
VÖRÖS ISTVÁN

Két példa, miért nem szabad
túl korán elaludni

1982 tavaszán Mezey Katalin elvitte a verseimet a Vigilia szerkesztőségébe. Har
madik gimnazista voltam akkor. Hogy mért pont oda, annak története van. Ez a
történet az én legszemélyesebb történetem, az önmagamra való rátalálás története.
1979-ben úgy választottam gimnáziumot, hogy még természettudósnak készül
tem, a fizika, kémia, csillagászat érdekeltek. Mindehhez világnézetemet aggályta
lan gyermeki materializmus jellemezte. Ami alighanem a rendszer ideológiájába
vetett idealisztikus bizaimon is alapult. A vallásokat történeti jelenségnek gon
doltam, az irodalmat szerettem ugyan, de a költészet hasznát és mibenlétét az,
amit az iskolából kaptam, nem tudta megértetni velem. Körülbelül úgy tűnt ak
kor, hogya versek az osztályharcok történetét illusztrálják, mégpedig meglehető

sen unalmasan. De minden gimnáziumi év egy-egy újabb átrendeződést hozott.
Másodikra kiderült számomra, hogy amit a természettudományokban keresek,
az nem egészen az, amit adni hajlandók. A világ sokszínűségét, a lehetőségek

gazdag tárházát, az alternatív világok esélyét. Ezt egyre inkább az irodalomban
fedeztem fel. Az írás azonban egész más, mint az olvasás. Az olvasónak nem
kell, és nem is lehet olyan messze elmenni, mint az írónak. Az írói munka besza
kítja a reális világ falát, ablakot nyit az ismeretlenbe, az anyagi világon túliba.
Másodikos koromban rengeteg verset írtam, ezek a versek még nem érték el a kö
zölhetőség határát, ugyanakkor intenzíven ismertettek meg azokkal a tartomá
nyokkal, ahonnan csakugyan ki lehet hozni valami izgalmast, titokzatost. Persze
az olvasmányok is sokat segítettek, Dosztojevszkij és Pilinszky jelentett fölszaba
dító élményt, formálta át világlátásomat. Ráébredtem, hogya materializmus csak
részterülete az idealizmusnak, hogy számos olyan összefüggés létezik, mely nem
deríthető föl kísérlettel, és nem írható le racionálisan. Az irodalomban épp annak
kifejezése kezdett érdekelni, ami nem mondható el. Egy este lefekvés után várat
lan tisztánlátással rádöbbentem, hogy eddig írt verseim rosszak. A befüggönyö
zetlen ablakon át az ágyamra világított egy közeli ház tetején levő zöld neonrek
lám. Szerencsémre felismerésemben már benne volt az is, hogy akkor hogyan
kell a továbbiakban írnom. Nem omlottam össze, hanem képzeletbeli gyertyát
gyújtottam egy képzeletbeli papír fölött, tudtam, hogyan kell csinálni, de nem
tudtam volna megfogalmazni. Ma se tudnám. 17 éves voltam akkor.

Az ezután született darabokat már felismerésem szellemében írtam. Ezeket a
verseket vitte be Mezey Katalin a Vigilia szerkesztőségébe. És az akkori főszerkesz
tő, Hegyi Béla szeretettel, érdeklődéssel és a fölfedezés gesztusával fogadta őket.

Sőt, nem sokkal késöbb osztálytársam és barátom, Tengerdi Tibor verseit is, akivel
sokat segítettünk egymásnak közös irodalmi kalandozásainkkal. A fölfedezettség
érzése boldoggá tett. Rendszeresen ellátogattunk a szerkesztőségbe, ahol hajlan
dóknak mutatkoztak foglakozni velünk, és szellemi fejlődésünkreodafigyelni. He
gyi Béla ajánlotta figyelmembe Vasadi Péter munkásságát, akinek kötetét rögtön
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megvettem, és matek óra (és a pad) alatt azt olvastuk több irodalomkedvelőbará
tommal. Vasadi Pétert bő tíz évvel késöbb személyesen is megismertem, a vele való
találkozások mindig kivételes élményt jelentenek.

Olyan szerencsésen alakult a gimnáziumi pályám, hogy az utolsó két évben ma
gyartanárom Kamarás Istvánné lett, akinek irodalmi ízlése, világlátása rokon volt
az enyémmel, az osztályban létrejött irodalomkedvelőkörével. Amikor 1983 janu
árjában megjelent két oldalas versblokkom, nem kerülte el a figyeimét. Azok a ver
sek, ha nem is mind került bele későbbi köteteimbe, vállalhatók, közel állnak ah
hoz, amit ma is csinálok.

Szívesen emlékszem arra a hideg januári hétfő reggelre, mikor a Krisztina körút
Moszkva téri végénél vártam az ötös buszra, és az újságosnál végre megvolt az új
Vigilia. Illyés Gyula és a pápa versei is szerepeltek ugyanabban a számban. Ennél
ünnepibb költővé avatást el se lehetett volna képzelni. 7-8 vers, egy bevezetőkis
esszé (Mezey Katalin írta). Bevittem magammal az osztályba, lobogtattam. min
denkinek az orra alá dugtam. úgy éreztem, igazoltam döntésemet. a természettu
dománytól az irodalomhoz való átpártolást. Pár nap múlva egy katonátóllevelet
kaptam, akit annyira megragadtak ezek az írások, hogy élményét meg akarta osz
tani velem. Ilyen teljesen spontán olvasói levelet, bár számos pozitív visszajelzés
ben volt már részem, ha jól emlékszem, azóta se kaptam. Bizonyos értelemben pá
lyám csúcsára jutottam első publikációmmal. A levél írója előfelvett bölcsész volt,
később egy kisegyház hittudományi akadémiáján lett tanár, birtokomban van egy
Poncius Pilátusról szóló könyve.

Persze ez a hirtelen siker, melynek révén szinte csodagyereknek éreztem magam,
bár nem egészen voltam már gyerek, és inkább azon csodálkoztam, ha valaki nem ír,
ha úgy is ki tudja alakítani a maga és a világ közötti egyensúlyt, hogy azt nem fogal
mazza meg, ez a biztatásul szolgáló siker vissza kellett vonuljon. Ami akkor olyan
lendületesen kezdődött(a következő számban már én mutathattam be a barátom ver
seit), aztán más tempóban folytatódott. Kiderült, hogy én nem a rövid utakra vagyok
teremtve. Már megtalált hangomat különbözö irányokban el-elhagytam, jóval ke
vésbé kész írások következtek 1985-86-ig. Az egyetemre nem vettek föl, ugyanazon
év szeptemberében, mikor verseimmel bemutatkoztam, a Szépművészeti Múzeum
lépcsőjén találtam magam, ahol mint kisegítő galambürüléket söprögettem. Persze
többnyire nem a legrövidebb út a legjobb, nem is volt bennem különösebb türelmet
lenség, tulajdonképpen természetesnek vettem az akadályokat, az egyetemre három
év főiskola után csak 1987-ben kerültem, de akkor már cseh-magyar szakra, követke
ző évben meg is jelent első versfüzetem. A rendszerváltást egyetemistaként éltem
meg. A gyakorlatban nekünk még nem sok kihatásunk volt az eseményekre, de az
ember mégis úgy érezte, hogy mindent ő csinál. Hogy ő, nem egyedül, de barátaival,
meg az egyetemi büfé folyosóján beszélgető félidegenekkel és félismerősökkel a
szellemi vezetője a változásnak. Talán ez gyakran így is van. Nem ugyanaz teszi a
dolgokat, mint aki gondolja. (És akkor még nem beszéltünk Istenről, akinek a be
avatkozása vagy nem beavatkozása a legrejtélyesebb és legtitokzatosabb.)

Aztán eljött az a pillanat, amikor a nagy történések és a személyes történések
között elpattant a közvetlen kapocs. Hosszú szünet után újra publikálni kezdtem a
Vigiliában, például jelentős cseh katolikus költők (Jakub Deml, Jan Zahradníéek)

198



verseinek fordításait. Egy éjszaka nem tudtam elaludni, idegen helyen voltam,
nem messze Fátimától, mikor éteri énekszó riasztott fel és andalított el. Egy kes
keny padkán próbáltam aludni, széket kellett magam mellé állítsak, hogya karo
mat legyen hová tenni. Aztán szekér gördült alám angyali kocsisokkal és elindul
tunk. Az iram egyre gyorsult, az irány vízszintesből függőlegessé kezdett válni.
Már nem képek, hanem áramlások vettek körül. A színük barnától az aranysárga
felé tolódott. Úgy emelkedtem, mint Kis Mukk, akit a szökőkút vize maga fölé dob.
De ez nem víz volt, és egyszerre jött szembe is. Zuhantam fölfelé olyan sebességgel,
hogy az lassan mozdulatlanságnak tűnt. Ami aztán történt, arról nem tudom, sza
bad-e beszélnem. Nem sokkal később elaludtam, a kezem, a karom csupa kiütés
lett. Néhány hónappal késóbb betöltöttem 40. életévemet.

XERAVITS GÉZA

A velünk virrasztó Isten

A "virrasztani" ige nem tartozik a Szentírás leggyakrabban használt kifejezései
közé. Az a néhány hely, ahol megtaláljuk, mégis különös jelentőségetkölcsönöz
neki. Jézus az evangéliumban kétszer figyelmeztet a virrasztás fontosságára.
Lukácsnál a hű és gonosz intéző példabeszédében így tanít: Boldogok azoka ezol
gák,akiket, midőn eljön az úr, virrasztva talál (Lk 12,37). E mondat - melyet talán a
közelre várt úrjövet tapasztalatával adott az ősgyülekezet Jézus ajkára - a
parúzia egyre távolabb kerülésével a keresztény eszkatologikus etika egyik
kulcskifejezésévé tette a virrasztást, együtt Pálnak olyan, hasonló megfontolásból
eredeztethetőbuzdításaival, mint amit a korintusiakhoz írt első levél végén talá
lunk: virrasszatok, álljatok meg a hitben (IKor 16,13), vagy a tesszalonikaiakhoz írt
figyelmeztetésben: tehát ne aludjunk, mint a többiek, hanem virrasszunk, és legyünk
józanok (ITessz 5,6). Végső beteljesedésünk, ami egyben a visszafordíthatatlan
megítélés pillanata is, virrasztó figyelmet igényel a keresztényektől. Nem vélet
len, hogy a Jelenések könyve hatodik angyala az eljövendő Ur nevében Lukács
fentebbi részére utal: Íme,eljövök, mint a tolvaj; boldog a virrasztó és ruhájának őrzője,

hogy nem meztelenül járkál, s nem válik nyilvánvalóvá szemérmetlensége (Jel 16,15).
Az Olajfák hegyén gyötrődő Jézus szenvedése kezdetén szinte könyörög vele

levő apostolainak: virrasszatok és imádkozzatok, hogy ne menjetek kísértésre (Mt
26,41par). Ez a már-már elkeseredett kiáltása barátaihoz azonban más irányba mu
tat, mint a fentebbi igehelyek, éppúgy, mint a Pál tekintélyével író szerző intése a
kolosszéi gyülekezetnek: tartsatok kiaz imában, virrasszatok abban hálaadással (Kol4,2).A
virrasztásnak itt nincs eszkatológiai vetülete, sokkal inkább egzisztenciális értelmű. A
virrasztás lehetőségeket hordoz magában: közösséget teremthet, támogathat, meg
tarthat. Ott, ahol a kommunikáció megszokott formái véget érnek, mert véget érnek az
élet megszokott struktúrái, mert a hétköznapok tovább peregnek ugyan, de minden
megszokott fogódzópont ködbe burkolódik, ott nem marad más, mint a virrasztás.
Ahogy Sík Sándor írja: "a virraszt ige többes számú alanyt kíván maga mellé".
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