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Or-szerepben

Ebből a hetven évből egy év híján hat évtized az enyém is: együtt megélt idő. He
tedikes gimnazista voltam a nagykanizsai piarista gimnáziumban, amikor egyik
tanárom, dr. Juhász Miklós kezembe adta a háború után újra induló Vigilia első

számát. Sík Sándor beköszöntő,programadó írását, amelyből most a Vigilia jubi
leumi körkérdése mellé a szerkesztőség részletet mellékelt, tehát először nem
most, hanem első megjelenése idején és helyén olvastam. 1946 decembere óta va
gyok a folyóirat olvasója és előfizetője, alkalmanként szerzője. Azóta gyűlnek az
évfolyamok polcomon egészen addig, amíg az összegyűlt példányokat az ismét
működő kanizsai piarista gimnázium könyvtárára hagyhatom, majd akkor, ami
kor már nem lehetek sem olvasója, sem előfizetője alapnak.

Mit köszönhetek a Vigilia hét évtizedének? (Hetet mondok, mert késöbb a fo
lyóirat első tíz évének számait, előtörténetét is "megtanultam" .) Nagyon sokat.
Amit irodalmi műveltségbenés teológiai kultúrában a magaménak vallok - hogy a
folyóirat érdeklődésénekkét szélső területét említsem -, azt a Vigiliának köszönhe
tem. Esztétikai ízlésem, világirodalmi tájékozottságom, hitbéli műveltségempallé
rozója volt a folyóirat. Itt olvastam először Pilinszky-verset és tanulmányt
Mauriacról, innét tájékozódtam az egzisztencializmus tételeiró1 és a II. Vatikáni
zsinat tanításáról, egy időben a Vigilia adott hírt a hazai képzőművészetiés zenei
életnek azokról az eseményeiről, újszerű törekvéseiről, amelyekről másutt nem le
hetett olvasni.

A virrasztás, a várakozás, az ör-szerep vállalása - szerintem valamiféle kettős

séget jelent. Egyrészt az őrség jelenti azt, hogy az őrnek társai vannak, akikre vi
gyáz, akiket őriz, akikért vállalja a szót; ha veszélyt lát, kiált; s fegyvere is van, amit,
ha kell, használni tud. Másrészt az őr csöndben van, figyel, az őr hallgatni és látni
tud; az őrtorony a magány és a meditáció helye. A két szerep persze nem kizárja,
hanem föltételezi és kiegészíti egymást, dialektikus egységet alkot. A körülmé
nyek, a helyzet, a "történelmi szituáció" és a személyes adottságok határozzák
meg, hogy az őr-szerep melyik "oldala" kerül előtérbe. A Vigilia hét évtizedének
története van. A Vigilia őrszerepét, a folyóirat "korszakait" minden bizonnyal a
szerkesztők személye, sajátos érdeklődése és ízlése is befolyásolta. A Vigilia más
volt "hőskorában", az indulás évtizedében, mint Juhász Vilmos és Sík Sándor szer
kesztése idején, vagy akkor, amikor Doromby Károly jegyezte a lapot. Talán érthe
tő és megbocsátható, hogy hozzám azok az évek állnak a legközelebb, amikor
Rónay György szelleme és szemlélete érvényesült a Vigiliában. Legelső, kócos írása
imról ő mondott terjedelmes levélben véleményt és biztatott írásra, az ő szerkesztői

elveit, ízlését és módszerét próbáltam megvalósítani, amikor magam is folyóiratot
szerkesztettem, és ő volt az, aki a Vigiliában előszörhelyet adott tanulmányomnak.

A diktatúra, a rendszerváltás kísérlete előtti évtizedek egyik nagy bűne a ke
resztény szellemiségűértelmiség felnövekedésének a megakadályozása és elfojtá
sa volt. (Ennek következményét nyögi érzékelhetőena mai társadalom és közélet.)
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Ha ez ellen valaki és valami tenni tudott, ha létezett szellemi fórum, amely egy fia
tal nemzedék tájékozódását segítette, akkor az a Vigilia volt.

Akkor ezt a szerepet jóformán a Vigilia egyedül szolgálta.
Helyét ma egy szélesebb mezőben,más történeti és társadalmi feltételek között

kell megtalálnia. Ez a szerep részben könnyebb, mert ma Magyarországon sokféle,
különböző olvasói réteghez szóló keresztény és katolikus periodika létezik. Rész
ben nehezebb, mert a lap szerkesztőit, olvasóit és munkatársait egy rohamos mér
tékben szekularizálódó társadalom és globalizálódó világ veszi körül. Mintha ke
reszténység és kultúra (vagy legalábbis az, amit ma multikulturális javaknak
mondanak) minden korábbinál távolabb került egymástól. Mintha kereszténység
és kultúra (a szó hiteles és mély értelmében) minden korábbinál jobban egymásra
szorulna.

VÁRSZEGI ASZTRIK

Tisztelettel és hálával a 70 éves Vigiliának

1969 nyarán történt. Zubbonyom alatt mentettem ki a bajai laktanyából a Vigilia
júniusi számát, hogy új vezénylési helyemre, Sormásra magammal vihessem.
Olyan harci álláspontot foglaltam el az állomáson, hogy lássam a bejövő vonatot
is, de a vonatra várók se legyenek túl közel hozzám, mivel nem akartam, hogy
lássák "tiltott" olvasmányomat. Azokban az években a Vigilia borítóját vastag
ezüst sáv díszítette, így feltűnő lehetett. Még a szükségesnél is jobban kifordítot
tam, hogy eltűnjönborítója. Amint biztonságban éreztem magamat, elmélyültem
az olvasásában. Egyszer csak árnyék vetült fölém, elsötétült előttem a szöveg,
majd megszólalt egy ismeretlen hang: "kiskatona, maga mit olvas?" Rémület fu
tott végig rajtam. Te jó Isten! Csak lebuktam - volt első rezdülésem. "A Vigiliát" 
volt rövid válaszom. A fiatalember láthatta zavaromat, barátságosra fogta a szót
és magyarázkodni kezdett. Tudja, ilyent még életemben nem láttam, hogy egy
katona Vigiliát olvas. Ne haragudjon, nem tudtam megállni szó nélkül. Ki maga?
Mit tanul? Miért van itt? Aztán nagyon érdekes beszélgetés indult köztünk. Két,
egymást addig nem ismerő fiatal keresztény találkozott egy be nem tervezhető

élethelyzetben - a Vigilia folyóirat közbejöttével. Ijedtségem után a kölcsönös bi
zalom, a valamit tudók és a Valakit ismerők találkozása volt annak minden örö
mével egy világ idegenségében.

A folyóirathoz akkor már több éves bensőségeskapcsolat fűzött, hiszen gimna
zista korom óta a Vigilia rendszeres olvasójának mondhattam magamat. A lap
címe és Sík Sándor lapot indító cikke spirituálisan és szellemileg is nagy élmény
volt fiatal szerzeteséveimben. A múlt század hatvanas és hetvenes éveiben a ha
vonként megjelenőlap tanulmányai, versei, könyvismertetései egy-egy ablak volt
a távoli világra, de a hazai, a belföldi ismeretlenségre is. Adventi elmélkedésre ké
szülve bukkantam rá a Vigilia első számára, Sík Sándor soraira. Akkor az volt az ér
zésem és meggyőződésem, hogy ugyanannak a történeti folyamatnak egy követ-
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