
LUKÁCS LÁSZLÓ Virrasztás
Már csak egyetlen szám választja el lapunkat attól, hogy átlépjen a
hetvenedik évfolyamba, hiszen 1935 februárjában jelent meg első

száma. Emberi léptékkel hosszú idő hét évtized, de talán még in
kább az a folyóiratok esetében, hiszen alig néhányuk élte meg ezt
a magas életkort. Főleg olyan korban, amilyent a Vigilia átélt:
kétféle elnyomó rendszerrel, világháborúval és levert forrada
lomrnal.

Visszafelé nézve a történelemben már elmondhatjuk: az alapí
tók nemigen találhattak volna találóbb címet a lapnak, hiszen
valóban a virrasztás vált legfőbb feladatukká. Virrasztás a szel
lem sötétjében - a háború iszonyatában, a diktatúrák szorításá
ban, megnyomorított és elpusztított életek közepette. A lap első

s többször visszatérő emblémája az éji virrasztók magányosan
égő mécsese/gyertyája volt. Ez a csöppnyi láng nemcsak fényt
adott, de fenntartotta a reményt abban, hogya világosság végül
is erősebbnek bizonyul a sötétségnél: a szabadság előbb-utóbb

legyőzi a szolgaságot, az értelem az ostobaságot, az igazság a
hamisságot, a hit a kétkedést és a közönyt.

A Vigilia kezdettől dialógusra és szintézisre törekedett: egy
szerre és együtt vállalta magáénak a kereszténységet és a kultú
rát, a teológiát és az irodalmat. Hét évtized alatt talán bebizo
nyíthatta, hogy ez a dialógus hogyan tudja szolgálni az embert,
megnyitva a szellemet az igazra, a szépre, a jóra.

A virrasztás a profán szóhasználaton túl az evangéliumokból
is jól ismert magatartás: Jézus erre szólítja fel tanítványait. Jelzi,
hogy jelenünk távlatai a jövőbe nyílnak, s ez nemcsak tervezést,
készületet, várakozást kíván az embertől, hanem annál többet és
személyesebbet: folytonosan várnia kell az Eljövendőt is. Maga a
Vigilia szó is az egyházi szókincsből ismerős: az ünnepre felké
szítő napot, estét jelenti.

A december az egyházban az advent, e nagy készülődés ideje,
hiszen karácsonykor az "adventus Domini-t", az Úr eljövetelét
ünnepli. Virrasztó várakozás ez - a Megváltó, a világ Világos
sága születik meg Betlehemben. Az Ő fénye egyelőre Ifa sötétben
világít", de a beteljesülés, a sötétet többé nem ismerő örök vilá
gosság ígéretét hordozza, bátorítva mindazokat, akik az értelem
és a hit fényében élnek. Ennek reményével virrasztunk mi - 01
vasóinkkal együtt -, a Vigilia mai munkatársai is, hogy készül
jünk a közelgő karácsonyra - és a lap jubileumára.
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