
Őrizz meg minket,
virrasztókat!

Custodi nos, vigilantes!

I.

„Az éjszaka negyedik őrváltása idején 
Jézus a vízen járva feléjük közeledett” (Mt 14,25).

Jézus, amint jár a háborgó tenger színén. Közismert evangéliumi tör-
ténet, amelyet megannyiszor hallottunk. Látjuk magunk előtt Krisz-
tust, a bárkából kilépő Pétert, az ember süllyedését, majd kiemelke-
dését a hullámok közül. Lelkünk erőteljesen összpontosít az eseményre,
s eközben mintha elfeledkeznénk a térről és az időről, pedig ezek tud-
ják feltárni az elbeszélésnek azt a mélyrétegét, amely szíven kell, hogy
üssön mindannyiunkat.

A tér: a Genezáreti tó. Ez azonban csak a földrajzi behatárolása az evan-
gé liumi perikópa topográfiájának. Az esemény tere ennél sokkal össze-
tet tebb. Maga a tó mediális valóság, összeköt partokat, mikro-helyeket,
Jézus emberi életének pontszerű kereteit: a városokat és a pusztaságokat,
az ellenségeket és a barátokat, az egyedüllétet és a tömegekkel való ta-
lálkozásokat. A tó a mozgás tere. Ez még nyilvánvalóbbá válik a vihar
képében. Két mozdulatlanság áll előttünk: a hegyen imádkozó Jézus (v.
23) és a tenger sötét mélysége, amely félelemmel tölti el a tanítványok
szívét. E kettő között feszül ki a tó felszínének színpada: „a bárka pe-
dig már több stádiumnyira volt a parttól, hányták-vetették a hullámok,
mert ellenszél volt” (v. 24). Ez a tajtékzás magában hordozza „mikro-
kozmoszát”, a bárkát: ez háborgás a háborgásban, vihar a viharban.
A külső, természeti erők által keltett pusztító mozgás tükröződik az
apostolok félelmében, kiáltozásában, rettenetében. A kaotikus teret
egyetlen egy nyílegyenes mozgás rendezi: Jézus „odament hozzájuk
a tengeren járva” (v. 25). Abban a pillanatban, amikor a bárka belső
viharának mikrokozmosza Péter kilépésében találkozott Krisztusnak
a makrokozmoszt rendező vízen járásával, majd Krisztus belépett a tó-
felszínről a bárka belvilágába, „elállt a szél” (v. 32). A tér a zűrzavar tö-
redezettségéből átlépett a béke és a megnyugvás harmonikus egységébe.

Az idő: éjszaka, „a negyedik őrváltás idején” (v. 25). A legkegyet -
lenebb óra ez. Már majdnem letelt a sötétség ideje, szinte a küszö-
bön áll a hajnal pirkadása, annyira közel jött a nappal fénye, mint
az éjszaka során még egyszer sem — ám mégis ekkor lególmosabb
a fáradtság, legkiábrándítóbb az egész éjjeli hasztalan küszködés a
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hullámokkal és a széllel. Pont a cél előtti utolsó órában fogy el az erő,
a lelkesedés, és adja át helyét a csüggedésnek. Az idő drámaisága
azonban nem csak ebben rejlik. Az éjjeli történés közvetlen jelenéhez
kapcsolódik az első kenyérszaporítás közvetlen múltja (vv. 13–21) és
a beteggyógyítások közvetlen jövője (vv. 34–36). Mintha két „siker”
közé méltatlanul és alkalmatlanul befészkelné magát a kudarc. A vi-
harnak, Jézus háborgó hullámok között haladásának az ideje tulaj-
donképpen szerves része egy folyamatnak, amely az alásüllyedés és
a felemelkedés, a sötétség és a fény fázisain keresztül halad előre. A vi-
 har ideje a megtestesült Isten ideje, egészen a keresztig, amikor „sö-
tétség lett az egész földön” (Mt 27,45), s az agónia kiáltására vála-
szolva „a templom függönye kettészakadt felülről az aljáig, a föld
megrendült, a sziklák megrepedtek” (Mt 27,51).

Hát itt van a vigilia helye: Jézus életet adó stabilitása és az Isten fé-
nyétől elzárt sötét mélység halálos mozdulatlansága között, a hullámzó
tengerszínen, ahol egyedül a Mester haladása jelölhet ki irányt, egye-
nest, s hozhat rendet és békét. És íme, a vigilia ideje: az éjszaka legsú-
lyosabb, mégis a reményteljesüléshez legközelebbi órája, a világviharban
a kegyelem pillanata, amikor az orkán zúgásánál hatalmasabb csend-
ben lelkünkbe súgja az Úr: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,27).

II.

„Halálosan szomorú a lelkem, várjatok itt és virrasszatok velem”
(Mt 26,38).

Jézus nem azért mondja a tanítványainak: „Ne féljetek!”, mert fana-
tikus, vagy mert naiv, esetleg nem méri fel a valóság súlyát. A Get sze -
máné kertjében a realitás teljességgel ránehezedik, s a lelke megszo-
morodik bele. Az ő félelemmentessége nem a valóság nemismeretéből
fakad, hanem sokkal inkább a valóságot meghatározó Valóság szilárd
belső hitéből, az abból fakadó reményből. „Tudta ő jól, hogy mi lakik
az emberben” (Jn 2,25), belülről ismerte az emberi létet. De tudta azt
is, hogy kinek a képére és hasonlatosságára lett teremtve az ember (vö.
Ter 1,27–29). Nem a rossz realitását tagadja akkor, amikor meg akar-
ja szabadítani tanítványait a félelemtől, hanem a rosszat megelőző Va-
lóságra emlékezteti őket. Ezért is mondhatja tanítványainak az utol-
só vacsorán: „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok,
én legyőztem a világot” (Jn 16,33). Tény a bűn, a rossz, a halál. Ösz-
tönös emberi válasz a szomorúság és a félelem. Ugyanakkor van olyan
ténye a kegyelemnek, olyan ösztöne a hitnek, amely felül képes emel-
kedni ezeken az árnyékba borult dimenziókon.

John Henry Newman bíboros írta egyszer: a világban „Krisztus
ügye úgy hever, mint a haláltusában”.1 De mitől is lenne másként?
Nemcsak a fizikai univerzumban létezik az entrópia törvénye, az em-
beri kultúra világában is fellépnek újra és újra irányukat és céljukat
vesztett ösztönök, vágyak és törekvések, amelyek lefelé, az alacso-

1Idézi Eugen Biser:
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(1992), 255–266, 260.
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nyabb „energiaszint” felé mutatnak. A felemelkedéshez ideig-órá-
ig elég az erőfeszítés, egy idő után azonban egyre fontosabbá válik
a kegyelem. Mert hát „nem azon múlik, aki akar, vagy aki törekszik,
hanem a könyörülő Istenen” (Róm 9,16). A szörnyülködő, az ítélkező,
a megszóló, a szünet nélkül osztályozó és önmagát felsőbbrendűnek
érző kereszténység megfeledkezik arról az alapvető igazságról, hogy
mindenre s mindenkire áll: „Nem adhatok mást, csak mi lényegem”.
A bűn sebét hordozó világ magán viseli ősjelét. A halandó valóságban
megtestesülve Krisztus maga is haláltusát vív.

1980. október 14-én Basil Hume bíboros, westminsteri érsek má-
sodszor szólalt fel a család témájával foglalkozó általános rendes püs-
pöki szinóduson. Beszédében2 két álomképet vázolt fel az egyházról.
Az első egy zárt erődítmény volt, amelyben mindenki teljes enge-
delmességben várta a parancsot, s ahová a kívül lévő emberek kiál-
tásaiból semmi sem hatolt el. A második egy zarándok-egyház volt,
amely együtt járta az utat sok más emberrel. Az első kép Salamon temp-
lomára hasonlított, a második Ábrahám sátorára. Az elsőben az em-
ber belekapaszkodik a minden áron való biztonságba, a második so-
rán vállalja a bizonytalanságot. „A zarándok mindig keres, gondoltam,
és ez fájdalmas lehet. Olykor még maguk a zarándoklat vezetői sem
látnak tisztán. Olykor a többi zarándokkal együtt kell átélniük az agó-
niát”. Ezzel együtt a hívő ember soha nem felejtheti, hogy a világ, s
benne a többi ember „bátorításra szorul. Kedvesen, együtt érzőn, az
agóniát velük együtt elszenvedve kell beszélnünk velük… (…) Fel-
ébredtem, s azt mondtam: »Vidi, gratias« [Láttam, köszönöm].”

Előttünk áll immár a vigilia mikéntje: a sebesült Krisztussal meg-
 sebesülve, a valóságban a Valóságot keresve, alázattal, a haláltu sa kín-
ját is felvállalva, szüntelen reménnyel, a realitás félelmességén túlmutató
bizalommal kell odafordulnunk a világ, a másik ember felé. Aki vir-
raszt, az hús-vér szívű zarándok.

III.

„Virrasztok, és olyan vagyok, mint a magányos veréb a háztetőn”
(Zsolt 102,8).

Nehéz felvállalni a virrasztás zarándoklétét a világban. Ábrámnak
el kell hagynia ősei földjét, a megalapozott egzisztenciát. Mózesnek
nyolcvan esztendős korában kell visszatérnie arra a földre, ahonnan
gyilkosság miatt kényszerűen elmenekült, hogy aztán negyven éven
át csak hontalanként bolyongjon a hatalmas pusztaságban, kitéve nem-
 csak a természet erőinek, a sanyarúságnak, de még saját testvérei gya-
lázkodásának, elégedetlenkedésének, lázongásának is. A 102. zsol-
tár egy képbe sűríti azt a lelkiállapotot, amelyet nem egyszer a hívő
átél: „Virrasztok, és olyan vagyok, mint a magányos veréb a házte-
tőn” (v. 8). Jézus maga is átélte a látás, az értés magányosságát, ezért
nem csodálkozhatunk, hogy ha a nyomába szegődünk, ha az ő sze-

2http://www.catholicnews.
org.uk/content/download/

27334/182824/file/
Hume%20intervention.pdf
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mével akarjuk látni a valóságot, akkor soha nem fogunk hatalmas
tömeg körében, emberi biztonsággal övezve előrehaladni. Prófétai
létet nyertünk megkeresztelésünk pillanatában, s ennek ára van. Át-
oltódtunk egy másik fának a törzsébe, polgárai lettünk egy másik
hazának, ami korábban otthon volt, most már a zarándoklás helye.
Ez persze nem a világtól való eloldódást, a világ gyűlölését jelenti.
A prófétának szeretnie kell az embereket, akikhez a küldetése szól,
különben alkalmatlan hivatása beteljesítésére. A kereszténynek is,
bár máshol él már a gyökere, máshonnan ered élete, szenvedélyes
szeretettel kell lennie a valóság iránt. Jézus maga sem ígéri, hogy ki-
emel minket, bevisz egy védett kommunába, létrehozza számunk-
ra az Éden mását, egy kis katolikus hortus conclusust. Aki ilyesmiről
álmodik, aki ez után epekedik, aki azért lesz pap, szerzetes, vagy egy-
szerűen csak hívő, mert nem tud mit kezdeni a valósággal, lénye-
ge szerint krisztustalan ember. Hiszen a Mester egyenesen ezért imád-
kozott az utolsó vacsorán: „Nem azt kérem, hogy vedd el őket a
világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. (…) Ahogyan en-
gem a világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba” (Jn 17,15.18).

A virrasztó lelkiállapota nem fájdalmas egyedüllét, hanem termé-
keny magány. A világ legvégső távlatai tárulnak fel ebben a szent „ve-
réb-létben”. Hirtelen elkezdünk látni. Ferenc pápa írja az Evangelii ga-
udium kezdetű buzdításában: „Hitünk arra kap felszólítást, hogy lássa
előre a bort, amivé a víz átváltozhat, és vegye észre a konkoly között
nö vekvő búzát. Ötven évvel a II. Vatikáni zsinat után, még ha szomor -
kodunk is korunk nyomorúságai miatt és távol vagyunk az igazi op-
timizmustól, a nagyobb realizmus nem jelenthet kisebb bizalmat a Lé-
lekben, vagy kisebb nagylelkűséget” (nr. 84). Aki virraszt, mivel realista,
magányos is kissé, mivel nem hisz a tömegek illúzióiban, a hangadók
vezényszavaiban, a bevett gondolatpanelek igazában. Ám mivel hisz
az élet Istenében, ezért a tetőn virraszt, nem a kamrában, a zugban, a
földön. Olyan helyen áll, ahonnan messzire, a hétköznapi szintnél jó-
val távolabbra lehet látni. Voltak a hitében szárnyai, amelyek felemelték
őt a porból a házak tetejének magasába, itt pedig már van szeme, hogy
lássa ne csak a szomszédot, ne csak a városfalat, de a pusztaságot is,
amely azon túl elterül, a horizontot, ahol összeér az ég és a föld. Meg-
lát ja a hat vizeskorsóban a bort: azt a bort, amelynek ottléte minden
emberi szempontból lehetetlen, aminek zamatára itt és most semmi nem
utal. De tudja jól: ha a Mester érkezik, már nem az számít, mi lehetsé -
ges az embernek, hanem az, mire képes az Isten. Márpedig Istennél sem-
mi sem lehetetlen, még a bűn valóságából kibontakozó kegyelem sem.

Megrajzolhatjuk tehát a vigilia emberének a profilját: valódi látó ő,
akinek szárnyat-szemet ad a hit. Olyan, aki nem ragad bele a kizárólag
fizikailag látni képes érzékiség pogányságába, hanem kiszabadul a lé-
lekkel látás birodalmába. Tekintete áthatol, túlmutat az itten és a moston,
a valószínűn és a lehetségesen. „Az Evangélium szerint (…) egy sem-
miségnek elégnek kellene lennie, hogy lássunk, és ami ugyanaz, hogy
higgyünk. (…) Minél elevenebb Isten szeretete egy lélekben, annál in-
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kább elég ennek akár csak egy apró utalás ahhoz, hogy felismerje az
igazságot. (…) Ha az emberek készségesebbek lennének, a legapróbb
jelekből is felismerhetnék Krisztust: ilyenek az »idők jelei«, ilyen maga
a Jézus által hirdetett tanítás. (…) Aki tiszta, annak elég tisztán cse-
lekednie, hogy megértse: Krisztus az igazat mondja.”3

IV.

(Atyád parancsa és anyád törvénye) „vezessen jártodban-keltedben,
amikor alszol, virrasszon fölötted, ha meg fölébredsz,

beszélgessen veled” (Péld 6,22).

A virrasztó olyan ember, aki beszélget. Az éjszaka sötétje, amely el-
veszi tőlünk a fizikai látást, mintha hallásunknak ajándékozna va-
lamiféle többleterőt: éjszaka idején a gyenge suttogás is erős beszédnek
tűnik. Az őrváltás idején olykor a hallásunkkal „látunk”: egy nesz,
egy lépés, a szél vagy a ház fojtott zajai megannyi történetet mesélnek
el. A sötét nemcsak elvesz, de meg is ajándékoz. Elfedő „bársonyos
takarója” alatt, mögött a dolgok kilépnek önmagukból, a lelkek ta-
lálkoznak, a nappal titkolt könnyek felfakadnak. Ilyenkor mintha még
beszélgetni is könnyebb lenne: nem kell megterhelnünk az emberi
kapcsolatot a látás, a vizualitás számtalan fölösleges információjá-
val, elég a hang, a tónus, elég maga a szó, az ige. Az Ige.

Krisztus éjszaka vagy hajnalhasadáskor beszélget az Atyával, s nem
egy találkozásra, beszélgetésre is este, vagy egyenesen éjszaka ke-
rül sor. Hallás és hallgatás. Megnyílás és befogadás. A másikba ol-
dódó együttlét. A Másik érkezése.

A keresztény ember fény, mécsesláng, eleven, hús-vér virrasztás a
világéjben. Olyan ember, aki nem vakul meg a mesterséges fényektől,
hanem belép a természetes sötét országába, mert tudja, hogy a fényes
Naptól kifelé, a kozmosz végtelen távolai, mélysége és feketesége felé
fordult Föld ideje nem a halálszerű alvásé, sokkal inkább a magzati,
születés előtti várakozásé. Olyan idő, amikor újra fogan a már hordozott
gondolat, újra testet ölt a már befogadott igaz ság. Éjszaka az Ige az, ami
megőriz. Éjszaka az Ige az, ami megszólal. Szól, szólít és beszélgetés-
be kezd, ahogyan egykor Sámuellel a papi sátorban (lásd 1Kir 3).

„Atyánk parancsai” és „anyánk törvénye” (vö. Péld 6,22), a hit,
amelyet hordozunk, nem holt teher, hanem életerő. A Hagyomány
az egyházban nem pusztán lezárt tartalom, hanem szüntelen szent-
lelkes dinamika, igen, az Evangélium élő szava, amely felhangzik
az éjjel idején, amely ráragyog mindenekre, amely megmutatja a dol-
gok valódi énjét, amely előtt lecsupaszodik a valóság a Valóságra.

Igen, ez történik meg a vigilia idején: a passzív hallás aktív meg-
hallgatásba megy át, az egyszer kimondott isteni Szó párbeszéddé, be-
szélgetéssé növekszik, a szemet vakító káprázatok ideje után feltárul
mindenek valója, sor kerül a találkozásra Isten és ember, ember és em-
ber között. Az Evangélium itt és most történik. „Ismeritek az időt, hogy

3Pierre Rousselot:
Gli occhi della fede. Jaca
Book, Milano, 1977, 105.
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itt az óra, amikor fel kell kelnünk az álomból. Most ugyanis az üdvösség
közelebb van már hozzánk, mint amikor hívők lettünk. Az éjszaka elő-
rehaladt, a nappal pedig elközelgett” (Róm 13,11–12). A Vőlegény szó-
lít, a Menyasszonynak válaszolnia kell. Vigilia van. Ideje a vox viva
Evangeliinek, annak, hogy felhangozzon az Evangélium élő szava.

V.

„Róla elmélkedni tökéletes okosság, és aki érte virraszt,
hamar megszabadul a gondtól” (Bölcs 6,15).

Nyolcvan esztendős a Vigilia. Ennyi idős volt az útnak induló Ábrám,
ennyi az Egyiptom felé visszaforduló Mózes. „Éveink száma a hetven
esztendőt ha eléri, vagy az erőseké a nyolcvanat, és azok nagy része
is munka és fájdalom, gyorsan elmúlnak és mi elmegyünk” — írja a
Zsoltáros (90,10). Miért akkor kerekedik fel az Ószövetség két nagy-
ja, amikor emberi számítás szerint halniuk kellene? Talán éppen azért,
hogy nyilvánvalóvá váljon: nem emberi erőfeszítéseik, nem saját tö-
rekvésük, nem is a mivoltukból fakadó lehetőségek szülték meg azt az
üdvrendi és világtörténelmi kihatású eseménysort, amelynek a hordozói
lettek. Ahol az ember véget ér, megnyílik Isten távlata. A nyolcvanévnyi
emberlét után kezdődik a kegyelem kora.

Mintha egy folyóiratnak is emberszerű élete lenne: ott vannak az
olykor még a szavakat is kereső első esztendők, a szertelen, erőtől
duzzadó kamaszévek, a százfelé vibráló ifjúság, az érlelődés, a böl-
csesség, a belátás és a tapasztalat korának az érkezése. Egy azonban
biztos: a perdöntő kérdés az, hogy megérkezik-e, eljön-e az embe-
ri tevékenységen, jó szándékon, tervezésen túlmutató kairosz? Vagy
még pontosabban fogalmazva: felismeri-e az alkotói közösség a maga
kairoszát, amit Isten szán neki? Belehelyezkedik-e abba? Felvállalja-e?
Nekiindul-e? Van-e bátorsága, hogy már ne a saját gondolatait gon-
dolja, hanem az örök Bölcsességét, amely mindig mást, többet, a sa-
ját kerékvágásból kizökkentőt mutat?

A fenti kihívások közül talán a felismerésé a legkönnyebb, tűnjön
bármennyire is nehéznek. Ahogy Rousselot írta, egy „semmiség” is
elég hozzá, egy apró jelzés, „az idők jeleinek” a megragadása. A kairosz
kapujában legtöbbször nem rendkívüli, csodás, látomásos égi jelenségek
állnak, hanem egyszerű, hétköznapi, alázatosan emberi földi jelek. Sok-
szor éppen az a nehéz, hogy ne akarjunk rendkívülit, hogy ne álmod -
junk meg magunknak fantasztikust, csak egyszerűen hálás és gyer-
meki szívvel tekintsünk a világra, virrasztó szemmel-füllel-szívvel, s
a „semmiségekből” ismerjük fel a kegyelemidő nekünk szánt jeleit.

[A bölcsességről] „elmélkedni tökéletes okosság, aki érte virraszt,
csakhamar gond nélkül lesz, mert ő maga jár körül, s felkeresi azo-
kat, akik hozzá méltók” (Bölcs 6,15–16). Ezt kellene életünk minden
napján, minden vállalása és nekilendülése előtt megértenünk: Isten
az első, aki akar, aki tervez, akiben ott él a cselekvés igemagva. Ne-
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künk csak fogadnunk és befogadnunk kell őt, engednünk kell, hogy
megtaláljon minket. Meg kell nyitnunk a szívünket, hogy tegyük, amit
valójában ő akar cselekedni; gondoljuk, ami valójában már öröktől
fogva az ő örök Bölcsességének a gondolata. A Szent Ferenc-i esz-
közszerű létezésünknek ez az értelme.

Nyolcvan esztendős a Vigilia. Isten pedig itt és most körbejár a vi-
lágban, s keresi a hozzá méltókat. Nekünk nem kitalálni, de még csak
nem is megtalálni kell; elég, ha megtaláltatunk. A legmélyebben kon-
templatív stílusra, módszertanra és létmódra van szükségünk,
hogy a valóságban felénk közelítő Valóságot be tudjuk fogadni. Ér-
zékenyen, hús-szívvel, megsebezhetően, ha kell krisztusi-embertársi
agóniával, elfogadva, hogy „néha jobb megismerni Ábrahám sátrának
a bizonytalanságát, mint biztonságban ülni Salamon templomában”.4

Felütve a jól ismert kék borítót, így indul meg a szövegek hullám -
zása: teológiai esszék, elmélkedések, versek, novellák, beszélgeté-
sek, kritikák, recenziók, hol szűkebben véve az egyház, hol a legtá-
gab ban értett, egyetemes humánum régióiból. Igen, a „semmiségek”,
az egyszerű és sokak számára talán „semmitmondó” jelek, ame-
lyekben ott ég egy izzó akarat, egy szikrázó gondolat. A hozzá mél-
tókat kereső Bölcsesség fénye. Az Isten, aki sátort ver népe körében,
aki vándorol a pusztaságokon át, aki megmutatja jelenlétének ezer
jelét a legesendőbb emberi valóságokban is.

Terentius Önkínzó című komédiájában áll: „Homo sum, humani ni-
hil a me alienum puto”, azaz: ember vagyok, semmit sem tartok ön-
magamtól idegennek, ami emberi. Jézus Krisztusról pedig ezt tanít-
ja a II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója:
„Ő az emberi természetet fölvette, nem elemésztette (…). Isten Fia
ugyan is megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült”
(nr. 22). Semmi sem idegen többé az Istentől, ami emberi. Még a szen-
vedés, a megkísértettség és a halál sem. Egyedül a bűnben nem vált
hozzánk hasonlóvá, hogy megmutassa azt, akik lehettünk volna, s akik-
ké — feltámadásában feltámadva — a kegyelem által lehetünk. Ezért
írhatta II. János Pál pápa, hogy „az egyház útja az ember”.5 A humá-
num Isten egyházzal való beszélgetésének „tere”. Itt válik élő szóvá
az Evangélium. Itt talál ránk az isteni Bölcsesség. Itt kell hát virrasz-
tanunk, figyelmesen, meghallgatva Istent és az időt és a másikat.

VI.

„Lásd, úgy jövök, mint valami tolvaj. Boldog, aki virraszt és vigyáz
ruhájára, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét” (Jel 16,15).

Sok kép él bennünk Istenről, Krisztusról, egyházról. Vannak közöttük
elvontabbak és gyakorlatiasabbak, magasztosabbak és inkább hét-
köznapiak. Azonban ritkán gondolunk az Úrra úgy, mint a tolvajra, ön-
magunkra, egyházunkra pedig úgy, mint egy betörésre felkészülten
(vagy éppenséggel felkészületlenül) várakozó családra. Pedig ezt a ha-

4Idézet Hume bíboros
I had a dream című

beszédéből, lásd fent.

5Redemptor hominis¸
nr. 14.
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sonlatot maga Jézus is alkalmazza (Mt 24,42–44). A tolvaj azonban lop-
ni is szokott, nem csak meglepni a háziakat. Mit vesz el tőlünk az ér-
kező Emberfia? A kincseinket, a csecsebecséinket: a gondosan felépí-
tett külön bejáratú világunkat, a meghitt önzésünket, a finomra
csiszolt illúzióinkat, az önáltatásainkat és a jól megkonstruált ítélete-
inket. Ezek teszik ki életünket. A második világháború utáni kor rob-
banást hozott az információs technológiák terén, s ily módon a médi-
umok is új szerepkörbe kerültek, már nemcsak kísérték az emberi életet,
de egyenesen az élet terévé váltak. Ezért írta Daniel Boorstin: „Azt koc-
káztatjuk, hogy mi leszünk a történelemben az első nép, amely képes
az illúzióit olyan elevenné, olyan meggyőzővé, olyan »realisztikussá«
tenni, hogy egyenesen bennük tud élni. Mi vagyunk a föld leginkább
illúziókba esett népe. És nem merjük már elveszteni ezeket az illúzi-
ókat, mert ezek képezik a házat, amelyben élünk; ezek a híreink, a hő-
seink, a kalandunk, a művészeti formánk, a tulajdonképpeni tapasz-
talatunk.”6

Illúziókba öltöztünk, s az érkező tolvaj ezeket az álruhákat rabolja
el tőlünk. Nyilvánvalóvá teszi, hogy olyanok vagyunk, mint a császár,
akinek szélhámos szabói „új ruhát” varrtak a varázslatos szövetből,
amely valójában nem egyéb, mint a semmi. Amit öltözetünknek, dí-
szünknek, ékünknek vélünk, az igazából a mezítelenségünk. Be kell
látnunk, hogy a valóság sokszor szakadt, összekoszolódott, tökéletlennek
és hitványnak tűnő gúnyája ezerszer királyibb viselet az ideológiák,
utópiák, eszmények és elrugaszkodott, bálványként imádott teóriák
fényesnek hazudott, valójában semmilyen öltözékénél.

Krisztus tolvajként érkezik, hogy meglepjen, mérlegre tegyen min-
ket. Vajon a bolond császár módjára pávakakasként pompázunk a va-
lójában nem is létező gúnyánkban, vagy fel merjük vállalni azt, hogy
beleöltözzünk a valóságba, s így elfedjük fájdalmas mezítelenségün-
ket? Mikor fogadjuk el végre az egyszerű igazságot: az eszmény üres
álomképének vizionált gazdagságánál végtelenül többet ér a való, még
akkor is, ha az szegényes (vagy legalábbis annak tűnik). Ez a szegénység
érték, ami mellett döntenünk kell, ahogyan azt a nagy jezsuita költő,
Gerard Manley Hopkins megfogalmazta: „Szegénység, légy meny-
asszonyom, / házasságot veled kötök, / és legyen fehér liliom / nem
em ber-szőtte köntösöd.”7 A realitás bagatellnek, semmiségnek tűnik?
Szegényes az elvont eszménnyel szemközt? Köntösét mégsem ember
szőtte, hanem maga Isten. Hiszen aki rálát a valóságra, belelát a való -
ságba (legyen az bármilyen), az végül a Valósággal, magával Istennel
találkozhat.

Ebben áll a próféta hivatása: szembesítenie kell az embert azzal,
ami való, hogy kiszakítsa őt az illúzió börtönéből. A legtriviálisabb
valóságtapasztalás kapu lehet az Isten felé. Minden és mindenki, ami,
aki eszköze a realitással való találkozásunknak, az Úr felé vezethet
bennünket. Radnóti Miklós zseniálisan megragadta a költőnek ezt a
prófétai hivatását. A „Meredek út” egyik példányára címmel ellátott tö-
redékében így írt:

6Daniel Boorstin:
The Image. A Guide
to Pseudo-Events in

America. Random House,
New York (NY), 1961,

240.; idézi Chris Hedges:
Empire of Illusion.

The End of Literacy and
the Triumph of Spectacle.

Nation Books, New York
(NY), 2009, 15.

7A teljesség köntöse
(Ferencz Győző fordítása).
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Költő vagyok és senkinek se kellek,
akkor se, hogyha szótlan dünnyögök:
∪ − ∪ − ∪ − sebaj, hisz énekelnek
helyettem kandi ördögök.

S higgyétek el, higgyétek nékem el,
joggal legyez az óvatos gyanu!
költő vagyok, ki csak máglyára jó,
mert az igazra tanu.

Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó,
piros a vér és piros a pipacs.
És a pipacs szöszöske szára zöld.

Olyan, kit végül is megölnek,
mert maga sosem ölt.

A pipacs és a vér pirosa, a hó fehérje, a pipacsszár zöldje (milyen
hátborzongató, hogy a zsidó munkaszolgálatos a magyar nemzeti tri-
kolór színeiben látja meg a legelementárisabb valóságot!) a maga egy-
szerűségében hordozza annak a vágyát, amit a Thomas Mann üdvöz-
lése című költeményében József Attila így öntött szavakba: „Te jól tudod,
a költő sose lódit: / az igazat mondd, ne csak a valódit, / a fényt, amely-
től világlik agyunk, / hisz egymás nélkül sötétben vagyunk”.

A Vigilia nem csak közöl költeményeket. Lénye szerint kell költői-
 nek — vagy ha tetszik: prófétainak — lennie. Csakis így mondhatja
el, egy levél lehulltában, egy deresedő ablakban, egy rétben, egy pes-
ti utcában, egy novellává formált történetben, egyáltalán: az emberi-
ben az istenit. Csak így ment ki üres szavaink szomorú mezítelensé-
géből, s öltöztet bele a valóságteljesség „nem ember-szőtte köntösébe”.

VII.

„A Lélekben virrasszatok szüntelen” (Ef 6,18).

„Nem a pápa feladata, hogy részletes és teljes elemzést nyújtson a
mai valóságról, ám minden közösséget arra buzdítok, hogy »legyen
éber az idők jeleinek vizsgálatára«. Súlyos felelősségről van szó, mert
korunk néhány összetevője, ha nem talál jó megoldásokat, az elem -
bertelenedés olyan folyamatait képes beindítani, melyeket később
nehéz lesz visszafordítani” (Evangelii gaudium, nr. 51).

Nem lehetnek illúziónk: létezik a jó és létezik a rossz, nem csak
Isten akarata munkál ebben a világban. A valóság tapasztalata meg
fog mutatni ezer sebesülést, betegséget, töredékességet — ám a hívő
ember számára még ezek is vestigia Dei, Isten nyomai. Olykor tán nem
a jelenlétét hirdetik, hanem éppen a hiányát zokogják fel; nem azt
mutatják meg, mit vitt ott végbe az Úr (magnalia Dei), hanem sok-
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kal inkább azt tárják fel, a világ, az ember mennyire koldusa az Örök-
kévalónak. Nemcsak az angyali harmónia és mértékekbe öntött szép-
ség, de az evilági kakofónia és torzultság is hirdetni tudja az Urat
— vagy esetleg az ő radikális hiányát.

A hívő ember figyelmes lélekkel él tehát ebben a világban.
Szemlél, mérlegre tesz, fontolgat és „forgat a szívében” (vö. Lk 2,19).
Próbálja megkülönböztetni a lelkeket. Ezen a téren János apostol egy
furcsa szabályt szab: „Szeretteim! Ne higgyetek minden léleknek, ha-
nem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok
hamis próféta ment szerteszét a világba. Erről ismerhetjük meg Is-
ten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben
eljött, Istentől van” (1Jn 4,1–2). A megtestesülés nemcsak teológiai
paradigma, de a „mérleg nyelve” is egyben. Vízválasztó és próba-
kő, amelyen elválik, ki van Istentől, és ki nincs tőle. Az emberi va-
lóság megvallása, kimondása az Istentől adott lélek alapvető is-
mertetőjegye. A valóságba horgonyzottság az igazság kritériuma. Az
ettől a sziklaaljzattól való elszakadás, az eszmék illuzórikus és anti-
realista világába való bezárkózás lényege szerint ellenkezik a János
által megjelölt elvvel. Ez út az egyház számára, ösvény minden egyes
hívőnek, amely talán meredek és göröngyös — hisz természetes kö-
vekkel, s nem elgondolt, fogalmi „járólapokkal” van lerakva —, de
mégis a megbízható irányba vezet.

Vigilia. Virrasztás, mégpedig a Lélekben, minden egyes pillanatban.
Megragadás és befogadás, hordozás és megérintődés, ha kell: meg-
sebződés a valóságon, a valóságban. 

VIII.

„Boldogok azok a szolgák, akiket uruk érkezése ébren talál” (Lk 12,37).

Félelmes, megrendítő a felkérés, hogy úgy írjak a nyolcvan éves
Vigiláról (-nak, -ért), hogy jómagam ennek az időnek csak töredékét
éltem meg eddig a földön. Mintha kicsi és fiatal lennék ehhez a fel -
adathoz. Több, végtelenül több ennek a folyóiratnak az öröksége, kül-
detése, értéke és távlata annál, mint amit a magamfajta ebből befogni
képes. Elmék, szívek, lelkek sora ruházta fel azzal az egyediséggel
és gazdagsággal, amelynek én csupán egy-egy mozaikdarabjait lá-
tom magam előtt. Mégis, valamiféle belső motoszkálással, egyfajta
intuícióval mintha érezném, miről is szól ez a történet. A virrasztás,
a virrasztók története. Ez az elmélkedés-füzér pontosan ezt a sza-
vakkal nem mindig világosan elmondható vigilia-gondolatot szerette
volna visszaadni, jól tudva, hogy „a szintézis visszavezethetetlen a
szintetizált elemekre”.8 Mindig van (és marad) valami elmondatlan,
szóvá nem tett, de ettől nem kevésbé valóságos és lényeges, amit hor-
doznunk kell ahhoz, hogy megmaradjunk önazonosságunkban, a
Mesterhez való hűségünkben. Lehet, hogy pontosan lényünknek ez
a nyitottsága teszi, hogy képesek vagyunk a lehetetlenre, a világ vég-

8Pierre Rousselot:
i. m. 109.
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ső határáig útnak indító jézusi küldetésre is vállalkozni. Mivel ő min-
dig előttünk van. Mert soha, egy pillanatra sem válunk, válhatunk
lezárttá. Lévén, hogy az ő valósága mindig dinamika, életáradás, moz-
gás. Nem halál-éjbe zuhanás, hanem virrasztás.

Mi áll előttünk? Mi áll a Vigilia előtt? Még több végigküzdendő éj-
szaka: harc az álmossággal, az ólmos fáradtsággal, a negyedik őrváltás
idején fellépő lendületvesztéssel, az elkedvetlenedéssel. Igen, vigilia
áll előttünk, amíg halad a világ, amíg zarándokolunk, amíg ember-
testvéreinkkel megannyi agóniát kell végigszenvednünk. Ameddig
hisszük (és jöhet-e olyan kor, amikor már nem hisszük ezt?), hogy az
Evangélium szava élő szó, itt és most hangzik fel, megszólít és be-
szélgetésbe kezd. Szent és hatalmas küldetés, hogy ennek eszközei,
csatornái legyünk. Ugyanakkor egyszerű és kicsiny lépésekkel is be-
járható út: elég, ha megérintem az anyagot, meglátom-hallom-ta-
pasztalom a valóságot. Ott van, esetleg ott lehet Isten. Jelenléte há-
laadásra, hiánya szolgálatra és imára ösztönöz. Befejezhetném-e hát
bármikor is a virrasztást? Lesz-e idő, amikor nem kell már a vigilia?

„Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk,
amit megnéztünk és a kezünk tapintott az élet Igéjéről (…), azt hir-
detjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugya-
nis közösségben vagyunk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal”
(1Jn 1,1.3).

A Vigilia hivatása itt sejlik fel: a valóság tanújává, prófétájává, köl-
tőjévé kell válnia a mai világban és a mai egyházban. Ugyanis mind-
kettő (úgy a világ, mint az egyház) hajlamos arra, hogy illúziókba
ringassa magát, s felépítse önnön párhuzamos, virtuális alternatív
valóságát. Minden nyelv, minden forma, minden alak, legyen az kon-
vencionális vagy szokatlan, klasszikus vagy kortárs, békés vagy ar-
cul csapó, megrázó, ha a valóságra nyitja rá a szemünket, a legna-
gyobb szolgálatot teszi. Lehetővé teszi számunkra, hogy mindeneket
Krisztusban, Krisztus által és Krisztusra irányulva szemléljünk. Ezál-
tal utat mutat, vezet, akár még lesújtva is felemel. Ezért figyelmez-
tet Ferenc pápa, hogy a hitet ne silányítsuk le egy valóságtól elsza-
kadt retorikára, hanem szavainkban jelenjen meg a krisztusi logika
érvelésével megvilágított valóságszemlélet, egyfajta „harmonikus ob-
jektivitás” (Evangelii gaudium, nr. 232).

Vigilia, mit kérek tőled? Valóságot. „Nézzetek szembe a valósággal!”
(1Kor 10,7). Hiszen „a valóság Krisztusé” (Kol 2,17).
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