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ORSEG AZ EJSZAKABAN
Pontosan három évvel ezelőtt jelent meg a Vigilia első

kötete Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén.
A három év eredményeiről szólni nem reánk tartozik.

A küzdő Egyház, a magyar katolicizmus láthatatlan törté
netének egyik lapjára a Vigilia mérlege is rá van már
írva s hogy mennyi szeretetet érdemel, azt azok a lelkek
tudják, akiknek írtuk.

A Vigilia vezetői tüzet őriznek az éjszakában. A szik
rát felülről kapták, szent ez a tűz és nem szabad kialudnia.

A hozzá hasonló őrhelyek, amelyek szelíden és ma
kacsul őriznek egy kétezeréves titkot, ma ritkulnak: tragi
kus világunk figyelm ét új lángok vonják magukra, ame
lyek mögött már nem a kétezeréves kereszt árnyéka re
meg földi világunk éjébe: mint öröklétet és feltámadást
ígérő titokzatos jel. Az új máglyákhoz a keresztnek sok
szor már csak annyi a köze, hogyelégetik benne. És mind
többen és többen vannak, kik fahasábjaikkal a hitetlenség
tüzeit táplálják.

A Vigilia vezetői elhatározták, hogy szaporítani fog
ják az őrtüzeket, amelyek a keresztet ragyogják körül a
tanácstalanság éjében. Szükség lesz rá... Évenként tízszer
jelenik meg ezután. A vezetők személye nem fontos, csak
a munka iránya és szelleme. Mivel a havonként megje
lenő Vigilia főszerkesztői tisztsége olyan munkát jelen
tene, amelyet másirányú hivatalom és elfoglaltságom mel
lett nehezen tudnék ellátni, arra kértem Possonyi László
barátomat, lépjen helyembe. A Vigilia útja: a katolikus
spiritualizmust kell hirdetnie minden formában, azok ré
szére is, akik még távol állnak tőlünk, de akik várják az
általános tájékozatlanságban, hogy megismerjék az igaz
ságot. (Non veni vocare justos, sed peccatores). És politi
zálhatunk mindenütt, de a. Vigilia hasábjain ne politizál
junk. Aki Keresztes Szent Jánost, Szent Tamást, Szent
Agostont .vagy Lisieuxi Szent Teréz szellemét megérti, jó
bástyája lesz a döntő pillanatban hitének; a katolikus
misztika művelése, kritikai ismertetése, mélységeinek fel
tárása' maradjon továbbra is egyik legfontosabb feladata
e folyóiratnak. Három évünk eredményei közül a legszeb
beket ezen a téren találjuk.

Az Eucharisztia Szent évében, az Eucharisztikus Jé
zus szelleme kisérje a Vigilíát további eredmények felé.
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