
HÚSZ ÉV SZOLGÁLATBAN

Húsz esztendeje áll a Vigilia élén Lukács László.
Elődei közül - akik között a keresztény közélet
olyan jelentős személyiségeit találjuk, mint az
alapító Possonyi László, Sík Sándor, Mihelics
Vid, Rónay Györg y és Doromby Károly - senki
sem töltötte be ennyi ideig ezt a tisztséget. Ter
mészetesen mindannyian más és más történel
mi helyzetben, de valamennyien az ügy iránt
tanúsított hűséggel, vállalva a nehézségeket, so
sem karrierjük építésének sz ánd ékával. Abban
a szellemben, amelyről Schütz Antal szólt a
Vigilia legelső számában, azzal a nyitottsággal
és figyelemmel, amelyet Sík Sándor mondott a
lap vezérelvének 1946-ban történt újra indulá
sakor, s azzal az érzékenységgel, kultúráltság
gal, amely Rónay György idejében jellemezte a
Vigiliát.

Semmiképpen sem mondható könnyű fel
adatnak a most éppen hetvenedik évét élő fo
lyóirat korm ányrúdj ánál állni, Kivált nem az,
ha meggondoljuk, milyen döntő változásokat
hozott az elmúlt húsz esztendő hazánk és egy
házunk életében. Ha ezt a forrongó, alakuló ké
.pet kiegészítjük az inform áció-robban ással. az
olvasási szokások megváltozásával, akkor sejt
hetővé válik, milyen nehéz egy folyóirat fönn
tartása, működtetése.

Lukács László a szerkesztés egyik legnehe
zebb tényével találta szembe magát: írókat, olva
sókat kellett nevelnie. Az alapítók nemzedéké
nek tagjai már a mennybéli Vigilia-asztal körül
ülnek, jórészt azok is eltávoztak, akik átvészelték
és a Vigiliával is átvészeltették a diktatúra, a cen
zúra komor éveit, s életük delelőjén túl vannak
azok is, akik Lukács Lászlóval együtt vállalkoz
tak a lap életének színvonalas folytatására . Köz
ben változott az olvasói érdeklődés is a sokáig
kényszerűségből homályban maradt teológiai,
bölcseleti, hittudományi igazságokat s fejlődést

szinte egyszerre kellett megismertetni és értékel
ni, s fel kellett tárni a magyar keresztény hagyo
mánynak azokat a gyökereit és hajtásait, ame
lyek felidézésére ugyancsak nem adatott mód . E
feladatokat csak a tényeket alaposan ismerő, a
nehéz időkben is tájékozódó tudósok és szakem
berek végezhették el, s ha végigtekintjük a lap el
múlt húsz évének példányait, láthatjuk, hogy az
egyetemes magyar tudomány legjobbjait sikerült
a főszerkesztőnek megnyernie, s jóvoltukból szá
zadról-századra tisztábban láthatjuk a vallásos
érzéstől áthatott tényeket és az Ómega-pont felé
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tartó folytonos fejlődést, amely még megtorpa
násaival is tanulságokat kínál.

A húsz éve tevékenykedő főszerkesztő az
egyházhoz való hűség garanciája. A Vatikánban
betöltött tisztségén és a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola főigazgatói megbízatá
sán túl a Vigilia is bizonyítéka ennek. A lap
mindenkor a vallásos érzület elmélyítését szol
gálja tanulmányaival, azt a nyomvonalat követ
ve, amelyet a katolikus egyház katekizmusa je
lölt ki, tartózkodva minden szélsőségtől és in
dulattól. Szil árdan és következetesen képviseli
és képviselteti a lapban a katolikus egyház ál
láspontját, de a szeretet és a nyitottság jegyé
ben, azaz krisztusi szellemben. Ezt az eszményt
és magatartást sugározzák a Vigiliának azok az
írásai is, amelyek szerzői mértékadó külföldi te
ológusok és gondolkodók. Óket részben szemé
lyesen sikerült megnyernie. Ez is már említett
tekintélyének bizonyítéka.

Minden ' Iap megújuló törekvése, hogy
igyekszik felkelteni a fiatalabb olvasók érdek
lődését is. Ez a törekvés kezdettől jellemzi
Lukács László szerkesztői tevékenységét. Uj
generációk nőnek föl, ízlésük, érdeklődésük is
más, mint a megel őz ök é. A felnövő tehetségek
közlésével megvalósította ezt a nemzedéki
"nyitást", amely egyike a legnehezebben telje
síthető vállalkozásoknak. Ugyanakkor meg
őrizte a Vigiliára mindig is jellemző sokszínű

séget. A hagyományok őrzését és feltámasztását
ugyancsak kötelességének érzi. E törekvésének
bizonyítéka, hogy ismételten visszaidézteti a
múlt század katolikus gondolkodóinak legjavát
Sík Sándortól Rónay Györgyön és Toldalagi Pá
Ion át Pilinszky Jánosig. Teszi ezt azért, mert az
említettek és a Vigiliát tekintéllyé tévő társaik
magatartása elkötelezettsége és egyházhűsége

máig eleven példa.
A Vigilia, mint minden más magyar folyóirat,

olykor anyagi nehézségekkel küzd. Az a tény,
hogy a lap máig él és megjelenik, elsősorban fő

szerkesztője érdeme, hiszen egyszemélyben a
lap szellemi ir ányit ója és menedzsere. Ez utóbbi
kötelme legalább olyan súlyos terheket ró rá, mint
a Vigilia irányvonalának kijelölése. Természetesen
e folyóirat sem nélkülözheti azt a támogatást,
amelyet évről évre adnak meg az erre illetékes
grémiumok. De hogy a Vigilia is megkapja, az
irányultságának, nyitottságának méltánylása és a
főszerkesztő munkájának is elismerése.

Hogy egy folyóirat irányítása emberpróbál ó.
azt a Vigilia múltja is bizonyítja. Sík Sándor,



Mihelics Vid és Rónay György halálában is sze
repet játszott az a kűzdelern, amelyet alapért
kellett vívniuk. Igaz, az övék másfajta harc volt,
hiszen ellenséges légkörben, állandó számonké
résektől szorongatva állították össze a lap vala
mennyi számát. Napjainkban a "megmaradá
sért" kell munkálkodni, de ez sem kis gond, bár
mindenkor számítani lehet a hűséges olvasók
megértésére és támogatására. A Vigilia minden

munkatársa és támogatója abban reménykedik,
azért imádkozik, hogy Lukács László töretlen
erővel és jó egészségben folytathassa tevékeny
ségét a lap élén ebben az évezredben is. Ehhez
kérjük továbbra is a Jóisten segítségét és áldásos
közreműködését: "Ad multos annos vigilans."

A VIGILIA MUNKATÁRSAI

A Vigilia alapítói mindjárt kezdetben megjelölte1< hármas célkitűzésüket: katolikus - magyar 
irodalmi lapot indítottak. Programjuk minden külső változás közepette is szerves fejlődésben bon
takozott tovább, lett egyre tágasabb és konkrétabb - s ma már élő hagyományként vallhatjuk a
magunkénak.

1. Az egyetemesség jegye'ben tágították és mély(tették a katolikus gondolkodást. Tágították:
az irodalom, sőt az emberi kultúra minden igaz érte1<ét igyekeztek felkutatni és felmutatni. És el
mélyítették: az Istent keresők és az Istenből élők számára egyaránt a misztika útjait tárták fel. A
szentek példáján tájékozódva keresték meg hétköznapi kereszténységünk lehetőségeit.

Az egyetemességnek ez az igénye minden törés nélkül belenőhetett a zsinattaljelentkező öku
menikus törekvésekbe, a keresztény egyházak között és az egész emberiség szintjén egyaránt. La
punk így válhatott a hetvenes években az egyre tágasabb és tudatosabb párbeszéd fórumává. Ma
kezdjük csak látni,mennyit kell még tennünk ahhoz, hogya különböző nézeteka közös ügyért vál
laltfelelősséggel 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 feladatunk maradt annak kutatdsa, hogyan lehet hitelesen
megélni az Evangélium szellemét. Eredményekre itt aligha juthatunk olvasóink, a keresztény élet
ben társaink segítsége, próbálkozásai, kritikdi, tehát közös erőfesz(tések nélkül.

2. A Vigilia megindulásával új hang csendült fel a magyar irodalom kórusában. Sok hang
szólt márakkor: egyenként gyönyörű értékek, együtt gazdag harmónia. Az évek során az élő ma
gyar irodalom legkiválóbbjai jelentkeztek itt írásukkal. Mégis sajátosan újat hozott: a müoészetnek,
ezen belül az irodalomnak keresztény indíttatású, spirituális ihletésű szemléletét, amely az iro
dalomnak (és az életnek) transzcendentális, Istenre nyl1ó mélyeit próbálja feltárni. Mindezt nem
azért, mintha önzően vagy hatalmaskodón megpróbálná kisajátítani az emberi világértékeit. Az iro
dalom gazdagabb, az ember emberebb. haezeka mélységek művészi formában megszólalnak benne.

3. A lap indulásakor francia példákon táje1<ozódott, egyetemes művészi és keresztény értékek
szolgálatára szegődött. De magyar földön, magyarul, a magyar kereszténység és irodalom közegé
ben jött létre. Az egész keresztény magyar múlt örökösének vallja magátma is, s e múlttal is a je
lent kívánja szolgálni, a magyarság őrzőinek legnemesebb hagyománya szerint. Magáénak érzi az
egész magyarság ügyét, mindazokét, akikmúltunkhoz és földünkhöz tartozónak, jelenünkért és jö
vőnkért felelősnek érzik magukat.

Lukács László: Virrasztók (Vigilia, 1985. 2., részlet)
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