
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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Noviciátusom helyéről, a chevetogne-i monasztikus közösségbőlmagammal
hozott legszebb élményeim a virrasztásokhoz kapcsolódnak. De Egyiptomban is,
Szent Arszeniosz nagy virrasztásainak helyén, ahol az ókori szent szombat délutá
nonként a napnak háttal kitárta karjait, s csak a napkeltét megpillantva eresztette
le, azt tapasztalhattam meg, hogyavasárnapra virradó éjszakát közösen végig
imádkozni hallatlanul fölemelődolog. (S megnyugtató is, hiszen magam is bevall
hatom, hogy este még háborogtam azért, hogya Deir el Baramusz monostorért fe
lelős püspök miért tagadta meg a szállást a külföldiektől, hajnalra azonban elszállt
a zúgolódásom.)

Szerzetesközösségeinkben a vigilia az ünnepre, az örömre való készülődésideje
és állapota. Akár este húzódik el éjfélig a zsolozsma, akár a virradat előtt ismétlő

dik a zsoltáros szava: "Virradatot megelőzvekiáltok, mert a te igéidben igen bí
zom. Szemeim fölnyílnak hozzád hajnal előtt, hogyelmélkedjem beszédeidről."

Szombat éjszakai virrasztásaink legősibbmottója az Efezusi levél szerzője által
idézett ősegyházihimnusz: "Ébredj, te álmos, támadj föl holtodból, és Krisztus rád
ragyog!" (5,14). Hiszen amióta "a hét elsőnapjának" hajnalán új korszakot nyitott a
Föltámadott, számunkra minden hajnalhasadás a Vele való végleges találkozás
előjele. Ahonnan az életet jelentő fényt és höt várjuk, onnan várjuk Urunk eljövetelét
is. Ezért is fontos a helyes "orientáció", a Napkelet felé virrasztás.

Szárdesz egyházközsége kemény üzenetet kapott a Jelenések könyvében. A
Mindentudótól érkező feddés végén szereplő"Ébredj föl" (Jel 3,2) igazából a "vir
rasztást" kifejező ige fordítása. Az "Ébredj föl" ott azt jelenti, hogy egy egyházban
hiába mennek flottul a dolgok, ha ez a közösség valójában alszik. Egy alvó vagy fél
álomban lankadó egyháznak pedig nincs jövője.

Nagy Szent Baszileiosz az ébredésre vonatkozó igét használta, amikor nagysze
rű beszédet mondott arról, hogy "Ügyelj magadra!" S az Evangéliumi Etika végén
döntő kérdésként ezzel zárt le mindent: "Mi jellemző a keresztény emberre? 
Hogy minden nap és minden órában virraszt [éberen őrködik], és hogy Isten tet
szése szerinti tökéletességben áll készen, mert tudja azt, hogy amelyik órában nem
számít rá, akkor jön el az Úr."

Ez az éberség tehát nem azt jelenti, hogy ne aludjunk eleget, hanem lelki ké
szültségben legyünk. Virrasztani nem elsősorban annyit jelent, hogy ébren mara
dunk éjfélig. Igaz ugyan, hogy annak idején a börtönben "Pál és Szilás éjféltájban
zsoltárokkal dicsérték Istent" (ApCsel 16,25). De a "virrasztást" kifejező igék nem
egyszer a figyelmet, a Messiás eljövetelének várását jelenti. "Vigyázzatok hát, mert
nem tudjátok, melyik órában érkezik Uratok... " (Mt 24,42) - írja Szent Máté. Krisz
tus újra eljövetelét is így kell várnunk. Lukács evangéliumában ugyanis erre a kö
zelgő második eljövetelére hívja fel figyelmünket az Úr: "Vigyázzatok magatokra,
hogyelne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegségben ésazevilági gondok között... Vir
rasszatok tehát szüntelenül és imádkozzatok..." (21,36). Ez a virrasztás a keresztény
legalapvetöbb tevékenysége. A keletiek .Jámpagyújtésí" zsoltára szerint "jobban,
mint az őr a hajnalt, várja lelkünk az Urat". Milyen feszült figyelemmel strázsál az
őr, s mennyire tevékeny a látszólagos tétlensége is! Egyházunknak is ilyen éberen
kellene virrasztania az Úrral való találkozás hajnalhasadásáig. Hogy majd mi is
halljuk: "Boldog az, aki virraszt, és őrzi ruháját" (Jel 16,15).

162



Antiochiai Szent Ignác írta a rómaiaknak: "Jó a világból Istenhez lenyugodni,
hogy benne keljek fel." Ez az a virradat, amelyre az Úr tanítványa vágyik. A "most
kezdek tanítvány lenni" alázatos fölvállalása, ahogya vértanú-püspök mondta:
"Akkor leszek igazán Krisztus tanítványa, amikor testemet sem látja majd a világ".
A "túlparti" hajnalhasadás várása a lényeg.

Virrasztani nemcsak annyit tesz, mint tudomásul venni Istent, hanem éberen fi
gyelni az Úr állandó jelenlétére. Tudatosítani azt, hogy jelen van az Isten. Minden
szóban, minden emberi tettben és minden emberi kapcsolatban. Ahogy ő legked
vesebb tanítványait meghívta kínszenvedése előestéjén az együtt-virrasztásra.
Még ma is sokunknak lelkiismeret-furdalást okozhat az Úr Péterékhez intézett sza
va: "Így hát nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok és imád
kozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!" Virrasztani annyit tesz, mint arra is figyelni,
hogy még a legapróbb bocsánatos bűnnel is el ne szakadjunk az ő személyes szere
tetétől. Hiszen a virrasztók különleges figyelmébe ajánlott "evilági gondok" a
magvető igéit is elfojtó tövisbokrokat jelentik.

A szerzetesközösségek első alapítója, Pakhómiosz hajdani tanítómesterétől,

Palamontól a folytonos imádságra és elmélkedésre kapott példát és buzdítást:
"Ahogy tanítottak, mindig imádságban és Isten igéjérőlvaló elmélkedésben töltöm
a fél éjszakát, sőt olykor az egész éjjelt."

Az éber egyház ma is az, amelyiknek tiszta hallású, az igére fülelő papjai, szer
zetesei és hívei vannak. "Vigiliájuk" nyitottságot jelent az új lehetőségekre, befoga
dóképességet, amelynek alapján a mai élet részeseivé válva növekedni is tudnak
"itt és most" .

Newman bíboros is hasonlóképpen magyarázta a virrasztást: "Nemcsak szeret
ni kell6t, hanem vágyódni is utána, fel is figyelni rá. (... ) Azok virrasztanak tehát
és várnak az Úrra, akik az 6 emlékével táplálkoznak, szavain csüggnek, mosolyá
ban élnek, keresik elismerést, kifinomult lélekkel eltalálják gondolatait, féltéke
nyek a tiszteletére." Szent Péter már ugyanezt a kettősséget írta le: "Eljön azonban
az Úr napja, mint a tolvaj ... az igazak azonban ragyogni fognak Isten országában"
(2Pét 3,10).

Virrasztunk akkor, ha ellenállunk korunk kísértéseinek, főként a mindenkit be
hálózó elvilágiasodásnak. Sokak szerint az "öreg kontinensnek" már "befellegzett".
De lehet, hogy Európa igazi hajnalhasadását még tovább is lesni-várni kell. Mert
még a fejekben és főként a szívekben nagy a sötétség, az igazi "felvilágosodás" ko
rántsem érkezett el. A III. évezred első fél évtizede világszinten a "terrorista-ellenes"
offenzívákkal telt el. Pedig a 127. zsoltár szerint "ha az Úr nem őrzi a várost, aki azt
őrzi, hiába virraszt". Hiába rendeli el "békefenntartó erőinek" nemzetközi csapat
összevonásait, hiába tölti álmatlan éjszakáit újabb és újabb országok lerohanásának
és "demokratikus átalakításának", vagyis "likvidásának" őrült tervével.

De nem csak a világpolitika csődjére kell gondolnunk. Egyszer egyénileg is be
kell vallanunk: nem igazán hatékonyavirrasztásunk. Olykor még egy órácskát
sem bírtunk virrasztani. Mi gyarló emberek még minden erőnketés éberségünket
összeszedve akaratlanul is nemegyszer elszenderülünk. Nagy vigasztalásunkra
szolgál, hogya zsoltáros meggyőződéseszerint "nem szendereg és nem alszik, ki
őrzi Izraelt" (Zsolt 121,4). A kinyilatkoztató Isten rajtam tartja szemét, ügyel rám
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személy szerint is, s még inkább gondja van közösségeinkre. Az Úr nem fárad el és
nem tehetetlen, mint Baál papjai: fInem alszik az, aki őriz téged" (Zsolt 121,3). Az ő

népe nincs magára hagyva. "Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet,
megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban" (Fil 4,6-7).

PÁLYI ANDRÁS

Válasz a Vigilia körkérdésére, 2005.

Megvallom, afféle hitehagyott katolikusként némi problémát jelent számomra, ha
követni próbálom az itt feltett kérdések logikáját, megpróbálok mégis válaszolni.

Virrasztás? Nekem bizony gyermekeim kiskori lázas vagy asztmás éjszakái jut
nak eszembe, amikor feleségemmel felváltva virrasztottunk a gyerekágy mellett.
Abban ott tényleg együtt volt minden, félelem és várakozás, kétségbeesés és re
mény, felelősség, tehetetlenség, epekedés a hajnal után; de ezt alighanem minden
szülő ismeri. Átvitt értelemben nem szoktam e szót használni, noha így is ismerem,
a "vigilia" liturgikus jelentésével is tisztában vagyok. A magam nyelvén azonban,
némileg hasonló értelemben, inkább éberségrőlbeszélnék, hisz gondolkodó és toll
forgató emberként megtanultam a József Attila-i leckét - ez a múlt század egyik
nyomasztó konklúziója -, hogya legártatlanabb, legjoviálisabb arcok is képesek
"új, ordas eszméket" uszítani ránk. Erről (is) szól Babits 1928-ban kelt megrendítő
esszéje, Az írástudók árulása.

Most levettem a polcról, négy évtized múltán elolvastam újra. A hatvanas évek
derekán egyetemistaként egyantikváriumban bukkantam rá Babits Életés irodalom
kötetére, ami akkor valóságos csodának tűnt, hisz gyakorlatilag indexen volt, ott
hon felütöttem, s egyből Az írástudók árulásánál kötöttem ki. A lélegzetem is elállt,
fejbeverő, kijózanító, felszabadító, revelatív olvasmány, egyszerre szellemi lény
nek éreztem magam. Az a kialakulatlan, megkésett kamasz, aki voltam, aki nem ta
lálta önmagát, aki a normál értelmiségi tájékozódás legelemibb lehetőségeitől is
meg volt fosztva, egy felejthetetlen pillanatra önmagára ébredt.

Most mégsem erről kell szólnom, hanem hogy ma mit jelent számomra.
Az írástudók árulása a magyar irodalom egyik legmegrázóbb és leghitelesebb

apokaliptikus víziója, csak Dosztojevszkij látomásaival említhető egy lapon. Ott
van benne persze a fasizmus és (valamivel halványabban) a bolsevizmus előérzete,

a Szellem Kultúrája ellen merényletre készülő Diktatúra, a lényege azonban a hú
szas-harmincas évek divatos antiintellektualizmusánál távolabbra mutat: hidegle
lős látlelet ez az Igazság, a Morál, a Szellem, az Ész Kultúrájának agóniájáról - e
nagy kezdóbetűkmind Babitstól valók -, annak a világképnek az összeomlásáról,
amelyet ma "hagyományos keresztény, európai értékrendnek" neveznénk, és
amelynek mostanság, mintegy magunk mögött tudva a diktatúrák tündöklését és
bukását, oly könnyen ünnepeljük a reneszánszát. De figyelmesen olvasva a babitsi
kórképet, fel kell tennünk magunknak a kérdést: ugyan mit változott azóta a világ?
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