
előtt kitekintest adott Európára és a világra. Közel hozta a francia, angol, né
met katolicizmus legjobb íróit, gondolkodóit, lelkipásztorait. A katolikus gondol
kodás és cselekvés olyan szabályait fogalmazták meg, amelyeket sokszor elha
nyagolt a régebbi magyar katolikus társadalom. Ebből elsősorban az európai
szintű elfogulatlanságot, a katolikus egyetemességet említeném. Schütz Antal fo
galmazta meg szellemesen: a "csak" eretnek kötőszó, még ha katolikus dolgok
ban alkalmazzák is. A katolikus gondolkodás és cselekvés alaptörvénye a "nem
csak ... hanem ... is". Atyai barátunk, és szellemi vezetőnk, Pfeiffer Miklós ka
nonok ezt tömören így fejezte ki: "is ... is" - Ez a Vigilia által közvetített mari

,tain,i "humanisme intégral", a teljes és csorbítatlan emberség végső fedezete.
A másik alapvető fontosságú felismerés, amit a Vigilia és köre jóvoltából

kaptunk: az erény := egyensúly. Ez is maritaini felújítása a tomizmus tanításá
nak. A keresztény erény nem statikus; szünet nélkül küzdeni kell érte, és az

. egyoldalúvá válása ellen, hogy ki ne billenjen helyéből, mert akkor eltorzul, és
önmaga ellenkezőjére fordul. A féktelen szabadság például elveszi az ember
nyugalmát, biztonságát és - szabadságát. Szüntelen küzdeni kell a hit és a szere
tet egyensúlyáért és tisztaságáért is. A statikussá, merevvé és gépiessé vált érc
ték elveszti a tartalmát. A merev hit: vak hit, az egyensúlytalan szeretet: zsar
nokság.

A Vigilia körének írói kezdték meg a "kegyes smink" letörlését Lisieux-i Teréz
arcáról. Nagy mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy nálunk is egyre többen
ismerték fel Teréz mondanivalójának valódi lényegét és súlyát. Hogy a szeretet
nem édeskés nyugalom, hanem a derűsen vállalt kereszt, hogy a hit valódi érté
ke a reménytelenség választóvízében, a remény ereje a hit megpróbáltatásaiban
mutatkozik meg. Nemcsak a természetfelettiség síkjain, hanem nagyon evilági
víszonylatokban, az embertárs, a család, a nemzet és az egész emberiség felé
mutatott magatartásunkban, a keresztény humanizmushoz való hűségünkben is.

Ez a szemlélet szabta meg azt a hitbeli látást, amelyet a Szentlélek a huszadik
század és a második ezredforduló keresztényeitől kíván: a csupasz, sallangta
lan hitet, amely nem külsóségekbe- kapaszkodik, hanem Isten kegyelmébe. Ami
nem a lelki gyermekség - még kevésbé gyerekesség -, hanem a hitben való fel
nőttség.

SZEGHALMI ELEMÉR

Vigilia-találkozók
az 50-es években

A Vigilia az 1950-es években rendszeres haví találkozókat tartott, amelyeken a
lap szerkesztő gárdáján kívül olyan irók és újságírók is részt vettek, akik már
legalább kétszer-háromszor publikáltak a folyóiratban. A találkozók hosszú.éve
ken át míndén hónap első szerdáján a Mátyás-pince helyiségében zajlottak le; az
egyik fizetőpincér, volt piarista diák, Sík Sándor nagy tisztelője, gondoskodott
szabad asztalról, lehetőleg távol a délutáni órákban még gyér számú közönség
től. A szerkesztők közül elsőnek rendszerint Doromby Károly érkezett, derűsen,
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hatalmas irattáskával a kezében (a nagyméretű táska egyébként Sík Sándor és
Rónay György megjelenéséhez is hozzátartozott) - akkoriban ezek a találkozók a
szerkesztőségi órákat pótolták, abban az időben ilyen családias körülmények kö
rött "álltak össze" a Vigilia egyes számai.

A bensőséges légkör megteremtésében rendkívüli érdeme volt Sík Sándornak.
Vonzó egyénisége, közösségi szelleme otthonná varázsolta a fehér asztalt és kör
nyékét; mindenkihez volt érdeklődő szava, e közvetlenségével, kedves mosolyá
val az új jövevények számára is oldottá, hangulatossá tette a, jelenlétet. Sík
Sándor nemcsak a korosztályához közel álló, tudós professzorokkal és beérke-

. zett írókkal beszélgetett szívesen, hanem a fiatalabb nemzedékhez tartozókkal, a
Vigilia lassan kialakuló "utánpótlásával" is. A fiatalok számára megtisztelővolt,
amikor Sándor bácsi írásaikról, terveikről érdeklődött, kivételes pedagógiai ér
zéke és humanitása többeket átsegített a kezdeti bizonytalanságokon, zavarokon,
s ennek gyümölcseként mindig szép számban jelentek meg fiatalok a szerdai ta-
lálkozókon. "

Rónay György általában késöbb.érkezett, s akkor már többen várták megjele
nését. Ebben az időben remekbe szabott tanulmányaival (amelyek az Új Ember
és a Vigilia hasábjain jelentek meg) és igényes múfordítás-köteteivel komoly
rangot vívott ki a különbözó korosztályú írók között, a Nyugat harmadik nemze
dékének több költő-tagja szinte az ő kedvéért látogatta a Vigilia-asztalt. Legjobb
barátja és "fegyvertársa", Thurzó Gábor, aki csak ezt követően kezdte meg film
gyári működését, és ekkor még lényegében a katolikus sajtóhoz és irodalomhoz
kapcsolódott, éppúgy gyakori vendég volt itt, mint aKaposvárról fellátogató Ta
káts Gyula. Takáts irodalmi és múzeumi ügyeinek intézését lehetőség szerint úgy
szervezte meg a fővárosban, hogy utána eljöhessen a havi találkozókra is. Szí
nes, eleven szellemisége rokonszenvessé tette sokak előtt, nem kevésbé egészsé
ges külleme.és jókedélye, amely szinte kirítt a halvány, városi arcok és kedélyál
lapotok közül. Szívesen látott és gyakori látogató volt Jékely Zoltán is. Határo-

, zott, férfias. alkatáért és áradó humanizmusáért a fiatalok valamennyi író között
a legjobban szerették. Látszatra talán kevésbé foglalkoztatták az irodalmi ügyek,
mint a többieket, kéziratot is ritkán hozott magával, de valójában minden érde
kes témában otthonosan mozgott. Elsősorban az élet, a valóság érdekelte, s
mindenkihez igazodó, szellemes beszélgetőtárs volt, aki mellett szélsebesen re
pültek az órák.

Ugyancsak Rónayék köréhez tartozott, de kedélyállapotában, tartásában már
akkor betegnek és elesettnek látszott a tehetséges költő, Toldalagi Pál. Sokszor
órákon át csak a messzeségbe bámult, alig szólt társaihoz, s olykor az is előfor

dult, hogy szó nélkül, angolosan távozott az asztaltól. Ez a magatartás jellemezte
Kosztolányi Adámot is, bár ő kellő hangulatban érdekes irodalmi vitákat kez-
deményezett. '

Rónay kapcsán a sort rendhagyóan a Nyugat harmadik nemzedékének tagjai
val kezdtem. Az életkor és a tekintélyi elv alapján azonban most azokra a tudós '
professzorokra irányuljon a fénycsóva, akiknek kivételes tudása és katolikus el
kötelezettsége ezekben az években magas színvonalúra emelte a Vigiliát. Sík
Sándor és a Vigilia nagy hatást gyakoroltak a korszak szellemi életére (a lapot
rengetegen olvasták és kézről kézre adták), még ha a politikai viszonyokból adó
dóan ez kissé zártabb formában érvényesült is. Eckhardt Sándor, a francia nyelv
és irodalom világhírű professzora alig-alig· hagyott ki találkozókat, amíg egész
ségi állapota engedte, örömmel jött el minden alkalommal, és hasznos tanácsok
kal, észrevételekkel kommentálta a folyóirat működését. A drámaiműfaj "nagy
öregje", Galamb Sándor eleven színfoltként hatott természetességével, s ha a
fiatalabb nemzedék hamisítatlan szellemi élményt kívánt, Madách Tragédiáját
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hozta szóba - akkoriban parancsolták le a Nemzeti Színház színpadáról-, amely
ről a "tanár úr" élvezetes szabadelőadásokatrögtönzött.

A Hittudományi Akadémia tudós személyiségei közül többször megjelent az
angyali jóságú, szeretetre méltó Erdey Ferenc, a széles körű vitákba bocsátkozó, ko
moly Szörényi Andor és Zemplén György, a szikrázó kedélyű j{adó Polikárp, s a már .
akkor figyelemre méltó elvi cikkekkel jelentkező Szennay András és Timkó Imre.

A teológusok körét a "civilek" közül színesen egészítette ki a gondolatgazdag
Nizsalovszky Endre és a Vigilia-asztal nagy "mesélője", Passuth László. Passuth
hatalmas tudása és ékesszólása szinte idegenforgalmi szenzációként hatott eze
ken a találkozókon. Műveinek külföldi és hazai sikere, köteteinek nagy példány
száma időközben sem tette hűtlenné a keresztény szellemiség és a Vigilia iránt,
rendszeresen megjelent minden hónapban, barátságos természetével sok újabb
barátot szerzett ebben a körben.

A "testvér-lap", az Új Ember virágzó korszakának munkatársai kőzűl is számo
san megjelentek. A Vigiliát alapító Possonyi László egyéni látásmódja révén sajá
tos színfoltja volt a társaságnak; Kunszery Gyulát páratlan humorérzéke és szel
lemessége tette nélkülözhetetlenné; Ijjas Antal időnként parázs vitákat lobban
tott fel az asztal minden pontján; Szigeti Endre lebilincselő kedvességgel hall
gatott meg mindenkit, s ha olykor megszólalt, az mindig okos és találó volt; ez a
szótlan bölcsesség jellemezte a nem kevésbé szerény és művelt Kézei Bélát is.
Társasági emberként is színes egyéniségnek mutatkozott Mihelics Vid, akinek
Eszmék és tények címen hirdetett, széles körű rovata eleven szellemi mozgató
ereje lett az 50-es évek Vigiliájának. Ott volt li felvidéki katolikus élet két fel
lendítője, Sinkó Ferenc és Magyar Ferenc is; - Sinkó a népi katolicizmus téma
körével. Magyar a folklórtól a népdalon keresztül az érdekes vidéki történetekig
sok-sok érdekességgel tette változatossá és vonzóvá a találkozókat,

Visszatekintve szellemi kincsesbányának, valódi szimpozionnak tűnik a sok
sok hajdani vigiliás találkozó. Hány és hány nagy tehetségű ember hallatta itt
szavát; mennyi remekmű és jelentős alkotás formálódott ki a beszélgetések, vi
ták közepette, új inspiráciék és eszmei szikrák kereszttüzében.

Az emlékezés során egymás után villannak fel az érdekes arcok és személyek:
Pilinszky János apostoli ihletettségű, tiszta embersége és finom gesztusai; Tűz

Tamás nevére emlékeztető lírai lobogása; Ignácz Bozs« mélyről fakadó tehetsége
és belső érzékenysége; Makay Gusztáv elegáns okossága, s a Zászlónk legendás
ifjúsági írójának, Orbán Dezsőnek időskori szellemi szikrái - széles spektruma
az irodalmi világnak.

Es sok, akkor még fiatal arc, de már megbecsült, értékes írásokkal jelentkező

munkatárs. A XVI. századi kutatásait publikálni kezdő író-tudós, Nemeskürty
István; művész-esszéiben az alkotást és a világnézetet igényesen feltáró Dűm

merth Dezső; a szociális fogékonyságú novellista, Gerlei József; a mély világnéze
ti elkötelezettségű Kormos Ottó; a polihisztori adottságú, fiatalon elhunyt Dévé
nyi Iván - s a katolikus líra fiatal egyéniségei: Csanád Béla, Vasadi Péter, Fazekas
Lajos, Szabó Géza, Balássy László, Szomráky Sándor s az e körből kiröppenó, sok
oldalú Görgey Gábor.

A Vigilia-találkozók szép és izgalmas órái feledhetetlenek maradnak mindazok
számára, akik még élnek és emlékeznek a régi szerdákra. Sajnos, a résztvevők

közül azóta már igen sokan az örökkévalóságba költöztek. Az itt maradók azon
ban megőrzikaz összejövetelek emlékét s a belőlük merített javakat: a világnézet 
megerősítését, a szellemi többletet, az egyéniség továbbvitelének, belső elmélyí
tésének igényét, s azt a tudásanyagot, fogékonyságot, amellyel a fiatal és a közép
korú egyaránt bátran nekivághatott az előtte álló szellemi életútnak, az ismeret-
len jövőnek. . - . '
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