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szerkeszti a Vigiliát.

Vigilia
Harmadszor jelenik meg ilyen címmel írás a lapban. Előszörhatvan
évvel ezelőtt, 1935 februárjában, az új lap első számában, Schütz
Antal tollából, majd 1946 decemberében, a lap újraindulásakor, az
új főszerkesztőtől. Sík Sándortól. Mindketten helyzetelemzésre és
programadásra vállalkoztak írásukban. Megrázkódtatásokkal ter
hes, új lehetőségekkel és veszélyekkel teli korunk arra készteti késő
utódjukat - minden méltatlansága ellenére -, hogy visszapillant
son és előretekintsen e jubileum kapcsán.

Költők és próféták küldetéstudatával

A lap szerkesztői:

1935:
Possonyi László;

1936-1937:
Balla Borisz;
1938-1940:

Possonyi László;
1941-1942:

Mécs László-Possonyi
László;

1943-1944:
Possonyi László.

A "Vigilia" új arcokat és friss szellemet hozott mind a katolikus
egyház, mind a kultúra világában. Célkitűzéseitmár a címe jelezte,
ahogy a kor legnagyobb magyar hittudósa, Schütz Antal bevezető
esszéjében kifejtette. A "vigilia" egyszerre utal egy sajátos időszak

ra, az ünnepet megelőzőnapra, éjszakára, s egy ahhoz kapcsolódó
emberi magatartásra, a készülődésre és a virrasztásra. A lapot
Schütz Antal a jövőt építő fiatalok orgánumának tekintette. Nem
lehet közömbös számunkra - írta -, hogy .mílyen mintákat sző

a ma a holnap számára, milyen embereket és milyen történéseket".
A fiatalok nemzedékét szólította meg, "amely a ma szövőszékénél

ül, s felelősséget és hivatottságot érez megkezdeni a holnap mintá
it". Az ő feladatukat és felelősségüket vállalta az új folyóirat: "a
hajnalvárók és holnap-építők attitude-jét, a virrasztást és őrtállást" .
Gondolt-e, gondolhatott-e e cikk írója s a lap alapító gárdája arra,
hogy ez a vállalás csakugyan sorsává lesz a Vigiliának fennállása
egész ideje alatt?

Az a kor volt az, amelyben "a kőtáblák meghasadtak", amely
ben egyre kevesebb világítótorony pásztázta be az első világégés
nyomán sötétbe borult s újabb barbárság felé sodródó Európát.
Hit és kultúra, emberség és erkölcs egyaránt veszélybe került.
Néhány év múlva már Radnóti Miklós a prófétákat idézte meg a
kor iszonyatát festő utolsó verseiben: Ézsaiást, a "rettentő szavak
tudósát", hogy méltó átkot mondjon e világra, s Náhum dühét,
mert "az ember újra s azóta is árva az emberforma pogányok
hadseregében".

A Vigilia a költők és a próféták küldetését egyként magáénak
vallotta - az igazra, szépre, jóra éhes, de éppen vágyai és sza
badsága miatt kiszolgáltatott és veszélyeztetett ember szolgálatá
ban. A próféták "Isten emberei", ugyanakkor a "nép emberei" is
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voltak: éppen a nemzet érdekében léptek fel az uralkodó hata
lommal vagy akár a közvéleménnyel, az uralkodó közfelfogással
szemben is. Társadalomkrltikájuk nem egy társadalmi vagy etni
kai csoport érdekeire és értékelésére épült. Jahvéra, a történelem
urára hivatkozva hirdették és kérték számon azokat az igazságo
kat, törvényeket és értékeket, amelyek nélkül nem maradhat fenn
tartósan ember és társadalom: a szabadságot és a felelősséget, a
jogot és az igazságosságot, az emberiességet és az irgalmasságot.

A Vigilia Maritainhez és a megújuló francia katolikus iroda
lomhoz fordult példáért, s a forrásokhoz, a misztikusokhoz tért
vissza egy modem keresztény lelkiség keresésében. A szellem és
a lélek fensöbbségét vallotta és bizonyította mindenféle erőszak

kal szemben, a nemzetek és az emberek testvéri összetartozását
mindenféle faji, soviniszta vagy vallási elvakultsággal szemben.

Az ország német megszállásától a Vigilia nem jelent meg töb
bé. Hallgatásával tüntetett az embertelenség ellen.

Mécses a sötében

A lap szerkesztői:

1946-1948:
Juhász Vilmos-Sl< sárdor;

1949-1963:
Sik Sándor;
1964--1968:

Mihelics Vid;
1969-1977:

Rónay György;
1978-1979:

Doromby Károly;
1980-1984:
Hegyi Béla;

1984--:
Lukács László.

A lap 1946 decemberében indulhatott újra - megváltozott társa
dalmi körűlményekközött, javarészt más szerkesztögárdával. A be
köszöntő írás Vigilia címmel Sík Sándornak, az új szerkesztőnek

programadó nyilatkozata. A Vigilia irodalmi lapként maga mögött
tudja a magyar irodalom nagy hagyományát, katolikus lapként az
egyetemes kereszténység még nagyobb hagyományát,'s ezek birto
kában magáénak vallja "azt a szerény, mégis mérhetetlen jelentősé

gű történelmi folyamatot, amelyet a magyar katolikus újjászületés
nevével szoktak illetni".

Három veszélyre hívja fel a figyelmet Sík Sándor: az első a ha
gyományok megmerevedése, hiszen Ifahagyomány-tisztelet: őrizni

az örököt, megújítani az ideigvalót". Másodszor: a katolikus egye
temesség nevében tiltakozik a "szektárius kislelkűség"ellen. Végül
a dilettantizmus veszélyére utal, hiszen "az ún. katolikus iroda
lomban kétségbeejtőeneláradt a giccs és a szentimentalizmus, az
álpátosz és az álromantika", s ennek elsősorban Ifa dilettantizmus
elburjánzása az oka". írása végén azonban már pozitíven fogalmaz:
"Ennek a nagyszerű, ennek az egészen magyar és egészen európai,
egészen katolikus és egészen emberi, egészen magasrendű és egé
szen mindenkinek-való, egészen hagyományőrzőés egészen »hala
dő« szerves és átfogó kultúrának: ennek a nagy Ünnepnek vágya
és reménye, hite és akarása parázslik virrasztásunk tüzében."

A háború utáni Vigilia lendületét is megtörte az új diktatúra.
Hamarosan az egyetlen katolikus havilap s az egyetlen viszony
lag független irodalmi folyóirat maradt a halálra ítélt magyar
szellemi életben. Terjedelmében és példányszámában lecsökkent
ve, a cenzúra béklyójába verve, számról számra küszködve a
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A Vigilia a 6D-7Q.es
években

megszólalás egyre gyérebbre szűkített lehetőségével vállalta a vir
rasztásnak prófétákra és költökre szabott feladatát. A lap legelső

emblémája mécsest formált. Aligha gondolhattak akkor még arra,
hogy ez valóban bekövetkezik: a diktatúra sötétjében csupán mé
csesnyi lángjával terjeszthette a szellemnek, a szabad emberi gon
dolatnak és az Evangéliumnak a világosságát. A hallgatásra ítélt
"polgári" írók itt találhattak menedéket, a templom falai közé be
zárt egyház üzenete így kaphatott mégis valamelyes nyilvánossá
got.

A Vigilia az élet átmentését segítette ezekben az években mind
a magyar irodalomban, mind a katolikus egyházban. A szellem
szűkre szabott légterében a lap a tágasságot képviselte résnyire
nyitott lehetőségeivel is, s így éltette a reményt a fennmaradásra.
a hitet abban, hogy létezik világ a zárka falain kívül is. Mihelics
Vid Eszmék és tények című rovatával éveken át ablakot nyitott a
külvilágra, az egyetemes egyház történéseire. Rónay György pe
dig Az Olvas6 Napl6já-ban könyvkritikáival a mércét jelentette a
hatalmi ideológia nyomása alatt senyvedö magyar irodalomnak.

A hatvanas-hetvenes években két fontos nyitást hozott a lap,
jelentőset nemcsak a magyar egyház, de az egész magyar társa
dalom szempontjából is. Elsőként s szinte egymagában "hozta ha
za" a II. Vatikáni zsinatnak új korszakot nyitó szellemiségét.
Nemcsak ismertette a zsinat lefolyását, dokumentumait, eredmé
nyeit, hanem a zsinat szellemében kezdett gondolkodni, próbálta
értékelni egyházunk és világunk eseményeit. Némelyik irányban
meg is előzte útkereséseivel a zsinatot. éppen azoknak a francia
teológusoknak nyomán (mint Henri de Lubac és Yves Congar),
akiknek sokáig mellőzött teológiai felismeréseit a zsinat rehabili
tálta, sőt beépítette tanításába. A lap már az ötvenes évektól föl
vetette a világiak nagykorúságának kérdését, ismertette Teilhard
de Chardin gondolatvilágát, elemezte az egyház és a világ kap
csolatát. E legutóbbi törekvés aztán Rónay György főszerkesztő

sége idején határozott nyitást hozott a kor magyar társadalmi és
szellemi élete felé, annak a dialógusnak a szellemében, amely
szintén a zsinat vezérlő eszméi közé tartozott. Ide tartozott az a
kísérlet is, hogy párbeszédet kezdjenek marxisták és keresztények
között Európa-szerte, majd hazánkban is. A történelem fintorai
közé tartozik, hogy mire ez a párbeszéd valóban kibontakozha
tott volna, addigra már a marxizmus elvesztette hitelét, majd ha
marosan összeomlott a fennmaradását biztosító hatalom is.

Az értékek válsága és változása

1989-90 nemcsak a politikában hozott változást, hanem a társada
lom, az egyház és a kultúra életében is. Fordulat következett be a
nemzetközi életben is, főleg a már korábban megkezdődötteurópai
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1989 után

A nyugat-európai
szekularizáció

integráció kiszélesedésével és felgyorsulásával. Az országot mindez
váratlanul érte, s mélyen megrázta, hiszen negyven éven keresztül
a nyugati világ mozgásaitól gyakorlatilag elzárva, a pártállam által
teremtett mesterséges környezetben folyt szellemi és vallási éle
tünk. A hetvenes évektől meginduló liberalizálódás, a Lajtán túl is
bővülő és erősödő gazdasági, majd szellemi, végül politikai kap
csolatok csak részlegesen s kevesek számára tudtak hidat verni a
két világ közé.

A nemzet függetlenségének visszanyerése, a demokratikus sza
badságjogok helyreállítása sajátos eufóriát okozott az országban.
Az oly régóta hiányolt szabadság szinte mitikus színezetet ka
pott, és számos illúzió, számos veszély forrásává lett. Ha a sza
badság nem párosul felelősséggel,a másik ember és a közjó iránti
tisztelettel, ha elszakad a rendtől és az igazságtól, akkor a sza
badpiac helyett szabadrablás, a szabad véleménynyilvánítás he
lyett társadalmi méretű acsarkodás és folytonos belső háborúsko
dás, a nemzet újjáépítéséért való nemzeti összefogás helyett a
nemzet széthullása következik be. Az ország nem volt felkészülve
arra, hogy a szinte ölébe hullott történelmi lehetőséget hatéko
nyan, késlekedés és tétovázás nélkül, jól használja fel. Úgy jártak
sokan, mint az ígéret földje felé vándorló zsidók: felejtve fogságu
kat visszavágytak az egyiptomi húsosfazekak mellé...

Igen sokan azt várták, hogy a szólásszabadság megszületésével
virágzásnak indul az irodalom és a kultúra, a lelkiismereti és val
lásszabadság biztosításával föllendül az egyházak élete. Az ered
mény mindkét területen elmaradt a várakozástól. Gombamód
szaporodtak a folyóiratok, bárki publikálhatott bármit - ám a
felgyűlt szellemi tartalékok hamarosan kifogytak, s a megnöveke
dett mennyiség óhatatlanul a mínöség romlásához vezetett. A pi
aci szabadverseny betört a szellem világába is, a talmi többnyire
kelendőbbnekbizonyult az igazi értékeknél. a harsányság túlkia
bálta az igazi művészetet, Kiderült: az igazi humánumot és kul
túrát nemcsak az elnyomás veszélyeztetheti, hanem a szabad
sággal élni nem tudás is.

Az elmúlt évtizedek alatt nemigen tudtuk figyelemmel kísérni
a kontinensünkön zajló szellemi folyamatokat, így a szekularizá
ciót sem. Az európai kultúra egyre jobban elszakadt keresztény
gyökereitől, s tetszése szerint használja fel, alakítja át, torzítja el
vagy építi tovább ősei hagyományát. Ahogyan némelyik közép
kori katedrális köveit széthordták, s belőlük egész települések
épültek föl a környéken, úgy hordják szét napjainkban is az egy
ház építőköveit. Nyugat-Európában a szekularizációnak e folya
mata a demokrácia játékszabályai szerint zajlott le. A keresztény
értékek lassan kiszorultak a közéletből. az életet alapvetőert meg
határozó tényezők közül, a kereszténység elveszítette korábbi sú
lyát a nyugati világ világnézeti és kulturális pluralizmusában. A
tudomány, a technika, a gazdasági és a politikai élet függetlenítet-
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A kereszténység
háttérbe szorulása

A II. Vatikáni zsinat
szellemiségének

jegyében

te magát az örök igazságoktól és értékektől. autonóm törvényeket
alkotott magának, és saját értékrendje szerint folytalja működését,

"Az evidenciák meghasadtak": az utóbbi évek aggasztó tünetei,
az ökokatasztrófa és a biokatasztrófa növekvő veszélye mutatják,
hogy az emberiség nem élhet tartósan közös erkölcsi alap, olyan,
mindenkire kötelező étosz nélkül, amely nem egyéni vagy cso
portérdekek kompromisszumából, hanem az igazságból születik,
és az teszi kötelező érvényűvé.

Hazánkban a kereszténység és az egyház háttérbe szorulása
nem lassan és folyamatosan, a liberális demokrácia játékszabályai
szerint zajlott le, hanem erőszakos hatalomátvétellel. eleinte az
egyház nyílt üldözésével, később leplezett, de határozott diszkri
minálásával, végül egyre kifinomultabb módszerekkel történő

manipulálásával. Mindez sokak szemében elfödte azt a tényt,
hogy közben megindult a magyar társadalom szekularizálódása
és atomizálódása is. A hatalom lefojtottságában sem a szekulari
záció, sem az egyén és társadalom életét hordozó erkölcsi értékek
elbizonytalanodása nem vált annyira nyilvánvalóvá, mint 1990
után, a megnyílott szabadság légkörében.

Négy évtizedes bénultság után nem könnyű magára találnia az
egyháznak sem. Nem adottak számára azok a tárgyi és személyi
feltételek, amelyek nélkülözhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy
maradéktalanul ellássa szerteágazó feladatkörét, amelyet pedig
annyira igényel a társadalom. Hiába mozoghat szabadabban sza
baddá lett világunkban, gyakran kényszerpályákra terelik a konk
rét adottságok, az a valóság, amelyben élnünk kell mindnyájunk
nak. Évekre, talán évtizedekre lesz szükség ahhoz, hogy valóban
újjászülethessenek az Evangéliumra épülő hagyományok, a II. Va
tikáni zsinat szellemében, II. János Pál pápa szándékai szerint:
belső összefogással, megtéréssel, megújulással készülve Krisztus
születésének jubileumára. A legsürgetőbbnek ma a megújulás
alapirányainak kijelölése s az erre épülő stratégia kidolgozása lát
szik, aztán pedig testvéri, önzetlen összefogás a feladatok közös
megoldására.

Az egyház, krisztusi küldetése szerint az ember szolgálatában
áll. De térségünkben ez ma - a minden téren jelentkező pluraliz
mus világában - új feladat elé állítja. A szabadság helyes hasz
nálatára, a felelősségre, az emberélethez nélkülözhetetlen erkölcsi
értékek tiszteletére, a szeretetben kibontakozó szabadság távlatait
kell megmutatnia azok számára, akik csak alig néhány éve kós
tolhattak bele a politikai függetlenségbe, s nem érezhették még át
a súlyát az evvel járó felelősségnek; akik a szórakoztatóipar és a
kereskedelem kifogyhatatlan árukínálatától megigézetten a ki
éheztetettek mohóságával habzsolnának föl mindent, s nem volt
még módjuk megtanulni a megkülönböztetés, a helyes válogatás,
a szükséges önfegyelem kultúráját.

Az úgynevezett szocialista rendszer az egyenlőség jelszavait ír-
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ta ugyan zászlajára, valójában azonban új egyenlőtlenségeket, új
szegénységet tenneit ki, s képmutató módon a szociális problé
máknak még a kimondását is megakadályozta. Mára nyilvánvaló
vá váltak, és a kialakuló piacgazdaság körülményei között még
súlyosabbnak tűnnek a régi és az új szociális problémák, s a la
kosság széles rétegeinek olyan új és szokatlan helyzetekkel kell
szembenéznie, mint a munkanélküliség, annak gazdasági, pszi
chikai és morális következményei.

Az emberi megújulás Ma már világosan látszik, hogy a politikai-gazdasági reformok
nem képzelhetők el morális, kulturális, általában emberi megúju
lás nélkül. Nem elegendő a politikai és a gazdasági élet struktú
ráinak megújítása, a szerkezeti és a szervezeti változtatások a tár
sadalomban, ha nem sikerül megújulnia a nemzet tagjainak is
gondolkodásuk szellemében, életmódjukban, erkölcseikben. Ho
gyan tudják ezt segíteni az Evangéliumot hirdető egyházak? Mi a
feladatuk ma a "költőknek és a prófétáknak"?

Mit is jelent valójában az a mondat, hogy "csak a keresztény
Magyarországnak van jövője"? Politikai vagy lelki üzenetet hor
doz-e? Hogyan értelmezhető a II. Vatikáni zsinat szellemében, a
vallásszabadságról és az egyház társadalmi küldetéséről szóló ta
nítás fényében? Hogyan értsék azok a magyarok, akik nem vall
ják kereszténynek magukat? A szenvedélyes viták nem kímélték a
legtisztább eszményeket, a legigazibb értékeket sem, s romba
döntöttek szilárdnak tartott emberi kapcsolatokat, konszenzuso
kat is. Az ország s elsősorban talán annak értelmisége ma meg
osztottabbnak látszik, mint valaha, s ennek árnyéka ráborul az
egyházra is.

A virrasztás új programja

A szabadság
felelőssége

Az Emberi Jogok Nyilatkozata századunkban hivatalosan is dekla
rálta, hogy minden egyes ember: személy, akinek elidegeníthetetlen
joga van az élethez, a szabadsághoz. Valójában a bibliai kinyilat
koztatás egyik legfontosabb tanítása vált közkinccsé. A keresz
ténységnek az emberre vonatkozó másik két alaptétele azonban
egyre inkább háttérbe szorult, s így egyre veszélyesebb következ
ményekkel járó, egyoldalú kép alakult ki az emberről. Napjainkra
- súlyos katasztrófák tapasztalata nyomán - újra megérlelődik a
felismerés, hogy az emberi személy nemcsak autonómia, hanem
reláció is. Szabadsága csak a személyes kapcsolatokban, a mások
felé fordulásban teljesedhet ki.

A szabadság nem képzelhető el felelősség nélkül. Az ember
nem lehet egyszerűen önmagának mértéke, tartósan csak az igaz
ságra alapozhatja az életét. Magyarországon évtizedeken át a ha
talom elnyomásával, az ideológiai indoktrinációval, a politikai
(vagyis párt-) érdekek mindenhatóságával szemben kellett védel-
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Az egyház
közösségfonnáló

szándéka

mezni az ember szabadságát. Az egyház elvi alapokon került
szembe a személyiségről alkotott marxista felfogással. A keresz
ténységet individualistának, reakciósnak bélyegezték, mert síkra
szállt az emberi személy méltósága, szabadsága és jogai mellett.
Az újonnan visszanyert politikai szabadság eufóriájában viszont
könnyen felülkerekedhet az autonómiának a már jól ismert míto
sza, amely a szabadságot az erkölcsi törvénytől való független
ségként értelmezi, s az egyén igazát fölébe helyezi az igazságnak,
az önérdeket a közjónak.

A totalitárius diktatúra csak alattvalókat ismert, nem önálló
ítéletalkotással és jogokkal rendelkező személyeket. Az elmúlt
négy évtizedben a civil szervezödések, a spontán, természetes kö
zösségek kihalásra voltak ítélve. Ezek a tiltott "kisközösségek"
mégis szerveződtek és növekedtek, az egyházon belül is. A nyolc
vanas években egyre erőteljesebben éledező közösségi élet a rend
szerváltozással meglepő módon mégis mintha sorvadásnak indult
volna. Ma újra lehetőségünk van egyesületek, társulatok alakulá
sára. A közeljövő fogja megmutatni, hogy a közösségalakításnak,
az egyéni és csoport-érdekek képviseletének ma még forrongó,
kaotikus igénye csatározásokhoz, pártoskodásokhoz vezet-e csu
pán, a folytonos belső harcok színterévé téve a nemzetet, vagy
pedig sikerül kiformálódniuk olyan valódi közösségeknek, ame
lyek tiszteletben tartják a másik ember, a másik csoport érdekeit,
nézeteit. Ez is kihívás a ma egyháza számára: benső közösségfor
máló erejével megrajzolni és saját közösségi életében felmutatni
azokat az alapelveket, amelyek a személyiség kibontakozásához
is nélkülözhetetlen közösségek egészséges működését megszab
ják.

A gazdasági-társadalmi válság és a szociális problémák mö
gött meghúzódó emberi-erkölcsi válságot a közvélemény előtt a
nyolcvanas évek elejéig igyekeztek eltitkolni. Mára az ijesztő té
nyek nyilvánvalóak: a nemzet nem jelentéktelen részének önpusz
tító, a közjót és közrendet súlyosan veszélyeztető életmódja a tár
sadalom egészét veszélyezteti már. S az értékek és mértékek, az
irányok és fogódzópontok elvesztése nemcsak a társadalom pere
mére szorult rétegekben jelentkezik: az 1990 óta részben újrafor
málódó, részben az előző korszakból átalakuló "felső tízezer" kö
rében sem ritka, hogy az egyéni érdekek érvényesítése fölébe ke
rekedik az igazságosság, az erkölcs, a szolidaritás minden meg
fontolásának. Végül: egyre nyíltabban kap hangot az az ön
és/vagy közveszélyes nézet, hogy a szabadság hatályon kívül he
lyezheti az igazságot, az igazságosságot, az etikai törvényeket.

Hatalmas erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a "szocialista
demokrácia", a "népi demokrácia" állami gondozottjai szabad,
önállóan kezdeményező, a köz javát és a másik szempontiait tisz
telő, felelős, felnőtt állampolgárokká váljanak. Nem térhetünk át a
jogállamiságra a társadalom erkölcsi tudatának újjászületése nél-
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kül, ez pedig csupán az egyes embereken keresztül, az ő érték
felismerő és elismerő elkötelezettségükön keresztül következhet
be.

Ebben a forrongó és jövőjét kereső magyar társadalomban keresi
ma helyét és feladatait a Vigilia. Nézőpontja sajátosan távolságtar
tó. Legrangosabb korszakaihoz méltóan szeretné vállalni az egysé
get a magyar kultúra egészével, és egyszeru eszközeivel szolgálni
azt. Egynek érzi magát a magyarsággal, határainkon innen és túl.
S egynek tudja magát az egyházzal, magáénak vallja annak katoli
kus, azaz térben és időben egyetemes, bár mindig a mindenkori
térben és időben sajátosként megmutatkozó hagyományát és hité
nek bizonyosságát. A szentpáli értelemben vett "megszabadító"
igazság erejében bízva vállal felelősséget a világért és a magyar
valóságért, de nem bocsátkozik klikkharcokba, a szaktudományok
ra tartozó vitákba vagy akár politikai csatározásokba. Kétezer év
történelmének tanulságait törekszik felkínálni, s a világegyháznak
sokrétű, egyetemes horizontokat nyitó - az ökumenét is magába
foglaló - tapasztalatát az önmagunkkal való számvetéshez. A tel
jes valóságot és igazságot kutatva igyekszik mérlegre tenni korunk
eseményeit, és a társadalmi folyamatok gyakran kaotikus kavargá
sában megjelölni keresztény perspektívákat, vagyis keresztény
szemmel elemezni jelenünk történéseit, jövőnk lehetőségeit és fel
adatait. A Vigilia - régi hagyományaihoz méltóan - együtt
érzéssel fordul a társadalom hátrányos helyzetben lévő rétegei felé,
és megkülönböztetett figyelemmel kíséri a szociális helyzet alaku
lását.

Ha a Vigilia ezt a hivatását be tudja tölteni századunk utolsó
éveiben, akkor - reméljük - hozzájárul egy igazabb és boldo
gabb világ születéséhez Magyarországon és Európában.
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