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Ez új esztendőben jelentős fordulójához közeledik nagy múltú folyóiratunk a Vigilia. 1985
februárjában lesz ugyanis ötven éve annak, hogy egy lelkes írógárda - néhány rövidebb
kísérlet után - megindította a két világháború közötti időszak egyik legnívósabb katolikus
folyóiratát, egyelőre negyedévi kiadásban, szép kiállításban. 1935 februárjában, éppen
Gyertyaszentelöre jelent meg az első szám. Ennek megfelelöen a lap jelképe az égő gyertya
volt, a virrasztás és iránymutatás szimbóluma. Tudjuk jól, hogy e fél évszázad munkájának
méltatása majd a jövő évnek dolga lesz, mégsem árt most visszatekinteni a Vigilia múltjába,
már csak azért is, hogy válaszolhassunk arra a kérdésre: Milyen feladat vár e fontós lapra
az új esztendőben, és mivel segíthetjük nemes törekvéseit mind a katolikus intézmények,
mind az olvasóközönség részéről. .

A Vigilia történetét Doromby Károly írta meg, aki a lap régi munkatársa és hiteles krÓni
kása. Tanulmánya, mely a Vigilia 1975. márciusi és áprilisi számában jelent meg, ismerteti a
lap alapvető célkitüzését és azokat a programokat, melyek a Vigiliát az első korszakában
jellemezték. Akkori lelkes írógárdája egy spirituális irányzatú katolicizmus hirdetése mel
lett tört lándzsát. Célkitűzésük volt "olyan magas igényű és színvonalú folyóiratot adni az
olvasók kezébe, me ly vallásos vonatkozásban és szellemi téren is egyetemes távlatokat nyit
meg az ezek után érdeklődő magyar olvasók számára". A lap hű is maradt ehhez a prog
ramhoz, melynek három jellemző vonását emeli ki a kor történetírója.

Az első az előbb említett spirituális irány, a lelki befelé fordultság, mely nem elégedett
meg a hagyományos vallásos irodalommal, hanem azon túl a szemlélödés és a misztika kér
dései felé fordult. Ebben példaképe a francia nouvelle spiritualité új lelkisége, kedvelt írói
pedig:' Maritain, Claudel, Mauriac, Bernanos stb. voltak.

Másik jellernzöje e korszaknak, hogy ki mert törni a nacionalista elfogultság köréből és
nemcsak az utódállamokban élő magyarság irodalmával tartotta a kapcsolatot, hanem volt
bátorsága ahhoz is, hogy a szomszéd országok nemzeti irodalmát is megszólaltassa.

Végül a harmadik rokonszenves vonásának nevezhetjük, hogy túllépett a felekezeti és vi
lágnézeti korlátokon, és akkor, amikor a legjobb katolikus és protestáns lapok is éles polé
mi át folytattak egymással, inkább azokhoz csatlakozott, akik hidat akartak verni "Debrecen
és Pannonhalma" között. Ez az irányzat a II. vatikáni zsinat felől visszatekintve korát meg
előző ökumenikus törekvésnek minösűl.

Az utolsó háborús évek a Vigiliát hallgatásra kényszerítették. A~ német megszállás után
beszüntette megjelenését, mivel a bekövetkezett események miatt nem látta biztosítva poli
tikai tisztességét és zavartalan működését.Abban az időben ez a hallgatás is ellenállásnak
számított,

Az 1946-ik év újabb korszakot nyit a Vigilia történetében. A Pannonhalmán tartott íróta
lálkozón összegyűlt katolikus írók Juhász Vilmos javaslatára Sík Sándort választják szellemi
vezérüknek s a Vigilia új főszerkesztőjének. Mondanunk sem kell, hogy nála alkalmasabb
embert nem is találhattak volna erre a nagy feladatra. Írói és tudományos múltja, politikai
és emberi feddhetetlensége egyenesen predesztinálták erre a tisztségre. Sík Sándor
ugyanazzal a magas igényességgel irányította a lapot, amelyet már 1939-ben adott interjú
ban is megvallott: "Úgy érzem, éppen annak elérésében volt némi részem, hogy a katolikus
irodalom levetkózte nálunk is speciális, szük körű jellegét és kibontakozott mellékszoba
szerű, kissé csak tűrt, kissé egzotikumszerű helyzetéböl, kivívta természetes helyét az írói
köztudatban is és a közönség érdeklődésébenis. Ezt persze csak úgy érhette el, ha végkép
pen levetkezi a sekrestyei ruhákat, kinö a hitbuzgalmi és pedagógiai eszköz-irodalom szűk



keretéböl, egyáltalán: megszűnik program-irodalom lenni és lesz, mint minden nevére mél
tó művészet, az egész ember belső átéléseinek egyénieri és szabadon művészi kifejezése"
(Keleti Újság, 1939). '

Ilyen irodalmi hitvallás mellett is megmaradt az egyház sorsát szívén viselő papnak. Volt
érzéke a hitélet és a pasztoráció problémái iránt is. Így többek között gyakran felhívta a fi
gyelmet a fokozódó szekularizáció miatt fellépő problémákra, és előrelátó intézkedéseker
javasolt azok megoldására. Igen nagy érdemei vannak az Egyház és Állam közötti kap
csolat javítása terén is. Világnézeti kérdésekben nyitottá tette a Vigiliát, s ezzel lerakta az
eljövendő dialógus alapjait.

Sík Sándor őrhelyét a nagy műveltségű és széles látókörű Mihelics Vid vette át. Az ő sze
repét meghatározta a II. vatikáni zsinat, melynek mindvégig hűséges tolmácsolója volt.
Ugyanakkor éber figyelemmel kísérte a Zsinat utáni megújulás kibontakozását és világhely
zetét, ösztönzést adva ezzel a hazai aggiornamentónak. Írók és teológusok merítettek ösz
tönzést Eszmék és tények című rovatából, s munkásságávál tovább egyengette az utat az
Egyház és Állam közötti viszony kedvező alakulásában. Mihelics Vid váratlan halála szintén
komoly veszteséget jelentett a Vigilia számára. Gondviselésszerűnekmondhatjuk azonban,
hogy helyét Sík Sándor írógárdájának kiváló tagja és a magyar irodalomnak is jeles értéke,
Rónay György vehette át.

Rónay György működésének több mint egy évtizedét Hegyi Béla találó jellemzése szerint
az "aktív dialógus korszakának" nevezhetjük (Vigilia 1981. január). Alapelgondolása az volt,
hogy mivel a dolgok körülöttünk állandóan fejlődnek, fejlődnünk kell nekünk is. Ennek
érdekében keresett új utakat a dialógus fejlesztésére. Mivel arra törekedett, hogya kato
likus irodalmat a magyar irodalom részévé tegye, viszont is szerepeltette a magyar iroda
lom kitűnőségeita Vigilia hasábjain. Az egyház és a mai világ vonatkozásában szorgalmazta
a kűlsö ésa belső dialógust, s védelmezte azt kritikusaival szemben is. Ezzel párhuzamosan
fejtette ki a korrekt dialógus etikai alapelveit, melyek nélkül gyümölcsözőpárbeszédet foly
tatni nem lehet. Gondosan felmérte az Egyház és Állam közötti jó viszony helyzetét és azon
munkálkodott, hogy annak további kedvező fejlődését elősegítse. Elgondolása szerint az
egyház nem levegőben lógó absztrakció: "A mi egyházunk itt és most van: olyan lesz húsz,
ötven, száz év múlva, amilyenné mi itt és ma tesszük, amilyenné holnapját megalapozzuk",
Rónay György életműve nemcsak az irodalomtörténet számára jelent gyarapodást, hanem
értékes öröksége a Vigiliának és az egész magyar egyházi életnek is.

Ha visszatekintünk a Vigilia közel félszázados történetére, sok értékes névvel találko
zunk, akiknek méltatása neIIi fér el egy rövid cikk keretében, de akikre ma is hálával és
megbecsüléssel gondolunk. Külön is meg kell említenünk azokat, akik a lap megjelenésé
hez szükséges anyagi alapokat előteremtettéks a lap folyamatos megjelenését biztosították.
Első közöttük Possonyi László alapító szerkesztó, aki páratlan áldozatkészséggel indította
útjára a lapot, később Saád Béla, aki súlyos nehéiségeken segítette át, leleményességével és
szervezö képességével biztosítva a Vigilia anyagi alapjait. A jelen gondja pedig - mint isme
retes - Magyar Ferenc vállain nyugszik, aki felelős kiadói minöségében gondoskodik a Vigi
lia megjelenésének feltételeiről.Gondjaiban osztozik és törekvéseit támogatja az ugyancsak

. ötven évet megélt laptulajdonos. az Actio Catholica is.
Ez a teljességre nem törekvő, rövid visszapillantás is tanúsítja, hogya Vigilia az elmúlt

ötven év folyamán, minden történeti szakaszban tudta új színfolttal és új építő gondolatok
kal gazdagítani egyházunk és hazánk életét. Ez egyben válasz arra a kérdésre is, mi legyen a
Vigilia programja a most következő időszakban.A rnúlt örökségében ugyanis benne van a
jövő. Ennek az örökségnek a megőrzése kötelesség, továbbfejlesztése 'szép feladat, a vele
való szakítás kockázatos dolog lenne.

A Vigilia mai feladatairól Hegyi Béla, a Iap mostani főszerkesztője így vallott 1981. január
jában megjelent beköszöntőcikkében:

"A Vigilia a hivő magyar értelmiség - világiak és papok - folyóirata. Egyházi jellegű sajtó
orgánum, mely nem csupán az egyház mint intézmény lapja, nemcsak a »hivatalos« véle
ményt képviseli - természetesen helyt ad annak is -, hanem elsősorban a hivő közösség
érdekeit és nézeteit. De magától értetődőenmindazokhoz szólni kíván és mindazokkal szót
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érteni szeretne - világnézeti és vallási hovatartozástól függetlenül -, akik érdeklődéssel

figyelik munkánkat; akiknek fontos az egyház és a kereszténység dolga itt és most: a világ
gal s az országgal való kapcsolata éppúgy, mint a párbeszéd eleven ügye; akikkel - ha nem
is osztozhatnak tennivalóinkban - összefűz minket az egyetemesség, a hazaszeretet és a
humanitás gondolata." '

Ami a tematikát illeti, a lap vállalja a Sík Sándor és Rónay György által reá bízott örök
séget: a katolikus irodalom színvonalas múvelését, a dialógus továbbfejlesztését, a katolikus
mozgalmak és intézmények múltjának ismertetését és érték~lését, és számos más világné
zeti téma megbeszélését. Ezek közül is elsőbbséget ad a II. vatikáni zsinat tanításainak, és
arra törekszik, hogy jövőben megjelenő számait is a Zsinat szelleme hassa át. Ennek jegyé
ben kívánja szolgálni a Lékai László bíboros vezette magyar egyházi megújulás ügyét.

A dialógus folytatása korszeru' gondolat, melyet nem kisebb személyiség szorgalmaz,
mint II. János Pál pápa, aki a múlt évi béke-világnapra kiadott felhívásában biztatást adott
a dialógus felvételére, egyúttal meghatározta a korrekt dialógus szabályait is. Egyébként
ugyanilyen szellemben írt erről Cserháti József püspök is lapunk 1982. májusi számában
"Párbeszéd a világgal" címú értekezésében. A Vigilia tehát mindig keresztény identitásának
feladása nélkül bocsátkozott dialógusba. Mindezeket a dialógust folytató partnereink is
elismerték és viszonozták. A neves marxista történész, Gergely Jenő így ír erről: "A dialógus
eszmei alapjairól" címü tanulmányában Hegyi Béla Hitek, választások kötete kapcsán: "A hi
vő katolikus tudóstól, publicistától és közéleti embertől a marxisták sem várják el, hogy
mondjon le világnézetéröl, hiszen a partnerség egymás nézeteinek tiszteletben tartásán
alapul. Ha pedig elfogadjuk partnerünk világnézeti alapállásának tisztességét és megértjük,
hogy a más világnézet nemcsak elválasztó elem lehet, hanem tartalmaz összekötő szálakat
is, - amiket Hegyi Béla könyve segít felfedezni az erkölcs, a kultúra, a történelem és az iro
dalom régióiban -, akkor az egész társadalom előrevitelének közös ügyén munkálkodha
tunk, a· szellem régióiban is." Gondolatait ezzel a mondattal fejezi be: "A tisztességgel nem
fér össze az elvek feladása, a párbeszéd nem jelenti a másik térdre kényszerítését, a dialó
gus nem válhat süket emberek monológjává a "jövő zenéjéröl-" (Műhely, 1982/4. 74. o.).

A Vigilia gazdag programjának megvalósításához jó munkát kíván s a katolikus sajtó min
den munkására Isten áldását kéri az új esztendőben az

Actio Catholica.

Bálint Bánk versei

TUDÁS

Tágulnak ismereteim
egyre nagyob körben tévelygek.

A PARASZOLVENCIÁT
KAPÓHOZ

Mit szálnátok, ha egyszer pénz helyett
szeretet lenne a borítékban?

MODERN KOR

Félünk,
hát kulcsra zárjuk
és lelakatoljuk a bejáratot
Még így is félünk.
Míg valaki ránk nem töri az ajtót.
Akkor megadjuk magunkat
gyilkosnak és szeretteinknek egyaránt.
Már Jézus is csak így tud bejönni mihozzánk:

.\

RENDELTETES

Kinyitni, mint a könyv
Becsu.kódni, mint az ablak
És tűrni, mint az elítélt
Isten kegyelmét.

3


