
vagy egy-egy keresztény közösség kiadványai. A Vigiliának ezek között kell megke
resnie a maga helyét, s ez annál nehezebb, mert ezekben a folyóiratokban sokszor
ugyanazok publikálnak, s ugyanakkor ezek kénytelen-kelletlen egymással"vetél
kednek" az olvasók bizalmáért, érdeklődéséért,de az egyre véknyabban csordogá
ló anyagi támogatásért is, amely nélkül képtelenek volnának fennmaradni.

A Vigiliának - hagyományaihoz híven, de megújulásra mindig készen - saját
arccal kell rendelkeznie. Hagyományainak megfelelőenazt is vállalva, hogya ma
gyar olvasóközönség előtt világranyíló ablak legyen, bemutatva, követve a "zsinat
utáni egyház" sokszor bonyolultnak látszó életét.

Nyilván minél többféleképpen meg kell szólítania, sőt talán meg is kell szólal
tatnia olvasótáborát. Ahogyan teszi: könyvekkel is, ahogyan tette: összejövetelek
kel, vidéki rendezvényekkel is, talán az elektronikus információ lehetőségeinek

felhasználásával is. Olvasótábora akkor lesz továbbra is, ha szerzőket tud meg
nyerni nemcsak egy-egy cikk megírására, hanem lazább-szorosabb, de hűséges

kapcsolatra, s tud olyan szoros magot összehozni, együtt-tartani, amelybe állandó
munkatársak tartoznak, akik felelősségetéreznek azért, hogya folyóirat szolgálata
folytatódjék. Magam meg vagyok győződve arról, hogy szükség van rá, de ez a
szükséglet talán nem olyan egyértelműenjelentkezik, mint hetven éve, vagy mint a
diktatúra évtizedeiben.

JÓKAI ANNA

A virrasztás: az írástudónak kötelessége

A fizikai alvás pótolja a lélek kiáramlott energiáit. De ha a lélek aluszékony, meg
lehet, burjánzik a fizikum, életet tartó formája mégis szétesik.

Virrasztani nehéz. Hogy mennyire nehéz, azt éppen a tanítványok példája mu
tatja. Krisztus vérkönnyei a legteljesebb magányban hullanak: a kiválasztottak sem
voltak képesek ébren maradni - pedig Ö maga kérte meg őket erre. Oly bódulatba
merültek, hogy - János kivételével- csak Pünkösd után világosodtak meg igazán.
Ma sincs másképpen: az igyekezet megvan, de a szürkületben el-elbóbiskol az em
ber, s amikor felriad, rendszerint már bajra. Esetenként pedig büszke képességeire,
hogy lám, alvás nélkül mily hosszú ideig bírja, vagy panaszolja, le sem hunyta éjjel
a szemét ...

A virrasztás nem csupán a nem-alvás ténye.
A virrasztás

nem
krónikus álmatlanság, izzadt forgolódás a gyűrt

párnák között
nem

átmulatott éjszakák duhaj mámora, talp-alá
húzott zeneszóval
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nem
vadászles a zörgő avarban, csőre töltött
puskára támaszkodva

nem
a fájdalom agressziója a gyötrött szervezet ellen

és nem
monoton-ajak ima, zsibbadó aggyal és fásult szívvel

de nem is
vetélkedő: ki bírja tovább?

A virrasztás
önként vállalt szolgálat
megfeszített összpontosítás
fegyelem az indulatokban
figyelem a környezetre és a belvalóra
fogadása a jóval-érkezőnek

a settenkedő ártalmasok leleplezése
védelem és elhárítás
szolidaritás a szenvedővel

emlékezés a világteremtés hajnalára
rendíthetetlen várakozás Isten verőfényes delére.

Az írástudó felelőssége: a javallatot kötelességként magára veszi-e?
Hogyan akar élni?

mély alvás-tudatban, mindenre, ami valóban
fontos, érzéketlenül?
álom-tudatban, ösztönei kénye-kedvére, gondolat
utánzatai színes, összecsomózott gombolyag
jába gabalyodva? A felszín csillogtatásában
élvezkedve?
vagy végre megébredt tudatban, részben éles
fájdalommal

hogy még csak itt tartunk,
részben bizakodó reménnyel

hogy igenis, látjuk az utat a helyes
irányba!

Ha a só megízetlenül, ki sózza meg?
Ha a strázsa hortyog, ki serkenti fel?
Ha az írástudó butít, ki vezet bölcsességre?
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