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Ötvenéves a Vigilia
A most jubiláló Vigiliát kivéve nincs még egy kulturális irányzatú folyó

iratunk, mely elmondhatná magáról, hogy megérte a patinás fél évszázadot.
A folyóirat első számában a modem magyar teológiai nyelv megteremtóje,

Schütz Antal írt bevezető sorokat. O adta a programot: virrasztás és őrtállás 
hiszen a vigilia szó jelentése éppen ez. Majd rögtön a második és a harmadik
számokban a német nyelvterület két nagy egyházfője, Faulhaber és Innitzer bí
borosok Münchenbőlés Bécsből küldték el üdvözlő levelüket. Ezekben sötét ko
rukra utalva az éjszakában való őrködésre biztatták a fiatal Vigiliát. Néhány év
múlva mindketten a Hitler-ellenes egyházi ellenállás élvonalába kerültek - oda,
ahol a lengyel Hlond bíborost, Márton Áron gyulafehérvári és Apor Vilmos
győri püspököket is találjuk. Tudták a Vigilia szerkesztői azt, hogy nem politizál
hatnak, ha meg akarják őrizni emberséges hangjukat abban az embertelen kor
ban. Ha pedig nem szólhattak nyiltan a háború ellen, akkor úgy foglaltak állást,
hogy nem beszéltek róla, nem szenteltek egy sort sem a rabló szellemnek. Meg
szólaltatták ehelyett Mihail Eminescut, Vasile Alecsandrit és Lucian Blagát, töb
bek között szerepeltették az "ellenséges" Franciaországból Paul Claudelt, Paul
Valéryt és Gabriel Marcelt, méltatták a faji okokból üldözött Franz Werfelt, vagy
a hivatalos kultúrpolitika által agyonhallgatott József Attilát. De az élő magyar
irodalom és kultúra előtt is szélesre tárták a kaput. Munkatárs volt Mécs László,
Sík Sándor, Babits Mihály, Szerb Antal, Sőtér István, Bálint Sándor, Sinka Ist
ván. A Vigilia kezdettól odaállt Bartók és Kodály munkássága mellé. Talán az
sem véletlen, hogy amikor a Vigilia egyetlen irodalmi estjét a Zeneakadémián
megrendezte, akkor az est egyetlen zenei szólistája Bartók Béla volt. A háborús
szellern elterjedésével mind több olyan író kapott itt megjelenési lehetőséget,

akiket más fórumokon zárt ajtók fogadtak. Egyedül az Illyés Gyula által szer-
kesztett Magyar Csillag mérhető a háborús évek Vigiliájához. ,

Külön ki kell emelni a Vigilia történetében Possonyi László szerepét. Nem
csak az alapítás érdeme jogán, hanem mert kilenc évig lényegében ő formálta a
folyóirat szellemi arculatát. Az utolsó két év kivételével mindig volt ugyan társ
szerkesztője, egy ideig éppen Mécs László, de Possonyi anyagi és erkölcsi áldo
zatvállalása vitathatatlan. Bármilyen gyűlölködés volt a világban, a Vigiliában
nem volt háború. Az 1943. áprilisi számban jelent meg Possonyi nagyváradi elő

adásának szövege, mely egyértelmű kiállás volt a város veszélyeztetett zsidósága
mellett. 1944 januárjában pedig "A tizedik év küszöbén" címmel köszöntötte a
Vigilia hű olvasóit. Azzal kezdte, hogy tíz év elég ritka dolog a magyarországi fo
lyóiratok történetében, különösen azokéban, amelyeket nem hivatalos közületek
adnak ki, hanem fiatal és alkotni vágyó íróemberek. Reményét fejezte ki, hogy
az eltelt évtized magvetése élő gyümölcsöket hoz, majd pedig így folytatta: "A
világnézeti ocsmánykodások szörnyen zavaros korában, mikor ember ember el
len, testvér testvér ellen fente a kardját - reméljük, hamarosan indokolt lesz a
múlt idő használata -, nagyobb tévedésektől akartuk megóvni ... magunkat és
olvasóinkat.... Nem vezetett személyi elfogultság egyetlen írótársunkkal szem
ben sem, nem vezetett felekezeti vagy politikai elfogultság. Nem vezetett faji el
fogultság sem, elsők voltunk a szomszéd népek és a szentistváni Magyarország
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nemzetiségi kultúrájának feltárásában és közvetítésében ... Olvasóink bizalma
és szeretete volt horgonyunk a rettenetesen megnehezült időkben." .

1946-ban egy Pannonhalmán tartott írótalálkozón Sík Sándort, a piarista köl
tőt és egyetemi tanárt, Ady és József ~ttila korai népszerűsítőjétválasztották az
újraindult Vigilia főszerkesztőjének. O 1963-ig, haláláig biztosította a keresztény
identitás feladása nélküli dialógust, ami megfelelt az alapítók szellemének. A ti
zenhét év alatt, amíg Sík Sándor fószerkesztó volt, a Vigilia nem kis nehézségek
után elfogadottá lett a teljes mai magyar társadalom előtt. Nem sokkal az újra
indulás után nehéz feltételek közé került a nagy tekintélyű folyóirat. Ilyen hely
zetben ugyanaz a feladat várt a Vigiliára, mint a háborús években: szűk lehető

ségek között biztosítani kellett irodalmunk folytonosságát. A módszer hasonló,
mint a háború alatt: ha már nem Írhattak a sematizmus ellen, akkor legalább
nem terjesztették azt. Olyan nevek szerepeltek a Sík Sándor által szerkesztett Vi
giliában, mint Pilinszky János, Rónay György, Harsányi Lajos, Kunszery Gyula,
Pőssonyi László, Ottlik Géza, Jékely Zoltán, Passuth László, Paul Claudel vagy
Louis Aragon. De gyakori szerző volt a teológus-író Belon Gellért, aki már mint
püspök 1983-ban Illyés Gyulát temette. Sík Sándor biztosította azt, hogy abban a
korban, amikor még Illyést és Németh Lászlót is támadások érték, a Vigilia a leg
színvonalasabb folyóirattá válhasson. Szűk lehetőségekközött biztosította a mi
nőséget és a folytonosságot.

Míg Sík Sándor kora a passzív dialógus kora-volt, addig Hegyi Béla jellemzése
szerint Rónay György működésének évtizede (l96~1978) megteremtette az ak
tív dialógus korszakát. A megváltozott magyar valóság talaján állva, céljait a rea
litásokhoz mérve folytatott párbeszédet más vallásúakkal és más világnézetűek

kel. Azt a hagyományt vállalta ezzel egy nagy történelmi fellélegzés után, amit
jóval nehezebb körülmények között Possonyi László megalapozott és Sík Sándor
átörökített. Ehhez csatlakozva a Vigilia munkatársa lett többek .között Illyés
Gyula, Szalatnai Rezső, Latinovits Zoltán, Bálint Sándor, Domokos Pál Péter és
Erdélyi Zsuzsanna. A világi kultúra mellett pedig nem maradt el a hittudományi
szakirodalom sem, mert már a hatvanas évektől olyan nemzetközi hírű teoló
gusok a Vigilia munkatársai, mint Nyiri Tamás, Gál Ferenc és Szennay András.
Rónay György hirtelen haláh és Doromby Károly átmeneti vezetése után Hegyi
Béla vette át a főszerkesztői tisztséget. O ekkor már hosszabb ideje belső mun
katársként dolgozott a Vigiliánál, így ismerte az erkölcsi felelősséget, amit ezen
a helyen vállalt. Munkásságával ő is tudatósan erősítette a hivő értelmiség és a
társadalom közötti bizalmat, következetesen vállalta a Vigilia fél évszázados ne
mes hagyományait. Szerkesztói munkamódszere volt, hogy egy-egy teljes számot
szentelt a társadalmi párbeszéd célj ainak. Ilyen volt a cigánykérdést taglaló
szám, a keresztény-zsidó és a katolikus-protestáns közeledést szorgalmazó szá
mok, de foglalkozott az etika és párbeszéd kapcsolatával, vagy különszámot
szentelt Szabolcs-Szatmár megyének. Hegyi Béla volt az is, aki közel negyven év
után újraindította a Vigilia könyvkiadását. Hogy igény van erre is, azt Pilinszky
János és Simone Weil hetek alatt elfogyott kötetei bizonyitják.

A Vigilia már röviddel. elindulása után nélkülözhetetlen intézményévé vált
kulturális életünknek. Otven esztendeje annak, hogy mindenki által járható hi
dat képez a magyar társadalom legfontosabb hídfői közőtt, Nem zárkózik el sen
kifől, hanem összeköt, közös nevezőre hoz más-más alapállású embereket. A Vi
gilia az eltelt fél évszázadban fenntartások nélkül vállalta a teljes magyar kultú
rát, így lett maga a Vigilia is a teljes magyar kultúra szerves és pótolhatatlan ré
sze. Ma teljes jogú partner a magyar szellemi életben.
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