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MÁTHÉ ANDREA

A virrasztás, mint...

"Majd mintegy kőhajftásnyira

eltávolodott tó1ük... rr (Lk 22,41)

... valami olyan, ami képes a szakadékot és a törést átívelni az emberi konkrét, rög
zített dimenziók és az Isteni Örökdimenzió között; ami a van és a lehetne, a
valóság és a vágyak közé beléphet (ha beengedésre talál): ahogy ez megjelenik
akkor és ott, amikor a tanítványok alszanak, Jézus pedig bizonyos távolságra elvo
nul, feltekint, imádkozik és jelen van (mindig, mindenhol) az Atya és a világ számára.

Ennek a törésnek, szakadéknak az átívelésére, áthidalására tett és megteendő

mindennapi kísérletek, 'gondolatban, szóban, cselekedetben' [még talán a mulasz
tásokban is (?)] - számomra most valami ilyesmi a virrasztás jelentése. Hogy sike
rüljön minden nap, legalább egy egészen kicsit közelebb jutni a létíezésihez és eltá
volodni a saját (kis) élettől. Könnyedén, lazán, komolyan. Olyan igazi szabadság,
amely ott rejtőzködikaz érzéki ösztönök és a csalfa ráció valójában szubhumánná
tett, de abszolút humánnak vélt természetére kihegyezett világ kihívására adott
válaszlehetőségben:figyelmes jelenlét, tapintatos tekintet és bizonyos távolságtar
tás. Ahogy ott, a Kertben, az akkori most mindigében megmutatkozott.

Jelen lenni, figyelemmel mindarra és mindazokra, amik és akik vannak: nem
bekebelezni és rátelepedni, nem kisajátítani, hanem hagyni, és úgy nézni rájuk,
hogy valóban lehessenek: hogy az 'élj', a 'legyél' tudjon megmozdulni és felfényle
ni bennük, rajtuk. Észrevenni és különbséget tenni, de nem kűlső, kívülálló szem
mel, ítélkezőn, hanem intrinzikusan, belső átgondolásokból, átelmélkedésekből

megnyílva. Nem kint jobbra vagy balra nézelódni, forogni, forgolódni, hanem be
lülre figyelve, hallgatva, bentről indulva élni, ami segít a kint-ben megállni, és fel
nézni; felfelé nézni. Magamból. Kifelé. Mindenfelé. Mindenfélére. Mindenkire. Ta
pintatosan. Nem letapogatva. Tudva, hogy mindennek és mindenkinek van titka,
amit nem szabad megsérteni. Megvárni, míg magától feltárja vagy feltárul. Vagy
megnyugodni abban, ha zárva marad. Nem más emberek életét lesni és akarni, ha
nem a sajátommal- a nekem adományozottal- kezdeni valamit; pontosabban. fel
fedezni, hogy mire adatott.
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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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