
80 éve Virrasztók
1935 februárjában, 80 éve jelent meg a Vigilia első száma. Az alapí-
tók a latin „vigilia” szót (rövid „i”-vel!) választották lapjuk címéül:
virrasztók akartak lenni, a magyar szellemi élet őrállói. Nem ele-
fántcsonttoronyba zárkózó elit, nem apologetikus vagy éppen har-
cos világnézeti élcsapat, de nem is pusztán irodalmi lap — hogyan
is kelhetett volna versenyre akkoriban a Nyugattal? —, hanem egy-
felől írók és költők, akik a kultúra szerves részének tartották ke-
resztény hitüket, másfelől hívő értelmiségiek, akik az értelmiségi
létre jellemző reflexiót, a társadalmi-egzisztenciális folyamatok tu-
datos követését a hit tapasztalatával tették teljesebbé, és így töre-
kedtek e kettő — kultúra és hit, irodalom és teológia szintézisére.

Azóta világok jöttek-mentek, viharos évtizedek vannak a Vigilia
mögött (is). A lap életében is egymást váltották szerkesztők és szerzők,
akik most munkálkodnak benne, azok nagy örökséget tudhatnak
maguk mögött. A nyolc évtized során — az időről időre változó, cse-
rélődő borítók ellenére — a lap alapiránya ugyanaz maradt. Éber
szemmel figyeli a körülöttünk zajló hol békésebb, hol forrongóbb
világot, de ugyanakkor a hit szemével föltekint a magasba is, mint
Tolsztoj regényében a súlyosan sebesült Andrej herceg, aki fölesz-
mélve meglátja a tágas kék eget, s ekkor rádöbben, milyen kis törpe
az általa bálványozott Napóleon. A Vigilia a figyelmes virrasztás
elkötelezettje. Ahogy a régi idők tengerjáró hajóin a matrózfiú az
árbockosárban: nemcsak a közeledő hajókat, a veszedelmes záto-
nyokat, a leselkedő kalózokat fürkészte, de fölfelé is tekintett, az
égre, hogy a csillagok járásához igazodva jelezze a helyes útirányt.

A lap benne él korunk fősodrában: idegen tőle a publicisták
könnyedén vagdalkozó stílusa, de nem is elvont eszmékkel birkó-
zik a szellemtudományok fellegvárába bezárkózva. Nem csupán
irodalmi lap — bár az is —, de nem is teológiai szaklap — bár
igyekszik az értő és értelmes hit, a teológia nézőpontjából is vizs-
gálni eseményeket és áramlatokat. Vállalja tehát az elődeitől örö-
költ szintézis feladatát: hidat építeni kultúra és hit, irodalom és teo-
 lógia, evilág és túlvilág között. A keresztény értelmiség lapja kíván
lenni. Értelmiségiek írják-szerkesztik és értelmiségiek olvassák,
akik „szóvá” teszik, elemezik és értékelik a kultúra, a társadalom és
az egyház életében zajló eseményeket, folyamatokat. A keresztény
értelmiségiek lapja, reményeink szerint azonban bőven akadnak
nem keresztény, nem hívő olvasóink is, akik tájékozódást keresnek
az élet olykor átláthatatlanul kusza eseményeinek forgatagában.

Egy jubileumi pályázat keretében ezért is hívunk meg minden-
kit együtt gondolkodásra a keresztény értelmiségiek szerepéről ko-
runk társadalmában. Vegyünk részt együtt a figyelmes, hűséges,
égre-földre nyitott virrasztásban!
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