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LELKÜLET

Éjjel és nappal váltakozása nemcsak a föld fizikai
életének, hanem a szív, sőt a történelem életének is leg
egyetemesebb ritmusa; nevezetesen "habet mundus iste
noctes suas et non paucas," megvannak ennek a világnak
az éjtszakái, nem is kevés számmal! (Szent Bernát).

Benne vagyunk, látszatok ellenére benne vagyunk
egy ilyen éjtszakában. Mindenfelől borús a politikai, gaz
dasági, társadalmi látóhatár; halványulnak, egyre halvá
nyulnak a nagy kultúrértékek vezércsillagai, tudomány,
erkölcs, művészet.

Mi vállalkozunk arra, hogy őrt álljunk. Virrasztjuk
ezt a történelmi éjtszakát, a magyar éjtszakát. Minket
ostromol elsősorban a kérdés: meddig tart még? mikor
lesz és milyen lesz a hajnala? S nekünk ez a feleletünk:

A szellem éjtszakáit nem követi fizikai törvényszerű

séggel a hajnal. Itt csúfot vallanak a Chanteclair-ek. Itt
nem lehet előkukorékolni a napkeltét. Itt a hajnal meg
születik az éjszakából, titokzatosságban, csendben, tanút
lanságban. mély hallgatásban, kínban. Itt csak annak van
hivatottsága őrségre, virrasztásra, itt csak annak lesz
mondanivalója a hajnalsürgetök számára, aki maga is
mindenestül beleveti magát abba a hainalérlelő titokza
tos, vajúdó éjtszakába, aki vigiliás lelkülettel virrasztja
ezt az éjtszakát.

Vigili ás lelkület - ez nagy hivatást jelent és nagy
követeiménnyel jár. Hivatása: ezt a mi éjtszakánkat ál
dott, szent, termékeny éjtszakává szentelni. Mert vannak
átkos éjtszakák, sziciliai vecsernyék és Bertalan-éjjelek;
éjtszakák, hol a kétségbeesés, gonoszság és bűnös mámor
jár. És vannak keserves és kétségbeesett, szomorú vir
rasztások, siralomházban és adósok börtönében, bűnta

nyákon és játékbarlangokban . . . A mi éjtszakánk álma
a Karácsonyéj - Stille Nacht, heilige Nacht; a Húsvét éjt
szakája, az Exultet és feltámadás éjjele. És a mi virrasz
tásunk a hűség, amely odaül a kétségbeesés ágyához és
súg neki biztatást, a mi virrasztásunk a gondozás angya
la, mely ott jár a beteg körül, meghallia még oly halk
nyöszörgését is, ki nem mondott kérését is, érti és értél-
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mezi krízisének minden fázisát, és egészséget lát neki. A
mi virrasztásunk a felelősség anyai és atyai virrasztása,
amely virrasztja a gondtalanság és gyermekiség álmát és
önmagát emészti gondban és termékeny tervezésben 
munkává, kenyérré, csillagokká, az elkerülhetetlen reggel
és munkanap számára . - -

S ennek a vigiliás lelkületnek kiváltsága a vigiliás
szenzórium: egy hatodik érzék, amely megérzi a még üszö
gében levő hajnalköszöntő vágyat és reményt, hallja a rü
gyek pattogását, a földalatti vizek csobogasát és titkos for
rások fakadását; tudja értelmezni a meg nem született
szent igények jeleit, tudja látni és láttatni a jobbravirra
dásnak hajnali fényszálait, melyeket a világosságnak és II
sötétségnek egyaránt Teremtője nem mulasztott el bele
szőni a legfeketébb éjtszakába is. Nem lát rémeket, mint
az ernyedt és ijedt virrasztó; nem hallucinál, mint a kény
szeredett és kizsákmányolt virrasztó, hanem megtelik szent
és éltető VÍziókkal és azokat sugározza szét, mint "a mé
cses, amely belevilágít a ködös éjtszakába."

Milyen VÍziók ezek?
Mi tudjuk, hogy az a szomorú éjtszaka azért borult

ránk, mert engedtük elhomályosuini nagy csillagainkat, az
örök igazság, a meg. nem alkuvó erkölcsi normák. a szent
eszmények csillagait. Mi tudjuk, hogy ennek az éjtszaká
nak a legmélyebb értelme és oka nem politikai, nem gaz
dasági veszedelem, hanem egy végzetes kisértetjárás, csil
laghullás, örök értékek halványulása. Mi tudjuk, hogy eb
ből a veszedelemből mit idézett fejünkre az írástudók áru
lása és jóvá akarjuk tenni apáink bűneit. Mi tudjuk, mí
lyen éjtszakát hoztak reánk meg nem emésztett eszmék,
normátvesztett akarások, eszményektől elszakított szenve
délyek, Istenüktől elpártolt, a föld és vér szellemeivel ter
mészetellenes szövetségre lépett lelkek; és mi hivatásunk.
nak tekintjük visszaparancsolni a sötétség szélére a mí
toszt, hogy ismét trónjára kerüljön a logosz.

Ezért ebben az éjtszakában rendületlenül arra a Haj
nalcsillagra irányítjuk a tekintetünket, mely alkonyt nem
ismer, mely igaz világosság, amely teljes igazsággal és
kegyelemmel és amelynek bőségéből nem lehet soha elég
bőségesen meríteni.

662 VIGILIA




