
MEDVIGY MIHÁLY

Emlékeim a Vigiliáról

Másodéves egyetemi hallgató voltam, amikor a Vigilia első száma, helyeseb
ben szólva kötete megjelent, csaknem kétszáz oldalnyi, hófehér, puha regénypa
píron, itt-ott színes képmelléklettel. Akkor negyedévenkint adták ki, egy-egy
ünnep vigiliájára. A címadás persze ennél jóval többre utalt, az ókeresztény éj
szakai virrasztásra, és rajta is túlmutatva az Apostol figyelmeztető szavára: "Jó
zanok legyetek és virrasszatok!" (1 Pét 5, 8) A harmincas években nagyon is
szükségünk volt a: keresztény józanságra és éberségre.

A Vigilia éppen nem sekrestye-lap volt, sőt még csak nem is egyházi kiadvány.
Possonyi László jegyezte mint felelős szerkesztő; a lap engedélyt egy fiatal kato
likus írócsoport kapta: ő és két társa. Pap nem volt közöttük, bár Sík Sándor a
körükhöz tartozott, és verseit rendszeresen közölték. Mindannyian a francia ka
tolikus irodalmi megújhodáson tájékozódtak. Nem akarták, hogy Hitler birodal
ma eltakarja. előlünk Európát, Az 1935-ös húsvéti számhoz mégis a müncheni
érsektől, Faulhaber bíborostól kértek indító cikket. A sziklahitű német főpásztor
írása. a minden népet átölelő Egyház egységéről szólt "Szent Péternél virrasz
szunk!" címmel. Két évvel később ítélte el Hitler egyházpolitikáját és Rosenberg
új pogányságát a "Mit brennender Sorge" (Emésztő gonddal) kezdem körlevél - az
eredetiben is németül, Faulhaber fogalmazásában, XI. Pius pápa aláírásával.

A Vigilia másik vezércsillaga a tágabb értelemben vett Kárpát-medence népei
testvériségének eszméje volt. Ivan Cankar, Jaroslaw Durych, Mihail Eminescu,
Habán Metód, Paula Peradovic írásainak megjelentetése kezdettől erre vallott.

Csodáltam a lapot, és élveztem az általa megnyitott ablakokon beáramló friss
levegőt. El sem mertem volna képzelni, hogy a következő évtizedekben harminc
nál több írásommal szegődhetemhozzá ehhez az előkelő társasághoz.

A Vigilia időközben végigszenvedte a nemzettel együtt a nehéz éveket. Füzetei
elvékonyodtak, sőt átmenetileg mintha meg is kellett volna halnia. Amikor 1946
végén egyetlen számmal újraindult, már Juhász Vilmos társaságában Sík Sán
dor szerkesztette. Világtávlatúvá Jövekedett: együtt haladt az idővel. Közléseiből
rengeteg segítséget kaptam oktató munkámban mint gimnáziumi hittanár, főleg

.a hitvédelem és a szentírástudomány újszerű szemléletében. Néhány év múlva
külsejébenmégis megkopott, alakja megzsugorodott, papírja megszürkült. Ten
gerentúli barátom, akinek egy számot megküldtem, azt írta válaszul: érthetet
lennek találja, hogy adhatnak ki ily silány külsőben ily előkelő kiadványt. A fo
kozódó elszegényedés korszakában, 1955-ben !-ezdtem dolgozni a Vigiliának. Sík
Sándor zenei tanulmányok írására kért fel. O is úgy gondolta, hogy a magyar
katclikus közírásnak van mit engesztelnie Bartók Béla emléke .és életműve iránt.
Igy jelent.meg három Bartók-tanulmányom a Vigiliában.

A hatvanas évek kezdetétől XXIII. János pápával és a II. Vatikáni zsinattal az
egyház reformkorába jutottunk. Sík Sándor utolsó betegsége folyamán a Vigilia
szerkesztése egyre inkább Mihelics Vid barátom kezébe került, 1964-től pedig
már ő jegyezte a lapot. Vele való együttműködésemről halála után, 1969-ben em
lékeztem meg a Vigiliában. Nem kellett sem neki, sem a Vigiliának irányt változ
tatnia, hiszen mindig is a jobbat és őszintébbet kereső, az "idők jelei", a világ
gondjai és reményei felé megnyíló katolikus megújhodást szolgálta.
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