
Nem vakká válni a létre, de nem is túlságosan kutakodni utána. Távolságot tar
tani: 'kicsit messzebb', 'félre vonulni', hogy jobban láthassak. Hogy valóságosab
ban és igazabbul tudjak rálátni a világ dolgaira és a magaméira is. Hogy elfogulat
lanullehessek jelen. Hogy ki tudjam várni, amíg elér a lét; hogy megtaláljon akár
egy szó, egy kép vagy valaki, akire várok, és aki vár. Ne én akarjak elérni, hanem
hagyjam, hogy elérjen. A felfénylés: ahogy felfénylik a felfeslett világ.

Es akkor mindezt úgy, hogy nem csupán bámulok, hanem megváltoztatom a te
kintetem (Iencselállását-beállítődását.Hogy nézek és látok és észre/veszek; és ak
kor ebből csak-csak létrejön az aisztheton, a 'sajátosan ragyogó szeretetként észre
vett'. A mocsokban, a borzalomban, az iszonyatban, a teljesületlenségben, a
gorombaságban, a hazugságban, széthúzásban és az emberi kiszolgáltatottságban.
A 'realitás poklában'. És ha egyszer sikerült meglátnom, érzékelnem a mindebben
is felfénylőt, akkor képesnek lenni emlékezni rá, visszaidézni újra és megint, mert
hiszen megtartani folyamatosan úgysem tudom. De virraszthatok felette és érte. A
szépségért, amit nap mint nap szeretnék megtalálni; vagy még jobban szeretném,
ha megtalálna: ha észre tudnám venni, hogy megtalál. Mert hiszen tudom, hogy ke
res: a szépség, ami kalos is, agathon is, auiarkeia is, arete is, ataraxia is; és persze, ami na
gyon lényeges mindehhez, hogy khairein is: öröm; az öröm meglelése, örömlele
mény. Minden együtt, ami tartást adhat. Ébren lenni, figyelemmel, hogy ne vétsem
el (túlságosan) a létet, de nem aggódni amiatt, hogyelvétem, hiszen ember vagyok:
és/mert bennem, mellettem, fölöttem, körülöttem is virraszt Valaki, aki mindig ad
újabb esélyt, hogy a virrasztásban elérjen a virradat, és átívelhesse a szakadékot.

oo. hát oo. valahogy így ...

NAGY GÁSPÁR

Akinél a virrasztás
és az imádság kegyelme

Kezdjük a körkérdés végéről:

Elmondhatom, hogya hét évtizedet megélt lapnak felezőidejétőlkezdve rend
szeres és hűséges olvasója vagyok, s éppen harminc éve szerzője is. Debűtálásom
kor, 1974-ben, az "angyali költő" Pilinszky János "szavalta be" Kondor Bélát idéző
versemet a Vigiliába. így ajánlott a felelős szerkesztő, Rónay György kitüntető fi
gyelmébe, hogy aztán majd Latinovits Zoltán fájdalmas-vádló Sírfeliratával foly
tassam e helyt poétai működésemet. De ez már 1976-ban történt. Verseimmel az
óta valóban több-kevesebb rendszerességgel - s más műfajban is - virrasztá
lehettem e rangos folyóiratban, s így az idóben társa nagyelődöknekés legendás
kortársaknak. Köszönet érte a figyelmes szerkesztőknek,akik kitartóan szólongat
tak, biztattak. (Például ilyen körkérdésekkel isl)

Az olvasó (aki leginkább volnék) pedig hálával gondol azokra a mű-kincsekre,

melyekből okult, ismereteit bővítette, hitét erősíthette az elmúlt évtizedekben. S
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arra is gondol, hogy tán már készül egy újabb Vigilia-antológia, egy újabb, nagy
szerűen szerkesztett Virrasztók, hogy együtt lássuk mindazt (vagy annak legalább
töredéket), amit havonta megjelöltünk, amire fölhívtuk mások figyelmét; amit
hosszú vonat-utakra is magunkkal vittünk, s ha kellett, alkalmi, ám érdeklődő úti
társunknak elmagyaráztuk, mit is jelent a szó: vigilia. No, nem olyan szépen és su
gallatosan, mint tette volt 1946-ban Sík Sándor híres beköszöntőjében.de tán sze
met és szívet nyitogatóan. (A kalauz meg csak állt és fülelt ...)

És folytassuk másként, valamivel egyszerűbben, de nem leegyszerűsítve,ha
nem inkább összefoglalóan a további kérdésekre adott válaszunkat, tíz rövidebb
sorban:

Nem te, hanem Ő,

talán azért is Ő, mert Nála
a virrasztás végtelen kegyelme,
kérdéseidre márhangtalan felelne
élet-gyertyád szünielen lobogása.

Fényénél tollad hajnalig imádkozott,
hogy "kétkedő fajod" is belássa
a lét eleve nem lett elátkozott,
bár annyiszorvoltál lent a mélyben,
Ő veled volt mindhárom személyben.

OROSZ ATHANÁZ

Virrasztás lelki értelemben

Nemcsak karácsony vagy újesztendő küszöbén tartunk "vigiliát", hanem far
sanghoz közeledve is bőven találhatunk okot az éjszakázásra. De másképp éjsza
kázik a diszkóba járó fiatal, másképp az ifjú házas, s megint csak másként a csa
ládanya vagy -apa, aki ha el is alszik, föl-fölriad gyermeke síró hangjára ...
Másként töltik éjszakáikat e világ fiai, akik egész éjjel mulatnak, s újra csak más
ként a halálraítéltek és a végső ápolásra szorulók. Mikulás-nap óta talán már azt
is hozzátehetjük: másként tölthetik éjszakáikat a határon túl rekedt és másként
egyes Magyarországon lakó honfitársaink (már amennyiben létezik lelkiisme
ret-furdalás a III. évezredben is).

Szent Ágoston Vallomásmból érdemes föleleveníteni a megtérését okozó aposto
li verset: "A nappal pedig már egészen közel van. (. ..) Éljünk tisztességesen, mint
nappal illik: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és ki
csapongásban (. .. ), hanem öltsétek magatokra Krisztust, és ne dédelgessétek teste
teket... " (Róm 13,12-13). Érdekes volna statisztikát készítenünk, hogy az "elkötele
zett" keresztények hányszor éjszakáznak e világ fiaihoz hasonló módon, hányszor
szükségbőlés hányszor az "Isten szerelméért".
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