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Született 1917·ben Rumé·
ban. Tórténész. Az MTA·
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Védelem, virrasztás,
megújulás

Vigiliás szellem
A vigiliás szellem jegyében született meg 1935 elején - mint azt
első száma címlapján olvashatjuk, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepén - az új katolikus társadalmi és irodalmi folyóirat, amely
az idén érkezett el megalapítása 60. évfordulójához. A névadás több
volt vonzó, figyelemkeltő címadásnál. Programot jelentett. Schütz
Antal, a tekintélyes tudós-teológus bevezető köszöntőjében hasz
nálja első ízben a fogalmat, a vígiliás szellemet, jelezve, hogy ennek
a szellemiségnek sajátos a küldetése. Ezt így határozza meg: "A ma
és holnap között van - az éjszaka, a rémekkel, sejtelmekkel, remé
nyekkel teljes éjszaka; s a hajnalvárók és holnap-építők attittűdje

- a virrasztás és őrállás: vigilia."
A veretes soroknak megkapó a gondolati üzenete és a retoriká

ja, de az adott helyzetben jelentősége túlmutatott ezen. 1935-ben
vagyunk. A német expanziós törekvések és a nemzetiszocialista
újpogányság, a vérségi mítoszok szele már nyugtalanítja Közép
Európát, és megérinti Magyarországot is. Ebben a komor és fe
nyegető légkörben aktuális értelmet nyernek a szavak: a vigilia:
"az őrállás és virrasztás", lIa rémekkel, sejtelmekkel ... teljes éjsza
ka".

A második számban Faulhaber bíboros, müncheni érsek, aki
világ-tekintélyre tett szert a hitlerista tömeghisztériával szemben
tanúsított rendíthetetlenségéért, húsvéti üzenetében Nagy Szent
Leó pápa kántorböjti homiliáját idézi: szombaton tartsunk vigiliát
Szent Péter sírjánál! "Apud Sanetum Petrum vigilemus." Ennek
jegyében küldi áldását "katolikus magyar testvéreinek újraéledő

szellemi mozgalmára", és figyelmeztet, biztat: "Mi a feszültségek
nek és a szellemi zűrzavarnak súlyos időszakába születtünk be
le." S még egyértelműbbeküzenetének zárósorai: "Amint a me
zök vetései nemcsak napfényes időkben nőnek és gyarapszanak,
hanem a csillagtalan éjszakák sötétjében is, éppúgy növekszenek
Isten vetései az üldöztetés óráinak idején is s nemcsak a békének
időszakaiban."

A müncheni érsek nem sejthette, hogy látomásai és intelmei
évtizedekre megszabják a Vigilia jellegét és stílusát. Megvédeni
azt, amit meg kell védeni, úgy, ahogy meg lehet védeni. Virrasz
tani a hosszúra elnyúló éjszakában. Egyben megújulásra töreked
ni. Reményteli bátorság és féltő körültekintés, befogadókészség és
nyitottság. Távol maradni a napi politika rezdüléseitől. kilengése
itől, de nem engedni az alapelvekből, a keresztény erkölcs tanítá
sából. Tiltakozni a természeljog eltiprása ellen, hangos szóval, ál
talános érvényű, de elhangzásukkor egyértelművé váló igazsá
gokkal, vagy - ha nem marad más eszköz - tiltakozást rejtő né-
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Az egyház társadalmi
tanítása

masággal. így virrasztotta át, pontosabban így élte túl, vészelte át
a Vigilia évtizedek viszontagságait, "csillagtalan éjszakák sötét
jét". Taktika volt ez csupán, kényszerű alkalmazkodás a helyzet
hez, hallgatólagos kiegyezés a hatalommal? Nem, ennél lényege
sen mélyebb és erőteljesebb volt a motiváció. A rendíthetetlen hit
és a reménység, meggyőződés, hogy a virrasztás óráit a hajnal
hasadása követi.

A harmincas évek elejétől nemcsak a Vigiliára vártak nehéz év
tizedek, hanem próbára tették előbb egész Európa, majd Közép
Európa népeit. Ebben az időszakban két nagy jelentőségű doku
mentum jelezte az egyház társadalmi tanításainak jelentőségét, és
befolyásolta a katolikus hívők gondolkodását. 1890-91-ben XIII. Leó
pápa jelentette meg Rerum Novarum kezdem enciklikáját, majd
1931-ben XI. Pius pápa bocsátotta ki a Quadragesimo Anno kezde
tű enciklikát. Ezek a szózatok fordulatot jelentettek a katolikus
egyház életében. Első ízben vizsgáltak új konkrét társadalmi
problémákat és foglaltak azokban állást. Már ezekben az encikli
kákban határozott formában vetődött fel a tőke és a munka vi
szonya, a pápák állást foglaltak a munkásság jogos igényei mel
lett és igényt tartottak arra, hogy erkölcsi alapon szóljanak hozzá
a modem ipari társadalom és a kapitalista gazdaság kérdéseihez.

XXIII. János pápa ezeket a dokumentumokat jelöli meg állás
foglalása eredőiként az 1951-ben kiadott Mater et Magistra és az
1963-as Pacem in Terris kezdem, történelmi jelentőségű enciklikái
ban. Nincs most alkalmunk ezeknek a máig sem kellően méltatott
és megismert nyilatkozatoknak az ismertetésére, de sokatmondó
az 1963-as enciklika ajánlása is, amely így szól: "A Tisztelendő

Testvéreknek, Pátriárkáknak, Primásoknak, Érsekeknek, Püspö
köknek és más Főpásztoroknak,akik az Apostoli Szentszékkel bé
kében és közösségben élnek, továbbá a papságnak és az egész
földön élő keresztényeknek, valamint minden jóakaratú ember
nek." Az egyház ezzel a felhívással magára vállalta a felelősséget

a világ erkölcsi rendjéért. Minden jóakaratú emberhez fordult,
"akár hisznek Istenben, akár ha öt nem ismerik el kifejezetten".

Az enciklika zárófejezetének egyik alcíme: Párbeszéd mindenki
vel. Ebben a pápa egyértelműenmegfogalmazza, mit ért dialógu
son: "Olyan párbeszédre vágyunk, amelyet - a kellő okosságon
kívül - csakis az igazság szeretete vezérel, és amely senkit sem
zár ki, tehát azokat sem, akik az emberiség nemes értékeit meg
becsülik ugyan, de azok szerzőjét nem ismerik el, azokat sem,
akik ellenfelei az egyháznak és különféle módon üldözik. Mivel
az Atyaisten mindennek kezdete és végső célja, valamennyien ar
ra vagyunk hivatva, hogy testvérek legyünk." Az emberiség na
gyon messze van attól, hogy elfogadja és vállalja a testvériség, a
szolidaritás és a tolerancia eszményét. Csak kevesen - hívők és
nem hívők - élnek és cselekszenek ebben a szellemben. A pasz-
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Az aggiornamento
előfutára

Harc az újpogányság
ellen

torációnak nem lehet nemesebb és gyümölcsözőbb hivatása, mint
ennek a krisztusi tanításnak a terjesztése.

Minden világtörténelmi fordulatnak vannak előzményei: látvá
nyosak és szemérmesek. Ez utóbbiak körébe tartoznak azok az
erőfeszítések, amelyeket szerte a világon katolikus értelmiségiek
kezdeményeztek a megújulásért, az új korszak követelményeinek
új megközelítéséért. Az aggiornamento politikáját a katolikus
egyház a 60-as években hirdette meg, de ennek kezdetei mesz
szebbre nyúlnak vissza.

Ebben a szellemben született meg a Vigilia is, a megújulást
ösztönző magyar katolikusok szócsöve. íme mutatóba néhány
szerző a külföldiek névsorából: Paul Claudel, Jacques Maritain,
Georges Bernanos, P. Bruno de Jesus Marie, Emmet Lavery, Hans
Barth, T. Bergyajev.

A magyar cikkek, tanulmányok írói Sík Sándortól Babits Mihá
lyon, Rónay Györgytől Kállay Miklóson át Hevesi Sándorig, a
magyar kultúra jelentős személyiségei. A kor szörnyű fenyegeté
sei között lélekbemarkolóak Babits Mihálynak a folyóirat első

számában megjelent sorai, Intelem vezeklésre címen:

Mivel a földön jónaklenni oly nehéz
erényeid elhagynak mint az ifjúság,
de bűneid utánadjönnek, mint a hű kutyák
s ha netán elfáradva az úton leülsz,
mind köribéd telepszik és arcodba néz
nyugodtan, mintha mondanák: "Nem menekülsz!" -

A szemlélet nyitottságát érzékelteti - többek között - Ma
gyar Bálintnak Az új magyar történeti regényről írott esszéje,
amelyben P. Gulácsy Irén, Kállay Miklós, Kós Károly, Makkai
Sándor mellett kiemeli Sárközi György Mint oldott kéve című regé
nyét és Németh Andornak a párizsi kommünről írott művét,

Vagy Sík Sándornak a katolikus irodalomról szóló elmélkedését,
ahol kimondja: "A katolikus irodalom mindenekelőtt irodalom. A
katolikus írónak tehát semmi jussa más elbíráláshoz: a mesterem
berektől nem fogadnánk el silányabb munkát, ha tudnánk róluk,
hogy napi áldozók." Ha a folyóirat gyakorlatában nem is tudott
mindig megfelelni ennek a szigorú kritériumnak, a kemény intés
az ideológiai elkötelezettség örve alatt felkapaszkodó dilettánsok
nak mégis nagyon ritka a korabeli irodalomban, művészetben.

Tántoríthatatlanul következetes a Vigilia az újpogányság elleni
harcában. Nem bocsátkozik polémiákba, nem bonyolódik bele a
pártok vitájába, de egyértelműen és határozottan képviseli az
egyetlen lehetséges keresztény állásfoglalást. Stark János A harma
dik birodalom történetszemlélete című tanulmányában élesen bírálja
a nemzetiszocializmus főideológusának, Alfred Rosenbergnek faji
mítoszelméletét, a germán faj felsőbbrendűségéről kiagyalt képte-
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lenségeit, keresztényellenességét, antihumanizmusát. "Többé nem
Nagy Károly a német birodalmi gondolat megtestesítője, hanem
az ő legnagyobb ellensége, a pogány szász fejedelem, Widukid."
Ennek a tébolynak magyar talajba történő átültetését Csapody
Csaba taglalja A turáni eszme kialakulása című tanulmányában.
Többek között leszögezi: "A túlhajtott nacionalizmus - mely kü
lönösen napjainkban lép fel mind agresszívebben, és lassanként
minden értéket csak egy elképzelt és trónra emelt »race« szem
szögéből néző fajimádattá alakít - már sok helyen kialakította
saját mitológikus őstörténetét." A magyar változatot, a turaniz
must Csapody történelemhamisításnak, dilettantizmusnak mínösí
ti, amely az európai oreintáció helyett "primitív, pogány, lóhúse
vő rokonoknál kopogtat". Végső konklúziója, hogy e tanítás sze
rint Ifa turáni magyar jó magyar, a nyugati elnémetesedett rossz
magyar". Ugyanilyen szenvedélyesen támadja a turanizmust Fe
hér Mátyás O. P. Julian hétszáz éves útja és a turanisták című bírá
latában. "A turanisták - írja - elsikkasztva vagyagyonhallgatva
a lényeget, Julianban egy faji öntudattól lángoló, a nemzeti iste
nért, Hadúrért lelkesülő magyart akarnak látni."

A Vigilia minden számának első oldalán látható a hivatalos jó
váhagyás: "Nihil obstat. Dr. Michael Marczell, censor dioecesa
nus." A katolikus egyház tehát vállalta a magyar katolikus értel
miségiek útkeresését és állásfoglalását a koreszmével szemben.
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