
A VIGILIA ÉVTIZEDEI II. (1946–1963)

Amikor több mint két év szünet után 1946 de cem-
berében megjelent a Vigilia első száma, gyökere-
sen átalakulóban volt a magyar társadalmi és po-
litikai rendszer. A szovjet megszállás alá került
országban a rövid, és — a következő évek poli-
tikai fordulatának tükrében — csak látszólagos
demokratizálódási folyamatnak köszönhetően
szám talan új irodalmi lap született, s noha a két
világháború közötti időszak meghatározó iro-
dalmi orgánumai közül a legjelentősebbek, mint
például a Nyugat, újraindítása sikertelen volt, egy
rövid időre mégis sikerült megőrizni a magyar
irodalom háború előtti, az irodalmi lapok viszony -
lag széles spektrumában is tükröződő irányzati
sokszínűségét. Az 1945 után alapított, s a legtöbb
esetben 1948–49-ig meg is szűnt lapok lényegében
minden olyan író számára fórumot biztosítottak,
aki kész volt együttműködni a világháborús ösz-
szeomlás utáni Magyarország szellemi és kultu-
rális újjáépítésében.

Hasonló volt a helyzet a katolikus lapok te-
kintetében is. Azzal a különbséggel, hogy míg
1944 előtt számtalan katolikus lap működött,
melyek — esetlegesen egymással is rivalizálva
és vitázva, de — kielégítették a katolikus olva-
sóközönség irodalmi, gyermekirodalmi, teoló-
giai, hitbuzgalmi vagy közéleti érdeklődését,
addig 1945 után a katolikus sajtónak ez a sajátos
belső pluralizmusa megszűnt. Az első katolikus
sajtóorgánum az 1945. augusztus 9-től a mai
napig megjelenő, az induláskor a korábbi Köz-
ponti Sajtóvállalat munkatársainak egy részét is
foglalkoztató, s a körülményekhez képest jó
anya gi háttérrel bíró Új Ember című hetilap volt.
Ezt követte a Vigilia 1946 végi újraindítása. S no -
ha szó volt más, korábban működő lap, mint pél-
 dául az Élet,1 engedélyének kérelmezéséről is,
újabb jelentős katolikus irodalmi sajtótermék ek -
kor nem került a piacra. Mindez, ahogy arról
alább még részletesebben szó lesz, már a „fordu -
lat éve” előtt olyan új helyzetet teremtett a Vi gi -
lia számára, mely — amellett, hogy a szerkesz-
tők a lap eredeti programjához és irodalmi
orientációjához mindvégig igyekeztek hűek ma-
radni — meghatározta és átalakította a lap tar-
talmát és tematikai arányait is.

(A Vigilia szerkesztősége) A Vigilia újraindítását
megelőzte egy Pannonhalmán Juhász Vilmos
kultúrtörténész (a lap első felelős kiadója) által
kezdeményezett s lelkigyakorlattal egybekötött

találkozó, ahol megvitatták a lap új arculatát is.
A felelős szerkesztő Sík Sándor és (1948 őszén
Mindszenty prímás érsek titkárának, Zakar
Andrásnak a letartóztatásakor emigráló2) Juhász
Vilmos mellett a lapszerkesztés munkálataiban s
az impresszum tanúsága szerint a kiadásban a
Vigilia Munkaközösség vett részt, melynek ala-
pító tagjai Sík Sándor, Mihelics Vid, Doromby
Károly és Rónay György voltak. Rónay, Thurzó
és mások csatlakozását a laphoz megelőzte az
1943-ban rövid életet megélt, de irodalomtörté-
netileg annál jelentősebb Ezüstkor újraindítására
tett kísérlet kudarca. „J. V. a Vigilia újraindítását
tervezi, Sík Sándor főszerkesztésében — olvas-
hatjuk Rónay György 1946. szeptember 10-én kelt
naplóbejegyzését. — T.-vel tárgyalt, míg bent fe-
küdtem (t. i. kórházban — Sz. Z.); lemondunk az
Ezüstkor felújításáról, s csatlakozunk ehhez az új
Vigiliához.”3

A Munkaközösség szabályzata szerint: „A Vi -
gilia Munkaközösség a Vigilia című folyóirat szer-
kesztésével és kiadásával azt a feladatot tűzi maga
elé, hogy olyan katolikus szellemű folyóiratot ad -
jon olvasói kezébe, amely a szükségszerű haladás
követelményeivel számolva a katolikus papság
szellemi továbbképzéséről gondoskodik, ugyan-
akkor pedig a világi katolikus olvasó számára a
kor színvonalán álló lelki, hitbuzgalmi és szépiro-
dalmi olvasnivalót ad, mindezekkel pedig az
egyetemes közművelődést szolgálja.”4 Noha a Vi -
gilia alapítástól kezdve folyamatosan közölt teo-
lógiai és egyéb (filozófiai, néprajzi, zenetörténeti,
egyházművészeti stb.) tárgyú írásokat is, a lap
alapkarakterét működésének első évtizedében
alapvetően az irodalmi tematika határozta meg.
A háború utáni években számtalan konfliktust
eredményezett ezeknek a szabályzatban rögzített
különböző céloknak az összeegyeztetése. Az első
évek anyagi nehézségei után a lap kiadását Saád
Béla vette át, aki — amellett, hogy a növekvő pél-
dányszámok tanúsága szerint is sikeresen gon-
doskodott a lap terjesztéséről — igyekezett a lap
tartalmára vonatkozó kritikái révén a szerkesztés
munkálataira is hatással lenni. A lapot a kiadó és
mások részéről vagy a teológiai tartalom, vagy az
irodalmi közlemények miatt érték kritikák. Vol-
tak, akik a hittudományi közleményeket vélték az
átlagolvasó számára túl elvontnak, míg mások a
szépirodalmi művek tartalmát, színvonalát kérték
számon a szerkesztőkön.5

Sík Sándor levelezése híven tanúskodik azok-
ról a kritikákról, melyeket a szerkesztők külön-
böző irányból kaptak. 1950. március 13-án kelt
pél dául Pétery József váci püspök levele, aki Ró -
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nay György A szegény jó Hanuszákné című novel-
lájával szemben veszi védelmébe az alsópapságot.
Joggal jegyzi meg Rónay László kismonográfiájá-
ban,6 hogy Sík 1951-es Szent Jeromos barlangja cí -
mű tanulmánya ezekre a kritikákra is válaszolt:
„Hogy fér össze ez a kettő: világmegvetés és re-
meteség egyfelől, a könyvek és a szépirodalom
szeretete másfelől? Jeromos lelkében sem illesz-
kedett nagyon könnyen zavartalan harmóniába
ez a kettő. Egyszer fiatalkorában látomása volt,
amelyben az Úr Jézus a szemére vetette, hogy ő
»nem chrisatianus, hanem ciceronianus«, és a túl-
világi büntetéstől — ebben a látomásban — csak a
mennyeiek közbenjárása mentette meg. Később
azonban, amikor nagyszerű egyénisége kibonta-
kozott, és egységbe olvasztotta magában a nemes
profán kultúrát és a keresztény lelkivilágot, úgy
emlékszik vissza erre a látomásra, mint egyszerű
álomra, és hevesen tiltakozik az ellen a korlátolt-
ságból eredő vád ellen, amelyet ennek az ifjúkori
vallomásának alapján próbáltak kihegyezni el-
lene; ezek szerint a keresztény hívőnek nem volna
szabad a profán szellemi kultúra értékeit megbe-
csülni és felhasználni.”7 Szintén tanulságos
Kodo lányi János és Sík 1955-ös levélváltása,8

mely azt követően zajlott, hogy a Vigilia nem kö-
zölte Ko do lányi egy evangéliumi témát feldol-
gozó regény részletét. Ez a példa, illetve Pilinszky
Emily Brontë emlékére írt (kötetben In memoriam N.
N. címen megjelent) versének visszautasítása9 mu-
tatja, hogy a szerkesz tőknek — tekintettel a lap ol-
vasóközönségének elvárásaira — a lapszámok
összeállításánál bizonyos hitelvi szempontokat is
figyelembe kellett venni. „Egy olyan folyóiratnak
— írja Sík Ko dolányinak —, mint a Vigilia, amely
sem állami, sem egyházi cenzúrában nem része-
sül, kétszeresen óvatosnak kell lennie a közönsé-
gével szemben.”10 Sík megjegyzését azonban a
cenzúrára vonatkozóan pontosítani kell. A máso-
dik világhá ború után ugyanis Magyaror szá gon
hivatalosan nem létezett a cenzúra, mint ahogy
egyébként — szintén hivatalosan — vallássza-
badság volt. Az egyházzal kapcsolatos ügyek in-
tézésére 1951-ben hozták létre az Állami Egy-
házügyi Hivatalt, ami a katolikus lapokat is
felügyelte. Rónay László, aki már az ötvenes évek
közepétől részt vesz a Vigilia munkájában, Síkról
írt kismonográfiájának egyik lábjegyzetében meg-
jegyzi: „1955-ben bíztak meg először, hogy a
Vigilia tervezett számát az akkor a Pasaréti úton
működő Hivatal cenzorához elvigyem. Utóbb
többször részesültem e »kitüntetésben«. Az ak-
kori cenzort Nemesnének hívták. A házba csak
megfelelő ellenőrzés után lehetett bejutni. A hölgy
előtt két, a kéziratok tárolására szolgáló kosár ter-
peszkedett, az egyikbe azokat rakta, melyeket ki-
hagyásra ítélt. Döntései néha egészen meglepőek

voltak, de mindig megfellebbezhetetlenek. Az 5-
ös busszal vittem vissza a kéziratokat; Sík Sándor
rendfőnöki szobájában Doromby Károly, Mihelics
Vid és Rónay György üldögéltek még, s ki-ki vér-
mérséklete szerint vette tudomásul az ítéletet: Sík
Sándor rendszerint kétségbe esve.”11

Mindezekkel együtt is Sík Sándor s a lap szer-
kesztésében mellette már ekkor a legnagyobb
szerepet játszó Rónay György ragaszkodott a
színvonalas irodalmi művek publikálásához, lé-
nyegében az ő tevékenységük határozta meg az
ötvenes évek Vigiliájának irodalmi arculatát. Az
erre az időszakra való visszaemlékezésekben
szinte legendássá vált a Vigilia Mátyás pincebeli
törzsasztala, ahol nem csak a lapban rendszeresen
publikáló írók, költők voltak jelen (a szerkesztők
mellett Thurzó Gábor, Pilinszky János, Jékely
Zol tán, Mándy Iván, Toldalagi Pál, a Kapos vár -
ról alkalmanként a fővárosba látogató Takáts
Gyu la, Birkás Endre, Kerényi Grácia, Kosztolá nyi
Ádám, Passuth László és mások), de ide hozták
első közlésre érdemesnek vélt irodalmi próbál-
kozásaikat a fiatal író- és költőjelöltek is. A negy-
 venes évek végén itt jelentek meg Görgey Gábor
első írásai,12 Nemeskürty István filmkritikái,
1953-ban itt publikálta Kalász Márton elő versét,
az ötvenes évek végétől itt jelentek meg Beney
Zsuzsa és Gyur ko vits Tibor, valamint 1961-től
(először Pilinszky közvetítésével) Vasadi Péter
versei. A két szerkesztő, Sík és Rónay közül talán
Sík volt a szigorúbb bíráló. „Én csak szubjektív
tapasztalataimból kiindulva jegyzem fel — írja
például visszaemlékezésében Dümmerth Dezső
—, hogy irányomban a szigorúbb kritikusnak
mindig a meleg kedélyű, ragyogó mosolyú Sík
Sándor bizonyult. S a komoly, szinte mozdulatlan
arcú Rónay György volt az, aki a kritika idején a
felmen tést hozta.”13 A Sík Sándorral való konf-
liktusa miatt 1950-ben Thurzó Gábor elhagyta a
la pot.14 A felelős szerkesztővel harmonikusan
együtt működő, s a tényleges szerkesztői munkát
végző Rónay Györgyöt pedig az Állami Egyház-
ügyi Hivatal — a lap kiadóját és a szerkesztőség fi-
atal munkatársainak egyéni ambícióit felhasz-
nálva — távolította el a folyóirattól 1960-ban,
mivel benne látták annak legfőbb akadályát, hogy
a Vi gilia nyíltabb egyházpolitikai szerepet játsz-
szon. Ekkor Sík is benyújtotta lemondását, ezt
azonban az illetékesek nem fogadták el, s meg-
romlott egészségi állapota ellenére is haláláig,
1963-ig ő szerkeszti a Vigiliát.15 A felelős szerkesz -
tői feladatokat tehát továbbra is ellátó Sík Sándor
mellett a szerkesztő Mihelics Vid lesz, főmunka-
társként vesznek részt a lap munkájában Dorom -
by Károly, Pfeifer János, (egy ideig) Possonyi Lász -
ló és Radó Polikárp.
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(Az újrainduló Vigilia programja — 1946–1949) Az
1946. decemberi számmal újrainduló Vigilia
programadó írása az új felelős szerkesztőtől, Sík
Sándortól származik. A világháború után gyö-
keresen átformálódó történelmi-politikai kör-
nyezetben Lukács Györgynek a magyar írók há-
ború utáni összefogását szorgalmazó felhívására
válaszolva Sík lényegében ugyanazokat a gon-
dolatokat fogalmazza meg újra, amelyeket már
1935-ös tanulmányában részletesen kifejtett. Az -
zal az elképzeléssel szemben, mely a katolikus iro-
dalmat mint valami szektás vagy pártirodalmat
kívánja értelmezni, Sík az „élő magyar irodalom-
mal” való egységet hirdeti: „Írók vagyunk, egynek
tudjuk magunkat az élő magyar irodalommal. Nem va-
gyunk szekta, nem vagyunk párt, nem vagyunk
még csak írói csoport sem: egyszerűen magyar
írók vagyunk. Az, hogy katolikusok vagyunk,
nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a
meg  értés, a szeretet, az egyetemesség — a szakmai
összetartozás társadalmi, és a magyar szó szenve-
délyes szerelmének vérünkbe írt törvényén túl —
a mi számunkra lelkiismereti parancs. (…) Mi ka-
tolikusok vagyunk, azaz egyetemesek; nem rész,
hanem egész.”16 Ami ekkor új gondolat Sík korábbi
tanulmányaihoz képest, a hagyomány fogalmának
bevezetése és értelmezése a katolikus irodalom vo-
natkozásában. A tradíció három egymással össze-
függő területét határozza meg: a magyar irodalom
hagyományát, az egyetemes kereszténység ha-
gyományát, s ezek metszéspontjában a századelőn
újjáéledő katolikus irodalom hagyományát.17 Sík
tradíció-értelmezése olyan dinamikus modellt fel-
tételez, mely eleve nyitott minden új felé, tehát a
múlt értékeinek őrzése mellett az új értékek szin-
tézisét is magában foglalja. Elkülöníti azonban a
katolikus irodalom hagyományát a „szektárius
kislelkűségtől”, a dilettantizmustól, valamint az
irodalom tiszta l’art pour l’art értelmezésétől és a
propaganda-irodalom pártosságától.

A magyarság megváltozott történelmi hely-
zetére és Lukács felhívására is válaszolva Sík az
1935-ös tanulmány egyik központi gondolatához
hasonlóan (akkor más történelmi és kulturális
kontextusban Illyéssel és Babitscsal vitázva) az
irodalmat Isten és az emberiség szolgálatként ér-
telmezi. Így Sík végül is egy olyan irodalmon kí-
vüli végpontot ad a katolikus irodalom fogalmá-
nak értelmezésében, mely utólag is hitelesíti az
elmúlt négy évtized katolikus költészetének
meghatározó kollektív irányultságát, és megfe-
lelni képes jelenkora megváltozott történelmi szi-
tuációjának is. A Vigilia következő évtizedei azt
bizonyítják, hogy a lap szerkesztői ennek a „ka-
tolikus irodalom”-koncepciónak az égisze alatt
olyan nyitott irodalomszemléletet érvényesítet-
tek, mely — tekintettel például a protestáns szer-

zők szerepeletetésére — nemcsak a felekeze ti kö-
töttségeken tudott túllépni (ha nem is minden
konfliktus nélkül), de publikációs lehetőséget
biztosított a hivatalos irodalmi életből a negyve-
nes évek végétől kiszorított írók és költők szá-
mára is. „Mit adott nekünk a Vigilia az ötvenes
években türelmével? — teszi fel a kérdést a lap
ötvenedik évfordulójára írt visszaemlékezésében
Lengyel Balázs. — Azt, amit legjobban nélkülöz-
tünk. Publikációs teret? Azt is, meg szabadságot
is, önmérséklete jóvoltából. Saját áron, alku nél-
kül vette tudomásul egyéniségünket.”18

Ha átnézzük a Vigilia 1946 utáni két évfolya-
mát, akkor azt tapasztaljuk, hogy — ha megvál-
tozott tematikai arányok mellett is, de — a lap
szerkesztői alapvetően az 1944 előtti Vigilia szel-
lemiségét folytatták. S ez nemcsak Sík nyitó írásá-
ból látható, hanem abból is, hogy a lapban követ-
kező közlemények Paul Claudeltől (Szent Bertalan
című verse) és Jacques Maritaintől származnak.
Megmaradt tehát a Vigilia alapvetően francia ori-
entációja, a régi szerzők mellett ezekben az évek-
ben fedezik fel az ekkor harmincas éveinek elején
járó Pierre Emmanuelt, s több közlemény is fog-
lalkozik a különböző francia szellemi és irodalmi
áramlatokkal (főként Füzesséry Katalin tollából),
mindenekelőtt az egzisztencializmussal, Sartre és
Camus műveivel. Más nemzetek irodalma viszont
kisebb arányban kap helyet, mint korábban, bár
gyakran találhatunk fordítást Graham Greene és
(Szabó Lőrinc és Vas István tolmácsolásában) T. S.
Eliot műveiből. A Vigilia 1948. decemberi számá-
ban Nemeskürty István ír Eliot Nobel díjáról a
frissen induló Napló című rovatban, s 1949-ben
Sigrid Undset halálakor a lap külön nekrológgal
búcsúzik a szintén Nobel-díjas írónőtől. A Vigilia
szerzői gárdája is részben azonos a háború előtti-
vel. Rendszeresen jelenik meg írása (verse, tanul-
mánya, kritikája) Sík Sándornak, verse Harsányi
Lajosnak, Mécs neve viszont már hiányzik a há-
ború utáni Vigiliából, csakúgy, mint Horváth
Béláé és Just Béláé. Az alapító szerkesztők közül
egyedül Possonyi írásaival találkozhatunk, noha
az ő szerepe sem olyan meghatározó, mint az első
évtizedben volt. Írásai főként a Színház rovatban
jelennek meg. Az első évektől kezdve legtöbbet
publikáló szerzői a lapnak (a fentebb említett Sík
és Harsányi mellett) Rónay György, 1950-ig Thur -
zó Gábor, Toldalagi Pál, Jékely Zoltán, Pilinszky
János, Tűz Tamás, Vidor Miklós, Darázs Endre,
Berda József, de ad verset Vas István és Kálnoky
László is. Már ekkor megjelenik a Vigiliában Mán -
dy Iván, olvashatunk kisprózát Bohuniczky Szefi -
től, Sőtér Istvántól, Cs. Szabó László készülő iro-
dalomtörténetének egy fejezete jelenik itt meg, de
ad fordítást a lapnak Vas István és Szabó Lőrinc
is. Ez a töredékes névsor is mutatja, hogy a Vigilia
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irodalmi anyaga nemcsak a szigorún vett feleke-
zeti kötöttségeken lépett túl, de irodalomtörténeti
szempontból is színvonalas folyóiratként tudott
újraindulni.

Mindezekkel együtt — ahogy az Sík Sándor
fentebb ismertetett írásából is kitűnik — a Vigilia
számára továbbra is központi kérdés maradt a
mo dern katolikus irodalom hagyományának a
folytatása, s a már csaknem félévszázados törté-
netre való reflexió révén a katolikus irodalom mi-
benlétének az újraértelmezése. Ez volt a célja az
1947-ben a lap Szemle rovatában lefolytatott an-
kétnak is. Az első hozzászóló Kósa János volt,19 aki
bizonyos értelemben a Sík által felvázolt „katoli-
kus irodalom”-koncepciót követi akkor, amikor a
katolikus írókat, költőket veszi sorba, s már nem-
csak a papköltőket érti alatta, hanem például
Babitsot és Juhász Gyulát is közéjük sorolja, a fia-
talabb nemzedékből pedig Rónay György mellett
Tamási Áront és (ekkor még) Sőtér Istvánt is. Kósa
hozzászólása azonban az alapfogalmak (iroda-
lom, katolikus irodalom, történetiség) tisztázat-
lansága miatt legfeljebb a katolicizmussal valami-
lyen módon kapcsolatba hozható írók, költők
számának nagyságát tudta demonstrálni. Még ke-
vesebbre vállalkozott Harsányi Lajos, aki a katoli-
kus irodalom fogalmának kitágításával szemben
— elsősorban régi személyes sérelmei miatt —
kétségbe vonta például azt, hogy Juhász Gyulát
vagy Babits Mihályt katolikus költőnek lehet te-
kinteni.20 Az első két hozzászóló után a vitát
Rónay György zárta le.21 Kósával és Harsányival
polemizálva Rónay magával a magyar katolikus
irodalommal szemben is igen kritikus álláspontra
helyezkedik. Csakúgy, mint a harmincas évek
végén a Magyar Kultúrában megjelent írásában,22

az ankét során is kifogásolta, hogy a magyar ka-
tolicizmus és a katolikus irodalom képviselői, ha
rajonganak is a misztikáért, nem ismerik a nagy
misztikusokat, sem a sokszor hivatkozott francia
írók műveinek teológiai alapját. „Ha a katolikus
írókban több a tudás, ha jobban ismerik a katoli-
cizmust, bizonyára jobb és mélyebb lett volna —
és lenne — katolikus szellemű irodalmunk” — írja
Rónay.23 Így azonban a magyar katolikus iroda-
lom ahelyett, hogy határozott intellektuális alapot
keresett volna, s ezzel — legalább is Rónay szerint
— garantálta volna a katolikus szellemiségű iro-
dalom színvonalát, számtalan olyan művet is
megtűrt a katolikus irodalom címén, ami pedig
nem is volt a szó szoros értelmében vett szépiro-
dalom. Rónay tehát elfogadja Síknak azt a megál-
lapítását, mely szerint a művész egyetlen feladata,
hogy jó művet alkosson, „s a mű katolikus volta
— teszi hozzá — nem az író katolikus szándé-
kától, hanem katolikus élményéből fakad. Tehát
tökéletesen hamis a »katolikus irodalom« ama

kaszt szerű fogalma, ahogyan nálunk általában ér-
telmezik; »katolikus irodalom« ilyenformában
egyszerűen nincs. Van irodalom, van művészet;
írónak, művésznek van katolikus élménye; s mű
és művészet, amelyben az alkotó katolikus élmé-
nye valósul a művészet követelményeinek meg-
felelő művé, katolikus mű és katolikus művé-
szet.”24 Ebben a „katolikus irodalom”-felfogásban
viszont már kitüntetett helye van Juhász Gyula és
különösen Babits életművének is. „A megoldás,
melyet Babits a »Nyugtalanság völgyé«-ben meg-
talált — írja a Jegyzetek Babitsról című írásában
Rónay —, félreismerhetetlenül katolikus megol-
dás. Ha katolikus költőnek nevezzük, aki művei-
ben élet, világ, ember, meg ember és világ, ember
és Isten közti katolikus élményt fejezi ki (…),
akkor Babits katolikus költő. És aligha kétséges,
hogy valóban ezt kell katolikus költőnek nevez-
nünk.”25 A katolikus irodalom kánonjának ez a
kiterjesztése már csak azért is figyelemre méltó,
mivel a kommunista hatalomátvételt követően
egyeduralomra jutó Lukács–Révai kánonnal
szem ben történik meg a katolikus irodalom fo-
galmának ez az újraértelmezése, mely egyben az
irodalmi köztudatból száműzni kívánt babitsi ha-
gyomány őrzését és folytatását is jelentette.

(Irodalom és politika — 1949–1956) Annak köszön-
hetően, hogy a második világháború végén meg-
szűntek, illetve a háborút követően nem alakultak
újra a korábbi katolikus teológiai és közéleti lapok,
az így támadt űrt is a Vigiliának (valamint az Új
Embernek) kellett kitöltenie, s ez alapvetően meg-
változtatta a korábbi tematikai arányokat. Ennek
az új helyzetnek köszönhető, hogy a korábbinál
jóval nagyobb teret kaptak a teológiai tárgyú írá-
sok, s a Szemle című — egyébként lényegében ve-
gyes tematikájú — rovat hasábjain Juhász Vilmos
írásaiban a lap korabeli olvasói kitekintést kaptak
a fontosabb világpolitikai eseményekre is.26 Az
első két év lapszámaiból kitűnik, hogy a világhá-
ború utáni Vigilia céljai között szerepelt a demok-
ratikus elveket valló keresztény-katolikus társa-
dalomszemlélet meggyökereztetése is. Az 1946.
decemberi induló számtól kezdve folytatások-
ban közölték Maritain még 1943-ban az Egyesült
Államokban írt, s Franciaor szágban 1945-ben
megjelent Kereszténység és demokrácia című ta-
nulmányát, mely a háború utáni demokratizálódó
Európa jövőjére vonatkozó keresztény társadalmi
gondolkodás alapjait kívánta lefektetni.27

Ehelyütt nincs mód annak részletezésére, hogy
mennyiben más az a politikai és társadalmi kör-
nyezet, melyben a Vigilia a harmincas évek kö-
zepén indult, ahhoz képest, ami 1946-ban az új-
rainduláskor volt, nem is beszélve az 1948 utáni
évekről, évtizedekről. Fontosnak vélem azonban ki-
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emelni azt a viszonyt, amit 1946 után a szerkesz-
tők az új világgal kialakítani kívántak. Az első lap-
számoktól kezdve megfigyelhető, hogy a szerzők
az eleve elutasítás helyett dialógusra törekednek,
különösen a már kezdetektől erős expanzióval fel-
lépő kommunista ideológiával, illetve azok kép-
viselőivel.28 Ez a szemlélet jellemzi Sík Sándor ek-
kor született tanulmányait is. Az örök Ady című
dolgozatában29 például Révai József Ady-tanul-
mányával polemizál oly módon, hogy például a for-
radalmi Ady tárgyalása kapcsán sor ra veszi Révai
értekezéséből mindazokat a pontokat, amelyek a
„katolikus esztétika” számára is elfogadhatók, de
pontosan jelzi a különbségeket is. Sík tanulmá-
nyának súlypontja azonban a dolgozat zárása, ahol
a vallásos Adyt mutatja be. A realizmus problémája
című, nem sokkal ez után közölt tanulmányában
Sík Lukács György irodalombölcseleti és kritikai
munkásságát elemzi középpont ba állítva Lukács
realizmus-fogalmát. A dolgozat elemezési mód-
szere hasonló, mint korábban. Sík egy-egy rész-
letkérdés vizsgálata során elvi egyetértései mellett
hangot ad kritikai észrevételeinek is: „Lukács iro-
dalom-elmélete elvileg jóformán csak az ábrázolás
követelményeire épül. Az irodalom ebben az ér-
telemben alig egyéb, mint társadalmi világ-
kép.”30 Sík tehát, amellett hogy elutasítja a vallás
marxista világnézeti kritikáját, rá mutat Lukács iro-
 dalomszemléletének és valóságfogalmának egy-
oldalúságára is. Ugyanebben a szellemben szü-
letnek 1949-ben Mihelics Vid Kérdések és távlatok
című rovatának bejegyzései. Mihe lics folyóirat-
szemléjében kiemelten foglalkozik a mar xista tör-
ténelemszemlélettel, Lukács György nek a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság elnökeként elmondott
székfoglalójával, s Rudas Lász lónak a Társadal-
mi Szemlében közölt — az „irodalmi Rajk-pert”
elindító — Lukács-bírálatával.

A példákból látható az is, hogy a katolikus lap
szerzői, szerkesztői részéről a párbeszéd igénye
akkor is fennállt, amikor a politikai helyzet, a ki-
épülő diktatúra keretei között egyébként reális le-
hetőség erre már nemigen adódott. Noha a Vi gilia
az egyházakat ért erőszakos támadások alatt és
után is fennmaradhatott, s ennek nyilván egyik
feltétele az volt, hogy nyíltan nem foglalt állást
a kommunista rendszerrel szemben, a politikai
fordulat mégis érzékelhető változásokat hozott a
lap számára is. Ennek kézzelfogható jelei a szer-
kesztő Juhász Vilmos kényszerű emigrációja
mellett, hogy a Vigilia 1949-től kisebb alakban és
kisebb terjedelemben jelent meg, kevesebb a
lapban a szépirodalmi fordítás31 és több a szerzői
név nélkül vagy monogramosan publikált írás. Ju-
hász távozásával a Szemle rovatban közölt világ -
po litikai kitekintés is szűkebb lett, 1950-től Mi -
helics Vid fentebb említett rovata majd kulturális

szemléje is politikai szempontból „semleges”
témákkal foglalkozott, viszont — legalábbis
1949-ben még a párbeszédre nyitottság jegyében
— nagyobb teret kapott a szovjet irodalom és kul-
túra bemutatása. A szűkebbre szabott terjedelem
1950-től érzékelhetően kihatott a Vigilia irodalmi
anyagára is. Egyrészt ugyanis arányaiban a ko-
rábbinál nagyobb teret kaptak a történelmi tárgyú
írások (főként a piarista történész Balanyi György
tanulmányai), másrészt a szépirodalom kissé „bel -
terjesebbé” vált. Verset, elbeszélését főként Sík Sán -
dortól, Harsányi Lajostól, Rónay Györgytől és Tűz
Tamástól közölnek, de rendszeresen jelenik meg
a lapban ekkor is Toldalagi Pál, itt publikálja el-
beszéléseit Fekete István, ritkábban találkozunk
viszont az ötvenes évek első felében Jékely Zol -
tán és Mándy Iván nevével, de egyszer-egyszer
megjelennek Bohuniczky Szefi és Kodolányi Já -
nos elbeszélései, s az 1955. év áprilisi számában
Nemes Nagy Ágnes Város télen című verse is.

1950-től megszűnik a Vigilia kritikai rovata,
mely a kezdetektől fogva meghatározó része volt
a lap struktúrájának. Amíg erre lehetőség volt a
Vigilia igyekezett szemlézni a külföldön megjelent
irodalmi alkotásokat is. Az 1946 utáni évek ben a
lap kritikái fontos szerepet játszottak a háború
után induló nemzedék recepciójában is. Nemes
Nagy Ágnes Kettős világban című kötetéről Vidor
Miklós, Pilinszky első kötetéről még az 1946 dec-
emberében megjelenő lapszámban Ignácz Rózsa,
Rába György Búvár című kötetéről Vajda Endre,
Darázs Endre Vasszobor című kötetéről Pilinszky
ír, de jelenik meg ismertetés Örkény István Lágerek
népe című könyvéről is. Külön figyelmet kap a har-
madik nemzedék is. Weöres Sándor Teljesség felé
című művéhez Rónay György ír kritikus jegyze-
teket, szintén Rónay ír Sárközi Györgyről, Füst
Milánról, Zelk Zoltánról és Radnóti Miklósról, va-
lamint Toldalagi Pál háború utáni első kötetéről,
Vas István köteteit pedig Kálnoky László és Sík
Sándor ismerteti. A külön kritikai rovat hiányát
pótolták a Napló rovatban időnként közölt ismer -
tetések, s az 1956 januárjától minden hónapban
rendszeresen megjelenő Az olvasó naplója című,
könyvismertetéseket tartalmazó írások Rónay
Györgytől. Rónay néhány lap terjedelmű írásai-
ban általában egyszerre több, frissen megjelent
könyvet mutatott be, az olvasók körében hama-
rosan igen népszerű lett, és irodalmi körökben is
elismerést váltott ki.

(A második újrakezdés — 1957–1963) Az 1956-os ok-
tóberi forradalom, s az azt követő szabadságharc,
majd a megtorlás eseményei következtében a
Vigilia ’56 októberétől a következő év júniusáig
nem jelenhetett meg. Nagyon érdekesek Rónay
Györgynek — aki a budapesti események miatt
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’56 októberében és novemberében feleségével
együtt hetekre a Mátrában ragadt — a lap jövő-
jére vonatkozó, ekkor született bejegyzései. Ok-
tóber 28-án, amikor a rádión érkező hírek alap-
ján úgy tűnt, hogy a forradalom célkitűzései
megvalósulhatnak, s elindulhat egy demokrati-
zálódási folyamat, ami azt is jelenti, hogy lehe-
tőség nyílik szabadabb szellemi és irodalmi élet ki-
alakítása, Rónay a következő sorokat jegyzi le:
„Gon dolkodom néha rajta, vajon mi lesz és milyen
lesz itt a kibontakozás? Bizonyára megsokasodott
feladatokat és lehetőségeket hoz. Lesznek-e em-
berek hozzá? Nyilván szabad irodalmi élet jön, s
mérhetetlenül nagyobb szabadság a katolikus iro-
dalom számára is — s itt bizonyos szervezeti for-
mákat értek: folyóiratokat, lapokat, talán kiadót
is. (…) Egy héttel ezelőtt azt írtam Lászlónak: a
Nagyvilág megindulása azt jelenti, hogy a Vigilia
már nem az egyetlen »ablak«, hogy frissebbé, szín-
vonalasabbá kell tenni, mert itt a konkurencia.
Most már jóval többről lesz szó; úgy érzem, föl
kell frissíteni a lap egész struktúráját. Bizonyára
lesz teológiai szaklap is, tehát ez az anyag rész-
ben elesik majd, a lapnak erősebb világnézeti pro-
filjának és erősebb irodalmi-világnézeti jellegének
kell majd lennie. — De miféle vakmerő tervez-
getés ez, »inter arma«?”32

Tudjuk: az október végi remények a demok-
ratizálódási folyamat kibontakozására és a sza-
bad szellemi élet kialakítására hamar szerte-
foszlottak. Kezdetben a háborús helyzet, majd a
lap újraengedélyeztetési folyamata akadályozta
a megjelenést. Hamarosan azonban megkezdő-
dött a régi állami szervek újraszervezése is. En-
nek keretében ismét felállították az Állami Egy-
házügyi Hivatalt. A Hivatal iratanyagában
található egy 1957. január 22-én kelt szigorúan bi-
zalmas előterjesztés Marosán György számára
Horváth Jánostól, a Hivatal kinevezett elnökétől
az egyházi sajtóra vonatkozóan. Ebben többek kö-
zött a következő bekezdés található: „Javasoljuk
az egyházi ujságok (!) megjelenésének az enge-
délyezését, tekintettel arra, hogy, minden egyház -
nál biztosítva van olyan szerkesztőség, amely nem
használja fel ellenünk politikailag az ujságot (!)
(…) Ellenkezőleg, segíteni, támogatni tudják és
fogják a kormány politikáját.”33 Noha az, hogy a
Vigilia már korábban sem állt szemben a politikai
hatalommal, s amíg lehetett, nyílt párbeszédre tö-
rekedett, elsősorban annak köszönhető, hogy a lap
az alapítástól kezdve a politikától való távolság-
tartásra törekedett, ez az apolitikus álláspont lé-
nyegében megfelelt az ’56 után megszilárduló ha-
talom számára is. Bár — ahogy azt Ró nay György
szerkesztőségből való eltávolításának példája is
mutatja — folyamatos volt a nyomás a Hivatal ré-
széről is a nyíltabb egyházpolitikai állásfoglalás

kinyilvánítására. Minden bizonnyal ennek volt kö-
szönhető az is, hogy 1959-ben a Vigilia hasábjain
Horváth Richárd a békemozgalom tíz évét érté-
keli,34 a lap kiadója, Saád Béla pedig a termelő-
szövetkezetekről értekezik.35

Akárhogy is alakult a lap második újraindítá-
sának politikai háttere, a Vigilia irodalmi anyaga
1957 után mégis fel tudott frissülni. Ebben az év-
folyamban jelenik meg Lengyel Balázs tanulmá-
nya Jékely Zoltán költészetéről, verseket közölnek
Nemes Nagy Ágnestől, Jékelytől, Rónay György -
től, Takáts Gyulától, az ötvenes évek végétől
újra itt is publikáló Toldalagi Páltól, Pilinszky
Jánostól, Kondor Bélától és Sinka Istvántól. Pró-
zai műveket rendszeresen közölnek Bohuniczky
Szefitől, Mándy Ivántól, Rónay Györgytől, Feke-
te Istvántól, Kodolányi Jánostól, s itt jelenik meg
Pilinszky Találkozás az olasz költővel című írása is.
Ezekben az években indul a pályája az először ta-
nulmányokkal, majd versekkel jelentkező Beney
Zsuzsának, a verseket és fordításokat publikáló
Gyurkovits Tibornak, Tótfalusy István álnéven vi-
lág- és magyar irodalmi témájú írásokat és verseket
közlő Jelenits Istvánnak, kezdetben a Zenei jegy-
zeteket és verseket író Rónay Lászlónak, 1959-ben
Thomas Merton új könyvét ismertető Lukács
Lászlónak, s a magyar katolikus irodalom törté-
netével is foglalkozó Szeghalmi Elemérnek. Rónay
György a szerkesztőségből való kiválása után is
írja Az olvasó naplóját, mely — Rónay László jel-
lemzése szerint — a „marxista kritika-írás virág-
korában a Nyugat szellemét élesztette föl, vissza-
idézve Babits Mihály Könyvről könyvre rovatának
és Schöpflin Aladár bírálói elveinek példamuta-
tó hangját, műközpontú szemléletét.”36 Színházi őr-
járat címen Possonyi László írja új rovatát, majd
ezt váltja fel Do rom by Károly Színházi krónikája.

A Vigilia 1959. év februári száma köszönti a lap
felelős szerkesztőjét, Sík Sándort hetvenedik
születésnapja alkalmából. Brisits Frigyes Sík pá-
lyaképét írja meg tanulmányában, Sándor István
és Rónay György írásai a költőt méltatják, az egy-
kori tanítvány, Ortutay Gyula az első szegedi évek
emlékét eleveníti fel, míg Sík titkára, s szintén egy-
kori szegedi hallgatója, Kardos Klára a pedagó-
gus arcképét rajzolja meg. Ugyanebben a lap-
számban jelenik meg Nemes Nagy Ágnes verse
(A lovak és az angyalok) és Mészöly Miklós későbbi
kötetének címadó novellája, a Jelentés öt egérről is.
Sík ekkor már súlyos betegséggel küzdött. Rónay
kiválása után a tényleges szerkesztői munkát Do -
romby Károly és Mihelics Vid végezte. Sík Sándor
1963. szeptember 28-án bekövetkezett halálakor
a lap szerkesztői a következő szavakkal búcsúz-
tak tőle: „Apátlan árvák lettünk. De hűségesek
akarunk maradni szelleméhez, mélységes hu-
manizmusához, ahhoz a hiteles evangéliumi ke-
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reszténységhez, amely mellett egész élete művével
halála pillanatáig tanúságot tett.”
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