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A Vigilia köszöntése
Fél évszázados a "Vigilia". Nem tudom, egy folyóirat életében sok-e ez vagy

kevés. Az emberi életben soknak számít, ha nem is öreg még az ötvenéves
ember, de már "megette kenyere javát". Persze, az ilyesfajta összehasonlításnak
nem sok értelme van. Hiszen a "Vigilia" már első számával, születésnapján,
éretten, mégis egyúttal fiatalon lépett elénk. Es öt évtized után ugyanúgy fiatal s
nem látni rajta a készülődő öregedés jeleit - ha közbe-közbe voltak is olykor
megtorpanások életében. Szerkesztői talán mindig is rendelkeztek valamiféle
fiatalító szerrel. Ez a fiatalító szer, azt hiszem, az igazi katolicizmus volt. Hiszen
egyházunk már kétezer éves s éppen mostanában, az utóbbi évtizedekben veti le
magáról az öregedés jeleit, s mutatja ismét örökké fiatal, igazi arcát. Mert ha
Krisztus Urunk születésétől az 1985. évet számoljuk is (néhány évnyi tévedés a
kezdetnél nem sokat tesz), Krisztus örökké fiatal marad s Vele Jegyese is, ha őrá

figyel. Emberi gyarlóság néha ráncossá teszi a Jegyes arcát, de a ráncok mindig
kisimulnak, a hang újra üdén fiatalos lesz, mihelyt a Menyasszop.y szerelmesen
szemébe néz vőlegényének. Ez történt a II. Vatikáni zsinaton. En akkor töltöt
tem be ötvenedik évemet, a Vigilia mai életkorát. Kortársaim közül többen ide
genkedve néztek a megifjult Jegyesre, annyira megszokták az öreg, ráncos arcot,
úgy vélvén, az Anya-Szentegyházhoz ez jobban illik. De hát a Szúzanyát is fiatal
nak látjuk a legtöbb művészeti alkotáson, még Michelangelo Pietáján is, ahol pe
dig már 33 éves halott Fiát tartja ölében.

Hogy én rögtön örvendezve ismertem rá a zsinat megújuló Egyházában Krisz
tusifjú Jegyesére s az öreg XXIII. Jánosban a történelem talán legfiatalabb
pápájára, azt jórészt a Vigiliának köszönhetem, és persze a Vigilia "külső mun
katársainak", a "Korunk Szavának", az egyetemi Mária Kongregációnak, az
Egyetemi Settlement mozgalomnak, Emszonak-Kalotnak s az ezekben megismert
bölcs és nagyszerű iránymutatóknak, elsősorban talán az "acélember" Sík Sán
dornak s a többi "acélembereknek".

Számomra; ifjú egyetemista éveimben, a Vigilia és szövetségesei voltak az üze
nethozó "acélemberek". Ennek az ifjúkori "beoltottságnak" köszönhetem, hogy
ma is meghallom a mindig megújulni képes Egyház üzenetét, amely a kétezer
éves múltból a talán még sokkal nagyobb távlatú jövendő s végül is a mindent
meghaladó és túlszárnyaló Alfa és Omega felé mutat.

Hála a Vigilia elindítóinak s folytatóinak, Sík Sándor mellett Possonyi László
nak (hadd említsem egyedül őt az élők közül), Rónay Györgynek s még annyiuk
nak, 'hogy az igazi katolikus utat, az egyetemes, a legtágabb értelemben vett öku
menikus utat megmutatták; hogy megláttatták velem a szociális kérdésnek az
evangéliumból is kiolvasható jelentőségét; hogy egy képmutató világban meg
tanítottak rá: sohase a szavak szerint ítéljem meg személyek vagy mozgalmak
kereszténységét, hanem tetteik alapján.

Ezeknek az "acélembereknek" köszönöm - sok más kortársammal együtt -,
hogy nem tévedtem el az akkori idők útvesztőiben,hogy mindig az igaz, az em
berí, a krisztusi úton haladókhoz vonzódtam. Köszönöm, hogy hitem tágassá vál
hatott, hogy büszke tudtam lenni hitemre s nem kellett lesütnöm a szemem, ha
mások tudományra, haladásra, társadalmi megújulásra hivatkozással gúnyolták,
támadták Egyházamat, mert megtanultam, hogy az általuk gúnyolt, megvetett arc
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szeplős talán, éppen a hivők hibája miatt, de ezeket a szeplőket a már közeledő

gyógyulás ledobja majd a Jegyes arcáról, s ez az Arc bátran tükröz minden isteni
s minden igaz emberi értéket is.

Vigilia: várakozó virrasztás. Schütz Antal (egyik nagy tanítóm) cikke magya
rázta el az induláskor a névadás értelmét. A Vigilia a legnehezebb időkben is ezt
a várakozó virrasztást tartotta ébren, ehhez adott erőt, erre biztatott.

Sokaknak tartozom hálával soha meg nem rendült hitemért, kezdve boldog
emlékű Edesanyámtól, de hitem nagykorúságát a Vigilia és a vele kapcsolatban
álló "acélemberek" készítették elő, hogy erről a nagykorúságról aztán János pá
pa és a zsinat adjon számomra is írásos "bizonyítványt".

Jó öreg (mert már 50 éves), vagy inkább most is ifjú (mert még csak 50 éves),
folyton megújuló Vigilia, ezekkel az ifjú, testvéri érzésekkel köszöntelek jubileu
mod alkalmából!

TÓTH SÁNDOR

Rögtönzött gondolatok.
őszinte szavakkal

A kapcsolatoknak elsősorban belső történetük van. Ami látszik - bár admi
nisztrálható -, szinte lényegtelen. Így aztán az emberek csak erre figyelnek.

A Vigiliával való kapcsolatom belső történettel kezdődött. Egyrészt: a havonta
olvasott (olykor többször elolvasott) írásokkal, tanulmányokkal, novellákkal, ver
sekkel még gimnazista fejjel, s azzal a kimondani sem mert sóvárgással: Ha egy
szer én is írhatnék valamit! De ennek is története van. A már említett olvasás
története. Néhai magyartanárom szigorú tekintete, akkor szelídült fénnye, ha a'
Vigilia egy-egy példányában olyan keresztény veretű elemzést talált, amelyik a
tananyagunkkal is kapcsolatban volt, de olyan verset vagy novellát is, amelyik a
keresztény életérzésnek - amint ő mondta - igazán a javára vált.

Így találkoztam kiemelt helyen Sík Sándorral, Rónay Györggyel, Ijjas Antallal,
Fekete Istvánnal, Szigeti Endrével, Csanád Bélával, Magyar Ferenccel, Kézai
Bélával, Possonyi Lászlóval, akik attól fogva - akarva, nem, akarva - a tanáraimul
szegődtek. Jómagam "szerződtettemőket" és vártam: mit adnak hónapról hó
napra. Adtak. Bőségesen, tisztán, meggyőző erővel. Talán különösen hangzik
egyeseknek, hogy nekem, az akkori gimnazistának és még később is: a Vigilia
volt a hazai katolíkus irodalom - minden felhang nélkül.

Tavasz lobogott, az esztergomi Előhegy vadrózsabokrain méhek zümmögtek.
hónom alatt egy-egy frissen ajánlott Vigilia-beli Sík-verssal vagy a Gárdonyi,
Ady, Prohászka kötettel megálltam a még meglehetősen magára hagyott ház
.elótt, ahol a falon - rég holt nagyságok nevei mellett olvastam az élő Sík Sári
-dorét, aki aztán két esztendő múlva az egyik konferenciabeszéde után az Egyete
mi templom sekrestyéjében "megtanított" ai írók kötelező imádságára: "Min
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma."

Csak próbálgattam a mondatokat, s egy "átolvasott" nyár után a következő tan
év még komolyabb főiskolai stúdiumai kőzt ért a hír: vigiliások, újemberesek
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