
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-

187



kező, meglehetősen keserves és kilátástalan szakaszában vagyunk, amelyet a
közbeszéd népi demokráciának mondott. Ebben az élethelyzetben érett meg lel
kemben az ősegyház iránti honvágy, értettem meg az első keresztény nemzedékek
vigíliás alapmagatartását. Nekem akkor a most következőmondat prófétai definí
ció volt: "Mi is éjszakában állunk. Körülöttünk a történelem sötétsége, egy nagy vi
lág-átalakulás káosza, az éjfélen már túl, de a hajnaion még innen." Melyik keresz
tény lélek nem mondhatná el ezeket a mondatokat őszinténa saját koráról? Még a
legkatolikusabb koroknak mondott időkrőlsem mondhatunk mást, hát még arról,
ami számomra akkor is és ma is osztályrész. Csak minőségiés fokozati kűlönbsé
gek léteznek. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy vágyainkkal legalább egy törté
neti korszakkal előbbre vagyunk, mint beilleszkedő, itt e világban magának biz
tonságot kereső, vagy azt felfedezni vélő környezetünk. Ezért semmit, sem
társadalmi, sem állami, de még egyházi berendezkedést sem abszolutizálhatunk,
csak magát létünk Forrását és Teremtőjét, az Istent, Aki eljön, Akire várunk. Sík
Sándor ezt így fogalmazza és remélem jól értettem és értem: "A kereszténység ne
künk az élő Isten egyszeri történelmi kinyilatkoztatása, az élő egyház misztikus és
életadó közössége, az Istenben való örök élet mérhetetlen fontosságú földi előké

születe, hitnek és szeretetnek végtelen egyszerű életprogramja, titokzatos életlen
dület és csodálatos Kaland: időre és örökkévalóságra szóló szentséges életforma,
amelyben benne van minden, ami emberi, és minden, ami az Istenből az ember
hozzáférhető."

Nemzedékem, mely úgy várta világunkban a jóra és nemesre, Emberire és Is
tenre irányuló szabadságot, az elmúlt másfél évtizedben - emberi tekintetben 
kétszeresen is csalódott és így ismét egy elkövetkezendő jobb világra, az Isten vilá
gára virraszt, ezért a vigíliás keresztény és értelmiségi alapállás ismét időszerű,sőt
a továbbiakban is egyedül járható út. Nekünk a katolikus úton kell haladnunk, de
nem az elmúlt évtizedek provinciálisan beszűkült (hazai) katolikus fogalma értel
mében, hanem a szó eredeti, nemes és mindent magához ölelő értelmében, ahogy
Sík Sándor célul tűzte ki a lap elé. "Mi katolikusok vagyunk, azaz egyetemesek,
nem rész, hanem egész. Nem egy a többi közt, értője és testvére, áthatója és kovásza
kell lennünk mindennek. Mi akarunk és tudunk megérteni mindent, azt is, ami
bennünket nem ért. Szeretnünk kell, és szeretni akarunk mindenkit, azt is, aki ben
nünket nem szeret. Nekünk lehetnek ellenségeink, de mi nem vagyunk ellenségei
senkinek. Mindenkit hívunk, és mindenkihez van mondanivalónk." Mennyire idő

szerűek,vagy tán még időszerűbbekezek az igaz mondatok ma! Az Evangélium
ból, a húsvéti Úrba vetett hitből fakadnak és nem emberi erólködésből.

Egy lapot köszöntünk 70. születésnapján, melynek célkitűzése nem veszített
időszerűségéből,melynek megteremtői induláskor tisztán látták a feladatot. Mi
mást kívánhatna a folyóirat olvasója, mint azt, hogy keresztény értelmiségi szer
kesztők szítsák fel magukban a "kezdeti szeretet" frissességét, prófétai ihletét,
ahogy azt Sík Sándor az induláskor megfogalmazta. Ez a Vigilia folyóirat célját ér
telmező cikk akár "lelki tükör" is lehetne a jövőben, miként kell intellektuális és
morális felelősségetvállalnia, hiszen keresztény értelmiségiek hozták létre és írták
hét évtizeden át. Hálás vagyok a Vigilia folyóirat művelőinek,pedig tudom, hogya
Vigiliának is voltak sötétbe merülő, kiszolgáltatott évtizedei. Az "írástudók fele-
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lősségét" a katolikus Vigilia őrizhetné, vagy ismét felfedezhetné, netán helyreállít
hatná súlyosan csorbult becsületét, mert a keresztény léleknek szabad másként
tennie, mint világának, környezetének ordas törvényei és konvenciói sugallják.
"Tudjuk, hogy ez sokak szemében »botrány vagy oktalanság«, de tudjuk azt, hogy
sokan, nagyon sokan lesznek, akik a maguk lelke hangját hallják ki szavunkból."
Ha az életre kapott keresztény szabadság zászlóját sikerül a magasba emelnie, ak
kor a Vigilia ismét meghívhatja az embereket "testvéri szeretettel: jertek, virrassza
tok és imádkozzatok velünk!"

VASADl PÉTER

Aki szeret, az virraszt

Évtizedekkel ezelőtt, egy szombati napon fogtam a telefont, s fölhívtam az Új
Ember szerkesztőségét.Az ügyeletes újságírót kértem. Különös, magas, fényes
hang válaszolt, pontosan ejtve a szavakat: Én vagyok az, Pilinszky János. Tessék
parancsolni. .. Mondtam, együtt van tucatnyi versem, belenézne-e, megmutat
nám neki. Ha lehet, még ma. Nézze, válaszolta Pilinszky, most van tíz óra, ha egy
órán belül ideér, találkozhatunk... Ott leszek fél óra múlva, örvendeztem a kagy
lóba. Szabad a nevét? - kérdezte Pilinszky. Megmondtam. Jó, várom ... Így kez
dődött. Kaptam magam, a nem túl vaskos paksamétát, s ennek a (z előre nyújtott
kézhez hasonló) szónak, "várom" a melegével, s nem kis izgalommal mentem föl
a szerkesztőségi ajtóhoz kanyargó lépcsőn.

Summa: Pilinszky kiválasztott négy verset azzal, hogy "átadom ezeket Sík Sán
dornak", mondott néhány megfontolt, halk, bíztató szót, s elköszöntem. Sándor
bácsi rövidesen üzent; keressem föl a piarista rendházban ekkor és ekkor. Kopog
tattam a dupla ajtón. Sápadt arca megjelent az ajtórésben, s betessékelt. Úgy emlék
szem, kis fadobogón volt a karszéke. Értékelte a verseimet, egyik másik margójára
kérdőjelet tett, s szó szerint ezeket mondta: "Örülök a jelentkezésednek." Letege
zett. Olyan szép volt a keze, halvány, eres, oly beszédes, hogy búcsúzáskor, nem is
tudom, milyen ösztönzésre, kezet akartam csókolni neki. Finoman elhúzódott, a
vállamhoz ért, s mosolygott.

Azt hiszem, a Belvárosi kávéházban volt (ott is - nagy - fadobogón?) a Vigilia
törzsasztala. Meghívást kaptam az egyik összejövetelre. A Sík Sándorral szemben
lévő oldalon ültem addig ismeretlen emberek kőzött, Egyszer csak Sándor bácsi (ő
mondta, hogy így szólítsam) határozottan rám nézett, s jobb keze mutatóujját be
görbítve áthívott magához. Mikor odamentem hozzá, azt mondta, hozz ide egy
széket,,,s beszélj magadról". Atyavilág. Szűkős volt a hely, háttal ült nekem, kissé
jobbra hajolt, hogy én - tán egy arasszal lejjebb - súgjak neki valamit. Mintha gyón
tatott volna. Igyekeztem értelmesen összehozni néhány fontosnak tetsző monda
tot, ő bólogatott, majd rám pillantott, megérintette a kezemet, s ennyit mondott:
"Még találkozunk."
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