
lősségét" a katolikus Vigilia őrizhetné, vagy ismét felfedezhetné, netán helyreállít
hatná súlyosan csorbult becsületét, mert a keresztény léleknek szabad másként
tennie, mint világának, környezetének ordas törvényei és konvenciói sugallják.
"Tudjuk, hogy ez sokak szemében »botrány vagy oktalanság«, de tudjuk azt, hogy
sokan, nagyon sokan lesznek, akik a maguk lelke hangját hallják ki szavunkból."
Ha az életre kapott keresztény szabadság zászlóját sikerül a magasba emelnie, ak
kor a Vigilia ismét meghívhatja az embereket "testvéri szeretettel: jertek, virrassza
tok és imádkozzatok velünk!"

VASADl PÉTER

Aki szeret, az virraszt

Évtizedekkel ezelőtt, egy szombati napon fogtam a telefont, s fölhívtam az Új
Ember szerkesztőségét.Az ügyeletes újságírót kértem. Különös, magas, fényes
hang válaszolt, pontosan ejtve a szavakat: Én vagyok az, Pilinszky János. Tessék
parancsolni. .. Mondtam, együtt van tucatnyi versem, belenézne-e, megmutat
nám neki. Ha lehet, még ma. Nézze, válaszolta Pilinszky, most van tíz óra, ha egy
órán belül ideér, találkozhatunk... Ott leszek fél óra múlva, örvendeztem a kagy
lóba. Szabad a nevét? - kérdezte Pilinszky. Megmondtam. Jó, várom ... Így kez
dődött. Kaptam magam, a nem túl vaskos paksamétát, s ennek a (z előre nyújtott
kézhez hasonló) szónak, "várom" a melegével, s nem kis izgalommal mentem föl
a szerkesztőségi ajtóhoz kanyargó lépcsőn.

Summa: Pilinszky kiválasztott négy verset azzal, hogy "átadom ezeket Sík Sán
dornak", mondott néhány megfontolt, halk, bíztató szót, s elköszöntem. Sándor
bácsi rövidesen üzent; keressem föl a piarista rendházban ekkor és ekkor. Kopog
tattam a dupla ajtón. Sápadt arca megjelent az ajtórésben, s betessékelt. Úgy emlék
szem, kis fadobogón volt a karszéke. Értékelte a verseimet, egyik másik margójára
kérdőjelet tett, s szó szerint ezeket mondta: "Örülök a jelentkezésednek." Letege
zett. Olyan szép volt a keze, halvány, eres, oly beszédes, hogy búcsúzáskor, nem is
tudom, milyen ösztönzésre, kezet akartam csókolni neki. Finoman elhúzódott, a
vállamhoz ért, s mosolygott.

Azt hiszem, a Belvárosi kávéházban volt (ott is - nagy - fadobogón?) a Vigilia
törzsasztala. Meghívást kaptam az egyik összejövetelre. A Sík Sándorral szemben
lévő oldalon ültem addig ismeretlen emberek kőzött, Egyszer csak Sándor bácsi (ő
mondta, hogy így szólítsam) határozottan rám nézett, s jobb keze mutatóujját be
görbítve áthívott magához. Mikor odamentem hozzá, azt mondta, hozz ide egy
széket,,,s beszélj magadról". Atyavilág. Szűkős volt a hely, háttal ült nekem, kissé
jobbra hajolt, hogy én - tán egy arasszal lejjebb - súgjak neki valamit. Mintha gyón
tatott volna. Igyekeztem értelmesen összehozni néhány fontosnak tetsző monda
tot, ő bólogatott, majd rám pillantott, megérintette a kezemet, s ennyit mondott:
"Még találkozunk."
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Egy délelőttőn. mikor már az Új Embernél dolgoztam - több-kevesebb sikerrel
-, jön be valaki a szobába vezető keskeny folyosón, világos ballonkabátban. kezé
ben viseltes táskával. Szép, domború homloka van, hátrafésült haja, nyugodt te
kintete: Szóval te vagy ez és ez. Tudod, hova jöttél? Azt hiszem, igen, feleltem. Dol
gozz sokat és jól, mondta, egyébbel ne törődj. Ha van valami nehézséged,
megtalálsz a Vigiliában. Rónay György vagyok.

Hármójukból két dolgot értettem meg: először, hogy nem csak éjszaka virrasz
tunk. A virrasztás a szív ébersége. A virrasztó szív álmában is éber. Másodszor,
hogy sosem virrasztunk egyedül, de néha nagyon magányosan.

Ami a hitben velünk történik, nem kedvel semmiféle elnyugvást, viszont mély
békességet ad. Ez a békesség azonban Jézusé, tőle való, tehát dinamikus, türel
mes és türelmetlen is, sarkall valamire, egységbe rendez és meg is oszt, hozzáad
és leválaszt, igent követel s nemet, megállít a főúton és mellékútra terel, ujjongást
kelt bennünk és elutasítást is, megölel és félreállít; magas lángon égő élet tehát
az, ami velünk a hitben történik. Maga Jézus Krisztus. Másképpen: mint mélyeb
ben megalapozott isteni rend, amely emberileg akár föl is forgat, szenvedést
okoz, sötétbe vezethet, de nagy fénnyel bíztat. Mindent ingyen ad, mégis, semmit
sem ad ingyen. A hit maga a virrasztás.

Van egy olyan virrasztás is, amely fegyverre támaszkodik, s a valahol biztosan
lopakodó, gyilkos szándékú ellenségre összpontosít. Aki közeledik. És ölni akar.
Ez a fajta virrasztás nem ismer kíméletet, ellankadást, irgalmat. Kettejük közül az
egyiknek meg kell halnia.

Aki miatt mi virrasztunk, az halt meg. 6 volt, s ma is ő a legnagyobb Virrasztó.
Arra az életre vigyázunk, amely igazság is, és azért vigyázunk, hogy az ő halála,
mely öröklétré lett, élet maradjon az alvók között is, és igazság az igaztalanok kö
zött is. Hogy ez az igazság majd ítélkezni fog az igaztalanokon. az a virrasztó
dolga. Amit eddig biztosan tudunk, az, hogy ítélkezni fog rajtunk is. A mi vir
rasztásunk azonban minden jóra fölhatalmaz minket, de sem előjogként, sem bi
zonyosságként nem zsebelhetjük be ezt a "jót". Elég a virrasztónak az, hogy sze
retetből virraszt. Örökös figyelmét nemcsak a külső-belsö veszélyekre függeszti,
hanem mindenekelőttaz őt éltető Lélekre, aki az Úr szerelme.

Ugyan mit tett (szerelmes egybekelésük előtt) a Menyasszony és a Vőlegény az
Énekek énekében? Sóhajtoztak és virrasztottak egymásért. Átkiáltottak az éjsza-
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kán, figyelték a Folyó túlsó partján osonásuk nesze it, hol rezzen meg a levél a sö
tét bokrokban, s izgatottan keresték a gázlót, hogy végre megölelhessék egymást.
Az ember azokért virraszt, akiket szeret. Ki merné s tudná megnevezni, kit ne
szeressen?

"'""I<

Hogy mi a szeretet, ez a kérdés izgatja a virrasztót. Felelni erre a kérdésre annyi,
mint virrasztani. Bár van biztos válaszunk: a szeretet Isten. De ez a válasz annyit
jelent, hogy kértem egy vödör vizet, s helyette megérkezett a tenger. S azóta itt
hullámzik minden oldalon. Elönt, elsodor, magában foglal, s ami a legkülönö
sebb, azt érteti meg velem, hogy élni csak elsodorva lehet érdemes. Nem pedig
kiadagolva. Van halálfélelem-íze az elsodortatásnak, ezt nem lehet letagadnunk,
de kimondatlan élet keletkezik abból, hogy épp az tart meg, ami - úgy tetszik 
kimossa lábam alól a talajt. Ahol tehát virrasztanak, ott kivirágzik a föld, kert nő
a falak közt, megszépül az emberi test, elmélyül a szellem és a lélek, értelmét
veszti a versengés, a gyűlölet, az eszement kapkodás és sietség, nincs, miért ha
zudni, s a teremtés, úgy, ahogyan van, éjféli zsolozsmába kezd.

VÁSÁRYTAMÁS

A virrasztásról

A virrasztás előkészületarra, hogy az ember valóban tiszta fejjel és tiszta lélekkel
végezze a feladatait, az igazán nagy feladatait. Nem véletlenül alakult ki, gondol
junk csak a szeritekre. a régi nagy prófétákra, akik kolostorba vagy pusztába vo
nultak lélekben és testben megtisztulni. A magány, a befelé fordulás egyben sajá
tos fizikai állapotot is jelent, törekvést arra, hogy az ember teste, amelyben a lelke
lakozik és az értelme működik, megfelelő keret legyen szelleme számára. Mert az
embernek bármennyire tiszták is a gondolatai, bármennyire kész is a lelke, ha a
teste erőtlen, nem képes elvégezni feladatait. Ahogy Pál apostol mondja: a lélek
kész, de a test erőtlen. A test is mi vagyunk, azzal is kell törődnünk, még az is na
gyon fontos, hopy az ember mit eszik és mit iszik, vagy hogy éppen mikor és
mennyit böjtöl. En művészként is megtapasztaltam, milyen nagymértékben befo
lyásolja a zenei produkciót, hogy például hogyan étkezem hangverseny előtt.

Nagyon fontos, hogya fizikai kondíció összhangban legyen az elvégzendő lelki
feladattal. Ha böjtölünk, jobban működik a szellem, jobban működik az agy. Va
lamikor a pályám kezdetén még abban a tévhitben éltem, hogy egy-egy hangver
senyelőttminél több erőt kell gyűjtenem, vagyis jó sokat kell ennem. Aztán álta
lában mégis borzasztó rosszul éreztem magam a hangversenyeimen. Egy
alkalommal Angliában járva nem jutottam ételhez a hangverseny előtt, ráadásul
Rachmanyinov III. zongoraversenyét játszottam, ami borzasztó nehéz, és hát meg
voltam győződve, hogy botrány lesz - végül is életemben olyan jól még nem ját-
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