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Búcsú Possonyi Lászlótól

Az a modern, nyitottabb katolikus szellemiség, mely a század első évtizedétől jellemezte a hazai
vallásos életet és szemléletet, a harmincas években lett igazán általános. Ekkoriban léptek fel
azok a fiatal értelmiségiek, akik a világegyház megújulásának tapasztalatait a hazai szellemi élet
be igyekeztek átplántálni. Ennek a nemzedéknek volt egyik legérdekesebb, legfontosabb alakja
Possonyi László, a Vigilia alapító szerkesztője, akitől most fájdalmas kötelességünk búcsút
venni.

Azok közé a ritka személyiségek közé tartozott, akikben harmonikusan olvad egybe tehetség
és emberség. Possonyi László, akit Erdély küldött a magyar irodalomba, rendkívül müvelt, sok
oldalú író volt, elbeszéléseket, regényeket, színmüveket alkotott, fordított, legfontosabb alkotása
mégis az a néhány lap és szervezet volt, melyek megalapításánál bábáskodott, amelyekbe bele
ölte a pénzét és energiáit. Ezeket ma már úgy tartjuk számon, mint a modern magyar katolikus
irodalom jelentős kezdeményeit. Törekvéseit nem feltétlenül kísérte siker, de bukásaít, csaló
dásait is a rá oly jellemző vidámsággal vette tudomásul, s hamarosan már megint a kezdemé
nyezök közé állt, mert csalhatatlanul érezte, hogy az idő neki dolgozik. Egyéniséget, derüs ern
berségét csak szeretni lehetett, egyszeru szentferenci lélek volt, soha nem gyüjtött aholnapnak,
csak maradandó, szellemi értékeket. Ezek közül hitünk szerint a Vigilia a legmaradandóbb, mely
az ő áldozatkészsége nélkül aligha indulhatott volna meg, s amely fennállása ötvenedik évfordu
lóján elsőnek éppen Possonyi Lászlót köszönthette.

Ifjúsága küzdelmes éveire emlékezve, Vadmeggy cimü önéletírásában elmondta, milyen nagy
hatást tettek rá például Ady Endre és a magyar irodalom legújabb kezdeményei. Jellemének
legbelsőbb magját azonban az alázatos hit, az Isten szándékaiba és terveibe való belenyugvás
jellemezte, s ez adott neki tartást, ezért lehetett világnézeti és irodalmi ellenfeleinek szemében is
tisztelt személyiség. Múlhatatlan vonzalom kötötte a színházhoz. Az évek során a főszerkesztői

székben a többi között Sík Sándor, Mihelics Vid és Rónay György váltották föl, ö azonban
mindig "jelen maradt" a Vigiliában, elsősorban éppen kivételesen érdekes színházi őrjáratai

révén.
Azok közé az alkotók közé tartozott, akik mindig készülődneka nagy, az összefoglaló mü meg

írására. Regényt írt, majd kötetbe gyüjtötte önéletírásának legizgalmasabb részleteit, de fárad
hatatlanul tervezett tovább, s a fiatalabbaknak beváltatlan terveiről beszélt. Holott hibátlan
teljességgel készen állt már a rnü, amely ezúttal egy intézményben testesült meg: a Vigiliában,
mely sokfelől szívta szellemi indításának nedveit, szellerniségét azonban máig jellemzi az az élet
és irodalomszemlélet, melyet Possonyi László honosított meg hasábjaín, s amelyhez a mai Vi·
gilia is igyekszik hüséges maradni, hogy maradandóvá tehesse alapító szerkesztőjénekszellemét
és emlékezetét.

A személyes életút befejeződésenem jelenti az életmü lezárulását. Azt igyekszünk megőrizni s
további munkával minden olvasónk számára hozzáférhetővé,ismertté tenni.. A fájdalmas búcsú
tehát egyben a távlatosabb, hitelesebb jövő kezdete is, ebben a szellemben búcsúzik Possonyi
Lászlótól

a Vigilia Szerkesztösége
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