
Két szerkesztő

RÓNAVlÁSZlÓ két elképzelés

Mihelics Vid (1964-1968)

Sík Sándor halála után mindenki úgy vélte volna természetesnek,
hogy Rónay György kövesse őt a Vigilia főszerkesztől székében.
Ekkoriban azonban persona non gratának minősült az Állami Egy
házügyi Hivatal szemében. így Sík Sándor elárvult helyét Mihelics
Vid vette át. A katolikus reformnemzedék tagjaként azt a szemléle
tet igyekezett meghonosítani a húszas-harmincas években, amely a
Rerum novarummal nyerte el egyházi hitelesítését, a gyakorlatban
azonban meglehetősen lassan törte át a konzervatív struktúrát. A
főpapság tekintélyes nagybirtokai, a gazdasági cselédek megoldat
lan sorsa a hazai fiatal keresztény értelmiségiek elégedetlenségének
egyik forrása volt. Növelte kritikus hajlandóságukat, hogy a látvá
nyos egyházi ünnepségek, az évről évre megrendezett katolikus
napok pompás lehetőségei sem fedhették el a súlyos gazdasági és
erkölcsi problémákat, amely ellen mind többen emelték fel szavu
kat, Csávossy Elemértől Harsányi Lajoson át a legfiatalabbakig,
akik végül is a Korunk Szava körül verődtek össze. Ennek irányí
tásából Mihelics Vid is kivette részét.

Amint 1933-ban megjelent Világproblémák és a katolicizmus című

nagyszabású összefoglalása is jelezte, Albert de Mun szociális el
képzelései, XIII. Leó pápa gondolatai és Prohászka Ottokár szem
lélete hatottak rá leginkább. A katolikus szakszervezkedés híve
volt, élesen bírálta a fasiszta demagógiát, s olyan társadalomképet
rajzolt meg, amely a magántulajdon alapján valósítja meg a szo
ciális igazságosságot. Kiváló érzékkel ismerte föl a hazai társadal
mi és gazdasági berendezkedés legnagyobb negatívumait, a tech
nikai kultúra hiányát, a protekcionalizmust, a társadalmi igazság
talanságokat és ezek erkölcsi következményeit. A reformnemze
dék tagjaihoz hasonlóan Salazar Portugáliájának békés forradalmi
átmenetét tekintette a megoldás egyik lehetőségének. (Salazarral
egyébként Teleki Pál is szívélyes viszonyt tartott fönn, és több
ször figyelmeztetett arra, hogy Portugália példáját mi is haszno
sithatjuk.)

Egészen természetesnek vette mindenki, hogy a Korunk Szavát
a magas színvonalú, de a való élettel kevés kapcsolatban lévő Ka-
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tolikus Szemléhez került Mihelics Vid. Hamarosan megváltoztatta
a lap arcélét, nyitottá, modemné, érdekessé tette.

Könyveiben és tanulmányaiban gyakran írt a modem keresz
tény demokráciáról. Ilyen irányú gondolataito még határozottab
ban fogalmazta meg a Hazánkban, a Keresztény Demokrata Nép
párt orgánumában, melynek mint a párt országgyűlésiképviselő

je, egyik vezető publicistája lett. Nem volt gyakorlati politikus,
inkább teoretikus elme, ám ezzel nem állt egyedül a pártban. An
nak vezető személyiségei, Eckhardt Sándor, Bálint Sándor, Rónay
György és mások is politikai gyakorlat nélkül, hivatástudatból
vállalták a keresztény eszmék parlamenti képviseletét, ráadásul
tudva azt is, hogy előbb-utóbb fölmorzsolják őket.

A Vigiliában ugyancsak missziót teljesített Mihelics Vid az Esz
mék és tények rendszeres írásával. Sokan, akik visszaemlékezve a
gyakran félelmetes nyomás alatt ziháló folyóiratra, ma is úgy em
legetik cikkeit, mint amelyek rengeteget tettek a keresztény tudat
megőrzéséért, hisz a keresztény világ törekvéseit, eszméit mutat
ták be magas színvonalon, így egészen természetes, hogy amikor
Mihelics Vid lett a lap főszerkesztője, az olvasók nagy várakozás
sal fogadták működését, abban a reményben, hogy a Vigilia még
több információt közöl a világkatolicizmus új fejleményeiről.

Félelmetes energiával dolgozott, hogy így legyen. Egész napját
a kéziratok javításával töltötte. Egyetlen kikapcsolódásaként bu
dai otthonából mindennap gyalog járt be a szerkesztőségbe, késő

délután pedig lejátszott néhány sakkpartit Doromby Károllyal,
aki hatalmas íróasztalában gyűjtötte a kéziratokat.

Kiderült, hogy az Eszmék és tények személyhez kötött. Mihelyt
kollektív megvalósításával kísérletezett, nem érte el célját; a kü
lönféle egyéniségek és nézőpontok nem míndíg harmonizáltak
szerkesztői elképzeléseivel. Mindegyik cikket átírta, de így sem
volt velük teljesen elégedett, folyvást többre és nagyobbra vá
gyott, ám a körülmények sem kedveztek tervei megvalósításának.
A megfeszített munka és a folytonos feszültség is hozzájárult vá
ratlan halálához.

Rónay György (1969-1978)

Utóda a magyar irodalom vitathatatlan tekintélye, az Olvasó naplója
írásával a független magyar kritikai szellem és esszé sokáig egye
düli utóvédje, Rónay György lett.

Írói munkássága méltatására itt természetesen nincs lehetőség.

Megtették ezt sokan, írótársai, kiváló irodalomtörténészek és
mindazok, akik neki is köszönhették, hogy elindultak írói pályá
jukon. Babitsi személyiség volt. Különleges értékének bizonyult,
hogy tehetségét elkötelezett hűséggel állította egyháza szolgálatá
ba. Mindent megtett a II. Vatikáni zsinat szellemiségének hazai
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térhódításáért. Ebben remek segítőtársra talált Nyíri Tamásban,
akinek tanulmányai friss vérkeringést hoztak alapba (is), és He
gyi Bélában, aki - közéleti érdeklődésű lévén - érdekes inter
júkban szólaltatta meg a kor jeles gondolkodóit.

Rónay György főszerkesztőségének időszakát úgy emlegetjük,
mint a Vigilia fénykorát. Nemcsak a kivételesen magas példány
szám igazolja ezt - még magasabb is lehetett volna, ha engedé
lyezik -/ hanem többek között az a tény is, hogy a kor magyar
irodalmának színe-java megszólalt a lapban. Mindenfajta nemze
déki elfogultság nélkül, mindegyik irodalmi törekvésre nyitottan
sikerült egymás mellé állítania Illyés Gyulát és Ottlik Gézát, Ne
mes Nagy Ágnest, Rába Györgyöt, Mándy Ivánt. De nemcsak a
"pálya szélére" szorított íróknak, költőknek. az irodalmi életbe
ekkoriban bebocsátást nyeröknek biztosított fórumot, hanem
mindazoknak a fiataloknak is, akik - mint erről például Ester
házy Péter írt - a családiasság és otthonosság érzését köszönhet
ték neki.

Jelentős fordulatot hozott az egyetemes magyar irodalom életé
ben is Rónay Györgynek az a szerkesztői gyakorlata, hogy a Vi
giliában rendszeresen megszólaltatta a nyugati világban élő, de
magyarnak maradt írókat. Nemcsak könyveiket szemléztette, ha
nem sok ellenállással megküzdve műveiket is megjelentette. Né
hány óvatos híradás után a Vigilia lett az az orgánum, amely az
olvasók széles rétegeiben tudatosította a nyugati magyar irodalom
létét és értékeit. Azt kevesebben tudják, hogy ami ma közhely, az
akkoriban naponta ismétlődő ellenkezések harci terepe volt: Hor
váth Elemér vagy Tűz Tamás befogadásáért küzdeni kellett.

Mint ahogy szüntelen akadályokba és tilalmakba ütközött Ró
nay György akkor is, amikor a hazai katolicizmus múltjának elfe
lejtett vagy erőszakkal elfeledtetett értékeire irányította a figyel
met. Emlékezetes botrányt okozott a Vigilia Prohászka-száma,
amely hosszas előkészületek után jelent meg. A főszerkesztő Sza
bó Ferenccel, Belon Gellérttel - aki Vass Péterrel akkor Prohász
ka legjobb ismerője volt - egyeztette elképzeléseit. Bármennyire
óvatosan járta körül a "Prohászka-kérdést", a szám támadások
kereszttüzébe került.

Ma már nyilván érthetetlen, de heves ellenkezés fogadta Ró
naynak azt a célkitűzését is, hogy felélessze a magyar irodalom
kevésbé értékelt hagyományait. Kis híján főszerkesztőségébe ke
rült Pergel Ferencnek a Magyar Csillagról szóló tanulmánya,
amelyben a szerző arról írt, mily sokat tett Illyés folyóirata a
jobboldaliság ellen, a magyar irodalom egységéért. Hivatalos kö
rökben csekély lelkesedéssel fogadták a Vigilia Nyugat-számát is,
amelyben a lap hajdani munkatársai emlékeztek pályakezdésükre,
befogadtatásukra, Babits szerkesztői gyakorlatára és a korra. A
korszellemről egyet-mást az is elárulhat, hogy a Nyugat-emlékki
állításon, amely utóbb a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik legnép-
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szerűbb vállalkozásának bizonyult, a pártközponti kiküldött az utol
só pillanatban letakartatta ottlik Géza emlékezéseinek gépiratán a
szerző autográf aláírását. Ez a szöveg jelent meg utóbb Ottlik Próza
című kötetében. Szenzációnak minősült ebben a számban Cs. Szabó
László írása, amely a hivatalos rosszallás legfőbb kiváltója lett.

Még szenvedélyesebb ellenérzést váltott ki hivatalos részről

Mécs László költészetének méltatása. 1941 óta 1967-ben jelent
meg a költőről volt lapjában az első méltatás; 1969-ben írt Vadócba
rózsát aitok címmel Rónay olvasónaplót lírájáról; 1970-től több
részletét közölte a lap Mécs prózai önéletírásának; Simandy Pál
pedig a szlovákiai magyar irodalomba állította bele líráját. A még
mindíg hatalmas népszerűségnekörvendő Mécs László újra felin
gerelte az irodalom és az irodalompolitika baloldali köreit.

Ezzel a pár adattal csak jelezni lehet, milyen súlyos nehézsé
gek közepette valósíthatta meg elképzeléseit Rónay György.
Ezeknek középpontjában természetesen a hazai katolicizmus ön
tudatra ébresztése, a zsinat szellemében történő modernizálása
állt. Mint Naplója is tanúsítja, Rónay György mélyen hívő szemé
lyiség, egyházának alázatos szolgálója akart lenni, de tudatában
volt annak, hogy az egyháznak a világgal folytatott párbeszéde
során, a zsinat útmutatása szerint közelednie kell a hétköznapi
valósághoz is. Ez ösztönözte abban, hogy - a Vatikánhoz hason
lóan - párbeszédet kezdeményezzen a marxizmussal. A magyar
országi meglehetősen egyoldalú párbeszéd volt, a Vigilia azonban
azt bizonyította, hogy a hatalommal is szót lehet érteni békesség
gel, nyitottsággal, megértéssel. Akik ma oly szenvedélyesen bírál
ják ezt a gyakorlatot, elfelejtették, hogya kommunizmus világha
talom volt, a Vatikánnak pedig alapérdeke, hogy a nemzeti egy
házak szabadabban működhessenek. Ennek a hazai helyzetet fi
gyelembe vevő szemléleti alapjait igyekezett kimunkálni írásaiban
Rónay György és az általa felkért személyiségek, akik ugyancsak
készségről és türelemről tettek tanúbizonyságot elemzéseikben.

A kép teljességéhez tartozik, hogy Rónay Györgynek és a Vigi
liának sok értetlenséggel, ellenérzéssel kellett szembenéznie. A hi
vatalosan nem, valójában mégis működő állami ellenőrzés, illetve
a szellem ellenhatása olykor lehetetlenné tette elképzeléseinek tel
jes megvalósítását, s ez őt magát is megpróbálta. Részben ennek
a folytonos szellemi készenlétnek és a sokoldalú nyomásnak tu
lajdonítható súlyos szívbetegsége, majd 1978-ban bekövetkezett
halála, amely - ma már tudjuk - valóban pótolhatatlan veszte
sége volt a katolikus szellemi életnek. Hite és egyházhűsége túl
segítette belső válságaink, szervezete azonban nem bírta az ismét
lődő megpróbáltatásokat. A Vigilia az ő elképzelései nyomán lett
e korszak legszínvonalasabb magyar folyóirata, amelynek szel
lemi törekvései - ezt Rónay számos sikeres külföldi előadása és
katolikus szervezetektől kapott díja is bizonyítja - Európa-szerte
figyelmet és méltánylást keltettek.
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