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A Vigilia ünnepén*
A Vigiliát mint évnegyedes kato likus folyóiratot a harmincas évek közepén

indította meg Possonyi László és néhány barátja. A nyugati katolikus szellemi
világ gondolatait közvetítő gazdag tartalmával sok barátra tett szert és a magyar
katolikusok legjelentősebb szellemei dolgoztak' bel e. 1944 márciusától a német
megszáll ás alatt megszűnt. 1946 decemberében elevenítettük fel mi, az e célra
alakult Vigilia Munkaközösség tagjai, többek közt Juhász Vilmos, Mihelics Vid,
Rónay Gyögy, Ijjas Antal és mások, mint havi folyóiratot. Ugyanez a kis társaság
- tehát egy mind en anyagi eszköz nélküli közös ség - viselte a kiadás felelősségét

is. A példányszám gyorsan nőtt - ma 6000 példányban jelenünk meg és csak
_azért nem többel, mert ennyire kapunk pap írt - és azt hiszem, az első magyar
havi-szemle, amely tisztán olvasóiból él. Irói közé számíthatta a magyar katoli
kus sze llemi életnek jóformán valamennyi nem-akadályozott értékét, de a nem-'
katolikus írók közül is nem egy rokonszellem jelentkezett hasábjainkon.

A lapnak súlyos nehézségekkel kell ett számolnia. Nemcsak politikai jellegűek

kel; ezeket, ha nem is ütközések nélkül, sikerült leküzdeni. Sok mindenről nem
írhattunk, de hála Istennek, a katolikus kozmosz oly végte lenü! gazdag, hogy így
is éppen elég témát találtunk, és lassan beletanultunk abba, hogy majdnem min
den, még.kénye s témáról is írhattunk, polémi ák nélkül, fensőbbségesen, pozitív
módon. Onérze tte l mondhatjuk el, hogy 10 év alatt egyetlen olyan sort sem ír 
tunk le, amelyért katolikus és magyar lelkiismerettel ma és mindenkor ne vállal
hatn ánk a felelősséget. .

A másik nehézség abból a történelmi neh ézs égb él fakadt, hogy tú lságosan sok
féle feladatot kellett vállalnunk. Mivel az Uj Emberen kívül egyetlen katolikus
sajtó -orgánum voltunk, meg kell ett próbá lnunk valamiképpen pótolni a Katoli 
kus Szeml ét. a Magyar Kultúrát, az Életet, egy hittudományi és egy bölcseleti
folyóiratot is. Ez természetesen nem sikerülhetett, csak igen kis mértékben. De
valamit mégis teh ettünk: ha nagyon szerényen is, de mégiscsak hangot adtunk a
keresztény világn ézetnek, és ha nagyon szűkösen is, de bepillantást engedt ünka
keresztény nagyvilág életébe és problémáiba. .

Az olvasók, és nemcsak a katolikus olvasók ezre i - bátran mondhatjuk: tíz
ezrei, mert füzeteink sok kézen keresztül rongyolódtak el - megérezték és hálá-

• Az újrai ndult Vigilia 10. évfordulójára készült , el nem hangzott beszéd .
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san ismerték el törekvéseinket, mint arról sok írásból és szóbeli visszhangból
meggyőződhettünk.Elismerésük tartalmi értékeink mellett annak a törek
vésünknek is szólt, hogy a lehetőségig iparkodtunk kényes szígorúsággal figyelni
közleményeink irodalmi értékeire is. Ha visszanézünk az elmúlt tíz évre, úgy
érezzük, jó munkát végeztünk. Ezt az érzést fokozza az a tudat, hogy olvasóink
közt, akikkel szellemi összeköttetésben vagyunk, földmíves embertől és gyári
munkástól püspökökig, professzorokig a magyarság minden rétege képviselve van.

Szemlénk ma is, mint e tíz éven át, a szó legtisztább értelmében való katolikus
szellemet szolgálja - a legteljesebben, azaz a katolikus hit, erkölcs és életforma
alkuvás nélküli teljes tiszteletében -, a legteljesebben katolikusan, vagyis egye
temesen, azaz nyitott lélekkel minden, bárhol és bárki által megjelenő emberi
érték áhítatos tiszteletével. Katolikusak vagyunk, azaz semmi emberi és semmi
isteni nem idegen tőlünk.

Ezt az egyetemes és előremutató szellemet óhajtjuk képviselni ezután is a
megújhodó, újat, nagyot, emberit építő magyar világban.

NEMESKÜRTY ISTVÁN

Sik Sándor és a film 1948-ban
A középkori boltívek furcsa félhomályában oda nem illőn mai jelenségként

trónolt a pocakos társszerkesztő; bokán felül érő bő nadrágját ingerülten fel
jebb-feljebb húzta, miközben s2!uszogvaérvelt:

- Nem, fiam, ezt így nem. Es főleg nem nálunk. Már. a cím! A test meg az
ördög. .

- A test ördöge - javítottam ki félszegen, bár vakmerően.
- Annál rosszabb, A Vigilia nem mozilap, fiacskám.
Párbeszédünket mérsékelt érdeklődés kísérte a budai Fő utca Kossuth Pincé

nek elkeresztelt - végül is centenáriumi év van! - kocsmájában, ahová a Vigilia
tábora rövid időre székhelyét tette, a Centrál másfajta szerkesztőségeknépségé
vel-katonaságával agyonzsúfolt kávéházi hangulatától menekülve; de ez csak
átmenet maradt, amíg a társaság horgonyt nem vetett a Mátyás pince különter
mének kedélyes sörözővilágában.

A film mint rovat nehezen gyökerezett meg a Vigiliánál, irodalmi jellegű kéz
iratanyagába belefulladtak a mozgóképek profán világából hozott üzenetek, az
idősebb tekintélyek közül - idősebb? Kiszen mindössze harminchat éves volt! 
csak Thurzó Gábor pártfogolta Soós László meg a jómagam mozicikkecskéit,
ahogyan a bokán felül érő nadrágú, kefehajú Juhász Vilmos nevezgette éket.

Jékely Zoli és Rubin Szilárd megint összeveszett valamin, Végh Gyurka bána
tosan melengette tenyerében a borospoharat, talán neszmélyi szép napjainkra
emlékezett, amikor nagyapám esténként egy demizsont állíttatott ágya mellé,
Pilinszky még zártabbra gomboita barna felöltőjét, melyet itt sem vetett le és
költészettani vitába bonyolódott Toldalaghy Pállal; Rónay György őszinte rokon
szenvvel hallgatta a vitatkozó beszélgetést, ám csupán félfüllel, mert kedvelt
ugyan,de a mozidolgokat ő is komolytalannak ítélte.

- Esszéket írj, vagy valami irodalomtörténeti dolgot. Ne fecséreld magad erre
a filmizére.
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