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Virrasztók
Ötvenedik évfolyamához érkezett el lapunk - ritka születésnap a magyar fo

lyóiratok történetében. A Vigilia cikkeiből, de puszta sorsából is elénk rajzo
lódik az utolsó fél évszázad magyar történelme. Az 1935-ös induláskor néhány
lelkes és tehetséges fiatalember feszül neki a feladatnak: olyan folyóiratot alapí
tani, amely új szellemet ad a katolikus kultúrának, s ezzel gazdagítja a magyar
irodalmat. A meginduló lapra végül három név kerül fel: Aradi Zsolté, Balla
Boriszé és Possonyi Lászlóé. .

Belül: az útkeresés izgalmai, meghasonlások, anyagi gondok. Kívül: az egyre
véresebbé váló háború. A német megszálláskor az akkori szerkesztő, Possonyi
László megszünteti az évnegyedes kiadványból immár havi folyóirattá nőtt lapot.
1946-ban alakul meg a Vigilia munkaközösség Juhász Vilmos szervezésében, Sík
Sándor vezetésével, Mihelics Vid, Possonyi László és Rónay György segítségével.
Az új körülmények új lehetőségeket és feladatokat, de új nehézségeket is hoznak
a lap számára. Erről az időszakról, a küzdelmes kezdetekről és a lassú kibonta
kozásról már szemtanúk adnak hírt e számunk hasábjain. Az emlékezésekből

mozaikszerűen bár, de elénk rajzolódik az a folyamat, ahogyan a Vigilia bele
épült a háború utáni magyar egyház és magyar irodalom életébe. Es kiemelkedik
mindmáig két legnagyobb személyisége; Sík Sándor és Rónay György nemcsak
műveikkel, szerkesztő munkásságukkal, de páratlan személyiségükkel is megha
tározták a lapot. Máig hálásak nekik mindazok, akik munkatársként vagy akár
olvasóként a közelükbe kerülhettek.

A Vigilia alapítói mindjárt kezdetben megjelölték hármas célkitűzésüket:kato
likus - magyar - irodalmi lapot indítottak. Programjuk rninden külső változás
közepette is szerves fejlődésbenbontakozott tovább, lett egyre tágasabb és konk
rétabb - s ma már élő hagyományként vallhatjuk a magunkénak.

1. Az egyetemesség jegyében tágították és mélyitették a katolikus gondolko
dást. Tágították: az irodalom, sőt az emberi kultúra minden igaz értékét igyekez
tek felkutatni és felmutatni. És elmélyítették: az Istent keresők és az Istenből
élők számára egyaránt a misztika útjait tárták fel. A szentek példáján tájékozód
va keresték meg hétköznapi kereszténységünk lehetőségeit.

Az egyetemességnek ez az igénye minden törés nélkül belenőhetetta zsinattal
jelentkező ökumenikus törekvésekbe, a keresztény egyházak között és az egész
emberiség szintjén egyaránt. Lapunk így válhatott a hetvenes években az egyre
tágasabb és tudatosabb párbeszéd fórumává. Ma kezdjük csak látni, mennyit kell
még tennünk ahhoz, hogy a különböző nézetek a közös ügyért vállalt felelősség

gel szembesüljenek egymással a katolikus egyházon és a keresztény egyházakon
belül, s aztán e hazában minden jót akaró ember és világnézet között. - Zsinati
program lett a keresztény élet megújítása is. Mindmáig fontos f~ladatunk ma
radt annak .kutatása, hogyan lehet hitelesen megélni az evangélium szellemét.
Eredményekre itt aligha juthatunk olvasóink, a keresztény életben társaink .se
gítsége, próbálkozásaí, kritikái, tehát közös erőfeszítések nélkül.

2. A Vigilia megindulásával új hang csendült fel a magyar irodalom kórusá
ban. Sok hang szólt már akkor: egyenként gyönyörű értékek, együtt gazdag har
mónia. Az évek során - ahogyan e számunk is jelzi - az élő magyar irodalom leg
kiválóbbjai jelentkeztek itt írásukkal. Mégis sajátosan újat hozott: a múvészet
nek, ezen belül az irodalomnak keresztény indíttatású, spirituális ihletésű szem
léletét, amely az irodalomnak (és az életnek) transzcendentális, Istenre nyíló
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mélyeit próbálja feltárni, Mindezt nem azért, mintha önzően vagy hatalmas
kodón megpróbálná kisajátítani az emberi világ értékeit. Az irodalom gazdagabb,
az ember emberebb, ha ezek a mélységek művészi formában megszólalnak
benne.
. 3. A lap indulásakor francia példákon tájékozódott, egyetemes rmlvészi és ke
resztény értékek szelgálatára szegődött. De magyar földön, magyarul, a magyar
kereszténység és irodalom közegében jött létre. Az egész keresztény magyar
múlt örökösének vallja magát ma is, s e múlttal is a jelent kívánja szolgálni, a
magyarság őrzőinek legnemesebb hagyománya szerint. Magáénak érzi az egész
magyarság ügyét, mindazokét, akik múltunkhoz és földünkhöz tartozónak, jele
nünkért és jövőnkért felelősnek érzik magukat. .

*
A cím: Vigilia, virrasztás szimbolikus jelentését többször kifejtették e lap ha

sábjain. A virrasztó: értékeket, embereket őriz. Közösségből fakadó, közösséget
formáló szolgálat ez - közösségben van azokkal, akikért és akikkel virraszt. De
az igazi közösségnek nemcsak jelene van, hanem történelme is: múltja és jövője.

A virraszték (s a virrasztást igénylők is) egymást váltják - a virrasztás folytató
dik. A Vigilia 50. születésnapja - hisszük - nem befejezés" hanem egy élő folya
mat egyetlen mozzanata csupán. A virrasztás ötven éve tart. Mi, mai virrasztók,
elődeink nyomán vállaljuk a megkezdett, gyönyörű és mindig időszerű feladatot:
keresztény, művészi és magyar értékeink szolgálatát.

E szám minden írása a jubileum ünnepére érkezett: a személyes megemléke
zések éppen úgy, mint a versek, 'és tanulmányok. Hálás köszönetet mondunk
mindegyikért. Sajnáljuk, hogy a megnövelt terjedelem ellenére sem fért bele
ebbe a számba néhány hosszabb vagy később érkezett cikk. Ezeket következő

számainkban fogjuk közölni.

PASKAI LÁSZLÓ koadjutor érsek

Az Istent keresők
szolgálatában

Ötven évvel ezelőtt indult útjára a VIGILIA. Célja volt a magyar katolikus iro
dalom művelése, ezzel együtt a magyar szellemi élet, a keresztény kultúra szol
gálata. A fél évszázados jubileum Isten iránti hálaadásra késztet: áldásának ké
résével indult el folyóiratunk, és az ő adománya, hogy fél évszázadon keresztül
betölthette feladatát. Kegyelettel. emlékezünk azokra, akik fáradoztak érte; a
jelenlegi munkálóinak kifejezzük köszönetünket az olvasók nagy táborához kap
csolódva, akik lapunkat érdeklődésükkelkísérték, olvasták, gyarapodtak belőle.

Jubileumi számunk küzdelmes ötven esztendőre tekint vissza. Fél évszázad
alatt felgyorsult tempóban változott meg világunk: szellemi életünk, szemléleti

,és kifejezési módunk, emberi értékek megítélése, egész világunk értelmezése.
Ilyen korban valóban fontos a "vigilálás", az őrködés, amely nyitottsággal tekint
a szellemi életpróbálkozásaira és elirányítást tud nyújtani a sokféle keresésben.
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