
A Szerkesztő levele
A Vigilia 1935-t61, alapitásától kezdve könyvkiadási - nem könyvkiadói! ,- tevékenysé
get is folytatott .: Az alapltó szerkesztét, Possonyi Lászlót kettős cél vezette ebben:
egyrészt biztositani a lap folyamatos megjelenésének anyagi feltételeit, másrészt to
vább gazdagitani a magyar könyvkiadás választékét olyan művekkel, amelyeknek ki
nyomtatására valamilyen okból sem az akkor népszerű cégek, sem az egyházi kiadók
nem vállalkoztak. A Vigilia-sorozatban külföldi és belföldi irók munkái egyaránt he
lyet kaptak. A külföldiek közül itt látott napvilágotelőszörPaul Claudel, André Gide,
Thornton Wilder, Bulwer, Mark Twain, Gertrud von Le Fort, Giovanni Papini, Fracois
Mauriac stb. egy-egy, a nagyközönség által kevésbé ismert műve..a hazaiak közül pe
dig Végh György, Tűz Tamás. Just Béla, Balla Borisz, Mándy Iván, Possonyi László,
Horváth Béla, Rónay György, Hunyadi István, Vidor Miklós, Ijjas Antal stb. egy-egy
új kötete.

A Vigilia 1935 és 1944 között - betiltásáig - évente több könyvet is megjelentetett,
vállalkozá kedve és az olvasók igénye szerint, mindig hangsúlyozva szellemi autonómi
áját s e sajátos helyzetbólfakadó programját. A könyvkiadási programot is - a folyá
irat profiljának megfelelően- tematikai változatosság, műfaji sokoldalúság és a kötele
zően magas szinvonaljellemezték : a szindarabon, a vers- és,novellásköteteken át a re
gényig, a tanulmánygyűjteményekig és az irodalmilag is mérhető, nivós világnézeti el
mélkedésekig terjedt a spektrum. A Vigilia könyveit valamennyi könyvesbolt árusithat
ta, illetve előfizetés útján terjesztették, es standja ott állt jóformán minden könyvhéten
a váro~ valamelyik közterén. 1945 után egyetlen kisérlet történt a sorozat feltámasztá
sára Saád Béla beszámolójának (A zsinat budapesti szemmel, 1967) közreadásával,
amelynek - a körülmények és a személyes érdekek ütközése miatt - nem lett folyta
tása.

Kedves Olvasóink! A mai magyar társadalom fejlődő szocialista demokráciája és a
szövetségipolitika bázisán erősödőnemzeti egység kedvez6 légkört teremt ahhoz, hogy
a Vigilia most újrainditsa könyvkiadását. Vitathatatlan példájául annak, hogy - az elő
rehaladásunk során mutatkozá gondok és ellentmondások dacára - a szövetségi politi
ka, a dialógus gyakorlata, a kultúra és a művelődés nyitottsága, a szellemi értékek
megbecsülése továbbra is közéletünk és közgondolkodásunlé meghatározó vonásai ma
radnak. A Vigilia könyvkiadása tehát éppúgy reprezentálja az állam és az egyház im
már tartósan jó viszonyának, a hivők és nem hivők partneri kapcsolatának folytonossá
gát, mint a magyar könyvkiadás egyetemességét és a kuÍlúrpolitika demokratizmusát,
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Lapunk azzal a szándékkal fog e nemes hagyományfelelevenítéséhez , hogy - sajátos
hangjának és katolikus egyetemesség-tudatának megőrzésével - újabb színnel , értékke l
gyarapitsa a hazai kulturális életet olyan művek kiadásával, amelyek tartalmukat .
szellemiségüket és minőségüket tekintve a szélesen értelmezett világnéze ti párbeszéd
k ör,ébe tartoznak , s ugyanakkor hozzájáruljon a folyóirat rentábilis működtetéséhez ,

mert a növekvő' előállítási és terjesztési költségek egyre nehezebb anyagi terhek et ró
nak rá. A Vigilia könyvei természetesen nem kívánnak sem az állami , sem az egyház i
k iadókkal konkurrálni. Csakis olyan művekre vállalkozunk, amelyek egyfelől nem
érintik az egyházi kiadók profilját , másfelől nem szerepelnek az állami kiadók tervei
közt sem , de jelenlétük a könyvpiacon egyfajta hiányt pótol, s a magyar köny vk iadás
mind teljesebb és sokrétűbb kíná latába' illeszkedik. Így nem a mi dolgunk a kifejezetten
teológiai , egyháztudományi és liturgikus. vagy az úgynevezett kegyes irodalmat képvi
selő munkák megjelentetése, mert ezt a meglevő egyházi kiadók sikeresen végzik .. min t
ahogy nem feladatunk azoknak a sz épirodalmi vagy tudományos műveknek a közrea-

, dása sem, amelyekre az állami kiadók eleve igényt tartanak ..
A Vigilia 1982 telén újrainduló - évente 'egy-egy könyvvel jelentkező - soroza tának

első két kötete , melyekre előjegyzéseket máris elfogadunk :
a Pilinszky János prózai írásait Jelenits István gondozásában egybegyűjtő Szög és
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valamint Simone Weil tanulmányai, Ami személyes, és am i szent címmel, Reisinger
János válogat ásában.

A Vigilia könyvkiadási tevékenységének felújítását célzó törekvéseinket minden ille
tékes fórum a legnagyobb megértéssel fogadta és támogatta. Ezú ton mondunk köszö
netet érte a kulturális kormányzatnak , az Állami Egyházügyi H ivatal vezet ésének, a
laptulajdonos Actio Catholicának és a Kiadói Főigazgatóságnak, továbbá a párbeszéd
valamennyi őszinte hívének és partnerének.

Olvasóink, barátaink és tisztelőink megbecsülő figyelmébe és oly sokszor tapasztalt
szeretetébe ajánlom a Vigilia könyvsorozatát.

A Szerkesztii


