virrasztás - életmód. Annak a tétlen tevékenykedésnek, mely
a virrasztás éberségébe helyezkedik és azt éli, a hagyományos neve
- filozófiil. Ez az éber állapotba helyezkedés műv észete,

A filozófia tétlen cselekvés, mely nem alakít és nem formál
semmit: II " .hogy milyen legyen a világ - mondja Hegel - , ah
hoz a filozófia amúgy is mindig későn érkezik. Mint a világ gon
dolata csak akkor jelenik meg, miután a valóság befejezte alakulá
sának folyamatát és elkészült. ... Amikor a filozófia szürkét sz ür
kébe fest, akkor az élet egy alakja megöregedett, s szürkével sz ür 
kébe meg nem fiatalítható, hanem csak megismerhető" . A filozó
fia egyetlen célja annak a valóságnak a szemlélése, ami van. Ezért
nem nyúl hozzá, nem érinti, hiszen az érintés, ha mégoly óvatos
is, elmozdít, s így változást okoz . Nem technika. A létet akarja
gondolni, úgy gondolván, hogy a lét végső soron szellem, vagyis
gondolat, ami t a gondolkodó észlelhet azaz elgondolhat, újragon 
dolhat. Éppen az érintetlen, valódi létet - vagyis nem az ember
által konstruált, technika alkotta létezá-rendet - kívánja észlelni:
érintés nélkül a maga mivoltában megjelenni engedni, érvénye
sülni hagyni. Ezért mozdulatlan. Pontosabban - szellem lévén 
együtt mozog a valósággal; nem megakasztia, eltereli vagy meg
szabja, .hanem felveszi ritmusát.

Ha a filozófia tétlen cselekvés, akkor a filozófia állandó vir
rasztás. "Minerva baglya - fejezi be gondolatmenetét Hegel 
csak abeálló alkonnyal kezdi meg röpt ét." A filozófus tehát vir-

231



raszt, cselekvése meditáció, amikor a hallgatag tétlenség meghal
lásra kész beszédes gesztusát ölti magára. A virrasztó is várako
zik: ha történik valami, jó, ha nem történik valami, jó. Ez is, az is
üzenet, amit csak így lehet meghallani, lopakodó esemény, mely
nek úgyszólván csak a követő árnyéka érzékelhető.

A felfokozott aktivitás homo technicusa nagyon is rászorul a
virrasztás állapotára, melyet sajátos módon fel is fedezett és jel
lemző kifejezéssel illet: meditációs technikának hívja. Lám csak,
végzete mindenütt utoléri: a homo faber soha nem szabadulhat
varázsvesszejétől.a technikától: balgán még a belöle való kilépést
is "technikának" észleli.

A virrasztás hagyományosan az éjszakához kapcsolódik, mint
olyan várakozó állapot, melynek során lassúvá és nesztelenné vá
lik a létezés, és ezáltal sajátos történések, események, folyamatok,
állapotok észlelésére lesz képes a virrasztó. Az események az éj
szaka színpadán lépnek fel.

Mi történik éjszaka? Mi megy végbe a virrasztásban?
A nap folyamán a hatalmas és roppant nappali világ ezernyi

csatornán ömlött felém és belém. Hívott, űzött, elfoglalt - és ész
revétlenül elragadott önmagamtól. Bár napközben sürgő-forgó

emberként úgy éreztem, aktivitásom teljességét nyújtom: dereka
san helytállok vagy hősiesen elbukom; sikereimben és kudarcaim
ban felmutatom önmagam; amit teljesítek, abból mindenki láthat
ja, ki és mi vagyok én. Ám be kell látnom: nappali aktivitásom
jobbára re-akciókból, válaszokból állt. Feladatokat oldottam meg,
határidökhöz igazodtam, kötelességeknek tettem eleget, kihívá
sokra válaszoltam. Cselekvéseim jelentős részét külső hatalmak,
erők, körülmények diktálták. A súlypont, egzisztenciám centruma
észrevétlenül kívülre helyeződött. Nem is Én voltam, aki cseleke
dett, hanem a külvilág konstruálta szubjektum, egy sorban sok
más, külső vezérlésű szubjektummal.

De a nappali káprázat véget ér. Egyszer minden nappal és
minden történés befejeződik - és kezdetét veszi a filozófiai látás.
Felragyog az éjjel belső világossága. A nappal világosságánál lát
hatatlan dolgok jelennek meg az éjszaka világában.

Éjjel a világ, ez a ziháló, lüktető monstrum, visszahúzódik, le
csendesedik, s én, a virrasztó, magamra, magamban és magam
nak maradok. Immár megnyugszanak, lecsendesednek azok az
erők, melyek a különös nappali "excentrikus pozíció"-t, az én-tu
dat és a világ-tudat csillapíthatatlan feszültségét létrehozták, és
fenntartották az ön-birtoklás illuzórikus élményét. Most, hogya
külső pólus megfogyatkozik, olyan szereplők lépnek elő, melyek
eddig a "nappal takarásában" voltak: az Én és a Mindenség - a
mikro- és a makrokozmosz.
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Az éjszaka "kozmikus" élmény: a roppant világ-pólus eltűné

sével, az így előállt szellemi-egzisztenciális teret kitölti az éjszakai
Én és az éjszakai Valóság. A bekövetkező történés kettős: egyrészt
visszatérhetek önmagamhoz, mert a tekintetemet makacsul ma
gukhoz vonó tárgyak visszahúzódván pillantásom immár felsza
badul, magam kerülök látóterébe, s párbeszédbe elegyedhetek ön
nönmagammal - megjelenhet valódi Én-em. Másrészt az elapadó
világ helyébe, mintegy a mélyből kiemelkedik a Mindenség.

E kettős esemény kétszeres ajándékozás: visszanyerem önma
gam, és elnyerem a Mindenséget - egyiket sem birtokként, ha
nem ajándékként. A nappali önbirtoklásról a nappali zaj elültével,
az alkony csendjében kiderül, hogy illúzió. Valójában soha nem
vagyok birtokosa önmagamnak; létem, önmagam, mindig valami
féle rendkívül érzékeny ajándék. Minden ajándék. Ez a belátás
maga is az; az éjszaka adománya. "Mid van, mit nem kaptál?" 
kérdezi Szent Ágoston. Ez az élet titokzatos logikája: csak a halott
mondhatná, hogy teljesen birtokolja önmagát, de ennek ára a ha
lál, me ly éppen a birtoklót semmisíti meg - aki immár nem
ajándékozható meg önmagával. A virrasztás nem véletlenül ha
gyományos rítusa a halotti gyásznak. A virrasztó a végekre kerül
- vagy ami ugyanaz, a kezdetekhez -, oda, ahol lényeggel telí
tődnek a dolgok; a halál pedig nem más, mint az Én és a Min
denség szimbolikus, mindkettő lényegét magába sűrítő más-léte.

Miért különbözik a virrasztó Én-je és a nappali cselekvő Én?
Az Én birtokán belül fut e különbséget eredményező határ, vagy
kívülről kényszerítik rá? Van egyáltalán saját birtoka az En-nek,
világa, mely csak az övé?

Az Én mindig valami és valaki más közvetítésével tudja-ta
pasztalja önmagát. Hogy ki vagyok valójában, azt a többiektől

különbözvén és e különbözőség eredőjeként tapasztalom meg. Az
Én soha nem adott önmagában, hanem mindig tőle különböző

tárgyi és személyi világ közvetítésével válik önmaga számára
megtapasztalhatóvá. Ez a közvetítés nem mellékes, nem az ere
dendő Én-valóság utólagos módosítása, hanem az Én bizonyos
értelemben és módon e közvetítés során realizálódik. Az ereden
dő módon lehetőségképpeniÉn ebben a folyamatban válik való
sággá. Ezért a közvetítő közeg mélyen meghatározza - filozófiai
kifejezéssel: konstituálja - tényleges valóságát. A közvetítés lán
colatát alkotó közeg sajátossága rávésődik az Én arcára. Ha tehát
a nappali világ mint az Én kibontakozásának terepe különbözik
az éjszakai világtól mint az Én-t körülvevő kozmikus valóságtól,
akkor a nappali Én valamiként különbözik az éjszakaitól. Ilyen
formán az Én mindig valami tőle különböző valóság erőterének

titokzatos korrelátuma. Ha mindenkor a felém és rám irányított
tekintetek tükrében pillantom meg önmagam, és a hozzám fordu
lók megszólítása késztet megnyilatkozásra, akkor nem mindegy,
ki és miként pillant rám, vagy szólít meg. Ha káosz és gyűlölet
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vesz körül, akkor kaotikus és gyűlöletes világra reagálva alakul
Én-em olyanná, hogy esélye legyen a fennmaradás ra, vagyis azok
a kvalitások kerülnek bennem túlsúlyba, melyek egy ilyen világ
ban való létezésre tesznek képessé. A lázas nappal százféle hangú
és százfelé hívó megszólítással, követelménnyel, igénnyel lép hoz
zám, s száz részre osztja, szakítja Én-emet: apa vagyok, tanár, ál
lampolgár, ügyfél, barát és ellenség, társ és vetélytárs. A név min
dig ugyanaz, az én nevem, de mindez nem Én vagyok. E szerepek
éppoly sokat fednek fel, mint el Én-em valóságából, s legalább
annyira kibontakoztatják, mint amennyire börtönükbe zárják. A
világ rám vetülő tekintetében olyannak mutatkozom, mint a vi
lág: sokrétűnek. bonyolultnak, bizonytalan identitásúnak, aki száz
irányba lódulva megszázszorozódik, hogy helytállva megőrizhes

se egységes önmagát.
Ez az Én a világ konstrukciója. Olyan, mint a világ. Éjszaka

azonban ez a világ visszahúzódik, és helyet ad egy másik világ
nak s vele egy másik Én-nek.

A nappali világ helyébe lépő éjszakai világ más Én-t közvetít.
A külvilág szirénhangjai elnémulnak, s a csönd szava szólít meg:
csönd a csöndet, a külső végtelen a belső végtelent. Mert éjszaka,
a végtelen tekintetében fürödve magam is végtelenné válok: a
kozmikus Valóság végtelensége föltárja Én-em végtelenségét. El
lentétben a világgal, mely igyekszik magába szippantani a nappa
li cselekvőt, az éjszaka hordozza, így megőrzi és önmagának aján
dékozza az éjszakai virrasztót.

Melyik Én az igazi, illetve miként lehetséges az Én-ek feszült
ségében a Személy azonossága?

Az önazonosság nem statikus állapot, hanem a kétfajta Én-nek,
pontosabban az Én két különböző létmódjának dinamizmusa.

A kétfajta Én kapcsolódása sajátos kört rajzol. Az aktív, nappa
li Én, mely birokra kelve a világgal birtokra törekszik, és ezért
önmaga birtokosának véli magát - illuzórikus vonásokkal, nem
Én-nel telített idegen-szerű realitás, mely önmaga alapiához. valódi ön
magához van rendelve. Az éjszakai Én viszont, mely ajándéknak,
megvalósítandó feladatnak tapasztalja létét - csupán való-szerű,

mely önmaga megvalósítására, realizálására van rendelve. Így, önmagá
ban, mind a nappali, mind az éjszakai Én csupán részleges való
ság, való-szerűség. Ami nappal realitássá válhat, annak éjszaka
kell megszületnie, de az éj szülöttének nappal kell bizonyítania,
hogy csakugyan létezik, noha tényleges realitása elmarad feladat
ként kapott önmagától. A valódinak a realitás pergőtüzében kell
helytállnia. Az egymáshoz rendelődés ezen logikája máshol is
megnyilvánul: az aktivitás felfüggesztését jelképező kéztartással
mondott tétlen imában dől el a majdani cselekvés célja, iránya és
transzcendens értelme. Ám ha az imát nem követi cselekvés, úgy
terméketlen marad, s akkor mit fogok legközelebb imába foglalni? ..
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Az éjszakai virrasztás az átlépés, a kilépés, az Én határainak
kétirányú meghaladása: befelé, önnön mélységei felé és kifelé, a
Mindenség felé. Az efféle határátlépést egy másik tartományba
transzcendentálásnak nevezik a filozófiában, az így elért tarto
mányt pedig transzcendenciának. Így tehát a virrasztás éber álla
pot a transzcendencia észlelésére a mindenség, a kozmosz két irá
nyában: kifelé a "külső", a makrokozmosz, és befelé, a "belső", a
mikrokozmosz, az Én mélységei felé.

Minden virrasztás-tapasztalat kozmikus. Nem abban az érte
lemben, hogy az Én roppant méretűvé - modem értelemben vé
ve "kozmikussá" - válik, hanem a szó eredeti görög jelen
tésében, mely szerint a koó megformált, díszes, harmonikus tárgy,
ékkő. A görögök koó fogalma nem a tér roppant tágasságát és
benne az ember elveszettségét tükrözi, hanem a világ, a természet
- a lét, a létezés - formába rendezettségét, a világra pillantó
szellemet a szépség élményével megajándékozó mivoltát. A lét
kozmosz, melyben az ember maga is mikrokozmosz. A virrasztás
esemény ezért a makro- és a mikrokozmosz találkozása. Ebben az
értelemben a világ kozmoszként való megtapasztalása sajátosan
"éji-tapasztalat", s csak ennek birtokában érzékelhetjük a nappali
világot is rendezettnek. A nappal az éjszaka szülötte. A kozmosz
szerű világot építő nappal az eredendően kozmikus, a kozmoszt
feltáró éjszaka felől válik szellemileg .Jathatóvá", azaz érthetővé.

Az éjszakában elidőzve kell átlépni a nappalba. Akinek még nem
volt része virrasztás-eseményben - amikor felsejlnek a Minden
ség szépen tagolt vonásai és megnyílnak önmaga tágas mélységei
-, azt könnyen elkápráztatja és meglopja a nappal. Éjjel kell ori
entálódni, azaz kitapintani a napkelet, az oriens irányát. Aki meg
tanul éjjel tájékozódni, az nappal sem fog eltévedni, mert aki be
járta a virrasztásban feltáruló végeket, az nappal sem fog csap
dákba zuhanni; s aki el tudja fogadni az éjszaka kozmikus aján
dékait - az Én-t és a Mindenséget -, az nem akar mindent a
zsákmányra éhes nappaltól elhódítani. Aki megtanul éjszaka lát
ni, az a nappali vakító káprázatban is biztosan megkülönbözteti a
valódit a hamistól.

Aki tudja, mi a "hajnali részegség", s engedelmeskedik a
transzcendencia szédítő vonzásának, az józan tud maradni, és
meg tudja vetni lábát nappal is, "e mai kocsmában".
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