
- Hogy van az, professzor úr, hogy ilyen figyelemmel, megfontoltan, s talán
megértéssel hallgatja a mi politikai nézetünkről szölö szavainkat? - A válasz őszinte volt
és bölcs:

- Én ne érteném meg magukat, fiúk - rnondotta -, akinek testvérei közt van apáca,
van gépkocsivezető, van magas rangú rendőrtiszt felesége és van egy testvére, aki
Moszkvában él?!

Kedvelt, szeretett bennünket. Kifejezteezt a SzegediFiataloknakdedikált Vi1Tasszatok!
című verse is. Mi pedig tiszteltük, szerettük, atyai barátunknak tekintettük.

Mostanában, de már sok esztendővel ezelőtt is, meg szokták kérdezni tőlem:
- Mivolt SíkSándor hatásának titka?Mivelgyakorolt reátok olyan mélységes befolyást?

- Válaszom ilyesféle szokott lenni:
- Azzal tett színte lenyűgöző befolyást, hogy erkölcsi biztonsága, emberi tartása és

hatalmas műveltsége ellenére nem tartotta és nem mutatta magát tévedhetetlennek. És
azzal hasonlóképpen, hogy gondolkozásra nevelt bennünket, mégpedig a leghatékonyabb
nevelési módszenel, hogy hagyott bennünket gondolkozni.

LUKÁCS LÁSZLÓ

Sík Sándor szerkesztőiműhelyében

Újrakezdés új reményekkel

"VlITaSztók vagyunk, úgy érezzük, mi, akik e szemle hasábjain akarunk szólni testvéreinkhez.
Körülöttünk a történelem sötétsége, egy nagy világ-átalakulás káosza, az éjfélen már túl, de
hajnalon még innen: derengés előtti szürkület,

irók vagyunk, egynek tudjuk magunkat az élő magyar irodalommal. Nem vagyunk szekta, nem
vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói csoport sem: egyszeruen magyar írók vagyunk... 1Z,
hogy katolikusok vagyunk, nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a megértés, a szeretet, az
egyetemesség - a szakmai összetartozás társadalmi és a magyar szó szenvedélyes szerelmének

I vérünkbe írt törvényén túl - a mi számunkra lelküsmereti parancs."

Evvela tudattal és küldetéssel indította újraa VigiliátSíkSándor 1946 végén. Ekkor már
igazán sikeres költói-irodalomtudósi pályát tudhatott magamögött, de legalább ennyire
eredményes volt cserkészpedagógusi és lelkipásztori munkássága is. Az irodalom
életében éppen úgy otthon volt, mint az egyh~ban. Mindkettőért felelősnek is érezte
magát, s mindkettőnek szolgálatára vállalkozott a VigiliaújrainduIásakor.

.irók vagyunk: őrizzük a magyar irodalom nagy hagyományát. " Katolikusok vagyunk: őrizzük
az egyetemes kereszténység még nagyobb hagyományát... E nagy kettős hagyományon belül
őrzünk egy kis hagyományt is: a századfordulón újjászületett magyar katolikus irodalom
folytonosságát. .. Megilletődéssel gondolunk arra a néhány fiatal íróra, Balla Boriszra, Aradi
Zsoltra, Possonyi Lászlóra, akik az első Vigilia merész nekivágásával próbáltak belelendülni a
viIágkatolicizmus irodalmának elevenítő sodrába, és ezzel új medret ásni a magyar irodalom innen
is, onnan is elposványosodással fenyegető áradatának."
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A nemzet, az újjászülető katolicizmus, az irodalom szolgálatára jelentkező Sík Sándor
szavaiban némi aggodalom is érezhető. Az irodalom s vele az egész magyar kultúra
megcsonkításától fél. "Az egész irodalmi hagyományt kívánjuk őrizni: Pázmányt is,
Bethlent is, Széchenyit is, Kossuthot is, Adyt is, Babitsot is." A "katolikus magyar kultúra
újjáélesztését" vállalja, bár tudja, hogy "ez sokak szemében botrány vagy oktalanság". De
azért örömmel és bizakodva néz a jövőbe, egy új, igazabb, szabadabb Magyarország
építésének reményében.

Bizakodásában megerősíthettéka személyér ért kitüntetések is. Ekkoriban nevezték ki a
Köznevelési Tanács alelnökévé (1945), választották a Magyar Thdományos Akadémia
levelező tagjává ( 1947), a Kisfaludy Társaság másodelnökévé ( 1(49), a MagyarIrodalom
történeti Társaság alelnökévé (1949), s az elsők között részesült Kossuth-díjban is
( 1948). Aligha gondolhatta még ekkor, hogy a Vigilia hamarosan egyedül marad nemcsak
az egyháZi folyóiratok, de az irodalmi lapok közül is: hogy a terjedelmében és
példányszámában megfogyatkozott lap rövidesen a puszta fennmaradásért fog küzdeni;
hogy szerkesztői munkája szüntelenül külső-belsőfeszültségek között fog eltelni, egészen
haláláig.

Egy folyóirat szerkesztése csapatmunka. Sík Sándor 1946-ban Juhász Vilmossal együtt
vállalta a lap irányítását. 1948-ban azonbanJuhász Vilmos külföldre távozott, s így l 949-től
SíkSándor egyedül szerepelt felelősszerkesztőként.1949. június l-i keltezéssel készült el
a Vigilia Munkaközösség szabályzata. Az alapítók írták alá: Sík Sándor, Doromby Károly,
Mihelics Vid, Rónay György.

"A-Vígílía Munkaközösség- a Vigiliacímű folyóirat szerkesztésével és kiadásaval azt afeladatot tűzi

maga elé, hogy olyan katolikus szellemű folyóiratot adjon olvasói kezébe, amely a szükségszerű

haladás követelményeivel számolva a katolikus papság szellemi továbbképzéséről gondoskodik,
ugyanakkor pedig a világi katolikus olvasó számára a kor színvonalán álló lelki, hitbuzgalmi és
szépirodalmi olvasnivalót ad, mindezekkel pedig az egyetemes közművelődést szolgálja."

A lap tényleges szerkesztését az ötvenes évek elejétől nagyrészt Rónay Györgyvégezte. Sík
Sándor kéziratos hagyatékában ma is föllelhetők Rónay följegyzései: ezeken összegezte a
következő havi szám tematikáját, cikkeit, s mutatta be Sík Sándornak jóváhagyás végett.
Amikor az ötvenes évek végén Sík Sándor egészsége gyöngülni kezdett, a lap szerkesztését
már teljesen Rónayra bízta. Megrendülten olvashatjuk SíkSándor egylevelét ebből az időből.

Kedves Barátaim!

Isten hozott bennetek nálunk a szerkesztőségi megbeszéléseiknek ezen a megszokott helyén.
Remélem, jól fogjátok érezni magatokat Balanyi kedves testvérünk házigazdasága mellett.

Bocsánatot kell kérnem tőletek, hogy nem lehetek én is körötökben, de kénytelen voltam
engedni az orvosi szigorúságnak, ami miután a nagyböjti konferenciák és a húsvéti ünnepek
idejére halasztást adott, most annál szigorúbban lép fel, és nem kevesebbet kíván, mint hogy a
gonddal és izgalommal járó foglalkozásokról mondjak le, sőt a legkívánatosabbnak azt tekintené.
hogy ezek között a lemondások között legyen a rendfőnökségről, a Vigilia szerkesztéséről és a
konferencia-beszédekről való lemondás is. Minthogy azonban ilyen radikális akciók gondolatába
nem tudok belenyugodni, egyelőre beéri egy hosszabb testi és szellemi pihenéssel, a gondokból,
izgalmakból és munkából való teljes kikapcsolódással, éspedig azonnal.

Mivel régi orvosaim felfogásának magam is kénytelen vagyok igazat adni, ezt az előírt

kikapcsolódást meg is kezdtem - abban a megnyugtató tudatban, hogy a Vigiliaa legjobb kézben
van Rónay Gyurka erős, meleg és baráti kezében és rajta keresztül a tíétekhen, Kedves Barátaim,
akik velem együtt annyira szeretitek a Vigiliát.

Testvéri szeretettel köszönt benneteket
(aláírás és dátum hiányzik)
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A Vigilia szerkesztésében akkor érte a legnagyobb csapás, amikor nem sokkal ezután
külső nyomásra Rónay György kénytelen volt megválni megbízatásától. Ezzel elérték
céljukat azok a belső torzsalkodást sZító munkatársak is, akik valójában az ő szigorú
kritikusi mércéje ellen lázadtak. (Akkori, keménynek vélt bírálatait hitelesítette az utókor
irodalmi értékítélete.) Rónay Györgykiválásánaknapján, 1960. március 3-án egyikük ilyen
szövegü levelét kellett Sík Sándornak olvasnia:

"Sajnálom, hogy Sándor bácsi - jóllehet ismeri a tényeket. eljárásomat egyoldalúan, tévesen
ítéli meg. Sajnálom, hogy olyan jelenségek, mint Rónay György hintapolitikája, fiatalabb
írótársaival, de olykor még munkatársaival szemben is éreztetett, fölényes, féltékeny magatartása, s
ezeknek nem egy, beszédes dokumentuma, nem győzték meg arról, hogy a helyzet már régóta
megérett a tisztázásra. ( ... ) Láttam és látom a zsákutcát, melyhe a fenti vezetés a Vigiliát és egész
mai katolikus irodalmunkat juttatta. Janus arcú politika ez, mely ésszerűtlen intézkedéseinek
egész sorozatával rombolja egyház és állam jóviszonyát, s igyekszik napjaink katolikus íróit egy
régen túlhaladott, sterillombikba kényszeríteni. ( ... )

Miért ragaszkodik mégis említett író (Rónay) olyan görcsösen és konokul ahhoz a pozícióhoz,
melynek betöltésére - nemcsak írök, de az ügytől távolállók, az olvasók véleménye szerint is 
teljességgel alka1matlan,s melyaláássa a Vigilialétet, egész mai és jövőbeni katolikus irodalmunk
helyzetét?!"

SíkSándor a szerkesztésben legfőbb támaszát, a lap pedig legnagyobb értékét veszítette
ekkor el. Sík szintén benyújtotta lemondását, "megrendült egészségére" hivatkozva, ezt
azonban az illetékes hatóságok nem fogadták el.

A Vigilia céljai és belső arányai

Arra csupán következtetni tudunk, hogy SíkSándor szerkesztői elképzelése szerint milyen
lapot szeretett volna létrehozni, hiszen a körülmények alakulása következtében szinte
évről évre módosítania kellett a lap arculatán.

A lap első, mintegy háromnegyed részét néhány tanulmány, elbeszélés és vers töltötte
ki, a maradék egynegyedet pedig kisebb írások (napló, kulturális, egyházi és lelkiéleti
jegyzetek, recenziók). Ide sorolhatnánk Mihelics Vid két legendássá lett rovatat, a
Kérdések és távlatok és az Eszmék és tények címűt. Húsz éven át a lap talán
legegyenletesebb rovatának rnondhatjuk Mihelicsnek ezt a folyóirat- és könyvszemIéjét.
Az olvasók többsége számára az európai tájékozódás egyetlen lehetőséget jelentette ez
egy olyan korban, amikor külföldi könyvekhez és folyóiratokhoz gyakorlatilag nem
lehetett hozzájutni. A naplóból a legmaradandóbb Rónay György kritikusi rovata, Az
olvasó naplója, de sokan olvasták érdeklődéssel Possonyi László Színházi őrjáratát is.

A tanulmányoknak mintegy fele teológiai témájú írás volt. Horváth Sándor és Schütz
Antal, majd később TakácsJózsef és Belon Gellért főleg a dogmatika és lelkiélet, Balanyi
György és Hermann Egyed az egyháztörténelem, Zemplén György az erkölcstan és
lélektan, Radó Polikárp a liturgia kérdéseit tárgyalta, Szörényí Andor pedig az akkoriban
erősen forrongó bibliatudomány újabb eredményeiről tájékoztatott. SíkSándor többnyire
egy-egy konferencia-beszédét tette közzé, vagy annak témáját dolgozta fel tanulmannya.
Rendszeresen jelentkezett teológiai jellegű írásokkal Rónay György is: egy-egyszentről írt
esszéjével. majd "az egyház életéért magát felelősnek érző világiként" "direkt mödon" is
szóvá tette a kor magyar kereszténységének egy-egy égető kérdését, például az
igehirdetést, a világiak nagykorúságát.

A többi tanulmány nagyrészt az irodalommal, ritkábban a zenével vagy a képzőművé

szettel foglalkozott. Ilyen nevekre bukkanunk íróik közőrt az ötvenes évek elején: Bárczi
Géza, Benedek Marcell, Beney Zsuzsa, Brisits Frigyes,Dümmerth Dezső,Eckhardt Sándor,
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Ferenczi Béní, Galamb Sándor, Ignácz Rózsa, Kerényi Grácia, Nemes NagyÁgnes, Possonyi
László, Sinkó Ferenc, Cs. Szabó László - de 1959-ben, Sik Sándor 70. születésnapján még
Ortutay Gyula is jelentkezik hajdani professzorát köszöntő írással. Feltúnhet, hogy a
természettudományok méltánytalan szerephez jutottak: csupán Holenda Barnabás írt
rendszeresen ebben a témakörben.

A teológiai tanulmányok között fontos helyet foglalnak el a külföldi szerzőktőlfordított
írások A kor legnevesebb, haladó teológusai közül megjelenikjacques Maritain, Henry de
Lubac, Yves Congar, Jean Daniélou, Suhard biboros, Alexis Carrel, a németek közül töleg
Romano Guardini, az angol Hilaire Belloc. Az ígéretes sor az ötvenes évek második
felében sajnos megszakad. A felsorolásból azt is láthatjuk, hogy a Vigilia szerkesztői

elsősorban a vezető francia teológusokra figyeltek Karl Rahner például csak a hetvenes
években vált ismert és idézett szerzővé, főleg a hatvanas évektől a lapban újonnan
jelentkező teológusok, Gál Ferenc, Nyíri Tamás és Szennay András közvetítésével.

Aszépirodalmi részben a magyar irodalom mellett sokmodern külföldi szerző is bemutatásra
került Rendszeresen jelentkezett elbeszéléssel Fekete István, Gerlei józsef; IjjasAntal,Magyar
Ferenc, Mándy Iván, Rónay György, szarka Géza, Thurzö Gábor, de Ignácz Rózsa, Kodolányi
János, Passuth László, majd Mészöly Miklós neve is feltúnik. A legkedveltebb külföldi szerző
Graham Greene, de megtaláljuk SupervielIe, Mansfield, Papini, Chesterton, Francis jammes,
Saint Exupery, majd 1957-től Heinrich Böll, sót William Saroyanírását is.

Még változatosabb képet mutatnak a költemények "Házi szerzönek" szamít Csanád
Béla, Darázs Endre, Harsányi Lajos, jékely Zoltán, Pilinszky János, Rónay György, Sik
Sándor, Takáts Gyula, Toldalagi Pál, 'Iüz Tamás, Vidor Miklós, Városi István, de többször
találkozunk Berda józsef, Fodor József, Nemes Nagy Ágnes, Vas István, Weöres Sándor
verseivel is. Itt indul 1949-ben Görgei Gábor, majd Kalász Márton, Gyurkovics Tibor,
Beney Zsuzsa, Vasadi Péter. Mindig fontos szerepet kaptak a múfordítások: a negyvenes
évekvégén rendszeresen jelentkezett múfordításokkal Szabó Lőrinc és Vas István, később
Szegzárdy-Csengery józsef

A terjedelem megfogyatkozása, a lehetőségek beszűkülese okozhatta, hogy az ötvenes
évek második felétől mintha megritkulnának a külföldi szerzök, s színtelenebbé,
szűkösebbéválnék ezzel a lap horizontja is. Kellett a hely a magyar munkatársak számára?
Akadályok gördültek a külföldi szerzök közlése elé? A korabeli emlékezők elmondják,
hogy minden számhoz rendszeresen jóval több kéziratot készítettek elő, hogy a cenzúra
által kifogásolt anyagok helyébe más írásokat tehessenek be.

Ellentétes elvárások kereszttüzében

Hogy a lap szerkesztése mennyi feszültség, súrlódás közepette folyhatott, abba igen jó
bepillantást nyújtanak a Piarista Levéltárban őrzött dossziék, Sik Sándorhoz intézett
levelek, hivatalos beadványok (jelzetük: S. S. 13. 22. - A cikkben idézett mindegyik írás
eredetije e dosszíékban található).

A lap felelős kiadója 1949-től fáradhatatlanul intézte a Vigilia és az Új Ember anyagi
ügyeit, sokszor zseniális ötletekkel munkálkodott a Vigilia terjesztésén - igényt formált
azonban arra is, hogy beleszr ljon a lap szerkesztésébe. Minden egyes számot alaposan
átolvasott és részletesen megbírált (az akkor 64 oldalas számokhoz általában 8-10 sűrűn

gépelt oldalnyi megjegyzést füzöttl). Ezekből a beszámolókból és a szerkesztönek küldött
egyéb levelekből láthatjuk, hogy a lapot akkoriban három különböző irányból érte
támadás és kritika.

Voltak olyanok, akik olvasmányosabb, jámborabb, gyakorlatiasabb, hitbuzgalmi lapot
vártak. A kiadó szerint: .rníntha az olvasók feje fölött frödnék és szerkesztődnék a
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foly6irat". (Megjegyzések az 1949. októberi számhoz) Részlet a felelős kiadó 1951. június
12-én keltezett leveléből:

.Egy nagykőrösi előfizető, amikor kérte a lap küldésének a megszüntetését, bővebben

megfogalmazta a nagyjából helyes véleményt: -8. lapjuk nem olyan, mint szeretném, illetve
reméltem. amikor megrendeltem. A színvonal magas, a stílus elvont, ezért nem tud a ma
átlagemberéhez szölni, hanem egyre inkább csak teológiai használatra alkalmas- - Megítélésem
szerint mindazoknak az előfizetőknek és olvasóknak, akik az utolsó hét hónapban olyan
nagymértékben mondták vissza az előfizetést. nagyjából ugyanez a ki nem mondott véleménye."

A kiadó többször ajánlotta Sík Sándornak, hogy az Új Ember és a Szívújság példáját
kövessék szerkesztési gyakorlatukban. Ez az olvasói igény akkor vált követelőzőbbé.

amikor a többi katolikus lap (az ÚjEmber kivételével) megszúnt. AVigiliaa maga módján
igyekezett megfelelni ezeknek az elvárásoknak is: egyik legnépszerűbb rovatának
számított a lelkiélet témáit tárgyaló Kis út (főleg Eglis István írásai), éveken át állandó
rovata volt a Keresztény remekírók, de ezen kívül is gyakran közölt szentektöl, szeritekről
írásokat, s jórészt ilyen témákkal foglalkozott a Szerkesztői üzenetek is. Annak azonban
mind SíkSándor, mind Rónay ellenállt, hogy száműzzék az irodalmat a lapból, és az olcsó,
jámbor publicisztika szintjére engedjék lesüllyedni. Ennek következtében megindult az
olvasók körének átalakulása. A konzervatív gondolkodásúak közül sokan lemondták a lap
előfizetését - helyükbe azonban hamarosan új olvasók léptek. A válságos 1952-es
esztendő után 1953·tól folyamatosan növekedett az előfizetők és olvasók száma, az 1948
as 3000 példányról 1957-re elérték II 6000 példányt, 1960-tól pedig kilenc-, majd tízezer
példányban nyomták a lapot.

Amásodik elképzelés nem jelentkezett ennyire agresszíven és kritikusan. Kétségtelenül
jogos igényből indult ki: a magyar papságnak nem volt lelkipásztori teológiai folyóirata.
Többen azt javasolták 1953·ban, hogy alakítsák át erre a célra a Vigiliát, megszüntetve
annak irodalmi-kulturális jellegét. Azt mindenkinek el kellett ismernie, hogy a Vigilia
színvonalas és korszerü teológiát képvisel - a kor legjobb hazai és külföldi teológusai
írnak hasábjain. Akadtak azonban olyanok, akiket zavart a lap irodalmi jellege, egyetemes
tágassága, illetve sajnálták a katolikus sajtónak jutó kevés papírt ilyen írások közlésére
fordítani. SíkSándor határozottan és sikeresen vette védelmébe a Vigiliaaddigi arculatát.
Elismerte, hogy a papság igényei jogosak, ezeket azonban nem a Vigiliamegszüntetésével,
hanem egy új folyóirat indításával kellene kieléSiteni - mondta. (Erre 15 esztendővel

később, a Teológia megindításával került sor.) Erdemes idéznünk érvelését, amelyet az
esztergomi papság 1953. október 7·i értekezletére készített.

•Vállalhatjuk-e lelkiismeretben a felelősséget, hogy egy, még csak tervezett és azért egyelőre
még bizonytalan eredményú jó vállalkozás kedvéért megöljünk egy meglevő, jól bevált,
hasznosnak és értékesnek bizonyult életet?

Mikor a Vigiliát ezekkel a szép jelzőkkel illetem, akkor nem a maga lovát dicsérő cigányszerepét
játszom, hanem a lap hozzánk eljutó, számtalan szóbeli és írásbeli visszhangjának vagyok
közvetítője. Ezek a visszhangok, melyek főleg az olvasóink háromnegyed-részét kitevő pap
testvérektől származnak - főpapoktól káplánokig és hitoktatókig, köztük majdnem valamennyi
püspök - félreérthetetlenül bizonyítják azt, amit az illetékes állami szervek is nem egyszer
éreztettek velünk, sőt egyszer ki is mondtak előttünk:hogy -aVigiliát olvasói nyilván úgy szeretik,
amilyen most, hát kár volna ezen változtatni-.

De azt hiszem, ez ellen a változtatás, illetőleg megszüntetés ellen kell áIIástfogIaInunk a szóbanforgó
javaslatcélzatából is, amely nem lehet más, mint a papság továbbképzésének, szellemi haladásának,
látóhatára tágításának, a pasztoráció és fOkéPPen az igehirdetés munkájában való segítésnek a szolgálata.
A gyakorlati papi munkában flíradoz6k előtt alig lesz kétséges, hogy ezeket a célokat a Vigilia mai
gazdagabb hangszerelésével- amelyben korszerű teológiai és más, a pap számára jelentőstudományos
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kérdések a legjobb magyar és külfbldi szakemberek tolláb6l, a tudományos komolyságból nem engedve,
de a világosság és szabatosság írói igényével dolgoztatnak fel és a teológiai anyag mellett a gyakorlati
pasztorációs munkában nem kevésbé használható egyházi szemle-anyag, sót (jól kikísérletezett
arányban) szépirodalmi olvasnivaló is helyet foglal ~ sokolda1úbban és azért gyümölcsözőbben

szolgálhatja, mintha pusztán szakszerű tudományos anyagat adna. fl

Aharmadik elvárás az előzőeknél diszkrétebben, de annál határozottabban jelentkezett.
Már 1953-ban megfogalmazódott a vád, hogy a lap nem tart lépést a társadalmi
változásokkal, írásai nem eléggé aktuálisak, tudatosan a távoli mültba irányítja olvasóit,
elterelve figyelmüket a jelen feladatairól. (A kiadó 1953. február 3-i levelében írja: Jó
magam is,virtusból, igen helyre támadást tudnék kerekíteni arról, hogyan tereli el a Vigilia
olvasóinak figyeimét a máról és a holnapról, a fejlődésről és a haladásról, s minthogy nem
meri a közelmúltat dicsérni, tehát úgy süllyeszti el olvasóit a múltban, hogy oldalterje
delmének több mint felén, évszázados vagy évezredes idilli mültba ringatja vissza a
katolikus hívőt és papot.")

Tanulságosan foglalja össze ezeket a szempontokat a felelős kiadó 1951 szeprembere
ben készített memoranduma. Két fő javaslata:

"A szerkesztésnek kell a lap iránt sokkal nagyobb ragaszkodást és szeretetet kelteni az
olvasóban. ( ... ) A közönség arra kíváncsi, hogyan aIkalmazhatja mai életére vallása parancsait,
hogyan élheti vallását, hogyan alakul vallásos életének holnapja. ( ... ) Az elméleti feldolgozáson
nem jut túl a lap. ( ... )

A szerkesztésnek döntenie kell: kifejezetten katolikus folyóiratot kíván-e szerkeszteni, vagype
dig vegyes jellegűt, azaz olyat, amelyben a túlnyomó katolikus érdekességű témák mellett
általánosan érdekes témák is helyet kapnak. ( ... ) A világnézeti és általános anyag keverése nem
helyes, és nem jelent előnytazzal a negatívummal szemben, hogy hónapok óta a Vigilia tartaImából
legfeljebb néhány utalás erejéig lehet arra következtetni, hogy Magyarországon, a magyar
egyházpolitikai adottságok között jelenik meg.

Javaslatom tehát kettős il"ányú:az egyik, a fentebb előadottakértelmében sokkal hitbuzgaImibb
folyóirat, a másik pedig a püspöki kar esküjének szellemében észrevehetőkapcsolat létesítése a
valósággal. fl

Sík Sándor a hozzá intézett memorandumot azonnal elküldte Rónaynak: .Kedves
Gyurkám - írta rá kézzel -, olvasd el, aztán gyere, beszélgessünk róla. Sok vitatható
benne, de bizonyos, hogy nagy lelkiismeretességgel tanulmányozta át füzeteinket.•

Hogy SíkSándor hogyan kelt védelmére magyarság és kereszténység, kultúra és teológia
színtézisének, a Vigilia alapvető célkitúzésének - arról nem maradt fenn kéziratos
dokumentum. Rónay György azonban írásba foglaltan is átnyújtotta véleményét Sík
Sándornak. Érdemes idéznünk néhány részletét.

.Hogy mi a katolikus lap problémája? A Vigiliáé nem az, hogy megtanítsa a legvegyesebb
közönséget arra,hogyan aIkalmazza a mai életre a VaIIáS parancsait. Ez az Új Ember dolga. ( ... )
Nem szájbarágós gyakorlati megoldásokat, hanem elveket kell adnunk, ablakot nyitnunk, hogy
azután a mi elveinket és útmutatásainkat az olvasó papok és az intelligens katolikusok közvetítsék
tovább, és váltsák gyakorlati valósággá. A többi nem a rni feladatunk ezen a téren. Ne akarjunk
egyszerre mindent pótolni és minden lenni. Ne legyünk mohón Études is, Szívújság is, mert ebből
csak torzszülemény származik. ( ... ) Más a zsumalizmus és más a Vigilia. ( ... )

A püspöki kar esküjére utalás elképesztő.Örüljünk, hogy a kormánynak jók vagyunk úgy, ahogy
vagyunk. Minden kilépés akár a vonal felé, akár a túlságos gyakorlati életbe avatkozás felé abból a
-rezerváltsagböl-, amibe nagyon tudatosan, határozottan és felelősségérZettel -zárközunk-,
tönkreteszi a lapot. EgyrésZt kiteszi kormány-kívánalmaknak, másrészt kihívja maga ellen az
olvasók ellenszenvét ... A Vigilia azonfölül elsősorban irodalmi lap. Én folyton arról hallok, miért
nem adunk több irodalmat, esztétikát."
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A történelmi folyamatok ismeretében sajátos ellentmondásnak látszik, hogy ezek az
elvárások az évtized végén erősödtekmeg és teljesültek is.

Az 1959-es évfolyamban meröben új témákra bukkanunk: Horváth Richárd a békemoz
galom tíz esztendejéről, Saád Béla pedig a termelőszövetkezetekről írt tanulmányt.
Erdekes három évtized múltán újraolvasnunk az utóbbit: ,,Anagyüzemi termelés hatalmas
eredményeirőlolvashatunk adatokat N. Sz.Hruscsovnak a XXI.kongresszuson elmondott
beszámolójából. E szerint a tej és a vaj teljes termelését tekintve a Szovjetunió
világviszonylatban az első helyre került. A legközelebbi években az egy főre eső

termelésben is utoléri, sőt jelentősen túlszárnyalja a Szovjetunió az USA-t. Ha ehhez
hozzávesszük, hogy az USA-ban a mezögazdasagí termelés évi növekedése nem érte el a
2%-ot, a Szovjetunió nagyüzemel évi növekedése ennél nagyobb, az 1959-1965 közöttí
években pedig évi 8% lesz, akkor ízelítőt kapunk a szocialista nagyüzemek lehetőségeiről

és képességeiről."

A szerkesztés hétköznapjaiban

A korabeli dokumentumok bepillantást engednek azokba a küzdelmekbe, nehézségekbe,
amelyekkel a lap szerkesztése együtt járt. A levelezésből azonban elénk rajzolódik egy
másik kép is: Sík Sándor, aki kéziratokat olvas, verseket bírál, levelekre válaszol. Az
országosan ismert pedagógushoz és lelkipásztorhoz mindenki bizalommal fordul a maga
remekműnek tartott zsengéivel, s tőle, az Atyától várja, hogy segítse hozzá legfőbb

vágyához: hogy írása nyomtatásban megjelenjék. Ezek a levelezések aprólékos és sok
munkát jelenthettek, de bizonyára sok örömet is okoztak számára, hiszen az ország
rnínden tájáról százakkal, ezrekkel került így kapcsolatba.

Talán a legmeghatóbb annak a 73 éves falusi iparosnak a levele, aki erkölcsi támogatást
kér a Vigiliától: segítsek abban, hogy a Magyar Rádió és Televízió előtt (1958-at írtunk!)
.megmurathassa egyéni és sajátos művészetét": elszavalhasson néhány verset, és azokat
.magnetov-tekercsre (sic!) vegyék."

Az elismerést és köszönetet tartalmazó, gratuláló levelek közül talán a legszebbet
budapesti egyetemisták írták ( 1958-ban).

"Nagyon várjuk már a novemberi Vígillat. azt a folyóiratot, amely mindnyájunk számára eszmei
tisztánlátást hoz a mostani nehéz viszonyok között. Bizony ez az egyetlen olyan fórum, amely
magáévá tette és teszi problémáinkat. és eszmeileg is segít bennünket. ( ... )

Nagyon szcretnénk kedves Szerkesztő Úr figyelmét felhívni arra, hogy a Vigiliában a mai
ifjúságnak kell elsősorban írniok. Nálunk minden harmadik egyetemista innen meríti ismeretei
nek javarészét - hisz egymásnak adogatjuk tovább a lapot. Pécsett pl. szinte mindegyik főiskolás

olvassa folyóiratukat. ( ... )"

Itt sem hiányzanak persze a disszonánsabb hangok sem. Egyfiatal, kezdő író ismételten
sürgeti, hogy évente két elbeszélése jelenjék meg, és sértődötten válaszol, amikor egyik
gyöngének rninösített írását visszaküldik. Mások magasabb honoráriumért reklamálnak,
megélhetési gondjaikra hivatkozva. Sík Sándor már 1935-ben megfogalmazta Egyete
messég és forma círnű tanulmányában, hogy a katolikus mondanivaló önmagában még
kevés, ha a rnű nem üti meg az igazi irodalom mércéjét. Most pedig sorra jelentkeznek nála
könyörgő levelekkel azok a verselgető katolikusok, akiknek írásai valaha különbözö
hitbuzgalmi lapokban napvilágot is láttak. .Mondhatom, jórészt elvette a Vigilia szerkesz
tősége - nem a tehetségembe, de az életbe vetett bizalmamat. Azóta is úgy élek, mint aki
mély verembe esett, s nincs, aki onnan kihúzza", írja valaki sértődött levelében. - (Sík
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Sándor gazdag levelezésének illusztrációjaként a hátlapon facsímílében közöljük Berda
Józsefnek egyik, hozzá írt levelét.)

AVigilia 1946-tól 1963-ig megjelent számai a nehézségek közepette mégis megszületett
eredményt mutatják, A dokumentumok segítségével belepillanthattunk a szerkesztöi
munka rejtett hátterébe is. Befejezésként is hadd álljon itt egy publikálatlan írás. A lap
újraindulásának l O, évfordulójára készítette el Sík Sándor ezt a rádióbeszédet. Végül
mégsem mondta el. Szavai azonban remekül összegzik ennek az időszaknak - és a
rákövetkező éveknek - munkáját: azokat a célokat, amelyeket Sík Sándor és a Vigilia
Munkaközösség maga elé tűzött, s amelyeket végül is sikerült megvalósítania. Szavai
harminc év után is időszerűek.

.( ... ) Alapnak súlyos nehézségekkel kellett számolnia. Nemcsak politikai jellegúekkel; ezeket,
ha nem is ütközések nélkül, sikerült leküzdeni. Sok mindenről nem írhattunk, de hála Istennek, a
katolikus kozmosz oly végtelenüI gazdag, hogy így is éppen elég témát találtunk, és lassan
beletanultunk abba, hogy majdnem minden, még kényes témáról is írhattunk, polémiák nélkül,
fensöbbségesen, pozitív módon. Önérzettel mondhatjuk el, hogy tíz év alatt egyetlen olyan sort
sem írtunk le, amelyért katolikus és magyar lelkiismerettel ma és mindenkor ne vállalhatnánk a
felelősséget.

A másik nehézség abból a történelmi nehézségbőlfakadt, hogy túlságosan sokféle feladatot
kellett vállalnunk. Mivel az Új Emberen kívül egyetlen katolikus sajtó-orgánum voltunk, meg
kellett próbálnunk valamiképpen pótolnunk a Katolikus Szemlét, a Magyar Kultúrát, az Életet, egy
hittudományi és egy bölcseleti folyóiratot is. Ez természetesen nem sikerülhetett. csak igen kis
mértékben. De valamit mégis tehettünk: ha nagyon szetényen is, de mégiscsak hangot adtunk a
keresztény vílágnézetnek, és ha nagyon szűkösen is, de bepillantást engedtünk a keresztény
nagyvilág életébe és problémáiba.

Az olvasók, és nemcsak a katolikus olvasók ezrei - bátran mondhatjuk: tízezrei, mert füzeteink
sok kézen keresztül rongyolódtak el - megérezték és hálásan ismerték el törekvéseínket, mint
arról sok írásból és szöbeli visszhangból meggyőződhettünk. Elismerésük tartalmi értékeink
mellett annak a törekvésünknek is szölt, hogy a lehetőségig iparkodtunk kényes szigocúsággal
figyelni közleményeink irodalmi értékére is. Ha visszanézünk az elmúlt tíz évre, úgy érezzük, jó
munkát végeztünk. Ezt az érzést fokozza az a tudat, hogy olvasóink közt, akikkel szellemi
összeköttetésbenvagyunk, földmíves embertől és gyári munkástól püspökökig és professzorokig a
magyarság mínden rétege képviselve van.

Szemlénk ma is, mint e 'tíz éven át, a szö legt,isztább értelmében való katolikus szellemet
szolgálja - a legteljesebben, azaz a katolikus hit, erkölcs és életforma alkuvás nélküli teljes
tiszteletében - a legteljesebben katolikusan, vagyis egyetemesen, azaz nyitott lélekkel mínden,
bárhol és bárki által megjelenő emberi érték áhítatos tiszteletével. Katolikusak vagyunk, azaz
semmi emberi és semmi isteni nem idegen tőlünk. ( ... )"

Megjelent a VIGILIA két új könyve:

Az orosz vallásbölcselet virágkora Tolsztojtól Bergyajevig l-II. kötet, ára 160,- Ft
Fohászok és vallomások - Válogatás a kereszténység és más vallások régi és újabb
imádságaiból, nagyszemélyiségek hitvallásaiból, misztikusok írásaiból ára 165,- Ft

Kaphatók a Szent István Társulat és az Ecclesia könyvesbolt jában, a Vigilia kiadóhivatalában.
Megrendelhetőkutánvéttel a Vigilia kiadóhivatalában.
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