
Primauté du spirituel
Szépirodalom a Vigiliában

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Vigilia milyen szerepet töltött
be az elmúlt nyolcvan év hazai irodalmi lapjai között, alapvetően
két kérdéskört kell vizsgálat tárgyává tenni.1 Először azt kell fel-
mérni, hogy magán a lapon belül, a szerkesztés elveiben, a közlés-
politikában és -struktúrában milyen szerepük volt/van a szépiro-
dalomnak, különös figyelemmel az első közlésekre, valamint a
recepció szempontjaira, időbeli változásaira, majd pedig az előb-
biek alapján megkeresni helyét és pozícionálni az 1935–2014 közötti
évek hazai sajtótörténetében.

Ebben a nyolcvan évben a lapon belül és kívül többször is számot
vetettek az elmúlt időszakkal, többnyire valamilyen évforduló al-
kalmából. Petőcz Pál, Rónay László, Doromby Károly, Virt László,
Vargha Kálmán, Lukács László, Szabó Ferenc, Hegyi Béla, Pomo -
gáts Béla, Szénási Zoltán emlékezései, tanulmányai, összefoglalói
azonban a terjedelem kényszerében csupán csak egy-egy időszeletre
vonatkozhattak, azaz részlegesek maradtak.2 Ahogyan ez az írás
sem tehet mást: az általános időbeli tárgyalást kombinálja a szer-
zőkre és műfajokra tekintő másfajta perspektívával. Egyszer azon-
ban érdemes lenne terjedelmi korlát nélkül is áttekinteni a Vigilia
történetét, természetesen mindig a létező teljes sajtó tükrében, nem
lenne tanulságok nélküli munka. És bár a lap honlapján egymás
után jelennek meg a digitalizált évfolyamok, egy újabb alkalom le-
hetőségében talán ki lehetne egészíteni az immár rendelkezésre
álló, két részből álló repertóriumot3 a 2014. év végéig, hiszen a két-
féle keresés lehetősége kiegészíti és erősíti egymást.

j

„A Vigilia a hazai konzervatív irodalomban, elsősorban a szelle-
mében konzervatív hazai katolicizmusban, kicsit azzal szemben,
kicsit annak ellenére egy modern, irodalmilag és — hogy mondjam
csak? — lelki életileg modern lapot, egy szép, modern és tekintélyes
lapot akart csinálni.”4 És valóban, a lap minden évfolyamára jel-
lemző, hogy a szépirodalmi, valamint az egyéb közlemények, be-
leértve a teológiaiakat is, kiegyensúlyozott válogatást, szerkesztést
mutatnak, nem uralkodnak egymás rovására, de nyilván nem is pa-
tikamérleggel kimértek. Volt időszak, amikor jellegét elsősorban a
benne olvasható versek, prózai művek adták meg, mert vele pár-
huzamosan, hasonló szabadságfokot adó lap nem létezett, és volt
időszak — a rendszerváltás megelőző és követő évek —, amikor
mind ezek kissé háttérbe szorultak a részben aktuálissá váló, rész-
ben a megjelenési szabadság következtében tárgyalhatóvá lett egyéb,
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lelkiségi, tudományos írások mögött. A legkritikusabb évekről egy
1977-es életinterjúban Rónay György a következőket mondta: „50-től
60-ig (…) segédszerkesztettem, szerkesztettem, csináltam a Vigiliát.
Elég nehéz körülmények között, mert cenzúrázták és limitálták a pél-
dányszámot — de azért mégiscsak létezett, mégiscsak lehetett olyan
írókat is közölni, akik akkoriban nem nagyon számíthattak közlésre.
Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván például. És menegetett szépen a
lap.”5 A szépirodalom fontosságát jelzi, hogy az első szám elején Ba-
bits Mihály ágostoni vallomásosságú Intelem vezeklésre című verse ol-
vasható, amely eredetileg a Nyugat 1935. februári számában jelent
meg. A felkérés és teljesítése részben összekötötte a két lapot, rész-
ben kijelölte az idén évfordulós számára érték és igény egybetarto-
zását; ez a nagy bűnbánó és szembenéző vers egyszerre lett prog-
ram és kihívás egyházon belül s olvasói körén túl. Felszólító ereje
visszatért később Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János verseiben,
önmegismerést, azonosulást, majd választást kínálva, de a döntés
mindenkori szabadságát is meghagyva.

A közelmúlt hagyományaihoz, az első évtizedben még élő iro-
dalomhoz fűző kapcsokat Ady Endre, Babits Mihály,6 illetve a náluk
fiatalabb Dsida Jenő, József Attila és Radnóti Miklós versei jelentik,
apák és fiúk, születés szerinti két generáció példája. Ez az öt név
önmagában is jelzi, hogy a Vigilia oldalain találkozik egymással az
Arany Jánosra visszatekintő, Kosztolányi által közvetített, hagyo-
mányosabb rímelésű és nyelvű költészet a kifejezést és a formát
egyaránt megújító törekvésekkel. Versek különben minden évfo-
lyamban jelentős számban olvashatók, néhány szerző esetében ki-
emelkedő mennyiségben. Nem szabad ugyan elfeledkezni a terje-
delmi eltérésekről, s arról sem, hogy volt időszak, amikor a közlések
igen gyakran a más lapokból való kiszorulást szüntették meg. Ez
áll például Falu Tamásra, akinek 1958 és 1982 között 146 rövid verse
jelent meg, előtte természetesen a nyilvánosságból száműzöttek
közé tartozott. Több-kevesebb rendszerességgel jelen voltak azok
a katolikus egyházhoz szervezetileg is közelálló, papi hivatásukat
gyakorló szerzők, akik számára ugyancsak szinte egyetlen fórum -
má vált a lap. Így Ágoston Julián, aki volt szerzetesként, kitelepítés,
majd a kerepestarcsai gyűjtőfogház után a hatvanas évek elejétől
kezdte újra az életet, versei a kényszerű szünet előttiek és utániak.
Hozzá hasonlóan zaklatott élet jutott Mécs Lászlónak, ő egy évig a
Vigiliát is szerkesztette. Békés Gellért, Csanád Béla, Harsányi Lajos,
Jelenits István, Puszta Sándor és Sík Sándor folyamatosan kitelje-
sedő életművet mondhattak/mondhatnak magukénak, amelynek a
költészet egy részét alkotta, s magától értetődött, hogy életművük
java e folyóiratban jelenjen meg.

A világi szerzők közül elsőként Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky
Já nos és Rónay György verseit kell kiemelni, mint amelyek Babits
Mi hály nyitóversének a színvonalát követték. A lovak és az angyalok,
az Agonia Christiana, a Félmúlt, az Örökkön-örökké jelentős állomások
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Bende József.) Vigilia,
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a második világháború utáni magyar költészet nyugatos hagyomá-
nyainak őrzésében, ugyanakkor átalakításában is; nyelvük, tartal-
muk rájuk hangolódó és befogadó empátiát igényel, nem véletlen,
hogy Nemes Nagy Ágnes versét is szelíd, teológiai eredetű ellen-
mondás követte. Az pedig más kérdés és egy-egy esettanulmány tár-
 gya is lehetne, hogy mind Nemes Nagy Ágnes, mind Pilinszky Já -
nos milyen időhatárok között publikáltak a Vigiliában, ki hívta őket
a Vigiliához, s publikációik miért maradtak abba, akkor, amikor.
Talán egy következő évforduló alkalmával választ lehet adni ezekre
a kérdésekre is.

Ami a szerző/szerkesztő Rónay Györgyöt illeti, a Hat vers a korin -
tu siakhoz, a Mozart, a Szerápion legendák álarcosságukban és vallomá-
sosságukban közvetlenül Babitsra mennek vissza. Bár verseszménye
forma- és kifejezésrendszerében az Arany–Kosztolányi–Dsida-vo-
nalat folytatta, mindezt ötvözte a lelkiismeret, az erkölcs, a humá-
num babitsi elkötelezettségével és bátorságával. Versei, különböző
írásai már 1935 előtt is sűrűn megjelentek különböző lapokban, a
Vigilia azonban az ő számára is bizonyos értelemben menedék lett,
még akkor is, ha a konfliktusokat és a mellőzést ő sem kerülhette el.
Mivel vitathatatlanul egyik legfontosabb résztvevője volt a lap éle-
tének, sokműfajú alkotóként, kritikusként, műfordítóként egyaránt
jelentős életműve van, sürgető kötelesség személyi bibliográfiájá-
nak összeállítása, illetve legalább válogatott munkáinak frissített
szövegű megjelentetése. S melyik más intézmény vállalhatná fel ezt
a feladatot, mint az, amelyhez életének jelentős része kötődött?

j

Bármely lap mindenkori szerkesztői csak abból az irodalmi ter-
mésből tudnak válogatni, ami aktuálisan rendelkezésükre áll. Van-
nak ugyan fő szerkesztési elvek, amelyek bizonyos korlátokat, ezen
belül azonban szabadságot adnak, pragmatikus adottságok, ismert
vagy ismerni vélt olvasói elvárások, mindezt azonban nagymér-
tékben befolyásolja, megszabja az, ami a kéziratokban megjelenik.
Szépirodalmi munkák sugalmazása, elvárása ugyanis, ahogy több-
nyire a példák mutatják, mindig veszélyes kérdéseket vet fel. A Vi -
gi lia közléspolitikáját általában az jellemzi, hogy rugalmasan tudott
alkalmazkodni — engedni és elhatárolódni — azokhoz az igények-
hez, amelyek részben a teológia, részben a kifejezés, részben az iro-
dalmi érték, illetve az olvasók felől érkeztek; élve az éppen jelen
lévő munkák megjelentetésével. A közlések szempontjai a külső
adottsá gok és a belső célok fényében igen sokfélék: életút és életmű
találkozása (Bárdosi Németh János, Bittei Lajos, Keresztury Dezső,
Ölbey Irén, Takáts Gyula, Toldalagi Pál), új hang és világszemlélet
(Bede Anna, Beney Zsuzsa, Gergely Ágnes, Károlyi Amy, Kondor
Béla, Lakatos Demeter, Vasadi Péter), a nyugati magyar irodalom
bemutatása (Béky-Halász Iván, Fáy Ferenc, Határ Győző, Horváth
Elemér, Major-Zala Lajos, Tűz Tamás), a második világháború után

Rónay György

Közlési szempontok
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kiteljesedett, de a hivatalos kánonon kívül maradt pályák megerő-
sítése (Csorba Győző, Görgey Gábor, Jánosy István, Jékely Zoltán,
Kálnoky László, Rába György, Végh György, Vidor Miklós, Weöres
Sándor). Voltak a lapnak hosszabb-rövidebb ideig állandó szerzői
(Balássy László, Balázsovics Mihály, Pálos Rozita, Parancs János),
akadtak, akik a második világháború után nem jelentek meg, bár
életük nem végződött be (Cserei Szász László, Holló Ernő, Horváth
Imre, Jankovich Ferenc, Szemlér Ferenc), s olyan is, akit osztály-
idegenként az egyetemről távolítottak el, majd deportálták, kisza-
badulása után pedig csak műfordítói pályára volt lehetősége (Kár -
páty Csilla). Hasonlóan nehéz élete volt Szedő Dénesnek is. Meg
kell említeni, hogy Szerdahelyi István 1956-ban és 1958-ban költő-
ként volt jelen a lapban; a Vigilia mindenkor jelentős helyet bizto-
sított az új költők bemutatásának, akik később vagy tudták, vagy
nem tudták igazolni a korábbi bizalmat.

Nem kisebb bőséget mutatnak a prózai művek sem. Aradi Zsolt
és Balla Borisz regényrészletei mellett Ijjas Antal és Rónay György
hosszabb prózai munkái éppen úgy olvashatók, mint Ignácz Rózsa
vagy Szentkuthy Miklós mutatványai. Mészöly Miklós a Saulus egy
hosszabb részletével, valamint egy elbeszéléssel szerepel. A novel-
listák közül kiemelkedik a ma már elfeledett Birkás Endre, a nap-
jainkban is népszerű Fekete István, a műfaj határait kitágító Mándy
Iván pedig, akinek első írása 1941-ben jelent meg a Vigiliában, fon-
tos publikálási lehetőséghez jutott. Ottlik Géza egyik legjelentősebb
írását — címe: Minden megvan — itt adta közre, és Rónay György is,
többek között az Árva Rozál, valamint A szeretet bilincsei címűeket.
Thurzó Gábor novellái főként az 1949-ig terjedő időszakban jelen-
tek meg. Bohuniczky Szefi elbeszéléseinek az ötvenes években
ugyancsak nem akadt más fóruma — későbbi emlékezésekből kide-
rül, hogy Rónay György rendszeresen látogatta az elmagányosult,
megjelenési lehetőségek híján maradt írót; a szeretetszolgálat és az
értékekre tekintő közléspolitika láthatóan egymásra épült. Kádár
Erzsébet és Esterházy Péter egy-egy novellája viszont hagyomány
és újítás jelenlétét mutatják, Molnár Kata, Örley István, Passuth
László, Tamási Áron, Tersánszky Józsi Jenő pedig a sokszínűségre,
változatosságra törekvést.

j

Ahhoz képest, hogy a Vigilia nem kimondottan filológiai szaklap —
ahogyan ezt egyszer Kenyeres Zoltán egy közlemény kapcsán meg-
jegyezte —, kritikai rovata egy irodalmi folyóiratnak is dicséretére
válnék. Itt azonnal ki kell emelni Rónay Györgynek Az olvasó naplója
című sorozatát, amelyben — számtalan egyedi kritikája és ismerte-
tése mellett — 1956-tól másfél évtizeden keresztül rendszeresen fel-
mérte és ismertette az újonnan megjelent szépirodalmi munkákat
is. A kezdő év az volt, amelynek a végén az új irodalomirányítás
kénytelen volt elviselni a korábbi közlési lehetőségek bővülését,

Prózai művek

Kritikák, recepció
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habár nyomban saját korlátrendszere kiépítéséhez kezdett, záró
időszaka pedig a hetvenes évek eleje, amikor a hazai megjelenésre
alkalmassá vált kéziratok politikai jellegű kritikája elveszítette kö-
telező jellegét. Recenziói, kritikai jellegű írásai egyébként rovatá-
nak lezárása után is megjelentek még, s elmondható, Rónay György
a hazai kultúra több ágát felmérő írásaival önmagában intézményt
pótló tevékenységet hajtott végre.

Az úgynevezett régi magyar irodalom szerzőinek munkásságá-
val kapcsolatos írások egy-két kivételtől eltekintve a második vi-
lágháború után, még inkább a hatvanas évek elejétől/közepétől je-
lentek meg. Ennek oka az volt, hogy ekkor kezdődött a magyar
könyvkiadásban programszerűen e művek szakszerű szövegű kia-
dása, s a róluk közölt ismertetések részben a szerkesztőség önmaga
általi pozicionálását is érzékeltették.7

A huszadik századi irodalom alkotói közül Ady Endre és Babits
Mihály folyamatos recepciója kezdettől jelen van. Babitsról például
összefoglaló tanulmány, verselemzés, kritika, életrajzi és utóélet-
beli adalék, hagyatékból előkerült új szövegközlés, emlékezés, nek-
rológ, versértelmezés olvasható. Az életüket a katolikus egyház
mellett szervezetileg is elkötelezők közül Harsányi Lajosnak, Mécs
Lászlónak és Sík Sándornak van a Vigiliában a legnagyobb recep-
ciója, ami részben erős olvasói támogatottságra, részben hármójuk
hasonló verseszményére utal. Mellettük a már említetteken kívül
Balanyi György, Mihelics Vid, Possonyi László erősítették a szak-
tudományok jelenlétét, a neokatolicizmus képviseletét, amit saját
írásaik mellett a róluk szóló ismertetések is megerősítettek. Igen
gazdag képet mutat, tág szerkesztőségi értékskálára utalva az a
névsor, amely az elmúlt évtizedek alatt szemlézett szerzőket és
munkákat tartalmazza. Szintén nem ismételve a már említetteket,
Déry Tibort, Füst Milánt, Illés Endrét, Illyés Gyulát, Kassák Lajost,
Kosztolányi Dezsőt, Móricz Zsigmondot, Németh Lászlót, Szabó
Lőrincet, Szabó Magdát lehet kiemelni. Közülük néhányan a lap-
nak szerzői is voltak, annak ellenére, hogy nem sok rokonság fűzte
őket a neokatolicizmushoz, ami egyértelműen a szerkesztők iro-
dalmi érzékenységére utal. Megfigyelhető az is, hogy Mándy Ivánt,
Nemes Nagy Ágnest, Ottlik Gézát és Pilinszky Jánost folyamatos
ismertetői érdeklődés kísérte, ami viszont a második világháború
után jelentkezett polgári irodalomra figyelő természetes nyitottsá-
got érzékelteti. Igen nagy, talán a legnagyobb visszhang kísérte
Rónay György sűrűn megjelenő munkáit. Az ismertetést, befoga-
dást jelentő írásokban magától értetődően jelentek meg a nyugati
magyar alkotók, és kitapinthatók kimondottan felfedező/befo-
gadó/megerősítő recenziók, nem egyszer párhuzamosan saját mű -
vek közlésével; néhány név az utóbbiak közül: Esterházy Péter, Ger-
gely Ágnes, Konrád György, Kornis Mihály, Mészöly Miklós, Nádas
Péter, Tandori Dezső.

j

Régi és kortárs
magyar irodalom

7Nem tanulságok nélküli
a névsor: Ányos Pál,
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Dugonics András, Eötvös

József, Faludi Ferenc,
Janus Pannonius, Jókai

Mór, Kazinczy Ferenc,
Kisfaludy Károly, Kisfa -

ludy Sándor, Koháry
István, Kölcsey Ferenc,
Madách Imre, Mikszáth

Kálmán, Oláh Miklós,
Pázmány Péter, Petőfi

Sándor, II. Rákóczi
Ferenc, Sylvester János,
Vajda János, Vörösmarty

Mihály, Zrínyi Miklós.
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Gazdagsága miatt csak bizonyos összetevőit lehet bemutatni a
Vigilia oldalain megjelenő világirodalomnak, amely ugyancsak két
részből — primer művekből és ismertetésekből — áll. A harmincas
évek közepétől megjelenő fordításokból egy komoly antológia is
összeállítható, ebben a vonatkozásban a hazai szépirodalmi lapok
közül csak a programszerűen világirodalmi Nagyvilág múlja felül.8

Lehet, hogy a Vigilia közleményeiből nem kap az olvasó direkt ér-
tesülést a bel- vagy külpolitikai eseményekről, ám nem szabad el-
felejteni, hogy az elmúlt évtizedekben voltak olyan időszakok, ami-
kor nyugati irodalmat közölni, külföldi szerzőkről írni felért egy
állásfoglalással. Ugyanakkor az egyes szerkesztők elkötelezettsége,
érdeklődése, ismeretei erősen befolyásolták a világirodalom jelen-
létét, s külső késztetés és belső megfelelés együttes kapcsolata ala-
kította mindig a külföldi szerzők megjelenését.

Talán nem különösebben feltűnő, hogy az angol, a francia és a
német irodalom jelenléte a leggazdagabb. A válogatás a nagy ösz-
szefüggő nyelvterületeket foglalja magába: Nagy-Britanniát, az Egye-
 sült Államokat, Ausztráliát, Franciaországot, Belgiumot, Németor-
szágot, Ausztriát, Svájcot. Mellettük azonban a legfontosabb európai
holt nyelvek: óhéber, ógörög, római, számos európai ország — Bulgá-
riától Szlovákiáig (a mai határok szerint) — s dél-amerikai, afrikai és
ázsiai államok irodalmának képviselői olvashatók a lapban. A rend-
kívül változatos szerzőgárda bemutatására talán a francia szerzők a
legalkalmasabbak, akik az első számtól kezdve szerepelnek a Vi gi -
lia oldalain. A legtöbb fordítás Guillaume Apollinaire, Paul Claudel,
Pierre Emmanuel, Francis Jammes, Charles Péguy és Jules Supervielle
verseiből készült, de olvashatók részletek Georges Bernanos Egy fa-
lusi plébános naplójából című regényéből, úgyszintén François Mauriac
hosszú prózai írásaiból. Utóbbiak egy személyesebb, vallomáso-
sabb, világi érzékenységű katolicizmus jegyében tükrözték vissza
és örökítették meg a huszadik század elején erőre kapó, modern
hitélményt. Ugyanezt a hangot ütötték meg Julien Green, Saint-
Exupéry novellái, Jean Anouilh színpadi műveinek részletei is.

j

Az utóbbi harminc évben azonban két olyan időszak is volt, amikor
a tematika és néhány írás hangneme a szokásosnál jobban tükrözte
azt a történelmi/társadalmi valóságot, amely a Vigiliát körülvette.
Az 1988–1990 közötti években kitapintható a rendszerváltás eufó-
riája, részben olyan témákkal, amelyek tárgyalására korábban nem
kerül(hetet)t sor — abortusz, alternatív katonai szolgálat, egyház-
működési gazdaságosság stb. —, másrészt főként a korábban vala-
milyen módon mellőzött szerzők egyenrangúvá válásában: Ester-
házy Péter, Nádas Péter, Tadeusz Różewicz, Határ Győző, Hamvas
Béla, Bohumil Hrabal. Másfelől az 1989. januári szám Sík Sándorra
emlékező írásai között olvasható Lukács László-tanulmány olyan
ismereteket is tartalmaz a Vigilia szerkesztésével kapcsolatban,

8Vargha Kálmán is
megállapította, hogy
a Nyugat és Kassák

aktivista lapjai mellett
irodalmi folyóirataink
közül a Vigilia figyelt
legjobban a külföldi

szépirodalomra, lásd
Vargha Kálmán:

Humánum, egyetemes -
ség, forma. Vigilia,
1985. február, 95.

A világirodalom
jelenléte a lapban

A történelmi-társadalmi
valóság tükrözése
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amelyek addig nem voltak közismertek. Az ezredforduló évfo-
lyama pedig igen sokszínűen szerkesztett számaival tűnik ki, amely
magában foglalja a hazai írók mellett az emigránsokat képviselő
Márai Sándort, a határon túli Gion Nándort, Lászlóffy Aladárt, s
egy fiatal pályakezdő nemzedéket: Bengi Lászlót, Kosztolánczy Ti-
bort, Szávai Dorottyát és másokat. Rainer Maria Rilke, Zbigniew
Herbert, Milo Urban, Johann Wolfgang von Goethe, Lorand Gaspar
jelzik a változatos világirodalmi érdeklődést, Pilinszky János, Ott-
lik Géza, Weöres Sándor, Toldalagi Pál, Rónay György mutatják a
közvetlen megelőző hagyományhoz fűző kapcsokat. A 2005. évi
második szám teljes egészében laptörténeti jellegű. Az elején ol-
vasható szerkesztőségi írás mintegy összefoglalja a nagy belpoliti-
kai változáshoz fűzött illúziókat és azok megbicsaklását, s Babits
Mihály szellemét idézve kritikus felméréssel szembesíti olvasóit,
javaslatot téve egy szellemi kerekasztal létrehozására. Majd részle-
tek következnek az eddigi programcikkekből; igen tanulságos ezek
állandó és változó elemeivel szembesülni, ahogy a jelenben egyedül
érvényesnek gondolt szabadság és felelősség együttes igényével is.
A szerkesztőség körkérdésére adott válaszok — köztük jelentős
íróké is — pedig mint látleletek mutatják meg a befogadás és meg-
élés polarizáltságát, a szépirodalom terepét és határait.

A nyolcvanas évek elejétől szerkesztett számoktól kezdve a lap
struktúrájában, rovataiban átalakulás figyelhető meg, az új szerke-
zet az ezredforduló körül megszilárdult. Az egyes közlemények te-
matikusan elkülönülnek ugyan, egy-egy szám azonban az átgondolt
szerkesztés következtében differenciált értelmiségi olvasóközönség
számára kínál újdonságokat. A bevezető mindig valamilyen prog-
ramadó, összefoglaló írás, amit a teológiai blokk követ igen tág tar-
talommal, itt a morálfilozófiától a keresztény családmodellig, ter-
mészettudományoktól a test teológiájáig, a cigányság, az iszlám, a
holokauszt több szempontú megközelítéséig és még számtalan más
témában tanulmányok, elemzések olvashatók. Ezt követik a ki-
mondottan irodalmi lapok színvonalával felérő Szép/Írás cím alatt
közölt írások: versek, nyitottabb szerkezetű kisprózák, zártabb el-
beszélések, tanulmányok, regényrészletek, esszék, emlékezések, kö-
szöntések. Az elmúlt húsz év igen változatos szerzői névsorából
bárkit is kiemelni méltánytalanság volna másokkal szemben, vi-
szont azt meg kell említeni, hogy világnézeti elkötelezettség nélkül
publikál(hat)nak a Vigiliában a ma legidősebb, a közép- és a fiata-
labb nemzedék alkotói. Ugyanez érvényes a kritikák, szemlék író-
ira is. Talán a fordítások száma és a külföldi irodalom recepciója
csökkent a korábbi közlésekhez képest. Viszont a szerkesztés nyi-
tottságát érzékeltetni lehet avval a névsorral, amely a lapban kö-
zölt beszélgetések íróiból, irodalomtörténészeiből áll: Pomogáts
Béla, Lackfi János, Szörényi László, Kemény István, Rubin Szilárd,
Győrffy Ákos, Dragomán György, Szabó T. Anna, Tarbay Ede, Iancu
Laura, Oravecz Imre, Babiczky Tibor, Bereményi Géza; Tverdota

Változások
a nyolcvanas évek

elejétől
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György József Attiláról, Tarján Tamás Mándy Ivánról. Változatla-
nul erős a kritikai rovat, s az értékelő jellegű bírálatok elkülönül-
nek az ismertető szemléktől. A 2011. évfolyamban Rónay László egy
Hónapról hónapra című sorozatot kezdett, amelyben édesapja pél-
dáját követve számot ad az általa elolvasott fontosabb könyvekről,
természetszerűen nem csak irodalmi vonatkozásúakról. És a Vigilia
is él a felidézés eszközével, az utolsó évfolyamokban Beney Zsuzsa,9

Pilinszky János,10 Ottlik Géza, Örkény István11 és Rónay György12

emlékezetére, felidézésére szánt tanulmányokat, esszéket közölve.
A 2008. évi második számban a centenáriumi Nyugat folyóiratot
nyolc írás köszöntötte, köztük Rába György emlékezése és Ottlik
Géza kiadatlan írása(i).

A Vigilia irodalmi profiljának megrajzolásakor nem lehet figyel-
men kívül hagyni a nevéhez kapcsolódó könyvkiadó tevékenységét
sem, amely mindig háttérben maradt, noha irodalmi kiadványokat
is megjelentetett, ráadásul a folyóirat neve, mint sorozatnév, már
1934-ben létezett.13 Ez a jelenség is megerősíti a részletesebb kuta-
tásokon alapuló laptörténet fontosságát.

j

Az első szám megjelenése óta nyolc évtized telt el. Ez az időszak ele-
inte gyorsan pergő, majd a kelleténél jobban lassuló belpolitikai ese-
ményeket hozott, amelyek valamilyen módon mind rányomták a bé-
lyegüket a sajtóviszonyokra, ideértve a cenzúra és (józan) öncenzúra
igen változatos formáit, ezen keresztül magára a lapra, s szerkeszté-
sére, közleményeire is. Még akkor is, ha ennek legfeljebb közvetett,
mintsem közvetlen nyomai fedezhetők fel. Mondhatni, szerkesztése
a harmincas évek végétől a nyolcvanasak végéig lövészárokban tör-
tént, az utolsóban szüntetett tüzeléssel, bár békéről szó sem volt.
Fennállásának első éveiben még a két világháború közötti korlátozott
demokrácia virult, majd 1938-tól a háborús viszonyok erősödtek meg:
lapbetiltásokkal és -megszüntetésekkel, amelyeknek többek között a
Nyugat folyamatos megjelenése is áldozatul esett. A második világ-
háború utolsó időszakától ezek a fordulók szegélyezték fennállását: az
1944-es betiltás, majd az újraindulás 1946-ban, 1948, 1953, 1956, 1968,
1988–89. Szépirodalmi közleményeiben 1941 után részben átvette a
Nyugat szerepét, 1948-től pedig annak ellenére, hogy a hivatalossá
lett ideológia által tűrt és marginalizált lappá vált, intézménypótló
szerepet töltött be. Hogy így lehetett, az a második nagy világégés
után Sík Sándor mellett elsősorban Ró nay Györgynek volt köszön-
hető, aki vállalta a konfliktusokat, s fő leg a párbeszédet egyfelől a kon-
zervatív egyházi felfogást és hangot képviselőkkel, másfelől a dikta-
túrával igen változatos kapcsolatokat kialakító alkotókkal, hogy az
öntörvényű, gondolataikban és nyelvükben mindkét előző csoport-
tól különböző, máshonnan kiszoruló szerzőket is közölhesse.14 Az ő
elkötelezettsége következtében lett a Vigilia a világirodalom hazai
megismertetésének egyik fő helye, különben a külföldi szerzők elő-

92011. július.

102011. november.

112012. november.

122013. október.

13[Bende József:]
A Vigilia könyvkiadási
tevékenysége. Vigilia,

2005. február, 204–208.

Az elmúlt nyolc évtized
fordulópontjai

14Erről Rónay László
többször szólt már

érintőlegesen, érdemes
lenne azokat az

emlékezéseket egyszer
papírra vetni.
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fordulási gyakorisága is összefüggésben állt némiképp a belpolitikai
kényszerekkel. És ez a nyitottságra törő szerkesztési elv lett — ma is
az — a Vigilia legfőbb, folytatandó hagyománya.

A hatvanas évek elejétől az ellenőrzött szabadság viszonyaira figyelve,
a vidéki és fővárosi irodalmi lapok között, illetve a Nagyvilág kimondott
világirodalmi irányultsága mellett kellett helyét és értékeit megtarta-
ni. Ez sikerült is, amit a szerkesztők hagyományosra és újszerűre egya-
ránt érzékeny figyelme tett lehetővé, biztosítva az egyenletes színvo-
nalat. A lapnak már jó ideje nincsenek különösebben favorizált írói,
költői, a hangsúly inkább a bemutatásra, mintsem az ismétlésre került.
Természetesen minden alkotónak lehetnek termékenyebb korszakai,
s a Vigilia nem zárkózott el ennek érzékeltetésétől sem.

A rendszerváltás utáni évek két kihívást is magukkal hoztak. Az egyik
a szépirodalmat is közlő vidéki lapok további bővülése, a má sik a vi-
lághálónak, az internetnek a nyomtatott sajtó melletti térnyerése
volt. Úgy tűnik, hogy az átalakított, következetesen érvénye sített lap-
szerkezet, amelyben a szépirodalmi közlemények, a kritikai, ismer tető
rovat is állandó, önálló helyet kapott, versenyképes maradt. S fontos
szerepet tölt be a lap internetes oldala,15 amely a legújabb számok tar-
talmával, illetve letöltési lehetőségeivel, a lapszámok anyagához ké-
pest többletinformációkkal olyan (fia tal) olvasóréteg megnyerését szol-
gálja, akik közül a következő évtizedekben néhányan alkotóként is részt
vehetnek a Vigilia hagyományainak továbbvitelében.

15http://vigilia.hu
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Rónay György hatalmas terjedelmű és sokrétű életművének
még mindig vannak feltáratlan rész letei. Könyvünkben eze-
ket próbáltuk az életút időrendjébe állítva közölni, különös
tekintettel azokra az írásaira, amelyek a Demokrata Néppárt
lapjában, a Hazánkban jelentek meg.

A kötet első részében Rónay György pályakez dését kö-
vetjük nyomon. A gödöllői premont rei gimnázium diákja-
ként első verseit a Zászlónk című, fiatal katolikusoknak szánt
lap szerkesztőségébe küldte. A Hazánkban közölt írások egy
része Rónay György irodalmi érdeklődésének, ízlésének és
szemléletének kifejezése. Ezekből készült későbbi szinté-
zise, a máig alapvető Petőfi és Ady között, kritikái pedig a
Vigiliában évekig írt „Az olvasó naplója” előzményeinek te-
kinthetők. A kötet másik súlypontja Rónay György és a Fran-
ciaországban élő, a magyar irodalom ottani legfontosabb nép-

szerűsítője, Gara László kapcsolatát tárgyalja. Ára: 2.300 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 36-1-317-7246; 36-1-486-4443; Fax: 36-1-486-4444; 
E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu
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