
katolikus, azaz egyetemes szellemi magatartás vonzott, miként Babits Mihálynál.
Ez a szellemiség rányomta bélyegét a Vigilia írásaira.

A körkérdés egy másik szempontjára válaszolva ("Hogyan látja a keresztény
ség és a kultúra viszonyát?") igyekszem rövid lenni. (Már harmadik éve erről tar
tok előadásokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Piliscsabán, a kommuniká
ció szakon.) II. János Pál számtalan ízben hangsúlyozta a hit és a kultúra
párbeszédének fontosságát; létrehozta e célból a Kultúra Pápai Tanácsát. Világos,
hogy az egyház feladata ma is, mint mindig: az Evangélium hirdetése minden nép
nek, minden kultúrának. Az "inkulturáció", vagyis a keresztény hit beletestesítése
a különböző kultúrákba - a kereszténység létkérdése. A planetizáció vagy
globalizáció korában a modern kommunikációs eszközök felhasználásával kell
folytatnunk az evangelizálást. Most már világosan látjuk, amit egyes misszionáriu
sok már századokkal ezelőtt láttak és igyekeztek megvalósítani (például M. Ricci
jezsuita Kínában): a nyugat-európai kultúrában született hitmagyarázatokat, teo
lógiát, vallási nyelvezetet nem lehet egyszerűen átültetni Ázsiába vagy Afrikába.
De ma már az európai kultúra forradalmi változása és az egyre erősödőszekulari
zálódás (laicizmus), a kereszténység társadalmi-kulturális visszaszorulása miatt itt
Európában is szükség van olyan alkalmazkodásra, korszerű nyelvezetre, amit a
nem hívő, de kereső emberek is megérthetnek. Ez vonatkozik az írott és elektroni
kus sajtóra, az igehirdetésre, az iskolai tanításra. Jó lenne, ha a magyarországi kato
likus médiumok (lapok, rádiós adások, könyvkiadók) ezt nem tévesztenék szem
elől. A túlságosan "belterjes", a főleg a hívők jámborságát "tápláló" katolikus mé
dia mintha felejtené, hogy milliók élnek az egyház, sőt a vallásos hit keretein kívül.
Márpedig az egyház evangelizáló küldetése hozzájuk is szól: " ...minden nép
nek... ", minden embernek, mert Isten üdvözítő szándéka egyetemes. Az egyre ter
jedő ateizmus, (nem a marxista harcos istentelenség, hanem) a nyugodt Isten-nél
küliség korában, az "egydimenziós emberek" körében kell szóval és tettel
tanúskodnunk a bennünket éltető reménységről.

SZEGHALMI ELEMÉR

Emlékek a Vigiliáról

A Vigilia számomra nem csupán egy rendkívül színvonalas folyóirat, hanem
maga a nagybetűs FOLYÓIRAT. Az a fajta orgánum, amelynek keresztény külde
tést betöltő, hasznos működését az 1950-es évek során közelről is megismerhet
tem, és amely kezdő íróként befogadott, mint egy magához ölelő, oltalmazó és
meghitt család.

A Possonyi László által hetven évvel ezelőtt megindított folyóirat a második vi
lágháborút követően, az 1946-os újraindulása alkalmával, Sík Sándor és Rónay
György eszmei vezetésével olyan kivételes magaslatra jutott el, amely a legkülön
bözóbb felfogású és világnézetű körökben is megbecsülést és elismerést szerzett a
lapnak és munkatársainak egyaránt.
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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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