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A VIGILIA KÖNYVKIADÁSI
TEVÉKENYSÉGE

A Vigilia már közvetlenül az indulása utáni
évektől kezdve könyvkiadási tevékenységet
is folytatott . E tevékenység első korszaka
1944 márciusáig, a német csapatok Magyar
országra történő bevonulásáig tartott, ami
kor a lap megjelenésének időleges szünete
lésével (magyarán: betiltásával) együtt a
könyvkiadás is megszűnt. Az 1946-0s újra
indulás után a megváltozott politikai körül
mények nem tették lehetöv é a könyvkiadás
folytatását. Kivételes esetnek tekinthető Saád
Béla, a folyóirat felelős kiadójának A zsinat
budapesti szemmel című könyve 1967-ben tör
tént megjelentetése. A könyvkiadási tevé
kenység felújítása Hegyi Béla érdeme, aki
nek 1982-ben a Vigilia,főszerkesztőjeként
sikerült kiharcolnia az Allami Egyházügyi
Hivatal illetékeseinél a könyvkiadási tevé
kenység engedélyezését. A Vigilia azóta is
rendszeresen ad ki teológiai és irodalmi
műveket. Elsősorban az immár tekintélyes
hagyományokkal rendelkező"Vigilia Köny
vek" és a "XX. századi keresztény gondol
kodók" sorozat keretében, de újabb sorozatok
indításával is. A könyvkiadási tevékenység
célja azonos a lap célkitűzéseivel: irodalmi és
teológiai munkák megjelentetésével igyek
szik hozzájárulni hit és kultúra, keresztény
ség és irodalom, hívők és nem hívők párbe
szédének elősegítéséhez.

*
A hazai katolikus szellemi életben új elkép
zelésekkel fellépő "neokatolikus" reform
nemzedék, amelynek meghatározó tagjai
már jelentős újságírói, könyvkiadói tapasz
talatot szereztek a Bangha Béla által meg
szervezett és irányított Központi Sajtóvál
lalat, valamint a Szent István Társulat
különböző lapjainál és kiadóinál, csak
hosszas küzdelmek után tudta megalapíta
ni független fórumát, a Vigiliát. (Kőzvetlen
előzményként említhető a Korunk Szava
szerkesztőségéből kiv ált csoportosulás,
amely létrehozta az Uj Kor című lapot,
majd onnét is kiválva a Vigiliát ). Az újon
nan indult folyóirat szellemi, erkölcsi és
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anyagi függetlenségre, határozott elképze
léseken alapuló önálló arculatra törekedett.
Ugyanakkor nem szigetelődhetett el, nem
is akart elszigetelődni más korabeli katoli
kus műhelyektől : a szerkesztők és a laphoz
közel álló szerzők más katolikus folyóira
tokban is rendszeresen publikáltak.

Mindezek alaposabb vizsgálata a két vi
lágháború közötti sajtótörténet és a katoli
kus szellemi , kulturális élet kutatásának
feladata. Itt most azért kellett erre kitérni,
mert meglepődve láthatjuk, hogy már a
Vigilia indulása előtt, 1934-től kezdve léte
zett egy "Vigilia-könyvek" elnevezésű so
rozat. A Magyar Kultúra, majd a katolikus
írókat és újságírókat tömörítőPázmány Pé
ter Irodalmi Társaság kiadásában 1938-ig
hat könyv látott napvilágot e sorozatban:
Giovanni Papini: G6g. (Ford. Nyisztor Zol
t án .) 1934.; Franccis Mauriac: A Frontenac
-misziérium. (Ford. Possonyi Lászl ó.) 1934.;
Gertrud Le Fort: A gett6b6l jött pápa. (Ford .
Ijjas Antal.) 1934.; Kühnelt-Leddihn Erik:
jezsuiták, nyárspolgárok, bolsevikok. (Ford .
Früchtl Ede.) 1935.; Paul Claudel: A selyem
cipő. (Ford., előszó Semjén Gyula.) 1935.;
Nyisztor Zoltán: Magyar G6g. 1936.; Paule
Régnier: Az elveszett drachma. (Ford. Trugly
Margit.) 1938.

E sorozat több kérdést is felvet : kitől

származik az elnevezés, amely - egyhangú
visszaemlékezések szerint a rövid életű

Vigile című francia lap nyomán - a később

induló folyóirat címlapjára került; milyen
szerepe volt, egyáltalán volt-e szerepe e so
rozat létrehozásában és irányításában Pos
sonyi Lászlónak azon túl, hogy Mauriac
-fordítása itt látott napvilágot. Az egyértel
mű, hogya sorozatban megjelent külföldi
szerzők a korabeli nyugati katolikus irodal
mi megújulás képviselői, amelynek szelle
miségéhez az induló Vigilia folyóirat is
szorosan kapcsolódott. Ma már nehéz fel
támi a lehetséges kapcsolódásokat, min
denesetre a mából visszanézve meglepő a
jezsuita Bangha Béla és Nyisztor Zoltán ál
tal irányított, harcos, antiszemita vonások
tói sem mentes, "diadalmas" katolicizmust
hirdető Magyar Kultúra által indított
"Vigilia-könyvek" elnevezésű sorozat léte.
(Hiszen az sem véletlen , hogy a Vigilia első



programadó írását nem Bangha pátertől

kérték a szerkesztők, hanem a piarista tu
dós Schütz Antaltól.)

Az induló Vigilia újszerű törekvéseinek,
önállóságának hangsúlyozását szolgálta a
már a harmincas években megindult
könyvkiadási tevékenység is. Elsősorban a
lap szellemiségét képviselő, a folyóiratban
rendszeresen publikáló szerzők könyvei je
lentek meg a folyóirat kiadásában, de ki
emelten fontos szerepet játszott külföldi
szerzők műveinek magyar nyelvű megje
lentetése is. A folyóirat által képviselt
irányvonal erősítése mellett a könyvkiadás
nagyban elősegítette a lap megjelenéséhez
szükséges anyagi feltételek biztosítását, az
anyagi függetlenségét és eladhatóságát is.
Possonyi László így emlékezett erre egy in
terjú során: "Akkor több tucat katolikus
lap jelent meg a nyolcmilliós országban, a
konkurencia is nagy volt, de a Vigilia úttö
rő irányát is kevesen értették meg. Hogya
lap ügynökölhető, eladható legyen, könyv
sorozatot is kellett az előfizetési díj mellé
ajánlanunk, mert évi 10-12 pengő előfizeté

si díj mellett az ügynökök nem dolgozhat
tak; a körülbelül 40 pengős összeg azonban
már megérte a fáradtságot, megemelkedett
az ügynökölési százalék. így sikerült a
Vigiliát a negyvenes évek elejére 6 OOO pél
dányon felül is terjeszteni" (Vigilia, 1973.
május, 331.).

A Vigilia kiadásában 1944-ig megjelent
könyvek között regények, verseskötetek és
tanulmánygyűjtemények, sőt ifjúsági köny
vek is szerepelnek, melyek egy része fordí
tás. A regények közöte említendő Just Béla:
Szagosmise (1940), Az eszelősök (1942), Ijjas
Antal: Széchenyi kapitány (1943) Possonyi
László: Szilágyi Irma (1944) című munkája,
valamint kortárs külföldi szerzők művei:

André Gide: A nők iskolája (1942), Thornton
Wilder: Sorsom az ég (1943), Georges Ber
nanos: A pokol kapuja (1943). A számos ver
seskötet közül is emeljünk ki néhányat:
Horváth Béla: Szabad!t6 angyal (1939), A cso
dálatos szőlőtő és a kis kanász viaskodása
(1941), Hol vagy te nép? (1942) Tűz Tamás:
Tisztaarannyal (1941), Két tenger közt (1943),
Végh György: Havas éjszakák (1941), Viharok
jönnek (1943), Hegedűs Zoltán: Szamosháti
ősz (1942). Máig fontos könyv a Rónay
György fordításában és kísérőtanulmányá

val megjelent Modern francia líra (1939)
című versantológia, amely jó néhány kor-

társ francia szerzőről először adott hírt Ma
gyarországon. Demény János Fehér Buda
című tanulmánykötete 1939-ben, Balla Bo
risz A lélek útjai című, cikkeket, tanulmá
nyokat és útirajzokat tartalmazó munkája
1942-ben jelent meg a Vigiliánál.

A tanulmánykötetek közül két gyűjte

mény emelkedik ki. 1938-ban látott napvi
lágot Just Béla szerkesztésében és fordítá
sában a Mi, eur6paiak című könyv, amely J.
Maritain, G. Bernanos, G. Marcel, H. Bel
loe, J. Huizinga, P. Wust és XII. Piusz pápa
írásait tartalmazza. A hét szerzőtó1 igen kü
lönböző témájú tanulmányokat közöl (pél
dául XII. Piusz Nagy Szent Albertről ír,
Maritain a civilizáció alkonyáról, Marcel a
hitről és hitetlenségről, Wust a nő metafizi
kai hivatásáról), a kötet mégis egységes
egész: a korokon és határokon átívelő euró
pai szellemiséget mutatja be. A mai katoli
kus irodalom kincsesháza (I-II. kötet, 1942)
című válogatás Possonyi László és' Just
Béla szerkesztésében jelent meg. Az első

kötet a hazai "katolikus irodalomból" válo
gat: többek között Balla Borisz, Harsányi
Lajos, Just Béla, Kállay Miklós, Mécs Lász
ló, Possonyi László, Rónay György, Sík
Sándor, Tűz Tamás írásait és verseit tartal
mazza. A második kötet a kortárs külföldi
irodalmat mutatja be: Belloc, Bernanos,
Mauriac, Papi ni, Péguy, Szolovjov, Undset
prózáját és Chesterton, Claudel, Jammes
verseit közli. E gyűjtemények a korabeli
magyar szellemi életben, a világháború
éveiben kivételes jelentőséggel bírtak, de a
mai olvasók számára is értékes, dokumen
tumértékű olvasmányok.

Említsük meg a mesekönyveket és ifjú
sági kiadványokat is. Végh György Neve
sincs (1942) című meséje mellett különösen
érdekes két könyv, amelyek az "Ifjúság
klasszikusai" sorozatban jelentek meg:
Cervantes: Don Quijote (1943) és Mark
Twain: Koldus és királyfi (1943) című műveit

Mándy Iván átdolgozásában jelentette meg
a Vigilia (Mándy Iván átdolgozásait Rába
György ismertette a folyóirat hasábjain),
Az 1944 húsvétjára megjelenő könyvek kö
zött hirdették Georges James Robin Hood és
H. Beecher Stowe Tamás bácsi(!) kunyh6ja
című népszerű könyveit is, szintén Mándy
Iván átdolgozásában, azonban a megjele
nésükre már nem kerülhetett sor (utóbbi
könyv 1945-ben az Athenaeum gondozásá
ban látott napvilágot),
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Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a
Vigilia könyvkiadási tevékenységének első

korszaka hűen tükrözte a lap célkitűzéseit.

Olyan könyvekkel és gyűjteményekkel gaz
dagította a hazai könyvkiadást, amelyek
megjelentetésére más egyházi kiadók nem
igen vállalkoztak volna. Kitekintést nyújtott
a kortárs európai irodalomra, és szinkron
ban volt a megújuló katolikus gondolkodás
sal, főleg a francia "renouveau catholique"
szellemiségével. Ugyanakkor népszerű ha
zai szerzők műveit is kiadta, továbbá fiatal
tehetségek pályakezdését is elősegítette első

versesköteteik megjelentetésével.

*'"
1982-ben gyökeresen megváltozott körül
mények között indult újra a Vigilia könyv
kiadási tevékenysége, A rendszerváltásig
tartó időszakbanaz Allami Egyházügyi Hi
vatal ellenőrzése alatt kellett hiánypótló,
igényes művekkel szolgálni a hívő - és
nem hívő - olvasókat. A hivatalos állami
szervek a Vigilia által tervezett könyveket
nem pusztán tartalmi szempontból cenzú
rázták. hanem az éves kiadványszámot is
maximálták: évente mindössze egy-egy
könyv kiadását engedélyezték. Ezért is je
lentek meg a Vigiliánál olyan könyvek,
amelyek több szerző műveit közölték egy
kötetben. Például a A szeretetró1 című kiad
vány hat teológus: Guardini, Pieper, Ratz
inger, Rahner, H. U. von Balthasar és
Vanier írásait tartalmazza, azaz valójában
hat önálló könyv egy kiadványban. A szel
lemi elnyomatás éveiben Pilinszky János és
Hamvas Béla, Simone Weil és Hans Urs
von Balthasar, Dsida Jenő és Sík Sándor
egy-egy könyve, a Török Endre szerkeszté
sében megjelent kétkötetes Az orosz vallás
bölcselet virágkora igazi szenzációt jelentett a
szűkös hazai piacon. Ugyanilyen sikeresek
voltak - és ma már beszerezhetetlenek - a
különböző vers- és prózaantológiák (Innen
és túl, Öroktüz, Fohászok és vallomások, Hang
szolit), amelyek irodalom és kereszténység
kapcsolatát, a modern keresztény szellemi
ségű, Isten-kereső irodalom értékeit vo
nultatták fel. A Vigilia 50 éves évfordulójára
kiadott Virrasztók című antológia a folyóirat
ban megjelent írásokból válogatva hűen

tükrözi, hogy a lap neves szerzők közremű

ködésével a szellemi elnyomatás évtizedei
ben is milyen fontos szerepet töltött be a
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magyar szellemi életben irodalmi, muve
szeti és teológiai szempontból egyaránt.

A rendszerváltás után lehetőség nyílt
arra, hogy a Vigilia cenzurális ellenőrzésés
a kiadványok számának külső korlátozása
nélkül, szabadon folytathassa könyvkiadá
si tevékenységét, hiánypótló művek kiadá
sával gazdagítsa a magyar könyvkiadást. A
második világháború után hazánkban alig
lehetett külföldi teológiai könyvekhez hoz
zájutni, magyar kiadásukra pedig egyálta
lán nem adódott lehetőség. A "XX. századi
keresztény gondolkodók" sorozat a fél év
százados hiány pótlását kezdte meg a leg
ismertebb kortárs teológusok, keresztény
gondolkodók egy-egy művének megjelen
tetésével. A kortárs teológia legújabb ered
ményeinek bemutatása mellett szintézisre
törekvő, összefoglaló munkákat is kiad a
Vigilia (A dogmatika kézikönyve, A katolikus
dogmatika lexikona), Figyelemmel kíséri az
egyház és a mai társadalom viszonyát, a
hazai keresztény értelmiség szerepvállalá
sának kérdéseit ("Keresztény szemrnel",
"Egyház a társadalomban"), a legújabb
lelkiségi mozgalmakat és egyházi közössé
geket (Vanier, Roger testvér), valamint igé
nyes lelkiségi, spirituális művek kiadására
is vállalkozik (Powell). A Sapientia Szerze
tesi Hittudományi Főiskolával együttmű

ködve a hazai felsőoktatásban is jól használ
ható művekkel segíti az egyetemi, főiskolai

oktatást, a felnövekvő generációk képzését
és tájékozódását. Emellett továbbra is meg
jelentet szépirodalmi könyveket, tanul
mánygyűjteményeket és antológiákat (pél
dául a Knrácsonyi áhítatot, Czeslaw Milosz,
Rónay László, Rónay György műveit).

A szerencsére egyre szaporodó keresz
tény könyvkiadók táborában a Vigilia 
szerény anyagi lehetőségeihezmérten - ma
is arra törekszik, hogy előmozdítsa hit és
kultúra, hívők és nem hívők párbeszédét, a
hazai keresztény gondolkodás és kritikai
kultúra fejlődését,és elősegítse a közelmúlt
tisztázását is. A II. Vatikáni zsinat szellemé
ben a katolikus hitigazságokhoz, az orto
doxiához való ragaszkodása, az európai
keresztény értékek őrzése mellett figyel az
"idők jeleire", igyekszik szembenézni ko
runk kihívásaival, a 21. század olyan égető

kulturális, társadalmi és szociális kérdései
vel, amelyek elől a modern kori keresz
ténység, a "nyitott kapuk egyháza" sem
térhet ki.



A VIGILIA KIADÁSÁBAN
1982 UT;\J'1 MEGJELENT

KONYVEK

VIGILIA-KÖNYVEK:

Pilinszky János: Szög és olaj. Próza. 1982.
Simone Weil: Ami személyes, és ami szent.

Válogatott írások. 1983. (2. jav. kiadás:
1998.)

Innen és túl. Versek az Isten-kereső ember-
ről. 1984. (2. kiadás: 1990.)

Virrasztók. A Yigilia ötven éve. 1985.
Dsida Jenő: Ut a Kálváriára. Válogatott
.. versek és prózai írások. 1985.
Oröktűz. Elbeszélések az Isten-kereső em

berről. 1986.
A szeretetről. (R. Guardini, J. Pieper, J.

Ratzinger, K. Rahner, H. U. von
Balthasar, J. Vanier írásai.) 1987.

A Megnemismert felhője. - Hans Urs von
Balthasar: A keresztény elmélkedés.
1987.

Hamvas Béla: Silentium. - Titkos jegyző

könyv. - Unicornis. 1987.
Az orosz vallásbölcselet virágkora. Tolsz

tojtól Bergyajevig. I-II. kötet. 1988. (2.
kiadás: 1999.)

Fohászok és vallomások. A világ legszebb
imái. 1988.

Sík Sándor: Válogatott költemények. 1989.
Sík Sándor: Kereszténység és irodalom. Vá

logatott írások. 1989.
Joseph Ratzinger: Beszélgetés a hitről

Vittorio Messorival. 1990.
Hang szólít. Isten-keresőversek a huszadik

század világirodaImából. 1993.
Rónay György: Interjúk, nyilatkozatok,

vallomások. 2004.

XX. SZÁZADI KERESZTÉNY
GONDOLKODÓK:

1. Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve.
A hit, a remény és a szeretet gyakorlása.
1993.

2. Jean Vanier: Férfinak és nőnek terem
tette. 1993.

3. Boros László: Megváltott lét. 1993.
4. Luigi Giussani: A modern ember vallá

si tudata. - A keresztény tapasztalat út
ján. 1994.

5. Yves Congar: Szeretem az egyházat.
1994.

6. Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés.
Pilinszky János fordításai. 1994.

7. Romano Guardini: Az újkor vége. - A
hatalom. 1994.

8. Jean Vanier: A közösség. A megbocsá
tás és az ünnep helye. 1995.

9. Henri de Lubac: Isten útjain. 1995.
10. [osef Pieper: A négy sarkalatos erény.

Okosság, igazságosság, bátorság, tartás
és mérték. 1996.

11. Walter Kasper: Jézus, a Krisztus. 1996.
12. Boros László: A halál misztériuma. Az

ember a végső döntés helyzetében.
1998.

13. Simone Weil: Szerencsétlenség és isten-
szeretet. Válogatott írások. 1998.

14. Luigi Giussani: A vallásos érzék. 1999.
15. Józef Tischner: Hogyan éljünk? 2001.
16. Luigi Giussani: A kereszténység kihívá

sának eredete. 2002.

VIGILIA-FÜZETEK:

1. Jelenits István: Élet és Evangélium.
1994.

2. Anton Gots: Isten az orvosom. 1996.
3. Anton Gots: Szenvedésemet örömre

váltottad. Az öregkor bölcsessége. 1998.
4. Gertrud von Le Fort: Utolsó a vérpa

don. 1999.
5. Alejandro Carcía-Durán: Chinchacho

ma Krisztusa. 2000.

KERESZTÉNY SZEMMEL:

1. A keresztény társadalmi tanítás. 1990.
2. A keresztény műveltségeszmény. 1990.
3. Kereszténység és közélet. 1991.

EGYHÁZ A TÁRSADALOMBAN:

1. Az egyház mozgástereiről a mai Ma
gyarországon. 1997.

2. A Francia Püspöki Kar: A hit hirdetése a
mai társadalomban. 1998.

SOROZATON KÍVÜL:

Vigilia. Repertórium (1935-1984). 1987.
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Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a
szerzetesrendek felszámolása Magyar
országon. Dokumentumok. 1990.

Mónika naplója. Egy szerzetesközösség
élete az üldöztetés éveiben. 1990.

Dr. Szántó Konrád OFM: Várjuk a Szerit
atyát. 1990.

Napról napra a Szentatyával. Elmélkedé
sek az év minden napjára. Fohászok és
imádságok. 1991.

Roger Schutz: Szeretetének tüze. 1991.
Iean-Francois Six: Charles de Foucauld.

1992.
Rónay László: Erkölcs és irodalom. A ma

gyar irodalom rövid története. 1993.
Mécs László: Anya kell! Versek lányokról

és anyákról. 1993.
Czeslaw Milosz: Szülőhazám, Európa.

1993.
A. Rotzetter - W. C. Van Dijk - T. Matura:

Assisi Szent Ferenc. A kezdet, és ami
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