
Vigilia -  folyóirat  

virtuális folyóiratszemle 



Története 
● 1935-1944 – negyedéves folyóirat 

● Alapítók: Aradi Zsolt, Balla Borisz, Possonyi László 



1935. Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Ünnepén – első szám – beharangozó 

 

„Amikor a Vigilia első számát letesszük a 

művelt magyar olvasó közönség elé, 

azzal a tudattal indulunk el 

vállalkozásunkkal, hogy úttörő munkát 

végzünk. Ez az évente négyszer könyv 

alakban megjelenő folyóirat a szellemi 

arisztokrácia negyedévi közlönye akar 

lenni, azé a szellemi elité, amely az egész 

világon ráébredt a lényeges válaszra, 

amit zajló korunk kérdéseire adnunk 

kell. Jacques Maritain fogalmazta meg a 

«primauté du spirituel», a szellem 

mindenek felett való felsőbbségének 

parancsát, abban az értelemben, ahogy mi 

is valljuk, amelyet egyedüli 

zsinórmértéknek fogadunk el. Nemcsak a 

kegyelem, de az egyszerű belátás is rá 

kell vezesse a szellemet csak egy kissé is 

tisztelő embert, hogy nincs egyébre 

szüksége, mint konzekvensen 

végiggondolni mindazt, ami a szellem 

tiszteletéből folyik, s nem kétséges, hogy 

a végén, a kupola zárópontjánál meg 

fogja találni a megoldást: Istent. A 

«Vigilia» a nagy lelki renaissance 

hirdetője, s ahogy ezt a magyar közönség 

elé tárja, a mód, a kivitel, a szellem és a 

stílus egészen új. Nem adunk programot: 

A szellem nagy értékeit gyűjtjük össze és 

közvetítjük, adjuk tovább egy új világ új 

katolikus értékeire szomjas magyar elit 

közönségnek. A magyarság, a magyar lélek 

is érzi, hogy minden téren szüksége van 

igazi megújulásra. A «Vigilia» segíteni akar 

abban a munkában is, amely az új 

mozgalmak, új világ gyökereit keresi, s 

lényegükből közvetíti a jót.” 

 



● aliquam erat volutpat. 

első szám tartalomjegyzéke 



Története 
● 1935-1944 – negyedéves folyóirat 

● Alapítók: Aradi Zsolt, Balla Borisz, 

Possonyi László 

● 1945-ben nem jelent meg, 1946-ban egy 

szám jelent meg 

● Sík Sándor és Juhász Vilmos 

szerkesztésében 

● Majd Rónay György segítségével 

● „a Sík Sándor nevével fémjelzett 

korszak a lap első virágkorát hozta a 

világháború után.” 



Története 
● 1935-1944 – negyedéves folyóirat 

● Alapítók: Aradi Zsolt, Balla Borisz, 

Possonyi László 

● 1945-ben nem jelent meg, 1946-ben egy 

szám jelent meg 

● Sík Sándor és Juhász Vilmos 

szerkesztésében 

● Majd Rónay György segítségével 

● „a Sík Sándor nevével fémjelzett korszak 

a lap első virágkorát hozta a 

világháború után.” 

● 1985. a lap fennállásának 50. 

évfordulója – ünnepi műsor 

● A rendszerváltozás idején: meg kellett 

találnia régi-új hangját 

● „A Vigilia ma is az aktív keresztény 

értelmiség lapja” 
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50. évforduló ünnepi műsora 



Története 
● 1935-1944 – negyedéves folyóirat 

● Alapítók: Aradi Zsolt, Balla Borisz, 

Possonyi László 

● 1945-ben nem jelent meg, 1946-ben egy 

szám jelent meg 

● Sík Sándor és Juhász Vilmos 

szerkesztésében 

● Majd Rónay György segítségével 

● „a Sík Sándor nevével fémjelzett korszak 

a lap első virágkorát hozta a 

világháború után.” 

● 1985. a lap fennállásának 51. 

évfordulója – ünnepi műsor 

● A rendszerváltozás idején: meg kellett 

találnia régi-új hangját 

● „A Vigilia ma is az aktív keresztény 

értelmiség lapja” 

● 2005 – 70. évforduló – 2. szám  

https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=product/category&path=17_861_863
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=product/category&path=17_861_863
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=product/category&path=17_861_863
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=product/category&path=17_861_863
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=product/category&path=17_861_863
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70. évforduló  - 2005/2. sz. 
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70. évforduló  - Vigilia est 



Honlap: 

 

 

https://vigilia.hu/ 

Facebook: 

https://hu-hu.facebook.com/vigiliaszerkesztoseg/ 

 

 

Naponta frissülő tartalommal, ajánlóval, cikkekkel, 

cikkfordításokkal 

https://vigilia.hu/
https://hu-hu.facebook.com/vigiliaszerkesztoseg/
https://hu-hu.facebook.com/vigiliaszerkesztoseg/
https://hu-hu.facebook.com/vigiliaszerkesztoseg/
https://hu-hu.facebook.com/vigiliaszerkesztoseg/


Honlap: 

 

https://vigilia.hu/ 

 

Tartalma: 

Archívum  - Korábbi számok 

A megjelenés után hat hónappal érhetők el a teljes 

szövegek 

 

Számok szerint visszanézhető 

Szerzők neve szerint is 

 

A folyóirat története 

 

Könyvesbolt 

A Vigilia Kiadó gondozásában megjelent kiadványok 

– megrendelhetők 

 

 

A tartalomjegyzékek elérhetők – MATARKA-ban 

Vigilia tartalomjegyzéke 

 

 

https://vigilia.hu/
https://vigilia.hu/
https://vigilia.hu/
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=common/home
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=common/home
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=common/home
https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=common/home
https://vigilia.hu/shop/index.php?route=product/category&path=60
https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=1133
https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=1133
https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=1133


JELEN: 

2021. február 7. – Új Ember 

cikk 

 

 

 

 

 

 

 

2019/12. sz. 

 

 

 

 

 

 

 



JELEN: 

2021. február 7. – Új Ember cikk. 

Az igazság fontosabb, mint az életünk. Beszélgetés Görföl Tiborral, a Vigilia 

főszerkesztőjével 

 

Kit szeretne megszólítani a Vigilia? 

Véget ért azt az időszak, amikor intenzív kapcsolat volt a szerkesztőségek és az olvasók 

között. Korábban a Vigiliához is érkeztek bíráló vagy bátorító levelek, melyekből többé-

kevésbé meg lehetett állapítani, hogy mit gondolnak az olvasók. Ma már nehéz magunk elé 

képzelni egy olvasótípust, akit szem előtt tartunk egy-egy lapszám összeállításánál. A 

Vigilia hidat szeretne képezni a mélyen hívők, a kultúra iránt érdeklődők, az istenkeresők 

és a vallás iránt többé-kevésbé közömbösek között. Tudjuk, hogy a Vigiliát olyanok is 

átlapozzák, akik közvetlenül nincsenek kapcsolatban a kereszténységgel. Egyfajta 

tágasságot, spirituális megközelítést, történeti érzékenységet, szellemi nyitottságot várnak, 

és ezt – reményeink szerint – meg is kapják. 

 



2021/ 1. sz. tartalma: 

Kik vesznek részt a Vigilia szerkesztésében? 

Bende József évtizedek óta a Vigilia elkötelezett 

munkatársa, a francia kultúra szakértője, 

fáradhatatlan és precíz munkája nélkül nem 

tudna megjelenni egy-egy lapszám. Lukács 

László piarista szerzetes három és fél évtizeden 

át volt a Vigilia vezetője, az ő tanácsaira, 

véleményére napi szinten támaszkodunk. A 

felelős szerkesztő, Puskás Attila professzor 

megbízható ítéletével és kivételes teológiai 

tájékozottságával járul hozzá a munkánkhoz. 

Vörös István költő esztétikai ízlésével, Lázár 

Kovács Ákos kommunikációkutató a kultúra 

területének ismeretével, míg Deák Hedvig 

domonkos szerzetes egyháztörténeti 

szakértelmével segít bennünket. 

Új Ember cikk - részlet 

 

 



2021/2. sz. tartalma: 



2021/3. sz. tartalma: 



2021/4 sz. tartalma: 



Tematikus 

számok 

 

 

Rendszeresen jelennek meg tematikus 

számok: 

2020-ban: 

12. sz.  decemberi körkérdés 

11. sz. Száz éve született Paul Celan 

10. sz. Az angyalok 

9. sz. A barátság 

 

Vallás és természettudomány 

„A Lelket ki ne oltsátok!” 

Az igazság 

Cigányság és cigánypasztoráció 

A katolikus egyház Afrikában 

 

 

 



Tematikus 

számok 

 

 

2021-ben: 

2. sz.  A Katolikus egyház Észak-

Amerikában 

3. sz. Nehéz-e megérteni a 

kereszténységet? 

4. sz. Az ígéret 

 

 

 



Reméljük sikerült hitelesen bemutatni a folyóiratot. 

 

 

Lapozzuk fel papír- vagy elektronikus formában az új és régebbi számokat! 

 

 

 

„Akinek igazi szellemi érdeklődése van, az nem boldogul folyóirat-kultúra nélkül, pusztán 

könyvekből nem lehet megfelelően tájékozódni. Sok meghatározó jelentőségű tanulmány, 

irodalmi mű folyóiratban jelent meg először.” – Új Ember cikk – részlet 
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