
A leghűségesebb
munkatárs
A könyvek többsége egyetlen szerző alkotása. A folyóiratok azonban
egy alkotó közösség együtt gondolkodásából születnek. (Kevés az
olyan egyszemélyes folyóirat, amilyen Németh László lapja, a Tanú
volt.) A folyóiratok mögött, láthatatlanul, mégis valóságosan, két kö-
zösség is jelen van: a szerkesztők, illetve szerkesztőbizottsági tagok
szűkebb együttese, és a lapban publikáló szerzők tágabb köre. Aki
egy-egy folyóirat szellemi irányultságát keresi, annak nem elég az
egyes számokat végiglapoznia. Tágasabb világ tárul eléje, ha a szer-
kesztők és a szerzők névsorát böngészi. Babits Mihály szava itt kü-
lönösen érvényes: „Nem az énekes szüli a dalt: a dal szüli énekesét.”

A Vigilia immár háromnegyed évszázados fennállása alatt hatal-
mas sorsfordulók játszódtak le az ország, Európa és a világ életében.
Elmondható, hogy a lap a változó körülmények között is lényegé-
ben hű maradt az alapítók szándékához. Köszönhető ez elsősorban
azoknak, akik a világháború utáni újrakezdéskor „A Vigilia munka-
közössége” címen még kiadóként is jegyezték az újságot, s azután
mindazoknak, akik az egyre inkább elfojtásra ítélt magyar szellemi
életben vállalták a sorsközösséget a lappal. E munkaközösség és a
lapban publikáló szerzők tágabb közössége közül sokakat a magyar
szellemi élet kiválóságaiként tarthatunk számon. Ők a legnehezebb
időkben is biztosítani tudták azt a tágas, katolikus, tehát egyetemes
horizontot, hitnek és kultúrának azt a szintézisét, amelyet napjaink-
ban — immár nemegyszer a szabadságra hivatkozva — mintha egy -
re inkább letörölnének Európa térképéről. A számos ismert és elis-
mert név közül mégis kiemelkedik Sík Sándor és Rónay György ne ve.
Az ő munkásságuk nemcsak a Vigilia legtermékenyebb időszakát
fémjelezte — rendkívül mostoha körülmények között is —, de köte-
lező és követendő mércét állított az utódok elé is: őrizze a lap azt a
magas minőségi színvonalat, amelyet nekik sikerült elérniük.

Szervesen összeforrott a Vigiliával Rónay László neve is, aki ebben
a hónapban tölti be 75. évét. Édesapja mellett már egészen korán be-
került a lap vérkeringésébe: több mint fél évszázada folyamatosan
jelen van a Vigiliában szerzőként, munkatársként, majd a nyolcva-
nas évek elejétől szerkesztőként. Nincs még egy olyan szerző, aki
ennyi időn keresztül ilyen rendszerességgel publikált volna a lap-
ban. A hatvanas években minden számban zenei jegyzeteivel jelent-
kezett, az utóbbi években pedig az irodalmi életet kíséri figyelemmel
„Hónapról hónapra” címen minden számban megjelenő, mindig ak-
tuális és érdekes írásában. Sok-sok olvasónk nevében is kívánjuk,
hogy írásai még sokáig kísérjék a Vigiliát — hónapról hónapra.
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