
sányi Lajos, Sík Sándor, Kocsis László, Rozványi Vilmos, Mécs László, Rónay
György, Toldalagi Pál versei, Dallos Sándor, Possonyi László, Balla Borisz, Ber
czeli A. Károly, Íjjas Antal, Just Béla, Aradi Zsolt, Ignácz Rózsa, Thurzó Gábor
prózai írásai jelentek meg.

A továbbiakban is úgy bővült a Vigilia munkatársainak köre, hogya folyóirat
eredeti arculata nem változott meg, hanem új színekkel és árnyalatokkal gazda
godott. Az első évtized költői között ott találjuk (a már említetteken kívül) Pável
Agoston, Reményik Sándor, Bartalis János, Várkonyi Nagy Béla, Fodor József,
Gulyás Pál, Szemlér Ferenc, Horváth Imre, Jankovich Ferenc, Vaád Ferenc,
Horváth Béla, Tűz Tamás, Végh György, Pilinszky János, Vidor Miklós, Rába
György; az elbeszélők között Tersánszky J. Jenő, Tamási Aron, .Sinka István, Ko
dolányi János, Molnár Kata, Márai Sándor, Passuth László, Kádár Erzsébet, Ké
zal Béla, Ottlik Géza, Örley István, Sőtér István, Mándy Iván, a tanulmányírók,
esszéisták, kritikusok között pedig Benedek Marcell, Alszeghy Zsolt, Kolozsvári
Grandpierre Emil, Zimándi Pius, Makay Gusztáv, Vas István, Bóka László,
Kovalovszky Miklós, Vajda Endre, Lovass Gyula, Rezek Román, Kéry László
nevét.

Ottlik Géza a Vigiliában
Szerkesztőségünk természetesen Ottlik Gézát is megkérte, írja meg a Vigiliá

val kapcsolatos emlékeit. Erre, betegsége után, lábadozva, nem tudott vállalkoz
ni. Élőszóban azonban elmondta, hogyan került kapcsolatba lapunkkal. Ez az
adalék egyben kiegészítése annak a tanulmánynak, mely Ottlik Géza és a Vigilia
címmel jelent meg egy régebbi számunkban. Emlékeinek felelevenítéseazért is
fontos, mert visszaidézte a korán elhunyt kitűnő esszéistát, Lovass Gyulát is, aki
a harmincas-negyvenes évek fordulóján a lap egyik legígéretesebb, legszélesebb
látókörű munkatársa volt.

1942-ben, a rádióban olvasta fel Vegyészek .című elbeszélését. A felolvasás
után Lovass Gyula elkérte a novellát a Vigilia számára. "Nem baj, hogy másod
közlés lesz?" - kérdezte Ottlik, de Lovass, a kitűnő irodalomértő eloszlatta két
ségeit. Így a Vegyészekkel vette kezdetét Ottlik Géza és a Vigilia termékeny kap
csolata, melynek egyebek mellett olyan fontos állomásai voltak, mint a lapunk
ban közölt Minden megvan és a Kosztolányi-esszé.

Ottlik Géza azt is' elmondta, hogyaVegyészeket keresztény szellemiségű írás
nak érezte. Ha föllapozzuk a novellát, mely egy fantaszta tervezőről szél, aki ki
akarja termelni a levegőt, rögtön belátjuk vélekedése igazságát, hiszen a történet
narrátori így vonja meg az események mérlegét: "De van valamilyen hatalom,
amelyik mi magunknál is jobban ügyel lelkünk méltóságára: s amit mi gyarló
tévetegen kirakosgatunk, azt ő rendre eligazítja."

Szeretettel köszönti az ötvenéves Vigiliát és eredményes munkát kíván a
következő ötven évre.
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