
hogy hazaérkezzen. Otthon lenni immár az Istennel való teljes élet
körben, nos ez a béke. Azt kívánom a Vigilia olvasóinak, hallják
meg ezt a krisztusi hívást, és induljanak el arra az igazi nagy za
rándoklatra, melynek célja nem egy távoli különös hely, honnan
még haza is kell majd mennünk, hanem ellenkezőleg, az az ország,
az az igazi otthon, melybe Isten Krisztus által meghívott minket.

CllGÁNY GYŐRGY Zoszima gyertyái
Költő A tett elég csak, nincs mit mondani.

Ahogya hajnal-lélegzet csöndjében
hirtelen kinyl1t virág szirmai 
bocsánatunk is legyen észrevétlen.

Valamely tévedésünket elismerve
többet emelünka világon,
mintha fölfedeznénk száz igazságot,
s ha megvalljuk valamely hibánkat,
az nagyobb világosságot kelt,
mint erényeink összes csillogása.

"""l"

Ami az iMbe hullt,
többé nem változik 
szólt Zoszima sztarec.
Be sem hatolhat semmi
a megtörténtbe, csak a bűnbocsánat,

mely sírjából hívja elő és megmásítja
a múltat. Isten, aki a jövóven mondandó
fo/lászt is most hallgatja meg.

*
Ha elszórva minden tudást,
elfogadjuk a kisebbedést is,
ha tehetetlen gyermekké leszünk,
méltatlanok a szólásra. Ha békén
fogyatkozunk el gondolatainkban,
talán már övéi volnánk -
szólt újra Zoszima sztarec.

Közel a gyermekhez, távol csillagoktól,
szorgos szívbe hátrált hit rémidetcoel
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DÉR ANDRÁS

Rendező

képesek vagtjllnk-e vakság botrányában
jövendő szeretet arcát nélkülözni?
Mert színró1-színre csak égitestet látunk 
barmokkal ácsorgunk szalmaszagú éjben:
létünk istállója, világvégi jászol -
elménknek legszörnyűbb szemfényvesztése, ha
nem lehelte szánkba életét a szentség,

Kezébó1 dereng föl a hideg viasz~fény.

Hajnalban fújja el Zoszima a gyertyát.

Terepviszonyok
1989. december eleje lehetett. A Moszkva téren fáztunk barátom
mal, valaki harmadikra várva, akit nem is ismertünk, és azon 010

rogtunk, hogy mért kellett épp ilyen fagyos, cúgos helyre találkozót
megbeszélni. Hogy talpa ne fagy jon az aszfalthoz. azt mondta, jár
egyet és cigit is vesz, bár nem nagy dohányos, de legalább ideigle
nesen melegít. Egy forralt bor, inkább az kellene. Vagy egy mele
gebb találkahely. Valami kocsma, például. Ahogy így belül okosan
eldumáltam magammal, szemem egy társaságra tapadt, akik egy
baboskendős fázós kutya körül álldogáltak. Valószínűleg túl nyíltan
és hosszan pásztázhatott rajtuk tekintetem, mert egyikőjük (tépett
kabát, fekete posztósapka és fülében számtalan pirszing) hozzám
lépett. Cigit azt hiába kért, tétován ácsorgott, mint akinek nem jut
eszébe valami, amire pedig korábban rákészült, aztán nem pattant
le, hanem kérdezősködnikezdett. Hogy olvastam-e a Bibliát. Elég
valószínűtlenül hangzott a kérdés áporodott, foghíjas szájából, úgy
hogy visszakérdeztem. Szótagolta, közben kisujja piszkos körmével
a fülét kapirgálta. Bólíntottam. Kis, piros nyelve elégedetten szaladt
körbe cserepes ajkain. Néhány fenyőfarakéta húzott el mellettünk
vízszintesen. szövetkabát-hónalj alá szorítva. Na, és mi a helyzet az
első emberpárral, faggatózott tovább. Mondtam, hogy tudomásom
szerint addig minden rendben volt, míg ármányos sugalmazásra
nem torkoskodtak. Ebben egyetértettünk. Ekkor egy másik figura is
hozzánk csapódott, megpróbált levenni egy százasra, majd haverja
válla mögül belehallgatott társalgásunkba. Mire mehet ki ez a játék,
forgott agyamban a kérdés, és közben elmulasztottam a gyors vá
laszt, de zilált vizsgáztatóm engedékenyen lehetőséget adott a javí
tásra. Mózes öt könyvébe bonyolódtunk, én az elsőre a Teremtést
mondtarn. ő szerinte az a Genezis. Elégedetlenül csóválta a fejét,
megkínzott professzorra emlékeztetett, aki buta diákjai elől emigrált
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