
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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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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