
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

133



jönnek, lehet kérdezni. Nem kérdeztem. Sík tanár úr nem volt velük. Rónay
György - igen. Akkor olvasta fel a később kötetben is megjelent A Szent Anna
templom tornyai című hosszabb versét, és beszédhelyességi ötpercet is tartott. A
vers és a tündökletes Magyar Ferenc-novella a kivirágzott nadrágfőtról - azóta
tudoIÍl- meghatározták az irodalommal való kapcsolatomat.

A belső történet már ezzel folytatódik: Rónay Györgynek verseket küldtem
(nem jó verseket). Hamar válaszolt, személyesen. Mérlegre téve minden dara
bot. De közűlük kettőt kiválasztott. Közlésre. Bevallom, olyasfélét éreztem, ami
lyet ő érezhetett (meg is írta), amikor először járt Babits Mihálynál, s azt a bizo
nyos vonaljegyet kapta tőle, amit aztán gondosan megőrzött. Jómagam a levelét,
Rónay György első válasz-levelét, az aláírásával.

Négyszemközt bölcsész-koromban találkoztunk a szerkesztőség (ma is meg-o
lévő) fogadószobajában. Kosztolányi jött szóba, s mert éppen kollégiumi óráról
érkeztem, frissen elmeséltem új információmat a Szegény kisgyermek panaszai
ról, amelyikről egyik fölbuzdult évfolyamtársam olyasféléket állított, hogya köl
tő tiltakozása ez a háború ellen. (Nesze neked bölcsészet!) Verhaaren neve hang
zott el, Az egész Flandria-ciklus, majd speciális kérdésemre felelt Rónay György,
s Babits Mihály szabadverseinek "ősforrását"nevezte meg. Már ő volt a Vigilia
főszerkesztője, én meg azzal a jóleső "kényszerrel" távoztam a beszélgetés után,
hogy irodalomtörténetről csak nála kérdezősködöm ezután. Megtettem jó né
hányszor (bárcsak még tehetném!), s amikor az Uj Emberhez kerültem, már nem
mint szárnypróbálgatót fogadott: egyszeruen bízott bennem, ami kimondhatatla
nul jólesett. Tiszta emberségéből így ajándékozott egy pályakezdőnek, akire rövi
desen "rovatot" is bízott. A zeneit. Csináltam, hogyne csináltam volna azzal a
szívvel, amellyel a bizalmat valamiként viszonozni lehetett. Időnként mást is
kért. Ha aztán következő alkalommal végigvonult a szerkesztőségi hosszú szo
bán, s kezét a vállamra tette, tudtam: minden rendben, írásommal a legközelebbi
számban találkozni fogok.

Megbízásai világokat nyitottak meg előttem. Sokszor mondta: Ne elégedj meg
a napi penzumokkal! Próbálj többfélét, olvass, ,töprengj! Igy kerültem kapcso
latba festőkkel, zenészekkel, népművészekkel. (Igy állhattam védelmére a Vigi
liában az akkor sokat támadott Vankóné Dudás Julinak, aki haláláig nem felej-.
tette el ezt nekem.) Legmegtisztelóbb ajándéka az volt, hogy együtt szerepelhet
tem vele az egyik budapesti templomban. O verseiből olvasott, nekem a család
keresztény kultúrájáról kellett felolvasnom. A végén gratulált és azonnal elvitte
a kéziratomat. melyet leközölt a Vigiliában.

Igen, számomra a Vigilia-eszmény ez a sokoldalú keresztény gazdagság: kul
túrában, mélységben és - spiritualitásban.

GYURKOVtCS TtBOR

Vigilate et custodite
Múlt

Minap egy tévéműsorhoz keresgéltem adatokat, míkor a Cromwell idejebeli
"independensekre" bukkantam, a "függetlenekie". Izlelgettem a szót, tudván,
hogy pendeo, dependeo - "függök", annyit tesz, Az összetétel érdekelt (in-
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