
A VIGILIA ÉVTIZEDEI III. (1963–1978)

(Zsinati szellem és párbeszéd) Sík Sándor halálának
éve, 1963 az egyháztörténet és a magyar politika-
történet szempontjából is fordulópontot jelentett.
A katolikus egyház szempontjából azért volt fon-
tos ez az időszak, mert ekkor, 1962 és 1965 között
ülésezett a II. Vatikáni zsinat, mely számtalan te-
rületen döntő változásokat hozott a katolikus egy-
ház életében, s melynek ülésein a következő fele-
lős szerkesztő, Mihelics Vid személyesen is részt
vett. A Vigiliának mérhetetlen érdemei vannak a
zsinat eseményeinek és eredményeinek a közve-
títésében. Köszönhető mindez annak is, hogy az
a szellemiség, amit a lap alapításától kezdve kép-
viselt, több lényeges területen ezeket a változáso-
kat készítette elő. Hozzá tartozik ehhez a magyar
teológiai gondolkodás látókörének a szélesítése,
mely attól kezdve, hogy a háború után egyetlen
katolikus havi folyóiratként működhetett, a
Vigilia egyik kiemelt feladata volt. A hatvanas
évek elejétől a korabeli katolikus teológia legjelen-
tősebb képviselőinek neve (például Karl Rahner,
Johann Baptist Metz, Yves Congar, Chenu, Hans
Urs von Balthasar) és legtöbbször írása is megta-
lálható a lapban. Ezekben az években igen inten-
zíven folyik Teilhard de Chardin életművének a
recepciója, jelentős részben nyugaton élő magyar
teológusok (Rezek S. Román és Szabó Ferenc) írá-
sainak köszönhetően. Ekkoriban már itthon is
fokozott érdeklődés mutatkozik a francia termé -
szettudós-teológus életműve iránt, ezekben az
években jelennek meg az első fordítások Ma gyar -
országon is műveiből a Bergson-tanítvány, s ekkor
a Vigiliában is gyakran publikáló Dienes Va léria,1
Bittei Lajos és Rónay György fordításá ban,2 Rónay
francia hallgatóság előtt Párizsban is tart előadást
Teilhard-ról. A Teilhard de Chardin életműve
iránti fokozott érdeklődéssel párhuza mo san, s
annak főmotívumaival (a katolikus teo lógia
modernizálásának az igénye, a természet tudo -
má nyos ságnak a katolikus gondolkodással való
összehangolása) rokon mozgatórugók révén bon-
takozik ki a hazai Prohászka Ottokár-recepciónak
egy újabb szakasza is.3

Szintén a zsinat szellemében olvashattak ta -
nul mányokat a Vigilia olvasói a modern termé -
szet tudomány legújabb eredményeiről, s ezzel
együtt természettudomány és vallás viszonyának
újragondolásáról,4 de kitekintést kaphattak a pro -
testáns teológiákra is. Az olvasóközönség szelle -
mi tájékozódását segítették azok az írások is,
melyek a korabeli filozófiai irányzatokkal (egzisz-

tencializmussal, strukturalizmussal, főként Nyíri
Tamás és Vanyó László tanulmányaiban a hei-
deggeri és gadameri hermeneutikával) foglalkoz-
tak, az 1976. novemberi számban pedig Péterfal -
vy Andrásnak Paul Ricoeurrel, „korunk egyik
legjelentősebb keresztény gondolkodójával”5

foly ta tott beszélgetése, s Ricoeur filozófiájának
rövid foglalata volt olvasható.

A II. Vatikáni zsinat talán legfontosabb ered-
ménye: nyitás a világ felé, a más világnézetű ek -
kel folytatott párbeszéd szorgalmazása. A Vigi -
lia történetének korábbi szakaszában is láthat tuk,
hogy — amíg arra reális esély mutatkozott — a
lap munkatársai az európai és a keresztény ha -
gyo mányokban gyökerező humanizmus és tol-
erancia jegyében nyitottak voltak a marxizmus
képviselőivel folytatott párbeszédre. 1949 után
azonban olyan politikai helyzet alakult ki, ami
hosszú időre megakadályozta a dialógus bár-
miféle lehetőségét is. 1963 a magyar politikai
életben ebből a szempontból is lényeges változá-
sokat hozott. Az ’56-os forradalom után a belső
stabilitást erőszakkal megteremtő, s a nemzet-
közi legitimációt bizonyos engedményekkel (pél-
dául az 1963-as amnesztia-rendelettel) elnyerő
Kádár-rendszer új egyházpolitikát dolgozott ki,
mely a maga pragmatikus felfogása szerint —
azzal együtt is, hogy ezzel látszólag szembeke-
rült a marxizmusnak a vallásra és az egyházra
vonatkozó tételeivel — hajlott arra, hogy elis-
merje a hívő keresztények létezésének jogosult-
ságát a szocialista társadalomban.

Ehelyütt nincs mód annak értékelésére, hogy ez
az új helyzet milyen (mai nézőpontból vállalható
vagy vállalhatatlan) kompromisszumra kész tet te
vagy kényszerítette a magyarországi egyházakat,
s köztük a katolikust is. Tény, hogy 1964-ben meg-
 született a magyar állam és a Vati kán között az a
részleges megállapodás, mely áttörést jelentett a
Szentszék és a kommunista országok közötti dip-
lomáciai kapcsolatok történe té ben. Majd (egy
újabb részleges megállapodás után) 1971-ben
Mindszenty József hercegprímás elhagyhatta az or-
szágot, s miután a pápa betöltetlennek nyilvánította
az esztergomi érseki széket, 1976-ban Lékai László
lett az új hercegprímás, s mind a tizenegy ma-
gyarországi püspöki széket (az 1964-es megálla-
podás értelmében állami beleegyezéssel) betöltöt-
ték. Másrészt viszont az 1956-os forradalom
leverése után már 1957 januárjában kész volt az új
kormányzat terve az egyházak és az egyházi saj-
tó felhasználására az új rend megszilárdítása ér-
dekében.6 Egy 1959-es szigorúan titkos feljegyzé-
sében pedig már ezt olvashatjuk: „Az egyház
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egyre határozottabban támogassa Népköztársa-
ságunk állami és társadalmi rendjét, a szocializ-
mus építését. Híveit egyre inkább nevelje az ál-
lami törvények betartására, szocialista hazánk
szeretetére. Tevékenyen működjön közre a világ -
béke biztosításáért folyó harcban.”7 Egy 1958-as
Politikai Bizottság által elfogadott határozat ren-
delkezik a vallásos világnézet elleni harc eszkö-
zeiről is: „A sajtóban, rádióban rendszeresen
közölni kell természettudományos, ateista és an-
tiklerikális tárgyú írásokat, adásokat.”8

A politikai vezetés elvi döntései nemcsak a mé-
diában, de az egyes tudományágakban gyakor-
latban is érvényre jutottak. 1964-ben az Irodalom-
történeti Közleményekben jelent meg Petőcz Pál
tanulmánya A Vigilia irodalomelmélete és iroda-
lompolitikája (1935–1944) címen. Petőcz a Vigilia
alapítóinak s általában a lap első évtizedének
politikai irányultságát „leginkább a »katolikus
reformnemzedék« és a »konzervatív fasizmus« tá-
bora között, e két tábor fókuszában”9 véli elhe-
lyezhetőnek. A tanulmány a következő gondolat-
tal zárul: „A Vigilia régi évfolyamai könyvtárak
mélyén porosodnak, cikkei, tanulmányai fele-
désbe merültek. Hatásuk azonban még ma is ott él
észrevétlen, meghúzódva nagyon sok ember tu-
da tában, akadályozva a mi társadalmunk eszmé-
inek, tudatosságának térhódítását. Ha igenelni
akarjuk a mát, szembe kell nézni a múlttal.”10 Pe -
tőcz Pál írása nemcsak azért elfogadhatatlan, mert
a kommunista hatalom ideológiai előfeltevéseit
kifejezésre juttatva teljesen hamis képet fest a lap
első tíz évéről, hanem azért is, mert a következő
év ben harmincadik évfordulóját ünneplő, s az
indulás évtizedeivel is pontosan számot vető11

Vi gi lia lényegében mindvégig hűséges maradt
az alapítók eredeti elképzeléseihez, még akkor
is, ha ép pen a hatvanas években sokkal kevésbé
sikerült megőriznie az aktuálpolitikától való
függetlenségét.

Ma már világosan látható, hogy nem volt őszin-
te szándék a kommunista hatalom részéről a nyi-
tott és tényleges dialógus kialakítására, az egy-
háznak azonban reagálnia kellett az új helyzetre,
s — ahogy azt a szórványos példák mutatják — a
nyílt ellenállás nem jelenthetett reális alternatívát,
a párbeszéd lehetősége viszont reményt adott egy
élhetőbb jövő kialakítására. Ezt a reményt táplál-
ta az is, hogy újra lehetőség nyílt Nyugatra utaz-
ni, s a magyarországi katolikus írók, gondolkodók
ismét közvetlenül be tudtak kapcsolódni a zsinat
által megújuló európai keresztény szellemi életbe.
Számtalan példát hozhatunk erre, de megmarad-
va a Vigilia történeténél két epizódot emelek ki.
A lap harmincéves jubileumára nemzetközi ke-
rekasztal-beszélgetést szerveztek, melyen német,
osztrák, francia és olasz keresztény értelmiségiek,

katolikus lapok szerzői, szerkesztői vettek részt, a
beszélgetés témája a katolikus írók és újságírók fe-
lelősége és a „békés koegzisztencia” kifejlesztése
volt. 1972-ben a Vigilia nemzetközi ankétot szer-
vezett A kereszténység jövője a szocialista társadalmak -
ban címmel, melynek résztvevői neves külföldi (jó-
részt szintén nyugati) szaktekintélyek voltak.
Mindez azt is bizonyítja, hogy a Nyugat részéről
is komoly érdeklődés mutatkozott Magyarország,
s a magyar katolikus gondolkodás iránt, s ez meg-
 figyelhető a hetvenes években rendszeresen a lap-
számok végén megjelenő A Vigilia hírei című rovat
rövid tájékoztatásaiban is.

A kommunista állam új egyházpolitikája tehát
találkozni látszott a II. Vatikáni zsinat egyik alap-
vető intenciójával, s ennek szellemében a Vigilia
is törekedett a termékeny párbeszéd kibontakoz-
tatására. Ebből a szempontból a két egymást kö-
vető felelős szerkesztő, Mihelics Vid és Rónay
György azonos állásponton volt. Ezt az álláspon-
tot legvilágosabban Rónay György fogalmazta
meg, aki Czapik Gyulára hivatkozva a helyes vi-
szonyulásként a „kettős hűséget” fogadta el, mely
„hűség a hazához (nem »általában«, hanem ehhez
és itt, vagyis a szocializmus Magyarországához)
és hűség az egyházhoz (amiben eleve benne van
a szocializmus esetleges ateizmusának elutasítá-
sa).”12 Mit jelent a zsinat a magyar egyháznak? —
teszi fel a kérdést Rónay. A válasza: „Talán nem túl-
zás, ha azt mondjuk, megkönnyebbülést és föl-
szabadulást, választ olyan kérdésekre, amelyek a
mi számunkra a szó teljes értelmében létkérdések
voltak; és szilárd vitathatatlan alapot a szocializ-
musban lehetséges jövőnknek a reális koncepció-
jához (…).” 13 Ma már nehéz lenne eldönteni, hogy
a lapban megjelent, a szocialista rendszert nemcsak
támogató, de gyakran a felszabadulást, a társadalmi
és gazdasági „modernizáció”-t legmagasabb egy-
házi méltóságokból méltató írások megjelenteté-
sét mennyiben az Egyházügyi Hivatal ellenőrzé-
se tette szükségessé, s mennyiben voltak a
túlbuzgóság s a megfelelési kényszer következ-
ményei. Mindenestre Rónay György felelős szer-
kesztősége idején finom áthangolódás figyelhető
meg ezen a területen is.14 1968 után háttérbe szo-
rul a Vigiliában az aktuálpolitika, s a korábbi mo-
nológ úgy alakul át dialógussá, hogy a lapban he-
lyet kapnak marxista gondolkodók írásai is. Már
az 1967. évi februári számban megjelent Rónay
Györgynek Az istenkereső Ady című tanulmánya,
mely eredetileg Ady születésének 90. évforduló-
jára rendezett konferencián hangzott el hozzá-
szólásként Király István főelőadásához. A követ-
kező években Királytól rendszeresen jelentek
meg Ady-verseket elemző tanulmányok, s 1971 áp-
rilisában a Hegyi Bélával folytatott beszélgetésé-
ben a marxista irodalomtörténész többek között a
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katolikus irodalomról, a Vigiliáról, Pilinszkyről és
Rónay György ről mint katolikus költőkről is be-
szélt. 1970-ben a Párbeszéd rovatban Lukács György
nézeteit ismer tetik, s interjút olvashatunk a nem-
zetközi hírű marxista filozófussal. Helyet kapnak
a lapban a Lukács-tanítványok is. Heller Ágnes
rendszeres válaszadója a Vigilia ekkoriban indu-
ló decemberi körkérdéseinek. Az 1971. évi októberi
szám központi témája a keresztény és marxista eti-
ka volt, ebben a számban jelent meg Heller Che
Guevera és Camillo Torrez találkozása című tanul-
mánya Marxista etika, keresztény etika és társadalmi
forradalom alcímmel, melynek mottóját a filozófusnő
Simone Weiltől veszi. Heller Ágnes így emlékszik
vissza a lapban való megjelenésére: „A Vigiliából
írtak vagy üzentek, ha senki más nem közöl, ők szí-
vesen kinyomtatják az írásomat. Kezdetben a
Vigilia volt az egyetlen csatornám a megjelenés-
re. Később, a hatvanas években, a készülő köny-
vemből is küldtem nekik részletet. A Vigilia még
a hatvanas években is ellenzéki megnyilvánulást
jelentet. Furcsa volt nekem mint zsidónak azt mon-
dani, csak a katolikusok közölnek. Az állam nem,
mert számunkra ellenség vagyok.”15 A Pilinszky-
recepció szempontjából is fontos Radnóti Sándor
Szenvedő misztikus (Misztika és líra összefüggése) című
1981-ben az Irodalomtörténeti füzetek sorozatában
megjelent dolgozata, melynek egyes fejezetei
szintén a Vigiliában láttak napvilágot.

(Mihelics Vid szerkesztősége) Sík Sándor halála után
az új felelős szerkesztő Mihelics Vid lett, aki —
Rónay György szerkesztőségből való kényszerű
távozása után — Sík betegsége idején, már 1961
januárjától szerkesztette a lapot.16 A Vigilia évti-
zedeinek irodalmi anyagát vizsgálva az az öt év,
amíg Mihelics szerkesztette a lapot, átmeneti idő-
szaknak tekinthető. Halálának tizedik évforduló-
ján Rónay László így emlékezett rá: „Kérlelhetet-
len szerkesztő volt. Minden szám minden egyes
cikkét — a kivétel Rónay György »Az olvasó nap-
 lója« volt — végigolvasta, némelyiket többször is.
Ceruzát vagy tollat tartott a kezében, s zord kér -
dő- és felkiáltójeleket rajzolt a margóra. A verse-
ket nem nagy lelkesedéssel lapozgatta: sosem
titkolta, hogy nem kenyere a költészet, holott fi-
ata labb korábban értékes tanulmányokat írt az
irodalom köréből is, s mint a Katolikus Szemle
szerkesztője, fontos részt vállalt a fiatal katolikus
irodalom elismertetésének korántsem könnyű
munkájából.”17 Frenyó Zoltán életrajzából tud-
hatjuk, hogy Mihelics a Budapesti Tudomány-
egye tem Bölcsészettudományi Karán 1917 és 1922
között valóban hallgatott magyar irodalomtörté-
netet, s egy Frederic Mistralról írt tanulmányával
elnyerte a Párizsi Katolikus Egyetem ösztöndíját
is, azonban éppen franciaországi tanulmányai

idején fordult figyelme a szociológia és a katoli-
kus társadalombölcselet felé.18

Ez az érdeklődés — ahogy azt Frenyó is ki-
emeli — Mihelics egész későbbi pályáját megha-
tározta, s hatása megfigyelhető szerkesztői mun-
káján is. Főszerkesztői beköszöntője19 Sík Sándor
szellemiségének folytatását ígérte, számot vetett
az aktuális világpolitikai helyzettel, s a katolikus
egyházban folyó változásokkal. Mihelics a Zsina-
tot összehívó XXIII. János pápa célkitűzésit tette
magáévá, szorgalmazta a párbeszédet a más hit-
vallású keresztény felekezetek között, s a külön-
böző világnézetek békés egymás mellett élésének
a megvalósítására való törekvéséről tett tanúsá-
got. Elődjének, Sík Sándornak a tevékenységében
is ennek a szellemiségnek a megvalósulását látta.
Szerkesztői programjában hangsúlyozta továbbá
a laikusok szerepének erősítését az egyház életé-
ben, a szellemi szabadság tiszteletét s a tudomány
eredményeinek elismerését, és ami rendkívül fon-
tos szemléletbeli tényező: mindezeket a változá-
sokat már nem a világhódító katolicizmus ideá-
jának jegyében, hanem a folyamatos megújulás
igényének érvényre juttatásával képzeli el. Ennek
szellemében az általa főszerkesztett Vigilia leg-
fontosabb célkitűzéseként az okos és felvilágo-
sult gondolkodás kibontakozását s mindezekkel
együtt a kor színvonalának megfelelő katolikus
keresztény gondolkodásmód kialakítását hatá-
rozza meg. Mihelics beköszöntőjében nem beszél
külön az irodalom (s azon belül is a katolikus iro-
dalom) szerkesztői koncepciójában betöltött sze-
repéről, ennek jelentőségét — minden bizonnyal
— a keresztény gondolkodás modernizációjának
összefüggésében gondolta el.

A Vigilia ez alatt az öt év alatt lényegében
megőrizte korábbi struktúráját, a versek és az el-
beszélések mellett szerepeltek a lapban tanulmá-
nyok, bár a korábbiakhoz képest kisebb arányban
irodalmi vagy irodalomtörténeti tárgyúak. To-
vábbra is Mihelics Vid írta az Eszmék és tények
című rovatot. „Az »Eszmék és tények«-kel — jel-
lemzi Frenyó a főszerkesztő 1951 szeptemberétől
havi rendszerességgel publikált rovatát — Mihe -
 lics sajátos, egészen az ő személyéhez kötődő,
másfelől a kor lehetőségeit pontosan felmérő mű-
fajt teremtett. A rovat közelről nézve nemzetközi
folyóirat- és könyvszemle volt, egyúttal azonban
jóval több is ennél. A világegyház és a nyugati
kultúra friss terméseit áttekintve s egy-egy lé-
nyeges és éppen időszerű szempont köré fűzve,
szemléiből Mihelics Vid megannyi gondolkod-
tató esszét formált.”20 Különböző szerzők (Csa nád
Béla, Előd István, Erdey Ferenc, Medvigy Mihály,
Szennay András és mások) tollából különféle hit-
tani témákkal foglalkozott a Kis út. A Naplóban
vegyes, főként aktuális politikai és zsinati temati-
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kájú, vagy szociális kérdésekkel foglalkozó írások
jelentek meg. Az irodalomkritikák mellett talál-
hatunk itt történeti és irodalomtörténeti tárgyú
dolgozatokat is, de ebben a rovatban jelent meg
rendszeresen Rónay György Az olvasó naplója, s
a később két könyvben megjelenő Jegyzetlapok is.
A Színházi krónika beszámolóit ebben az időszak-
ban Doromby Károly írta, a Képzőművészetet 1977
novemberében bekövetkezett haláláig Dévényi
Iván, a Zenei jegyzeteket Rónay László jegyezte,
A filmek világából rovatot pedig Bittei Lajos, ké-
sőbb Ungváry Rudolf vitte.

A szépirodalmi alkotások jórészt a korábbi
évekből ismert szerzőktől származtak (versek:
Beney Zsuzsa, Falu Tamás, Jékely Zoltán, Kerényi
Grácia, Kondor Béla, Pilinszky János, Vasadi
Péter, Rónay György, Keresztury Dezső, Csanád
Béla, Nagy Méda, 1966-tól Puszta Sándor; prózai
művek: Bohuniczky Szefi, Mándy Iván, Pilinszky,
Passuth László, Sinkó Ferenc), s viszonylag rit-
kábban jelentek meg műfordítások. A legfiatalabb
nemzedékből egyedül Pályi András neve tűnik
fel ebben az időszakban, aki lengyel témájú be-
számolói mellett elbeszéléseket, fordítást és dra-
maturgiai tárgyú tanulmányt is publikál. Meg
kell azonban említeni, hogy az 1968-as év várat-
lanul gazdag irodalmi anyaggal szolgált. Versek
jelentek meg Kavafisztól Vas István tolmácsolá-
sában, fordítások a 2001-ben elhunyt neves mexi-
kói írótól, Juan José Arreolától és Riccardo Bacc -
helli olasz írótól, külön blokkban mutatták be az
afrikai lírát, s az augusztusi szám a száz éve szü-
letett Paul Claudel előtt tisztelgett. De jelent meg
elbeszélés ebben az évben Pályi Andrástól,
Mészöly Miklóstól, Rónay Lászlótól a Tanár vidé-
ken című kisregény részletei láttak napvilágot,
újra publikált a lapban Thurzó Gábor, s a decem-
beri számban volt olvasható Ottlik Géza Minden
megvan című írása is. Verse jelent meg ebben az
évben a Vigiliában mások mellett Takáts Gyulá-
nak, Bárdosi Németh Jánosnak, Puszta Sándor -
nak, Kálnoky Lászlónak, Pálos Rozitának, Tolda -
la gi Pálnak, Beney Zsuzsának, sőt addig kiadatlan
költeményei Dsida Jenőnek.

(Rónay György szerkesztősége) Mihelics Vid 1968. de -
cember 20-án bekövetkező váratlan halálát köve-
tően a következő év elejétől az új felelős szerkesztő
Rónay György lett. Az első fontos változás az volt,
hogy a lap felelős kiadója a Vigilia anyagi hely-
zetének megszilárdításában hajdan múlhatatlan ér-
demeket szerzett, de Rónay György szerkesztő-
ségből való eltávolításában is főszerepet játszó
Saád Béla helyett az impresszum tanúsága szerint
Várkonyi Imre, az Actio Catholica országos igaz-
gatója, a laptulajdonos pedig maga a katolikus szer-
vezet lett. A szerkesztés munkálatait a főszerkesztő

mellett egy szűk szerkesztői gárda végezte. A te-
ológiai szakértő Nyíri Tamás volt, a tördelőszer-
kesztő, s a hetvenes évek emlékezetes interjúinak,
s „publicisztikusabb jellegű dolgok”21 készítője He-
gyi Béla volt. Mellettük Doromby Károly, s az év-
tized közepén Reisinger János vett részt a napi szer-
kesztői munkában, utóbbitól tanulmányokat és
Simone Weil-fordításokat is közöltek.

Rónay György főszerkesztőségének az idején
a Vigilia külsőleg és belsőleg is megújult. Az évek
során változatosabbá vált a lap tipográfiája, a
külső borítót kép vagy grafika díszítette, s A Vigilia
galériája című rovatban képzőművészeti alkotások
fotói is helyet kaptak. Az olvasóközönség igen po-
zitívan fogadta a változásokat, 1977-re a lap pél-
dányszáma elérte a 11 500-at.22 Átalakult a rova-
tok szerkezete is. Mihelics Vid halálával megszűnt
az Eszmék és tények című, az olvasók körében rend-
kívül népszerű rovat.23 Helyette több-kevesebb
rendszerességgel megjelenő új rovatok indultak.
A Rádió és képernyő előtt médiakritikai írásai Balás -
sy Lászlótól származtak, Az egyház a világban című
rovatot Doromby Károly írta, az Élet és evangéliu-
mot Tótfalusy (Jelenits) István. Új és több témát fel-
ölelő nagy rovatként jelent meg a Dokumentum,
mely főként fontos egyháztörténeti forrásokat,
vagy egyéb tematikájú dokumentumokat és ta-
nulmányokat tartalmazott. A korszak számtalan
fontos gondolkodóját, íróját és költőjét megszólal-
tatta a Hegyi Béla által készített interjúkat közlő
Párbeszéd. A lap továbbra is szemlézte a színházi
világ és a képzőművészet fontosabb eseményeit, a
hetvenes évek elején azonban megszűnt a főszer-
kesztő Rónay György Az olvasó naplója című ro-
vata, helyét 1972-től a főként Rónay László által
írt Könyvek között veszi át.

A változások lényegét összefoglal va azt mond-
hatjuk: Rónay György főszerkesztősége idején a
lap „szerkesztettebb” lett, s a mai Vigilia rovat-
szerkezetének az alapjait ekkor rakták le. A Vigi -
lia beszélgetése, valamint a Dokumentum rovatokra
s a lap decemberi körkérdéseire gondolok első-
sorban, de talán nem tévedek, ha Vasadi Péter
hetvenes években közölt meditációiban a Mai
meditációk előzményeit fedezem fel. Az egyes lap-
szá mok a hetvenes évek elejétől kezdve időről
időre valamilyen központi tematika köré csopor-
tosították írásaikat, jellemzően valamilyen ünnep
vagy évforduló alkalmából, ezeket a tematikus
számokat Számunk elé… címmel rövid főszer-
kesztői bevezető nyitotta. A teljesség igénye nél-
kül: volt Bartók- (1971/1), Beethoven- (1971/9),
Illyés Gyula- (1972/12), az író halála után Németh
László- (1975/7) és halálának tizedik évfordulójára
Kassák-emlékszám (1977/9). S ami a legnagyobb
feltűnést keltette: a lap 1971. júliusi száma a Nyu-
gatra emlékezett Falu Tamás, Cs. Szabó László,
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Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Zelk Zoltán és
Mándy Iván írásaival. Ott találjuk ebben a lap-
számban Hegyi Béla beszélgetését Illyés Gyulá-
val, s mellette a költő verseit, s költeményeket
Jé kely Zoltántól és Beney Zsuzsától, Rónay Lász -
lótól egy Ottlik-tanulmányt, s Az olvasó naplójában
Rónay György kritikáját Zelk Bekerített csönd című
kötetéről. A Nyugat irodalmi örökségének az ápo-
lása ezen túl is kiemelt szerepet játszott a Vigi -
liában. Gál István rendszeresen közölt kiadatlan
verseket, addig kötetbe nem rendezett esszéket a
Babits-hagyatékból. Zimándi P. István kutatásai-
nak köszönhetően pedig több addig elfeledett,
eredetileg a Kassai Naplóban publikált korai Jó -
zsef Attila-vers vált ismertté.

A Vigilia Rónay által szerkesztett tíz évének
írói, költői névsora is figyelemre méltó. A koráb-
ban említett szerzőkön kívül többek között Rába
György, Weöres Sándor, Gergely Ágnes, Bede
Anna, Solymos Ida, Tarbay Ede, Parancs János,
Weöres Sándor és Károlyi Amy, a korábban a lap-
nál indulók közül Czigány György, Gyurkovics
Tibor, Görgey Gábor, az idősebb generáció tagjai
közül Déry Tibor és Veres Péter. A színészként
rendkívül népszerű Latinovits Zoltán és Mezei
Mária is ad írást a lapnak, Lengyel Balázsnak
Weöres Sándorról jelenik meg tanulmánya, Lator
László pedig Karátson Gábor Faust-illusztrációit
ismerteti. Már a hetvenes évek elejétől helyet kap
itt a nyugati magyar irodalom is, 1970-től újra
publikál a Vigiliában Tűz Tamás, itt jelennek meg
Horváth Elemér és Fáy Ferenc versei. 1974-ben
Pilinszky ajánlására közli a Vigilia Nagy Gáspár
versét,24 s az 1975. év januári számban Esterházy
Péter Fancsikó és Pintájának egy fejezete s Nádas
Péter színházi kritikája volt olvasható. Ebből a
névsorból is látható, hogy Rónay György a
Vigilia szerkesztésében (s ebben az értelemben
szintén a Nyugat örökségének folytatója) első-
sorban az esztétikai minőség elvét tartotta szem
előtt,25 s az ő szavaival élve „az egyetemes ma-
gyar irodalom” számára nyitotta meg a lap ha-
sábjait. S ahogy arról az előző fejezetben az 1947-
es ankét kapcsán szó volt: „az egyetemes magyar
irodalom” szerves részének tekintette a 20. szá-
zadi magyar katolikus irodalmat is.

A Vigilia számára már a hatvanas években is
kiemelten fontos kérdés volt a katolikus irodalom
hagyományainak őrzése s mibenlétének folyama-
tos újraértelmezése. A harmincéves jubileum al-
kalmából elmondott beszédében Mihelics Vid, az
akkori felelős szerkesztő is fontos feladatnak tar-
totta a katolikus irodalom és a spiritualitás fej-
lesztését, noha — mint láthattuk — a hangsúly
nála inkább a szociális kérdésekre esett.26 Ebben
az időszakban azonban több olyan írás is születik,
mely a katolikus irodalom mibenlétét nemzetközi

irodalmi és teológiai összefüggésekben igyekszik
megragadni. Pályi András például a Vigilia 1965.
májusi számában beszámol egy lengyel hetilap
katolikus irodalomról folytatott ankétjáról, ismer-
tetve a hozzászólók (köztük Mauriac, Heinrich
Böll és Gertrud von le Fort) válaszainak fontosabb
részleteit. Idézi Mauriac-nak azt a megjegyzését
is, mely — minden bizonnyal — Pilinszky önér-
telmezésére is hatással volt. „Író katolikus vagyok
— mondja Mauriac —, de nem vagyok katolikus
regényíró. Mint író ember naplójegyzeteimben
nemegyszer megvédtem nézeteimet, amelyek ke-
resztény nézetek. De mint regényíró soha nem
szolgáltam olyan regénnyel, amely valamilyen ke-
resztény igazságot illusztrálna. De mert katolikus
vagyok és mert számomra a vallási problémák a
leglényegesebbek, természetes, hogy e számomra
különösen izgalmas témáknak kifejezést kellett
kapniuk regényalakjaimban, de ez nem volt tu-
datos akarati cselekvés eredménye. (…) [N]em va-
gyok katolikus regényíró, csak katolikus, aki re-
gényeket ír.”27 A beszámolóból kitűnik, hogy az
ankét egyik központi kérdése az a kettős identi-
tás, amiről fentebb Mauriac is ír, s melyet még ra-
dikálisabban fogalmaz meg Böll: „Van tehát oly-
kor valami nehézsége annak: kereszténynek és
egyúttal művésznek is lenni.” Mindebből termé-
szetesen következik a kérdés, hogy létezik-e külön
katolikus vagy általában keresztény művészet.
A válasz jellemző módon a nem. Legvilágosabban
a kérdést talán a cseh Kamil Bednar világítja meg:
„A kritika, az irodalomtörténet szempontjából, a
könyvtárosok szempontjából létezhet valami,
amit ’katolikus irodalomnak’ neveznek. De az író
szempontjából csak egy irodalom létezik, még
pedig az, amelyik legteljesebben fejezi ki az író
harcát a valóság megértéséért és átformálásáért.”28

1968-ban Rónay László Werner Ross tanulmá -
nya és a német katolikus folyóirat, a Hochland
előző évi számai alapján foglalja össze a „keresz-
tény irodalom”-ról folytatott vita állását, s azt
mér legeli, hogy milyen változást hozott a Vatica -
num teológia és irodalom viszonyának alakulá-
sában. Rónay László az irodalom szempontjából
is lényegesnek tartja azt az antropológiai fordu-
latot, ami Rahner, majd Hans Urs von Balthasar
irodalmi, esztétikai kérdéseket is érintő teológiá-
jában végbement. „»Valamennyi művön keresz-
tülhatol valamilyen formában az isteni kegyelem«
— figyelmeztet Rahner, csak ennek a keresztül-
hatolásnak a mértéke más. Tehát még a magukat
ateistának, hitetlennek valló írók műveiből is me-
ríthetünk keresztény tartalmakat.”29 A rendkívül
tanulságos viták többek között tehát arra is rávi-
lágítanak, hogy a katolikus irodalom mibenlé -
tének megértése során a kérdés megválaszolásá-
ban személyesen is érintett írók, költők még
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ek kor sem igen jutottak tovább — ahogy erre
Rónay László is utal — Sík Sándor 1935-ös értel-
mezési kísérletén, hisz Sík Bednar előbb idézett
gondolataival összhangban már akkor kifejtette:
a katolikus művész elsődleges kötelessége a tőle
telhető legjobb művésznek lenni, s Rahner fejte-
getéseinek lényegét is megtalálhatjuk az 1951-
ben publikált, s az előző fejezetben idézett Szent
Jeromos barlangja című tanulmányában.

Lényegében ugyanezt mondhatjuk el a követ-
kező évtized értelmezési kísérleteiről is, noha a
szellemi perspektíva szélesítése irodalom és teo-
lógia viszonyának differenciáltabb megragadását
segítette elő. Lukács László például Az egyház és
az irodalom párbeszéde című írásában szintén Rahner
nyomán állapítja meg: „[V]annak írók, akik (hit-
vallásukban) keresztények — és akik nem azok.
Ez utóbbiak közül azonban igen sokan (az »elkö-
telezettek«, akik felelősnek érzik magukat az em-
berért és a világért) »anonim keresztények«, akik
alkothatnak keresztény műveket.”30 1974. évi jú-
niusi számban több tanulmány is foglalkozik a
katolikus irodalom kérdésével. Magyar Ferenc a
korabeli katolikus sajtó feladatairól értekezik, míg
Vasadi Péter A szó válságáról, a szó öröméről cím-
mel közöl szép, nyelvfilozófiai mélységű esszét.
Balássy László tanulmánya már címében (Katoli-
kus élmény – katolikus irodalom) is sejteti, hogy szer-
zője Rónay György korábban kifejtett álláspontját
követi, mely szerint „[v]an irodalom, van művé-
szet; írónak, művésznek van katolikus élménye; s
mű és művészet, amelyben az alkotó katolikus él-
ménye valósul a művészet követelményeinek
megfelelő művé, katolikus mű és katolikus mű-
vészet”.31 Balássy annyiban azonban mégis túl-
megy a korábbi értelmezéseken, hogy saját gon-
dolatmenetébe beépíti Simone Weil32 filozófiáját
s Pilinszky költészetének és esszéinek poétikai ta-
pasztalatát is.

Nem csak teoretikus reflexiókban folytatta a
Vigilia a katolikus irodalom hagyományának ápo-
lását. Sík Sándor a korábbi évtizedekben is halá-
láig meghatározó egyénisége volt a lapnak és a
magyar katolikus szellemi életnek. Harsányi Lajos
és Mécs László azonban nemcsak a magyar iro-
dalmi életből szorult ki, de a korábbi évtizedek-
ben írásaik a Vigilia hasábjain sem kaphattak he-
lyet. Sík halála után a lap szerkesztői vállalták az
ő szellemi örökségét, s ezzel együtt folyt hagyaté-
kának gondozása, kiadatlan elmélkedéseinek és
más műveinek publikálása. A Sík-életmű recepci-
ója, köszönhetően főként a lapban rendszeresen
közölt tanulmányoknak, lényegében a következő
évtizedekben is töretlen volt. A másik két költő re-
habilitálására azonban csak Rónay György fő-
szerkesztősége idején került sor. A hetvenes évek-
ben sorra jelentek meg műveik, önéletrajzi írásaik,

s az életművüket értelmező dolgozatok a lapban.
Ugyanakkor a költőpapok fiatalabb generációja is
publikációs fórumot kapott a Vigiliában: Tűz
Tamás Nyugatról küldte haza a korabeli neo-
avantgárd líra tapasztalatait is elsajátító verseit, de
Puszta Sándor újraindulásában is fontos szerepet
játszott a lap, s itt jelent meg költészetének máig
legátfogóbb és legértőbb olvasta, Tüskés Tibor
1976-ban publikált tanulmánya.33

Mindezekből is látható, hogy Rónay György a
maga értékőrző, de az új szellemi és irodalmi je-
lenségekre is nyitott34 irodalomszemlélete alapján
a Vigiliát olyan irodalmi lappá alakította, mely
irodalomtörténeti mértékkel mérve is jelentős fó-
rumnak tekinthető a hatvanas évek vége s a het-
venes évek magyar irodalmi életében. Gyakran
személyes érzéseit, meggyőződéseit félretéve
adott helyett egy-egy aktuális és fontos téma köz-
lésének. Naplójegyzeteiből tudjuk35 például, hogy
nem szerette Prohászkát, mégis az ő előszavával
kezdődött az 1974-es Prohászka-szám. 1975-ben
pedig annak ellenére szerkesztett írótársa emlé-
kének tisztelgő számot, hogy Németh Lászlóval
egy kritika miatt (erről a posztumusz közölt in-
terjúban Németh is beszél) személyesen rossz vi-
szonyban voltak. A lapszerkesztés azonban szám-
 talan konfliktussal járt. Prohászka Ottokár és Mécs
László rehabilitációjára tett kísérletek komoly tá-
madást váltottak ki a „hivatalos” kultúrpolitika
részéről, de — ma talán meglepő lehet — nem
kevés ellenkezést váltott ki Pergel Ferenc Magyar
Csillagról írt tanulmánya,36 s a korábban már em-
lített 1971-es Nyugat-szám is.37

Rónay György a hetvenes évek elején infarktust
kapott, s ettől kezdve komoly szívbetegséggel
küzdött, 1978. április 8-án bekövetkezett halála még-
is mindenkit váratlanul ért. A Vigilia következő, má-
jusi száma jelentette be a halálhírt. A nekrológ kö-
vetkezőképpen emlékezett a néhai főszerkesztőre:
„Csak most érezzük, hogy mennyire nyugodtak
voltunk mellette, mert rábízhattuk magunkat. És
van-e nagyobb ajándék az ember életében, mint
amikor fenntartás nélkül rábízhatja magát egy má-
sik emberre? Sokszor jött be fáradtan és nagy ön-
fegyelme ellenére alig leplezett feszültséggel az ar-
cán. Tudtuk, hogy azért volt ez, mert az utóbbi
időben állandóan a fizikai erejét meghaladóra
vállalkozott. S azután mindig eljött a pillanat,
amikor feloldódott ez a feszültség és egy szinte meg-
hatóan gyermeki mosoly ült ki az arcára. Talán ezért
szerettük a legjobban. Ezért a gyermeki és minden
tudás ellenére a világra állandóan rácsodálkozó mo-
solyért. És ezért az ugyancsak gyermeki őszinteségű
és alázatosságú hitért, amit mindvégig megőrzött
és amiből bizonyára a legtöbb erőt is merítette.”38

Rónay György ahhoz az író-, költőgeneráció-
hoz tartozott, amelynek tagjai pályájukat még a

872

Kéthasábos:Layout 1  2010.10.18.  13:22  Page 872    (Black plate)



Nyugatban kezdték, s akik számára a költővé
avatódás meghatározó mozzanata volt a Nyu-
gatban való megjelenés. Rónay életműve, bele-
értve az általa szerkesztett Vigiliát is, a klasszikus
modernségre már mint saját önértését meghatá-
rozó hagyományra visszatekintő irodalomszem-
léletnek és a saját korára nyitott, korszerű katoli-
kus irodalom- és kultúraeszménynek a jegyében
bontakozott ki. A főszerkesztő halálával a Vigilia
nagy évtizede zárult le, a lap története azonban
nem ért véget. „Rónay György Vigiliája” mint
alap és mint értékmérő — amire építeni, és ami-
hez viszonyítani lehet — adva volt és van.
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A költészet jelenléte
In memoriam Czjzek Éva

Czjzek Éva (1923–2003) a magyar emigráció
egyik legszerényebb és legáldozatkészebb
személyisége volt, aki férjével együtt évtize-
deken keresztül szolgálta a kortárs magyar
iro dalom ügyét Ausztriában. Barátaik közé
tartozott mások mellett Pilinsz ky János, Tol -
da lagi Pál és Szilágyi Domo kos — a kis kötet
róluk is megemlékezik.
Ára: 1.200 Ft
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a Vigilia Kiadóhivatalban:
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Telefon: 317-7246; 486-4443
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