
A VIGILIA ÉVTIZEDEI IV. (1978 után)

(Doromby Károly főszerkesztősége) Rónay György
halának éve, 1978, a Vigilia történetének máig
legtöbbre értékelt évtizedét zárta le. Rónay —
ahogy arról az előző fejezetben szó volt — az
„egyetemes” magyar irodalom és kultúra szá-
mára nyitotta meg a lapot, s tegyük hozzá: azt
a katolikus irodalmat és kultúrát, amit a Vigilia a
kommunizmus évtizedeiben is hűen gondozott,
a magyar irodalom és kultúra szerves részévé
tette. Az, hogy a felelős szerkesztő halála a nagy
korszak végét jelenti-e, főként azon múlott, hogy
utódai képesek-e folytatni azt a munkát, amit ő
megkezdett. Az új főszerkesztő, Doromby Ká -
roly személye reményt adott arra, hogy a foly-
tonosság töretlen marad. Doromby egy évvel
volt idősebb Rónaynál, 1912-ben született, s pá-
lyáját a két világháború közötti magyar katoli-
kus lapokban, a Korunk Szavában, az Új Korban
és a Nemzeti Újságban kezdte. Az 1946-ban új-
rainduló Vigilia szerkesztőségének tagja, az ak-
kori felelős szerkesztőnek, Sík Sándornak, majd
utódainak Mihelics Vidnek és Rónay Györgynek
is aktív munkatársa, s a modern német irodalom
fordítója volt. „Sík Sándor bizalmasa volt, ő se-
géd kezett az akkor már súlyos beteg tartomány -
főnök verseskötetének összeállításában, akárcsak
Rónay Györgynek Michelangelo költeményeinek
tolmácsolásában. Az egyetemes magyar iroda-
lom neki is köszönheti Heinrich Böll felfedezé-
sét” — olvashatjuk róla a Vigilia 2006. szeptem-
beri számában közölt nekrológban.1 Doromby a
Vi gilia törzsasztalának szervezője s a társaság
aktív tagja is volt, ahol a pályájukat kezdő fiata-
lok találkozhattak, eszmét cserélhettek a már be-
futott, neves írókkal, művészekkel: „Szükség -
sze rűen ismertem meg őt itt — írja róla Ungváry
Rudolf —, Kerényi Grácia, Mészöly, Mándy, Ott -
lik, Pilinszky és mások társaságában, akik akko-
riban főleg csak a Vigilia szerzői lehettek. Addig
csak magánlakások mélyén tartott esteken olvas -
tam fel hozzám hasonló írókkal együtt a meg je-
lenés minden reménye nélkül. Földalatti, vissz-
hangtalan irodalom volt ez. Az építészpincében
végre találkoztam az elődeimmel. Ő közölte első
elbeszéléseimet, és 1965-től az ő jóvoltából le-
hettem évekig a Vigilia filmkritikusa.”2

Doromby Károly főszerkesztőségének két éve
alatt azt a munkát folytatta, amit Rónay György
elkezdett. Megőrizve a lap régi szerzői gárdáját
megjelenési lehetőséget biztosított pályájuk kez-
detén járó fiatalok számára is. Filozófia esszék-

kel jelent meg ezekben az években a Vigiliában
Tamás Gáspár Miklós, T. S Eliot Simone Weilről
szóló írásának fordításával Szegedy-Maszák
Mihály, a legfiatalabb költő generációból Sajó
László és Fecske Csaba versei jelentek meg, s a
hetvenes évek végétől jó ideig rendszeres szer-
ző je lett a lapnak a Nyugaton élő Major-Zala La jos.
Az egyes lapszámok jellemzően egy-egy temati-
kus blokk köré csoportosultak. A teljesség igénye
nélkül: Móricz Zsigmond életműve (1979/8), az
öregség (1979/10), Simone Weil (1979/11),
Ferenczi Béni (1979/12), Heidegger filozófiája
(1980/3), Faludi Ferenc életműve (1980/5). Az
1979. évi januári szám a misztika problematiká-
ját járta körül, Keresztes Szent Jánostól, Angelus
Silesiustól és Dag Hammarskjöld, egykori ENSZ
főtitkártól olvashatunk ebben a számban misz-
tikus elmélkedéseket, Erdő Péter a teológia felől
közelít a témához, s Fila Béla bevezető tanulmá-
nyával és fordításában a neves francia filozófus,
a századelőn a francia konvertitákra is nagy ha-
tást gyakorló Henri Bergson keresztény miszti-
káról szóló értekezését olvashatjuk. A márciusi
szám az egykori főszerkesztőnek, Rónay György -
nek állít emléket. A főszerkesztői bevezető után
Rónay pályatársai és munkatársai (Takáts Gyu la,
Belon Gellért, Nemes Nagy Ágnes, Fáy Fe renc,
Mándy Iván, Vargha Kálmán, Major-Zala La jos
és Lukács László) emlékeznek a néhai főszer -
kesztőre. Rónay László Szabolcsi Miklós Érik a
fény című 1977-ben megjelent könyvét mint Ró -
nay György utolsó olvasmányát mutatja be, kö-
zölve írásában édesapja könyvhöz írt jegyzeteit.
S szintén ebben a számban találjuk Pergel Ferenc
Rónay Györggyel készült beszélgetésének rész-
letét. Rónay György a következő hónapokban is
„jelen van” a Vigilia hasábjain, részben a hagya-
tékból közölt írásainak, részben pedig a róla és
műveiről szóló írásoknak köszönhetően. A pár-
duc és a gödölye című regényének, illetve a posz-
tumusz megjelent A kert című kötetének kritikái
ezekre a hónapokra esnek, de a következő évek-
ben, évtizedekben is — elsősorban évfordulók-
hoz kötve — a Vigilia a Rónay György-recepció
máig legfontosabb fóruma maradt.3 Az 1980. évi
februári szám középpontjában Babits állt, Alsze -
ghy Zsoltnak, a két világháború közötti irodalmi
élet meghatározó katolikus irodalomtörténé szé -
nek tollából a Babits-életművet elemző tanul-
mánnyal, Gál István Babits és Itália című írásával,
melyhez két addig publikálatlan olasz temati-
kájú Babits-vers kacsolódott, s Rónay László Zelk
Zoltán Babits-versét elemző dolgozatával. Ezek a
kiragadott példák is mutatják, hogy a Doromby
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Károly főszerkesztésével megjelent Vigilia —
ha Doromby ezt külön főszerkesztői program-
cikkben nem is publikálta — irodalmi érték-
rendjében és a keresztény hagyományok ápolá-
sában is Rónay örökségét folytatta. Azt is meg
kell azonban jegyezni, hogy noha továbbra is kri-
tikai figyelemmel kísérték a hazai irodalmi, kép-
zőművészeti, színházi és zenei élet fontosabb
eseményeit, a lap rovatszerkezete egyszerűbb,
szegényesebb lett, s a Honismeret címen bevezetni
kívánt új rovat is rövid életűnek bizonyult.

(Hegyi Béla főszerkesztősége) 1980 augusztusától új
főszerkesztő került a Vigilia élére, az eredetileg
állatorvosi végzettségű, majd a budapesti egye-
 tem bölcsész karán és az orvosi egyetemen pszi-
chológiát és esztétikát is hallgató, s a marxista
esti egyetem filozófia szakát és az újság író iskolát
is sikeresen elvégző,4 a Vigiliánál Rónay György
főszerkesztősége óta aktív munkát vég ző, a ke-
resztény és marxista párbeszédet több írásában,
különösen interjúiban sikeresen megvalósító He -
gyi Béla lett. Doromby Károly hetvene dik szüle-
tésnapja alkalmából vele készült beszél getésben
úgy emlékszik vissza a főszerkesztőváltásra,
hogy már a vele egykorú Rónay Györggyel meg-
egyez tek abban, hogy egyszerre fognak nyug-
díjba vonul ni. Ezt a tervüket Rónay váratlan ha-
lála hiúsította meg, aki vele egyetértésben Hegyi
Bélát szerette volna utódjának, de ahhoz, hogy
Hegyi felkészüljön a feladatra, idő kellett, s
ebben az átmeneti időszakban vállalta ő a fő-
szerkesztőséget.5 Hegyi a Vigilia következő évi
januári számá ban tette közzé főszerkesztői prog-
ramját A Vi gilia mai feladatai címmel. Program-
cikkében pontosan számot vetett a lap hagyo-
mányaival, azokkal az értékekkel, melyeket
elődei, Possonyi László, Sík Sándor, majd Rónay
György képviseltek, s mérlegelte azokat a politi-
kai és egyházi tényezőket, körülményeket, me-
lyek a lap megjelenését az utóbbi évtizedekben
meghatározták. A lap főprofilját a következőkép -
pen definiálta: „A Vigi lia a hívő magyar értelmi-
ség — világiak és pa pok — folyóirata. Egyházi
jellegű sajtóorgánum, mely nem csupán az egy-
ház mint intézmény lapja, nem csak a »hivatalos«
véleményt képvise li — természetesen helyt ad
annak is —, hanem elsősorban a hívő közösség ér-
dekeit és nézeteit. De magától értetődően mind-
azokhoz szólni kíván és mindazokkal szót érteni
szeretne — világnézeti és vallási hovatartozástól
függetlenül —, akik érdeklődéssel figyelik mun-
kánkat; akiknek fontos az egyház és a keresz-
ténység dolga itt és most: a világgal s az országgal
való kapcsolata éppúgy, mint a párbeszéd eleven
ügye; akikkel — ha nem is osztozhatnak tenni-
valónkban — összefűz minket az egyetemesség,

a hazaszeretet és a humanitás gondolata.”6 Noha
a hatvanas évek vége óta megjelenő Teológia
című hittudományi szaklap már részben átvette
a teológiai tárgyú szakszövegek publikálásának
feladatát, Hegyi továbbra is szükségesnek tartja
a II. Vatikáni zsinat szellemiségében születő, köz-
érthető nyelven megírt hitismereti írások közlé-
sét, s a magyar katolicizmus múltjának feltárá-
sát, s a nemzeti történelem sajátosan keresztény
értékeinek felmutatását. Hegyi az irodalommal
kapcso latos programpontját ekképpen határozza
meg: „Fontos nekünk az élő magyar irodalom egé-
sze: az is, ami itthon születik — Vas Istvántól
Keresztury Dezsőig és Ottlik Gézától Nemes
Nagy Ágnesig — és az is, amit külföldön művel -
nek — Fáy Ferenctől Cs. Szabó Lászlóig és Sütő
Andrástól Tűz Tamásig —, mert mindez együtt
és egyszerre alkotja a magyar irodalmat. A Vigi -
lia mindig hivatásának tartotta, hogy ezt a teljes -
séget — lehetőségeihez mérten — tisztességgel
szolgálja. De ugyanilyen fontos nekünk a magyar
irodalmi hagyomány is — Szent Gellérttől Sík
Sándorig és Balassitól József Attiláig —, amely
világnézeteket szembesít, de egyben össze is köt
egymással a közösen vállalt haza és az egyete-
mes értékekben való közös eligazodás rendjé-
ben.”7 Hegyi Béla főszerkesztői programja tehát
a Vigilia ekkor már majdnem félévszázados ha-
gyományának a továbbvitelét, s a Sík Sándor és
Rónay György által képviselt nyitott irodalom-
szemlélet megvalósulását ígérte. Érdemes azon-
ban megfigyelni azt is, hogy — bár idézi Sík
1946-os beköszöntő írását s a katolikus írók, köl-
tők helyzetével és szerepvállalásával kapcsola-
tos megállapításait — külön mégsem említi a ka-
tolikus irodalmat, Sík és Tűz Tamás említése
viszont azt sejteti, hogy ő is — miként Rónay —
„a magyar irodalom egészé”-nek részeként ér-
tette azt.

Mivel a lap impresszuma csak a laptulajdo-
nost, a kiadót és a felelős szerkesztőt tünteti fel,
ezért a szerkesztőség összetétele csak a vissza-
emlékezésekből deríthető ki. A lap tulajdonosa to-
vábbra is az Actio Catholica volt, a lapkiadó 1983-
ban bekövetkezett halálig a szervezet igazgatója
Várkonyi Imre maradt, ezt követően a kiadói fel-
adatokat és jogokat az Új Ember felelős szerkesz-
tője, Magyar Ferenc gyakorolta. A szerkesztői
munkát a főszerkesztő mellett Szöllősi Zoltán
költő, Váczi Tamás esztéta, zenekritikus és (egy
ideig) Bálint B. András hírlapíró végez te,8 a teo-
lógiai tárgyú írások szerkesztője Nyíri Tamás,
majd Gál Ferenc volt. Hegyi főszerkesztőségének
idején került sor szerkesztőbizottság felállítására
is. Számtalan személyes konfliktus forrása lett
a következő években a szerkesztőbizottság és a
szerkesztőség jogkörének tisztázatlansága, mely
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végül 1984 februárjára Hegyi Béla Lékai László
bíboros általi felmentéséhez vezetett.9

Áttekintve a Vigilia Hegyi által szerkesztett
négy évfolyamát megállapíthatjuk, hogy a lap va-
lóban színvonalas olvasmányt adott a hívő, és a hí-
vőkkel való párbeszédre nyitott értelmiség kezébe.
A főszerkesztő továbbvitte a tematikus szerkesz-
tés elvét. Részben olyan társadalmi szem pontból
fontos és aktuális tematikát állított időről időre a
középpontba, mely a magyar értelmiség egészé-
nek érdeklődésére számot tarthatott. Már az első,
Hegyi főszerkesztésével megjelent, 1980. augusz-
tusi szám Bibó Istvánnal foglalkozik, Ke resztury
Dezső írása mellett közlik Bibó Az állam hatalom el-
választása egykor és most című tanulmányát. Terí-
tékre került a mozgáskorlátozottak hely zete,10 az
októberi szám a magyarországi cigányság életé-
vel foglakozott, s igyekezett felmutatni a cigány
kultúra értékeit, verset közöltek roma költőktől
(például Choli Daróczi Józseftől) és beszélgetést
Szakcsi Lakatos Bélával. A vallási tematikát alap-
vetően a Zsinat szelleme határozta meg. 1982-ben
többek között az ökumenizmus témájával, a há-
zasság, a család és az egyház viszonyának kérdé-
sével, Szent Ferenccel, valamint különösen nagy
visszhangot kiváltva a zsidó-keresztény párbe-
széddel foglalkozott a lap, de a következő évben
külön tematikus blokk ban tárgyalták az 1946-ban
betiltott KALOT történetét és Pázmány életmű-
vét is, az augusztusi szám írásai pedig Szent Ist -
vánnal és az Ár pád-házzal foglakoztak. A lap ha-
gyományainak meg felelően kiemelt figyelmet
szenteltek a társművészeteknek. 1981-ben, Bar -
tók születésének centenáriumán külön temati-
kus számmal tisztelegtek a világhírű zeneszerző
személye és életműve előtt, s nem maradt el a
Kodály-évfordulóról való megemlékezés sem, s
külön lapszám méltatta Huszárik Zoltán film-
rendező életművét is.

Irodalomtörténeti szempontból legérdeke-
sebb a Pilinszky halának emlékére szerkesztett,
1981. évi decemberi szám. A májusban elhunyt
költő életművét elemző írások, esszék (például
Török Endre Ártatlanság és próbatétel című írása
és Angyalosi Gergely Pilinszky Költemény című
versét elemző tanulmánya), s a Pilinszkynek de-
dikált versek mellett kortársak emlékeztek a köl-
tőre, többek között Ágh István, Doromby Károly,
Hernádi Gyula, Kerényi Grácia, Király István,
Kocsis Zoltán, Mándy Iván, Tamás Gáspár Mik -
lós, Vasadi Péter és Vidor Miklós. Bárdos László
fordításában olvasható volt Pilinszkynek a Fran-
cia Rádió számára adott rövid nyilatkozata, va-
lamint Forgács Rezsőnek a költővel készült in-
terjúja. A Pilinszky életmű zenei hatástörténetét
nemcsak Kocsis Zoltán visszaemlékezése mu-
tatta be, hanem Kurtág Györgynek a Kapcsolat

című Pilinszky-versre írt zeneművének kottája
is, s külön érdekessége az emlékezéseknek Hu -
szá rik Zoltán Pilinszkyről készült rajza.

Figyelemre méltó a nyolcvanas évek első fe-
lében pályájuk elején járó irodalomtörténészek,
esztéták publikálása a Vigiliában. Az előbb em-
lített Angyalosi Gergelyen kívül Erdődy Edit, a
régi magyaros Madas Edit, Tüskés Gábor, Csű-
rös Miklós tanulmányai jelennek meg. Földényi
F. Lászlótól teológiai és filozófiai tematikájú írá-
sokat publikál a lap, Szilágyi Ákos Pilinszky lí-
rájáról értekezik, Bacsó Béla pedig József Attila
Remény telenül című versét elemzi. Ezektől az
évektől kezdve lesz rendszeres szerzője a lapnak
Balassa Péter is, akinek Babits Psychoanalysis
Christiana járól és később Pilinszky Harmadnapon
kötetéről írt tanulmányai a mai napig a költők
recepciójának kitüntetett állomásait jelentik. Az
idősebb irodalomtörténész-generáció tagjai (Ko-
vács Sán dor Iván, az iskoladrámák kutatója Ki -
li án Ist ván, Ungvári Tamás, a Nyugaton élő
Gömöri György, a szlavista Török Endre) is kép-
viseltetik magukat, s a lap régi szerzői (Rónay
László, Pomogáts Béla, Beney Zsuzsa, Vargha
Kálmán) is rendszeresen publikálnak. Ha a Vi -
gi lia most tárgyalt négy évének szépirodalmi
anyagát vizsgáljuk, akkor hasonló megállapítá-
sokat tehetünk. Egyrészt ugyanis a lap megtar-
totta régi szerzőit, másrészt viszont új, fiatal
vagy korábban itt még nem publikált szerzők-
nek is megjelenést biztosított: Mezey Katalin,
Oláh János, Orbán Ottó, Báthori Csaba, Zalán Ti -
bor, Kun Ár pád és a jezsuita költő Sajgó Szabolcs
nevét emelhetjük ki, de Mezey Katalin bevezető
soraival itt jelentek meg először az akkor még
gimnazista Vörös István versei, aki hamarosan
már saját barátjának, Tengerdi Tibornak a ver-
seit mutatja be a Vigilia olvasóinak. A lap to-
vábbra is kiemelt figyelmet szentelt a nyugati
magyar irodalomnak. Rónay László Magyar köl-
tők nyugaton címmel közölt írói, költői portréi-
ban tárgyalja Tűz Tamás, Major-Zala Lajos, Ha -
tár Győző és Márai Sándor életművét, s az
említett szerzőktől műveket is közöl a lap, csak-
úgy mint Faludy Györgytől. A fordítások aránya
a szépirodalmi szövegeken belül továbbra is cse-
kélyebb, amiből az is következik, hogy a Vigilia
már nem tudta betölteni azt a világirodalmi köz-
vetítő szerepet, ami az ötvenes években még
egyik meghatározó profilja volt a lapnak.

Mindazonáltal Hegyi Béla főszerkesztőségé-
nek idején a Vigilia folyamatosan átalakult, ro-
vatszerkezete gazdagodott, a lap tördelése, kül ső
megjelenése színvonalasabb lett. Ez a külsőben
és a belső tartalomban megmutatkozó színvo-
nal-emelkedés azonban nem nyerte el olvasókö-
zönség osztatlan elismerését. A lap utolsó lap-
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jain vagy hátsó borítóján közölt olvasói levelek
között, az elismerő megjegyzéséken túl, akad
nem egy olyan is, mely a lap értelmiségi olvasó-
réteget megcélzó speciális tematikája miatt a
megrendelések lemondásáról értesít.

(Lukács László főszerkesztősége — a nyolcvanas évek
második fele) 1984-es kinevezésétől napjainkig a
Vigilia főszerkesztője a piarista Lukács László.
Ez a huszonhat év egy újabb nagy fordulópontot
foglal magában Magyarország történetében,
mely azonban sokkal kevésbé jelentett törést a
lap történetében, mint a korábbi történelmi kor-
fordulók. A Vigilia nyolcvanas években megje-
lent számait olvasva már a rendszerváltozás előtt
érezhető volt, hogy az a hatalmi gépezet, mely
az Állami Egyházügyi Hivatal felügyeleti tevé-
kenységén keresztül még a hatvanas években is
igen szigorúan megszabta a lapszerkesztés ke-
reteit, s beleszólt a lapszámok tartalmi összeté-
telébe is, gyengülni kezdett. Doromby Károly
visszaemlékezése szerint már a hatvanas évek
közepétől nem kellett a Vigilia megjelenő lap-
számait előzetesen bemutatni a ÁEH-ban,11 s ha
volt is utólagos számonkérés, a nyolcvanas évekre
ez a nyomás lényegesen csökkenhetett, hiszen
egyre kevésbé kellett megtenni a hatalom felé
azokat a „tiszteletköröket”, melyek a hetvenes
években még elengedhetetlenek voltak. S noha
még Hegyi Béla főszerkesztőségének idején kü -
lön tematikus blokkban emlékeztek meg egy-
házi és állami vezetők az állam és az egyház
meg egyezésének harmincadik évfordulójáról, s
külön köszöntőben méltatta a lap Miklós Imrét,
az ÁEH elnökét államtitkári kinevezésének ju-
bileumán, az áprilisi lapszámban már a húsvét
ünnepéről volt szó, hazánk felszabadulásának s
a kommunizmus gazdasági és társadalmi mo-
dernizációjának méltatása helyett.

Az új főszerkesztő hivatalba lépésének első
évére esett a Vigilia alapításának ötvenéves ju-
bileuma. Ha a félévszázados ünnep nem is kapott
akkora nemzetközi publicitást, mint a húsz év -
vel korábbi, a lap méltón ünnepelt. A februári
szám a megszokott nyolcvan oldalas terjedelem
helyett százhuszonnyolc oldal terjedelemben je-
lent meg. A főpapi köszöntések és a főszerkesztői
bevezető után az Emlékezések című blokk szer zői
a lap történetének egy-egy részletét, s a Vigi li ához
fűződő személyes kapcsolatukat elevenítették
fel, Károlyi Amy, Weöres Sándor, Rába György,
Csanád Béla pedig versekkel emlékezett. Arcké-
pek cím alatt összegyűjtött szövegek által a Vi -
gilia múltjának meghatározó szerkesztő egyéni-
ségeinek, Possonyi Lászlónak, Sík Sándornak,
Mécs Lászlónak és Rónay Györgynek az alakja
elevenedett meg, Doromby Károly Elmosódó arc-

képek című írása emlékezett meg a lap egykori
szerkesztőiről Aradi Zsoltról, Juhász Vilmosról,
a francia irodalom tudósáról Eckhardt Sándor -
ról, a piarista történész Balanyi Györgyről és a
bencés Borbély Kamilról. A Vigiliának szeretettel
cím alatt versek és prózai írások jelentek meg
többek között Vas Istvántól, Zelk Zoltántól Sőtér
Istvántól, Czigány Györgytől, Mándy Ivántól,
Pálos Rozitától és Szabó Magdától. A február 15-
én a Kossuth Klubban rendezett ünnepi műsor
igen illusztris író- és művészgárdát vonultatott fel.
A főszerkesztő Lukács László köszöntője után fel-
lépett Rába György, Rónay László, Vasa di Péter,
Mészöly Miklós, Pomogáts Béla, Lengyel Balázs,
Esterházy Péter, Csanád Béla, Szöl lő si Zoltán,
Nádas Péter, Kalász Márton, Mándy Iván, Jelenits
István, Nemes Nagy Ágnes és Nyíri Tamás. A kor-
társ komolyzenét a Tomkins együttes, Kurtág
György, Kocsis Zoltán és Peré nyi Miklós képvi-
selte, az ő előadásukban Bach-, Gabriel Fauré-,
Schubert-darabok és Kurtág Pi linsz ky verseire írt
művei szólaltak meg. Az ünnepi műsor szövegeit
a Vigilia jubileumi évfolyamának számai közöl-
ték. Lukács László köszöntőjében, mely egyben
főszerkesztői beköszöntő is volt, a lap hagyomá-
nyainak vállalását és eredeti programjának to-
vábbvitelét ígérte: „A lap megteremtői indulás-
kor gazadag jelentésű szimbólumot választottak
címül. A VIGILIA a keresztény szóhasználatban
a nagyobb ünnepek előtti nap, előkészület az
ünnepre. A lap az ünnep szolgálatába szegődött,
elvállalva az ünnepet megelőző fáradságos és
sokszor látszat nélküli munkát. Minden ünnep
— ha igazán az — mélységesen emberi, s mint
minden mélységesen emberi, hordoz valamit az
isteniből. Amikor a Vigilia írógárdája egyszerre
vállalta el a kultúra és a kereszténység, a művé-
szet és a hit művelését, látszólag nehéz szintézis
terhét vette magára — valójában olyan termé-
szetes egységnek nyitott szellemi műhelyt, ahon-
 nan egyként szolgálhatta a magyar földön ter-
mett kereszténységet és kultúrát: az embert, aki
születése és sorsválasztása jogán egyaránt ma-
gyarként és magyarul él.”12

A lapszerkesztés szabadságának a kiteljese-
dése az évtized második felében folytatódott, ez
lehetővé tette azt, hogy a Vigiliának az a nyitott -
sága, melyet Rónay György kialakított, megőr-
ződjék, sőt kiteljesedjék, s ez a személetforma a
következő évtizedekben is a lap tartalmi sokszí-
nűségének és színvonalának alapja lehessen. Ha
megvizsgáljuk a nyolcvanas évek második felé-
ben a Vigiliában megjelent szerzők névsorát,
akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a lap feleke-
zeti és világnézeti kötöttségektől függetlenül
publikációs lehetőséget biztosított a magyaror-
szági, valamint határon túli irodalmi és szellemi
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élet jelentős része számára. Ha az írók, költők
névsorát tekintjük a lap régi és állandó szerzői
mellett megtaláljuk Lászlóffy Ala dárt, Csorba
Győzőt, Lázár Ervint, ismét gyak ran megjelen-
nek Mészöly Miklós írásai,13 ő mutatja be
Kukorelly Endrét, akinek versei jelennek meg a
Vigiliában, de publikál itt Csoóri Sándor, Ká -
nyádi Sándor, Petőcz András, Szentmihályi Sza -
bó Péter, Szőcs Géza, Végel László, Keresztes
Szent Jánost fordít és saját írásokat is közöl Ta-
kács Zsuzsa, versei jelennek meg Rapai Ágnes -
nek, Bertók Lászlónak, megjelenik Szakonyi
Károly, Vathy Zsuzsa, Deák László, Györe Ba -
lázs, Márton László, Tábor Ádám, Tatár Sándor,
Tornai József, Villányi László, Balázs Attila, Ru -
bin Szilárd, Czakó Gábor, Dobai Péter, Horgas
Béla, Balla D. Károly s a filozófus Mezei Balázs
verseit publikálja a lap, fordításokkal, majd saját
versekkel van jelen a lapban Ferencz Győző.
Bod nár György Rónay György regényéről, míg
Bojtár Endre Czeslaw Miłoszról, Hargittay Emil
Pázmányról értekezik, Veres András az MTA
Irodalomtudományi Intézetében folyó értékel-
méleti kutatások eredményeiből közöl tanul-
mányt Értékfelismerés az irodalomértésben címmel,
a folytatódó Márai-recepciót Rónay László, Sze -
ge dy-Maszák Mihály és Baránszky Jób László
tanulmányai reprezentálják, Szörényi László
Bécs szimbolikus szerepét elemzi Krúdy művei -
ben. Ebben a bő fél évtizedben kritikákat ír a Vi -
gilia számára Angyalosi Gergely, Bárdos László,
Gyurkovics Tibor, Kilián István, Domokos Má-
tyás, Ruttkay Helga, Erdődy Edit, Vásárhelyi
Miklós, Rónay László, Károlyi Csaba, Dékány
Endre, Földényi F. László, Pomogáts Béla, Kö-
rösi Zoltán, zenekritikákat Kocsis Zoltán és Fáy
Miklós, színházi kritikákat Erdődy Edit, Tarján
Tamás, Tábor Ádám és Sőtér István, képzőmű-
vészeti kiállításokról számol be Lukácsy Sándor.
Az újonnan bevezetett Mai meditációk rovatban
többek között Balassa Péter, Esterházy Péter, Cs.
Szabó László, Török Endre, Czakó Gábor, Nádas
Péter, Hamvas Béla, Alexa Károly, Eisemann
György, Kemény Katalin, Vasadi Péter és Bor-
bély Szilárd elmélkedései olvashatók.

A nyolcvanas évek elején indult újra a Vigilia
könyvkiadása. A szerkesztői bejelentés szerint a
könyvkiadás újraindítása egyrészt „az állam és
az egyház jó viszonyának” a reprezentációja
lesz, másrészt viszont hozzájárul a lap rentábilis
működtetéséhez.14 Olyan könyvek kiadását ter-
vezték, melyek nem vágnak az egyházi kiadók
profiljába, s az állami kiadók tervei között sem
szerepelnek. Az évente egy-egy kötetre tervezett
kiadványok közül az első Pilinszky János Jele -
nits István által szerkesztett Szög és olaj című vá-
logatott publicisztikai írásokat tartalmazó kötete

volt, mely 1982-ben jelent meg, majd ezt követte
Simone Weil Reisinger János által fordított Ami
sze mélyes, és ami szent című könyve. Mivel az Ál-
lami és Egyházügyi Hivatal által ellenőrzött ki-
adványok számát maximálták, ezért a kiadó a
későbbiekben arra törekedett, hogy egy-egy kö-
tetben több szerző műveit válogassák össze.15

Csaknem három évtized alatt a Vigilia számta-
lan olyan könyvet adott ki, melyek jelentősen
hozzájárultak a korszerű keresztény teológiai és
társadalmi gondolkodás kialakításához. Iro-
dalmi szempontból kiemelkedőek azok a váloga-
tások, melyek a modern irodalom istenes verseit
mutatják be az 1984-ben megjelent Innen és túl.
Versek az Isten-kereső emberről címet viselő kötettől
kezdve az 1993-as Hang szólít című világirodalmi
válogatásig. Meg kell említeni a magyar katoli-
kus irodalom legjelentősebb szerzőinek (Dsida
Jenő nek, Sík Sándornak, Rónay Györgynek és
Rónay Lászlónak) életművéből megjelentetett ki-
adványokat, s a Vigilia Kiadó ma is futó Vigi -
lia/Esszék sorozatát, mely a kortárs magyar iro-
dalmi élet meghatározó képviselőinek (Balassa
Péternek, Máthé Andreának, Beney Zsuzsának,
Visky And rásnak, Rochlitz Kyrának, Selyem Zsu -
zsá nak, Borbély Szilárdnak, Varga Mátyásnak,
Takács Zsuzsának és Kertész Imrének) az írásai-
ból válogat, s rendre komoly kritikai visszhangot
vált ki. „Fontos vállalkozás tehát a sorozat — írja
például Borbély Szilárd kötete kapcsán Mártonffy
Marcell —, amelyet szerkesztője, Bende József a
megértés lehető legátfogóbb horizontját szem
előtt tartva indított útjára. Szerkesztői koncepci-
ója a Magyarországon főként Babits nevéhez kap-
csolódó katolicitásfogalom nyitott jelentését ele-
veníti fel — a Vigilia című folyóiratot 1968 és
1978 között, haláláig jegyző Rónay György em-
léke előtt is tisztelegve —, a szerényen elegáns
fehér zsebkönyvek azonban már a hit megren-
dült feltételei és a kereszténység utáni (noha
újabban egyszersmind posztszekulárisnak ne-
vezett) korszak adottságai közt kutatják a hiteles
megszólalás esélyeit. S ha jellemzőjük a könyv-
ről könyvre felépülő szövegvilág sokirányú ki-
terje dése, nemcsak a megtiszteltetések ismert köl-
csönösségében növekvő dimenziókról van szó —
arról, hogy itt megjelenni mindinkább rangot je-
lent, és viszont: egy-egy alkotó belépése tovább
emeli a sorozat eszmei árfolyamát —, hanem
élénkülő kommunikációról is; a betű szerint ér-
tett eszmecsere és a benne megszülető felismeré-
sek sűrűsödéséről, elmélyülő beszélgetésről.”16

(Napjaink Vigiliája) Az 1989/90-es rendszervál-
tozás új helyzetet teremtett a Vigilia számára is.
Végleg megszűnt az államhatalmi kontroll, ami
a megelőző évtizedekben jelentősen meghatá-
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rozta a lap mozgásterét, s szerkesztőit gyakran a
folyóirat fennmaradásának érdekében nehezen
vállalható kompromisszumra kényszerítette.
1990 után a Vigilia visszatérhetett a lap alapítói -
nak eredeti programjához: a keresztény hagyo-
mányok ápolásához, a teológiai gondolkodás
fej lesztéséhez és színvonalas szépirodalmi mű -
vek megjelentetéséhez. A több mint félévszádos
múlt tapasztalata alapján azonban az is nyilván -
való volt, hogy a politikától, s különösen is az
aktuálpolitikai küzdelmektől való függetlenség
csak akkor őrizhető meg, ha a lap szerkesztői is
tisztában vannak annak a politikai, s ami ezzel
együtt járt: gazdasági, társadalmi és szellemi
változásoknak a mibenlétével, amelyek az em-
berek életére, gondolkodásmódjára döntő befo-
lyást gyakorolnak. A kilencvenes évek legelején
a lap aktívan próbált bekapcsolódni abba a pár-
beszédbe, mely a magyar történelemben súlyos
megszakításokon keresztül formálódó demok-
ratikus gondolkodás alapjait kívánta lefektetni.
Az 1990-es év első hónapjaiban, az első demok-
ratikus választásokat megelőzően Kereszténység
és politika címen szerkesztettek külön rovatot,
melyben neves nyugati teológusok (Jean-Marie
Lustiger, Hans Maier és Joseph Ratzinger) egy-
ház és politika kapcsolatát tárgyaló írásait, majd
ugyanezen a rovaton belül Vélemények, álláspon -
tok cím alatt Göncz Árpád, későbbi köztársasági
elnök és Tomka Miklós írásait közölték. A poli-
tikai pártok véleményét Giczy György foglalta
össze. A következő évben, 1991-ben Endreffy
Zol tán és Molnár Tamás tanulmánya keresztény -
ség és liberalizmus kapcsolatát elemezte. A Nyu-
gaton élő konzervatív filozófus, Molnár Tamás
kritikus álláspontot képviselt a liberalizmussal
szemben, míg Endreffy Zoltán tanulmányának
címében feltett kérdésre (Ellensége-e a liberalizmus
a katolicizmusnak?) a következő választ adta: „A II.
Vatikáni zsinat óta tehát nem hivatkozhat az
egy ház tanítására az, aki a szabadság rovására
csak az engedelmességet, a fegyelmet és a tekin -
télyt hangsúlyozza. Ez esetben viszont ideje len -
ne, ha mi magyar katolikusok is elásnánk végre
a csatabárdot, s ellentétek helyett inkább azt ke-
resnénk, ami összeköti a katolicizmust és a he-
lyesen értelmezett szabadelvű gondolkodást.”17

Ugyanebben a témában rendezett kerekasztal-
beszélgetésen részt vett Balassa Péter, Gergely
András, Jelenits István, Lengyel László, Lukács
László főszerkesztő, Németh G. Béla és Szabó
Miklós. A beszélgetés kiindulópontja a francia
forradalom hármas jelszavának értelmezése volt,
s a beszélgetés a sajátosan kelet-európai hely-
zetben újraértelmezett keresztény-liberális vi-
szony meghatározásával végződött, megfogal-
mazva az ideológiai harc helyét felváltó értelmes

párbeszéd igényét. A hatvan- és a hetvenéves ju-
bileumra publikált főszerkesztői programcik-
kek18 híven tükrözik annak tudatát, hogy a lap
csak akkor tudja érvényes módon képviselni
saját keresztény értékrendjét, ha számot vet a
pluralizálódó társadalom kihívásaival, és saját
hasábjait is megnyitja, pontosabban nyitva tartja
az értelmes párbeszéd számára: „Álmunk az —
olvashatjuk a 2005-ös ünnepi szám bevezetőjé-
ben —, hogy ez a nyitottság egyszer egyete-
messé tágulhat, a sokféleség pedig lassan olyan
harmóniába rendeződhet, amelyben megférhet-
nek a maguk helyén az esetleg idegenen csengő,
disszonáns felhangok is. Ehhez a következő
lépés az lenne: a beérkező írások nemcsak egy
helyütt, egy lapban kapjanak helyet, hanem »áll-
janak is szóba« egymással: alakuljon ki valódi
párbeszéd köztük, egyfajta értelmiségi közgon-
dolkodáshoz vezetve, amelyben egyetlen krité-
rium az igazság őszinte keresése, s ennek része-
ként a felismert igazság elfogadása, tisztelete.”19

Mindezekkel együtt is a rendszerváltozás utáni
évek komoly kihívást jelentettek a Vigilia szá-
mára, hisz új lapok, köztük egyházi folyóiratok
(például a hasonló profilú Pannonhalmi Szemle
vagy a jezsuita Távlatok) indulásával és újraindu-
lásával számtalan új publikációs lehetőség nyílt,
átalakult a lapfinanszírozás és -terjesztés rend-
szere, s számolni kellett az olvasókö zönség ér-
deklődésének a változásával is. A Vi gilia felelős
kiadója és főszerkesztője 1989-től Lukács László
lett, mellette 1990-ben szerkesztőbizottság alakult,
melynek tagjai Balassa Péter, Kalász Márton, Ke-
nyeres Zoltán, Rónay László, Szörényi László és
Tillmann József voltak.20 A főszerkesztő és a
szerkesztőbizottság mellett a lapszer kesztés napi
mun káját az elmúlt húsz évben is változó össze-
tételű munkatársi gárda végezte, végzi.21

A nyolcvanas évek közepétől átalakul a lap ro-
vatszerkezete is. Ezekben az években rendsze-
resen megjelent az Élő világegyház című rovat, a
Korunk imái, Krisztus a kereszten és a Hazánk,
Európa. Ekkor indult, s azóta is megjelennek a Mai
meditációk elmélkedései. A hagyományos Napló fő-
rovaton belül In memoriam címen emlékezéseket
közöltek, kritikai figyelemmel kísérte a lap a szép-
irodalmi, a teológiai és tudományos könyvkiadást,
a képzőművészeti és színházi életet, a film és a te-
levízió világát. 1991-ben több szerkesztői rovat is
indult. Lukács László Egyházunk a forrongó világ-
ban címmel közölte írásait, Balassa Péter később
azonos címmel kötetben is megjelent esszéit a Sza-
badon rovatban, Kenyeres Zoltán Rendezetlen
könyvespolc, míg Rónay Lász ló Könyvek között cí-
men közölte könyvismertetéseit, s külön recen-
ziós rovata volt Kiss Szemán Róbertnek Tollhegyen
címmel. Az 1990. évfolyam lapszámaiban Talál-
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kozásaink a Szentírással, míg a következő évben Ke-
reszténynek lenni itt és most címen közölte a lap „a
szellemi élet kiemelkedő alakjainak” írásait. A fo-
lyamatosan alakuló kül ső és belső tartalom 1994-
re nyerte el mai formáját. Azóta jelenik meg a
Vigilia a ma is jól ismert kék alapszínű borítóval,
a cím és az aktuális lapszámjelölés alatt az
Anonymust ábrázoló logóval s az adott lap-
szám tematikájának, fontosabb írásainak feltün-
tetésével. Minden lapszámot a főszerkesztő rövid,
az aktuális tematikát felvezető írása nyit, ezt kö-
vetik az adott szám központi tematikájának ta-
nulmányai. A Szép/Írás rovat szépirodalmi mű-
veket, esszéket és tanulmányokat tartalmaz. Ezt
követik a lap nem minden alkalommal, de rend-
szeresen megjelenő rovatai, a több évtizedes ha-
gyományra visszatekintő A Vigilia beszélgetései, a
már említett Mai meditációk, a történelmi múlt (fő-
ként egyháztörténeti tárgyú) írásait közlő Doku-
mentum, a hosszabb műbírálatokat tartalmazó Kri-
tika, s a szintén rendszeresen megjelenő, rövid
könyvismertetéseket közlő Szemle. Minden évben
a decemberi lapszám közli a Vigilia változó te-
matikájú körkérdéseire adott válaszokat, ahol a
válaszadók a magyar szellemi és irodalmi élet
képviselői, a katolikus egyház, valamint más fe-
lekezetek és vallások teológusainak, papjainak a
tagjai közül kerülnek ki.

(Végezetül) Az eredetileg egy tanulmány terjedel-
műre tervezett, végül négy részben megírt törté-
neti áttekintés ezzel eljutott napjainkig. A vizsgá-
lódás fő szempontja a Vigilia irodalmi anyagának
és irodalomtörténeti szerepének elemzése volt,
de ennek a lap egészét tekintve részleges — bár
mindvégig leginkább meghatározó — terület-
nek a bemutatásához is szükséges volt a Vigilia
teológiai, filozófiai, történeti tájékozódásának fő
irányait felvázolni, és egyéb, nem szorosabban
vett irodalomtörténeti tényezőket is megvizs-
gálni. Ehhez fő forrásként a hetvenöt évfolyam-
nyi folyóiratanyagot használtam, s bár a lehető
legpontosabb leírásra és értékelésre törekedtem,
munkámat mégsem a monografikus igény ve-
zette, a tanulmányokban hivatkozott visszaem-
lékezések, történettudományi, irodalomtörténeti
szakmunkák kiválasztása bizonyos fokig esetle-
ges volt. Az adott terjedelmi határok között a
Vigilia irodalomtörténeti helyét és értékét kény-
telen voltam az egyes korszakokat áttekintve
(egyébként roppant tanulságos) szerzői névsor-
ral illusztrálni, holott a teljes és pontos kép meg-
alkotásához mindenképpen hozzátartozna a
lapban közölt művek esztétikai értékének, a mo-
dern magyar irodalomban és az egyes életmű-
vekben elfoglalt helyének a mérlegelése is. Vé-
leményem szerint ezt a feladatot csak egy —

ta lán a közeli jövőben megírandó — monográ-
fia tudná vállalni. Fontosnak tartottam azonban
kiemelni azokat a fő törekvéseket, amelyek az
1935-ös alapítástól kezdve valamennyi főszer-
kesztő munkáját, ha nem is azonos hangsúlyok-
kal, de egységesen jellemezte. A legfontosabb a
korszerű keresztény gondolkodásmód, a saját
korával párbeszédképes katolikus keresztény
szellemiség megteremtése volt. A Vigilia fő pro-
filját azonban az irodalom adta, s adja ma is.
Meghatározó az „egyetemes magyar irodalom”
részeként tekintett katolikus irodalom hagyo-
mányának ápolása, mely mellé a második világ-
háború után — mintegy történelmi feladatként
— vállalta a Nyugat folyóirat, s mindenekelőtt
Babits irodalmi hagyományának ápolását. Sík
Sándor szellemi hagyatékának gondozása mel-
lett Rónay György és Pilinszky életművének is
fontos recepciós fóruma, de értékőrző szerepe
van az irodalmi kánonból kiszoruló, de a keresz -
tény szellemiségű irodalom szempontjából lé-
nyeges életművek (például Dsida Jenő és Tol -
dalagi Pál) gondozásában is. Áttekintve a Vigilia
utóbbi húsz évének lapszámait megállapíthat-
juk, hogy a lap a megváltozott politikai, társa-
dalmi, gazdasági és szellemi környezetben is
eleget tud tenni eredeti programjának, s az azóta
vállalt feladatainak. A Vigilia irodalmi ragját ma
is nemcsak a lapban publikáló neves szerzők
adják, hanem azok a fiatal tehetségek, akiknek
pályakezdésük meghatározó pillanatában ad
publikációs lehetőséget a lap. A névsor az utóbbi
húsz évet áttekintve is hosszúra nyúlna az 1991-
ben itt induló Jász Attilától Ayhan Gökhanig,
vagy Lázár Bence Andrásig.

A hetvenöt éves, történelmi kataklizmákon és
nemzeti tragédiákon átívelő múlt tapasztalatai
immáron nemcsak a jelen evidenciájaként adot-
tak számunkra, hanem a folyamatos megújulás
igényét is magába rejtő jövő ígéreteként is.
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