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A Vigilia: nélkülözhetetlen
erötorrásom volt

Harmincöt éve olvasom a Vigillát. Polcomon sorakoznak bekötött évfolyamai,
Alig múlik el nap, hogy ne nézzek utána valaminek egy-egy kötetében. Evtizedek
folyamán szellemi kincsesbányámmá alakult.

Gimnazista voltam, amikor a lap kezembe került. Lelkesedtem érte, s bár való
színűleg nem értettem meg belőle mindent, végigolvastam a Vigilia V betűjétől a

.szerkesztói üzenetek utolsó szaváig. (Egyébként ezt a rovatot ma is többen
hiányolják!) Ugy éreztem, ha azt akarom, hogy hitem korszerűvéváljék, s állan
dóan "naprakész" állapotban maradjon, a Vigilia nélkülözhetetlen erőforrás lesz
számomra. Barátaim, jó ismerőseim nem voltak, őket egy világnézetemmel nem
éppen rokonszenvező környezet helyettesítette. A mai olvasó alig képzeli,
mennyi mindent jelentett az ötvenes évek elején - különösen vidéken - a Vigilia
megrendelői számára, hogy alap hónaprólhónapra asztalunkra hozta pl. Mihe
lics Vid "Eszmék és tények" rovatában a világkatolicizmus legfrissebb szellemi
áramlatairól szóló beszámolóit; hogy Rónqy György "Az olvasó naplójá"-ban
megtanított bennünket, miként lehet a keresztény világnézet szemszögéből

megközelítenünk, elemeznünk, értékelnünk napjaink irodalmát. A Vigilia ugyan
akkor kissé el is kéayeztetett bennünket: időről időre olvashattuk a legújabb Sík
Sándor-verseket, Ijjas Antal novelláit; nagyon korán megismerkedhettünk
Thomas Merton-nal, Teilhard de C!J.ardin-nal és sok más kiemelkedő személyi
séggel, kiknek neve csak jóval később került köztudatba. Emlékezetem szerint
több hazai szerző akkor csak a Vigiliában publikált. Evek múltán a könyvesbol
tok kirakataiban jóleső érzéssel fedeztem föl nevüket egy-egy könyv írójában.

Hálával tartozom a Vigiliának, aVigilia minden szerzőjének. Jórészt nekik
köszönhetem, hogy az, eszmék útvesztőjében sikerült jó néhány buktatót kivé
denem. Mindig szerettem a lapot, büszke voltam jó hírére, örültem, ha egy-egy
cikkét átvették hazai vagy külföldi folyóiratok, vagy ha írtak róla, reflektálva va- '
lamelyik tanulmányra.

Arra azonban nem számítottam, hogy egyszer a bonni Külügyi Hivatal Politi
kai Levéltárában is találkozom a Vigilia nevével. A magyar katolikus egyház
náciellenes tevékenységének dokumentumai után kutatva nagy meglepetésemre
szolgált, hogy a Vigilia is kiérdemelte a budapesti német követ, von Jagow rosz
szallását. Nem kevesebb, mint tíz ügyiratot találtam a Vigiliáról a volt berlini
külügyminisztérium 'l942-es anyagában. (Berichte und Meldungen zur Lege in
und űber Ungern. Iniand II. G.) A Vigilia ugyanis vette magának a bátorságot, és
az 1942-es évfolyam januári számának - a dokumentumok szerint első oldalán
Ieközölte Mécs László: Imádság a nagy lunátikusért c. versét. Az akkori magyar

,olvasó az első pillantásra megállapíthatta, hogy a versben ábrázolt holdkóros
nem más, mint Hitler, aki ,;Ugy vezet megszállott milliókat, - mint ki szem-nem- .
látta földi jót ad." A Pamphlet gegen den Führer tárgymegjelöléssel ellátott tíz
ügyiratban megtalálható az eredeti Mécs-vers fotokópiája Vigiliánkból, valamint
a vers két teljesen különböző német fordítása. (Erdekes a két fordító munkájá
nak összehasonlítása!) Míg az 1942. márc. 31-i keltezésű és egyenesen Ribben-
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trop külügyminiszternek címzett okmány azt nehezményezi, hogy a magyar cen
zúra csak akkor tiltotta be a verset, miután a Vigilia leközölte, von Jagow követ
1942. jún. 9-i jelentésében már azt hangsúlyozza, hogy !l Vigilia szóban forgó
számát azonnal bevonták, sehol sem lehet kapni belőle. (En azt is el tudom kép
zelni, hogy hamar elkapkodták.) Az aktákon szereplő hivatkozási számokból ki-

.tűnik, Mécs és a Vigilia miatt több diplomáciai jelentést fogalmaztak azokban a
hónapokban az általam talált tíznél. .

Lapozgatok a Vigilia régi évfolyamaiban. Érdekel, mit tartottam fontosnak
évtizedekkel korábban ahhoz, hogy megjelöljem. "A mai világ legsúlyosabb
veszedelme keresztény szempontból nem a tevékeny vallásellenesség, hanem az
eltökélt és nyugodt vallástalanság ... Meg kell mutatni, hogy mire jó a vallás.
Azoknak, akik azt állítják, hogy nincs szükségük rá ... Megmutatni! Nem beszél
ni és érvelni, hanem életünkkel, annak megtapasztalásával bizonyságot nyújtani.
Tényekkel igazolni a kereszténység hatóképességét ezen a földön" - olvasom az
1951-es évfolyam 373-374. oldalán.

Megmutattuk? Igazoltuk? Erről bizonyára környezetünk nyilatkezhatna hi
telesebben. Szeretném remélni, hogy a Vigilia a mai fiatal katolikus értelmiség
nek is kedvelt olvasmánya és szellemi iránytűje. Hisz a rájuk váró feladat se
mennyivel se lesz könnyebb, mint a miénk volt. Miért ne segithetnénk hát egy
másnak?

KERESZTURY DEZSŐ

Frontok

1.

Megint egy front gyötör:
nyugatról ömlik a sarki hideg,
áthatol minden övön,
vacognak a gyenge szivek;
jönne az álom öröm
oldódása, de reszketek;
ónsulyu járom-ököl:
elkap az ár s kivet.

2.

Tengerek járnak agyamban, .
a Föld gyürt kérge hasad,
kiköpödik s lávahabbal
dermed a rnaqrna-anyaq;
korom ég sürü fellege nyargal:
éjszárnyú gepmadarak. 
Vigilálnék, s a kardos angyal:
"Mire vársz?! - veri vállamat.

Várnék:
talán még
kivilágosodik?
Szép, jó a szándék,
csak épp hogy az árnyék
tágítja határait,
s más fényév
sodrában érték,
törvény megváltozik.
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