
Kevés sajtóorgánum sorakoztatott föl szerzői között annyi rangos írót, törté
nészt, teológust és tudóst, mint a háború utáni Vigilia. Ez a méltán elismert munka
társi gárda nemcsak az egyes évfolyamok lapjairól igazolható, hanem az egykori,
Mátyás Pincében rendezett havi találkozók résztvevőinek névsorából is. Az
1950-es évek elejétől rendszeressé váltak az összejövetelek, ezeken az ország kivé
teles tehetségű keresztény szellemiségei vettek részt. A teljesség igénye nélkül:
Eckhardt Sándor, Radó Polikárp, Zemplén György, Erdei Ferenc, Szörényi Andor,
Szennay András, Nizsalovszky Endre és Mihelics Vid a tudós személyiségek kö
zül;Passuth László, Bohuniczky Szefi, Ignácz Rózsa, Takáts Gyula, Jékely Zoltán,
Toldalagi Pál, Vidor Miklós, Possonyi László, Sinkó Ferenc, Kunszery Gyula, Kézai
Béla, Magyar Ferenc, Ijjas Antal és Pilinszky János írók a vendéglátó szerkesztők:

Sík Sándor, Rónay György és Doromby Károly mellé sorakozóan. Még az úgyneve
zett "fiatalok asztalsarka" is később beérkezett, jelentős neveket fogadott be: Csa
nád Bélát, Nemeskürty Istvánt, GerleiJózsefet, Dümmerth Dezsőtés Vasadi Pétert.

A szelíd lelkületű, mosolygós Sík Sándor és a szakmai szigorúságot nemes hu
manizmussal ötvözőRónay György kiváló összetartó erőt képviseltek, hiszen a ha
vonta összegyűlőírók és tudósok nemcsak kitűnő írásokat, cikkeket prezentáltak,
hanem jelenlétükkel, magvas vitáikkal igazolták és kidomborították ennek a ke
resztény-magyar csoportosulásnak a létjogosultságát, közéleti fontosságát is.

Érdekes és általános érvényű tudományos, irodalmi és művészeti kérdések
egész sorát vitatta és fogalmazta meg a Vigilia asztaltársasága. A szellemi életet el
fojtani igyekvő kommunista rendszer évei alatt óriási jelentőségű volt ez a szellemi
oázis. Oxigént táplált az elgyötört lelkekbe, megfáradt szellemekbe.

És hogy ne csak a komoly témákról essék szó, emlékeznünk kell a találkozók
derűs momentumairól, hangulatáról is. Sík Sándort patriarkális jóindulat és türe
lem jellemezte, akihez minden kérdésben bátran fordulhattak a fiatalabbak. Jékely
Zoltán és Kunszery Gyula tréfái. szellemes szófordulatai, a humort magas szinten
tolmácsoló tehetségük révén pedig gyakran hangzott föl jóízű nevetés, aderűnek
abban a korszakban arannyal fölérő megnyilvánulása.

Ma már alig élnek néhányan a hajdani asztaltársaság tagjai, résztvevői közül.
Annál fontosabb, hogy emlékezzünk rájuk. Soha nem feledhető,hogy egy katoli
kus folyóirat a nehéz, zsarnoki időszakban ilyen tágas szellemi kaput nyithatott so
kak hasznára és épülésére. Ma már jól tudjuk: a Vigilia működésével és hetven éve
híven betöltött missziójával történelmet írt.

SZENNAY ANDRÁS

Válasz a Vigilia kérdéseire

Talán nem leszek "formabontó", ha a Szerkesztőség kérdéseit olvasva a "végé
ről" kezdem a válaszadást. Valamivel több mint ötven esztendeje (1953) jelent
meg első kis írásom a Vigiliában. Az ötvenes évek legvégén, a hatvanas évek ele
jén a felejthetetlen Sík Sándor felelős szerkesztőségénekutolsó éveiben ismétel-
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ten meghívást kaptam a Vigilia munkatársainak a budapesti Mátyás Pince egyik
sarokasztalánál tartott esti beszélgetésére.

Egyik utolsó alkalommal "Sándor bácsi" (ő kívánta, hogy így szólítsam) mellett
ülhettem. Biztatott: "folytasd, jól kezded, de gondolj ráf hogy minél több embert
meg tudj szólítani". Sík Sándor 1963. szeptember végén meghalt. Utóda, Mihelics
Vid több írásomat visszaadta ezzel a megjegyzéssel: .Dolgozd át, túl professzo
ros." Kissé meglepődtem, hiszen őt a szerkesztőségben mindenki "professzor úr
nak" szólította. Igaza volt ... Azóta eltelt mintegy fél évszázad, a Vigilia főszerkesz

tői posztján többen követték egymást, s a viszonylag hosszú idő alatt mintegy
nyolcvan írásom jelent meg folyóiratunkban. (Tudatosan fogalmazok így, mert
ha szabad ilyen merészet állítanom - a Vigillát egy kicsit hozzám tartozónak érez
tem és érzem ma is.)

Most, hogy kézhez vettem a körkérdésekhez csatolt Sík Sándor idézetet
(l946-ból), talán életkorom (83 év) ezt meg is engedi, netán feljogosít ráf hogy kér
jem/ buzdítsam a nálam sokkal vagy kevésbé fiatalabb munkatársakat, kőzremű
ködőket, szívleljék meg Sík Sándor paradoxonosnak tűnő kívánságát: virrasszunk
úgy, hogy "egészen magasrendűés egészen mindenkinek való" módon szólítsuk
meg a ma és holnap olvasóit. Mert - ugyancsak szerinte - "mindenkihez van mon
danivalónk"/ és épp ezért nem szabad"visszahúzódni a gettóba." Parancsunk van
ráf hogy amit "fülünkkel hallottunk, a háztetőről hirdessük".

E kis visszatekintés után választ adnék az egyik kérdésre. A "virrasztás" csakis
arra az " intellektuális becsületességre" építhető (Karl Rahner kifejezése), mely újra
és újra felteszi önmagának a kérdést: hogyan tudok szívvel-lélekkel, gondolataim
mal, teljes erőbedobással a jobb és igazabb, a Krisztus által "megálmodott" ember
érdekében szolgálatot vállalni. Olyant, mely magyar közéletünket is szolgálja. A
szolgálat szellemében és tetteit vállalva kell írásban megnyilatkozni, a megbocsá
tás és testvéri szeretet érzelmeit kell ápolni - ez mind (és sok minden más) a mai
"virrasztók", a környezet lidérces éjszakáját követő hajnalra várók köteles feladata.
Fokozottan így van ez itt és ma, ahol és amikor a Vigilia munkatársai és olvasói
egyaránt vállalják az írástudók és írást olvasók örömét, de felelősségét is. Amikor a
"virrasztók" folyóirata egyre több munkatársat hív, hogy e felelősséggel "terhes"
feladatot vállalja, végezze.

Visszatekintve az elmúlt 70 esztendőre - ezt minden elfogulatlan olvasó és ér
deklődő megállapíthatja -/ a Vigilia ennek az intellektuális felelősségnek útját, oly
kor saját keresztútjának stációit járta meg. Kemény beszéd, de el nem hallgatható:
ettől a kereszthordozást is magában foglaló feladattól a jövőben sem kaphat fel
mentést.

Talán elnézik majd azok, akik e sorokat olvassák, hogy amikor a Vigilia ma is
"virrasztó" szerkesztőire és olvasóira gondolok, ismételhessem Szent Pál szavait:
"Nagy a bizalmam bennetek és szívesen dicsekszem veletek. Vigasztalás tölt el s
minden bajom közt is túlárad bennem az öröm" (2Kor 7,4).
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