
Visszapillantás

Háromnegyed évszázad, bő két emberöltő – már a történelemben sem parányi idő, nem-
hogy egy tíz évszázadra visszatekintő ország életében. Különösen akkor, ha ez az időszak
(is) – Kölcsey Ferenc kifejezésével – „a magyar nép zivataros századai” közé tartozott.
Ennyi esztendő több, mint a magyar emberek átlagéletkora, de meghaladja a magyar fo-
lyóiratok többségének fennállási idejét is. A hosszú élet persze önmagában még nem érdem,
csak akkor az, ha tartalmas és értelmes életfolyamot ível át.

Érthető, ha a Vigilia hálával és örömmel, az elődök iránti tisztelettel tekint vissza fennál-
lásának 75 esztendejére, hiszen 1935 februárjában, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére
jelent meg a lap első száma. Egy havi folyóirat persze szinte észrevehetetlenül apró szál
egy nemzet életében, fonala szinte elvész még a nemzet kultúrájának, irodalmának, egyház -
tör ténetének szövedékében is. Ez a 75 év azonban Magyarország életében megrázó és meg-
ha tározó időket foglal magában. Három olyan korszakot ível át, amelyet az évszámok ön-
ma gukban is megidéznek mindnyájunkban: 1935–1945; 1946–1989; 1990–2009.

A Vigiliát azonban nemcsak fennállásának hossza teszi egyedülállóvá a magyar folyó-
iratok palettáján, hanem az a sajátos szintézis is, amelyet az „alapító atyák” – Aradi Zsolt,
Balla Borisz és Possonyi László – a lap indításakor maguk elé tűztek: irodalom és teológia,
kultúra és kereszténység, világ és egyház, ráció és misztika szintézisét. A lap egymást váltó
szerkesztői a változó idők közepette is mindig ennek a szintézisnek megteremtésére töre-
kedtek. Közülük mégis messze kimagaslik Sík Sándor és Rónay György alakja – ők ketten
munkásságukkal és személyiségükkel is mintegy szimbolizálják azt, amit a Vigilia jelent.
Sík Sándor az irodalmi életben és az egyházban is már a háború előtt hatalmas tekintélyre
tett szert mélyen humánus, szeretetre méltó egyéniségével – méltán kérték fel őt a főszer-
kesztői feladatra 1946-ban. Rónay György a kezdetektől jelen volt a lapban írásaival, később
szerkesztőként is, amíg a hatalom el nem távolította Sík Sándor mellől. Szellemisége meg-
határozta a lap arculatát. Főszerkesztőségének sajnálatosan rövid ideje – 1969-től korai ha-
láláig, 1978-ig – a lap fénykorává lett.

Jubileumi számunkkal a nagy elődök előtt kívánunk tisztelegni. Azokból a lapban meg-
jelent írásokból – versekből, elbeszélésekből, tanulmányokból, vallomásokból – állítottuk
össze ezt az (emlék)számot, amelyeknek szerzői már nincsenek az élők sorában. A terjedel -
mi korlátok nem tették lehetővé, hogy hosszabb írásokkal külön is kiemeljük azokat, akik
meg határozó egyéniségei voltak a lapnak. Inkább arra törekedtünk, hogy egyfajta körképet
adjunk: megidézzük az elmúlt évtizedek szellemi életének azokat a személyiségeit, akik írá-
saikkal a lapot gazdagították.

Gyönyörű örökség ez, hatalmas ajándék, amely azonban felelősséget ró az utódokra, a
lap szerkesztőire, szerzőire, de olvasóira is, hiszen „a múlt kötelez”.

Lukács László
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