
Haza és nagyvilág

A LÁTÓHATÁR cimű kulturális tallózó folyóirat 1982.
októberi száma közölte Gunda Béla Mi a magyar? cimű

tanulmányát és Bálint B. András interjúját Király István
irodalomtörténésszel. Eredetileg mindkét irás a Vigília
1982. augusztusi számában jelent meg.

A MAGYAR RÁDIÓ külföldi adása 1982. december má
sodikán több nyelven ismertette a Vigilia novemberi szá
mát, ebből is a keresztény-zsidó párbeszédről szóló cikke
ket. A folyóiratszemle részletesen beszámolt Paskai Lász
ló, Lukács László, Schöner Alfréd és Száraz György irá
sainak tartalmáról, valamint Scheiber Sándornak a Vigi
lia számára adott nyilatkozatáról. kiemelve a tudós több
megállapitását a párbeszéddel és a zsidó folklórral kap
csolatban.

A Románia Szecialista Köztársaságban levő református
és a zsinat-presbiteri evangélikus egyház hivatalos, ma
gyar nyeívű lapja, a REFORMÁTUS SZEMLE 1982. I.
számának folyóiratszemíéje ismerteti a Vigilia 1981. évi
októberi, a magyar cigányság életével foglalkozó számát.
Végül megjegyzi, hogy "a gazdag mondanivalójú folyó
iratban érdemes fölfigyelni a »Disputa- című új sorozat
beállítására, mely a hitélet és általában a közösség egy-egy
problémájával foglalkozik, fölöttébb olvastató rnódon."

Párizsban jelenik meg félévenként magyar nyelven a KU
TI KILÁTÓ C., fotóanyaggal gazdagon illusztrált szöveg
gyűjtemény Esterhazy GÍíbor szerkesztésében. A kiad
vány célju hazánk nagyjainak franciaországi, de főként

párizsi kapcsolutainak és a "kárpáti kultúra jelentkezésé
nek bemutatása" a világvárosban. A legutóbbi számok a
magyar festők és. fotóművészek párizsi szerepléseivel,
Kossuth, Ady, József Attila és Bartók városszeretetével
foglalkeztak. Érdekes témát pengettek meg számunkra
szekatlan modorban - a "Párizsban Hortobágy pezseg",
valamint "A tartozó halál és élet" (Párhuzamos birálat
Michel Tournier Szörnykirályok-járól és Dobai Péter Tar
tozo élet-éről) című cikkek.

AVigilia postájából

l. Folyóiratuk 1982. szeptemberi számában olvasói véle
ményeket közöltek a lapról. Ezek között olvasható olyan
is, melyben "olvasmányosabb" tartalmat kér a levél írója,
a jelenlegi irások egy részét túl magas szinvonalúnak tart
ja ahhoz, hogy az olvasóközönség szélesebb táborának is
megfeleljen. Ellenvéleményt jelentek be!

Úgy gondolom, feltétlenül szükséges, hogya katolikus
sajtónak legyen egy egészen magas színvonalú fóruma is.
Erről nem szabad lemondani, még akkor sem, ha emiatt
esetleg kevesebben olvassák. Ne higitsák fel a Vigiliát!
Engem sem érdekel különösebben a Vigilia tartalmából az
irodalom, film, színház - legalábbis.i.szakmai" színvona
lon (csakúgy, mint az idézett vélemény iróját), a novella
kat is ritkán olvasom el, de az egyházi és hitélettel kapcso
latos, továbbá a szociológiai témájú és egyéb hasonló írá
sok (minden, ami az "idők jeleit" kiséri figyelemmel) rend
kivül érdekelnek. ezek miart sok év óta folyamatosan ren
delern il lapot. Ha fcl fogják higítani az "olvasmányosság"
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kedvéért, akkor a lap az én számomra nem fog jelenteni
semmit, és sajnálattal lennék kénytelen a további előfize

tésrőllemondani. Aki .oívasmányosubb" sajtót akar, ezt
az igényét máshonnan is kielégítheti.
2. Folyóiratuk 1982. augusztusi számában jelent meg
Szennay András "Papok és világiaktestvéri közössége"ci
mű írása. Szennay András írásával minden tekintetben
egyetértek. Úgy érzem azonban, hogy itt most a főpapság

részéről kellene először hozzászólnia valakinek - még ak
kor is, ha Szennay András is főpapnak számit " mert úgy
tűnik, elsősorban az ő részükről késik a problémával kap
csolatos konkrét állásfoglalás. Türelmetlenül várom a
hozzászólásokat. .. Örömmel tölt el, hogy egy ilyen élet
be vágó témában a Vigilia hozzászólásokkal is hajlandó
foglalkozni. Épp ideje, hogy az egyházon belül is legyen
dialógus, nemcsak papok és papok, világiak és világiak,
hanem papok és világiak között is.

Király Magdolna

Félreértés ne essék, én is jó lapnak tartom a Vigiliát, külö
nösen tetszik, hogy egy-egy témakörben több embert meg
szólaltat, ezzel a nézetek, felfogások széles tárházát ismer
heti meg az Olvasó. (A még nem vallásos is.) De a lap, úgy
érzem, elsősorban nem a széles néprétegeknek készül, ha
nem a már kellő műveltséggel rendelkező embereknek,
ezek lelki-szellemi épülésére szolgál.

Polgár Zoltán

Rendszeres és hűséges olvasója vagyok a Vigiliának. JóIle
het születésemtől hívenaz izraelita felekezet tagja vagyok,
mindig érdeklődessel fordultam más vallások értelmes és
érdemes irodalmi értékei felé. Legutóbbi - 1982. évi ll.
szárnú - kiadványuk rendkívül fontos és közérdekű kér
dés megbeszéléséhez adott teret. Engem is, csakúgy mint
más közvetlenül érintett felebarátomat, nundig különösen
izgatott az a kérdés, hogy mi okozhatta a huszadik szá
zadban azt a borzalmas kataklizmát, ami a magyar zsidó
ság majdnem teljes kipusztításához vezetett. Hogyan lehe
tett az, hogya magyar nép nem vett részt tömegével az
~bertelenség megakadályozásában. sőt - ezt magam is
bizonyíthatom - az egyszerű emberek zöme zsidógyülölő

ként tettleg ís segítette a hazánkban garázdálkodó német
gyilkosokat. Hogy ez nem következett be pusztán a mi
nemzetünkön kivül álló erő (ti. a német nácizmus) akara
tából és cselekvéséból. arra jó példák azok az országok;
amelyeket ugyancsak elözönlötték a náci hordák; sőt oda
ellenség gyanánt ~rkeztek és mégis ezekben az országok
ban államfők, kormányok, politikai és egyházi szerveze
tek ellenálltak az embertelenségnek. A vezető személyisé
gek különösen a keresztény felekezeti vezetők - helytál- .
lása döntően kihat az egyszerű emberek magatartására.

Itt most szerétném elkerülni azoknak az érveknek felso
rolását, amelyekkel bizonyitani lehet, hogy a magyarcr
szági keresztény egyházak vezetői a harmincas években
milyen nagy mulasztásokat követtek el ebben a tekintet
ben. Erre elég annyi, hogy akkor, amikor a nacionalista
magyar kormányzatok az ún. zsidótörvények megalkotá
sa révén ki akarták fogni a nyilas vitorlák ból a szelet; ma
guk vetettek szelet, amelyből később az egész országra
tragikus vihar támadt. De a keresztény egyházak vezetőit

én sokkal nagyobb rnértékben ítélem el. Ök nem bűnt kö
vettek el; annál többet, hibát! A magyar népben mélyen
gyökerező vallásosságból következik', hogy egyházuk pap
jaira hallgattak és ha azok nem emelték fe! szavukat idő-



ben a faji, vallási megkülönböztetés, a másik ember meg
alázása ellen, akkor ugyan miért ne helyeselte volna min
denki az egyre kegyetlenebb formák közt megnyilvánuló
eljárást.

A Vigiliában most megindított dialógusnak óriási jelen
tősége lehet, ha a tudós egyházi férfiak, irók és történészek
között folyó beszélgetéseket mihamarabb közérthetővéés
közkinccsé is tennénk. Úgy értem ezt, hogy ezeknek az
érintkezéseknek nem szabad a folyóirat korlátai közt ma
radni. Ebből meritsen elsősorban az a lelkész, aki vasúr
nap a hivőknek szentbeszédet fog tartani. Én nem kivá
nom, hogy az újszövetségi Szentirás egyetlen kijelentését
változtassák meg. De az előadott evangéliumi történetek
úgy kerüljenek az egyszerű emberek tudatába, ahogy azt a
II. vatikáni zsinat is helyesli. Kétezer év telt el úgy, hogy
Krisztus szenvedéseiért és kinhaláláért a zsidókat tették
felelőssé. Elég volt annyi a nép nagyobb részét kitevő egy
szerű hivö léleknek, ha a nagyhét cerernóniái alkalmával
papjától az akkor megtörtént kereszthalálról. Pilátusról

annak hirhedt kézmosásáról - hallott. Ennyi igazán elég
volt ahhoz, hogy lelkében antiszemitává váljék. A lelké
szek mellett további feladat hárul a sajtó mai divatos ki
fejezéssel mindenfajta média - munkására. Nem elég egy
Száraz György könyv, hiszen jó könyvet még mindig saj
nálatosan kevesen forgatnak. A televízió, a rádió és a na
pi, meg az időszaki sajtó minden lehetőséget ki kell hasz
nálni a ma még elég sok fejben meglevő téveszmék foko
zatos megváltoztatására.

Egymás megismerése, egymás felekezetének, szokásai
nak megismertetése ez lenne a másik nagy feladat. Ülje
nek le egy asztalhoz (esetleg a televizió nagy nyilvánossá
ga előtt) a dialógus résztvevői és közérthetően beszéljék
meg, hogy hol és mikor és miben tévelyegtünk. Mind
annyian hibáztunk. Nyissuk meg egymás hivői előtt temp
lomaink kapuit. Mutassuk meg, mennyi közös örökség
van birtokunkban, mekkora etikai erőt jelent mind a zsi
dó, mind a keresztény tanítás.

Én meg merném kockáztatni azt is, hogy közös ökume
nikus istentiszteleteket lehetne tartani, de legalább olyan
gyülekezeti megbeszéléseket. ahol keresztény és zsidó,
vagy akár marxi sta ateista részt vehet és kifejtheti nézeteit.

A keresztény-zsidó párbeszéd bátran egybekapcsolód
hat a nem-hivőkkel folytatott párbeszéddel. hiszen a fel
növekvő ifjú nemzedékeknek még inkább zavaros nézete
ik vannak a Biblia világáról, az Örökkévaló Isten régi és
új Szövetségéről.

K ivánom és erősen remélem, hogy az Önök által most
bölcsen megindított párbeszéd nem fog elhalni, hanem ki
szélesedve és sok ember bevonásával jó eredményeket fog
elérni. Ehhez kérem én is a mindnyájunk felett uralkodó
Úr áldását.

Domonkos István
rnérnök

A novemberi számnál jobbat, igazabbat erről a témáról
soha nem olvastunk.

Újváry Sándor
München

Nagy örömmel töltött el a Vigiliu ez év novemberi száma,
mert alapvető és régi, de ugyanakkor ma is élő problémái
vetett fel. A zsidósággal szemben a történelem során szo
morú, érthetetlen emberi magatartásokat és bűnöket alap
jaiban közelitette meg. Szinte kicseng Szent Pálnak a ró
maiak antiszemitizmusával kapcsolatban tett megállapítá-

sa: "Mert azt kívánnám, bogy inkább én magam legyek
átok alatt, Krisztustól elszakítva. testvéreim, az én test
szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság, a
dicsőség, a szövetségek és törvényadás, az istentisztelet és
az igéretek stb. (Róm 9,3 és köv.). Sajnos, az idők során a
kereszténység ezeket figyelmen kivül hagyta, és a lenéző

elszigetelődés állandósult, amihez a véres üldözések járul
tak, így lehetetlenné vált a zsidók és keresztények közt
bármilyen közeledés.

A tudományban, ha problémák keletkeznek, a megol
dásnál vissza kell menni az alaptételhez és ebből záró logi
kával az egymást követő események helytálló voltát vizs
gálva lehet az igazsághoz eljutni. Ilyen eljárással lehet az
emberi gyarlóságból fakadó, akár jó, akár rossz érzelmek
től befolyásolt álláspontok valódi helyességét felismerni és
tévedés esetén azokat kijavítani.

Megállapithatjuk, hogya zsidó nép most is változatla
nul azt a rítust és meggyőződést követi, amit a Messiás el
jövetele előtt követett, s itt nagyon fontos megjegyezni
azt, hogy Jézus is csak az ezzel össze nem férhető emberi
magatartásokat ostorozta. A választóvonal köztünk esak
a Messiás eljövetelének megítélésében van. Ezzel kapcso
latban felvethető, hogy vajon a közel kétezer év alatt a
megváltást elismerők életvitelükben tanúsítottak-e olyan
bizonyságtételt, ami a zsidóságot a Messiás eljövetelének
elismerésére késztethette volna?'

A kivezető út elsősorban talán a tettekben megnyilvá
nuló szeretet az Ószövetség alapján élő testvérekkel.

Matolay Olivér
Szeged

Ha az alábbi néhány sor élére cimet vagy mottót választa
nék, ez lenne: "A legjobb magyar folyóirat a legócskább
papiron". Tudom, régi gondja ez a Vigiliának, de - emlé
kezetem szerint e kiáltó miértekre érdemes és elfogadha
tó választ mi, olvasók még nem kaptunk! Tényleg semmit
se lehetne tenni? Nyomdai kényszerhelyzet? A Forrást is
a Petőfi Nyomda állítja elő Kecskeméten! Vagy a .kötött
ségek" nem materiális természetűek? Mindenki zengi

méltán I - a lap dicséretét, de a papir, a külső, a "kön
tös" egyenesen siralmas! És hogy szomorúságom és bosz
szúságom, helyesebben bosszankodásom miért fokozó
dott és ragadtatott tollat velem, íme:

Ma délben, ebéd utáni .csemegónck" szánva, neki ültem
szobámban a Vigilia novemberi számának, amelyik előtt

- szerkesztését, tartalmát tekintve - szintén le a kalappal.
Pár pillanat elteltével furcsa, szokatlan illatokat észlelek.
Először a gázkonvektorra gyanakodtam, de rövid vizsgá
lódás meggyőzött, hogy tisztesség ne essék szólván! a
Vigilia bűzlik: orrfacsaróan, büdösen, enyvszagúan fek

szik az asztalomon ... Röviden és őszinte sajnálattal hát
ennyit. Sürgősen tenni kellene valamit!

Berki Imre
tanár

Nagyon tetszett a novemberi számuk a keresztény-zsidó
párbeszédről. Egyed Andrásról. valamint Szigeti Kilián
ról. Örülök, hogya Régi mURyur 'irROnák-kőtetek a birto
komban vannak. S bár nem vagyok szakember, remélem,
más hasznos dolgok is hozzáférhetők lesznek még a ki
adatlan munkáiból. Röviden: a Vigilia szépet s szepen ír.
Köszönörn.

Borbás Korné/
Ózd
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