
társadalmi tanítása, amelynek politikai képviselete elsősorban a laikus keresztény
értelmiség feladata lenne, botránykő azok szemében, akik kizárólag immanens,
evilági módon hajlandók gondolkozni, és mert nem értik, ezért nem tűrik a köz
életben az olyan fogalmak használatát, mint erény és bűn, jó és rossz. Úgy látom,
itthon, Európában, és a világ más részein is újból apologetikus (hitvédelmi) kor
szak következik, mert az egyház kevesek által ismert tanításával élesen szemben
állnak az uralkodó, széles körben népszerűsítettszekularista dogmák.

A virrasztók feladata lesz az, hogya keresztény tanítást életükkel hitelesítsék,
tudásukkal megerősítsék,érveikkel igazolják, és szeretettel, tevékenyen hirdessék.

HORÁNYI ÖZSÉB

Köszöntöm a 70 éves Vigiliát

Régi történet: a hatvanas évek elején, mérnökhallgató voltam, az Egyetem tér
mögött, a Szerb utcai épületben voltak az óráink és én az időm nagy részét a Szé
chenyi Könyvtárban töltöttem, akkor még a Nemzeti Múzeum oldalában. Az
okát már nem tudom (ha volt egyáltalán), de leginkább azzal voltam elfoglalva,
hogy egy-egy újságot, folyóiratot teljesen elolvastam. Például végigolvastam a
több évtizeden keresztül kiadott Világ című szabadelvű napilap minden számát
(ami különösen az első világháború idején nem is volt túlzottan időigényes, hi
szen igen gyakran csak a hasábok közti lénia volt a címen és az impresszumon
kívül a lapban, a többit kivágta a hadi cenzúra). Nohát ebbe a lendületbe került
bele a Vigilia, a piarista Medvigy Mihály igazodásí pontom jóvoltából, s lett a lap
is ígazodásí pontommá. Az első számtól az akkori utolsóig minden sorát elolvas
tam (azóta is) a címlaptól a hátsó borítéig bezárólag.

70 év: vannak persze más számok is, például a 16 év (ennyi telt el a rendszervál
toztatás óta), a 60 év (ennyi a második világháború befejezése óta), a 83 év (ennyi Tria
non óta), a 138év (ennyi a kiegyezés óta), vagy éppen - hogy valamivel távolabbi, de
azért mégis velünk élő évszámra is tekintsünk - a 479 év (a mohácsi csata óta). Ezek
mind szituálják ezt a 70-et.

Ez a 70 év - gyakorlatilag folyamatos megjelenéssel - mára a legrégebbi folyó
irattá tette a Vigiliát, és egyáltalán nem szűnt meg az igény (számomra bizonyosan
nem), hogy igazodási helyként lehessen rá tekinteni. Erre predesztinálja az indulás
(milyen nagyot is változott a világ: akkor franciás mentalitású, természetesen kato
likus elkötelezettségű, irodalmi orgánumként kínálta az igazodást); vagy a máso
dik világháborút követően 1946-ban Sík Sándor új programja már voltaképpen
másként (IIVigilia: virrasztás. Virrasztók vagyunk, úgy érezzük, mi, akik e szemle
hasábjain akarunk szólni testvéreinkhez. A virrasztó az éjszakában virraszt. Mi is
éjszakában állunk. Körülöttünk a történelem sötétsége, egy nagy világ-átalakulás
káosza, az éjfélen már túl, de a hajnalon még innen: derengés előttiszürkület [... ]");
vagy utóbb Mihelics Vid eléggé nem méltatható igényessége az intellektuálisan
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leginkább ínséges és főként egyvágányú lehetőségeketkínáló években; vagy éppen
tíz éve, a 60. évfordulóra a lap főszerkesztőjének,Lukács Lászlónak tollából megje
lent helyzetértékelés és a virrasztás új programja, immáron a harmadik a lap fennál
lása óta ("Ebben a forrongó és jövőjét kereső magyar társadalomban keresi ma he
lyét és feladatait a Vigilia. [... l A szentpáli értelemben vett 'megszabadító' igazság
erejében bízva vállal felelősséget a világért és a magyar valóságért, de nem bocsát
kozik klikkharcokba, a szaktudományokra tartozó vitákba vagy akár politikai csa
tározásokba [... ]"), és lehetne még tovább részletezni, hogy mikor mivel és hogyan
kínálta a tükröt és a felismerések lehetőségéta lap. Mikor adekvátan és mikor nem:
70 év alatt azért sok minden megeshet (meg is esett).

És most itt a Vigilia szerkesztőségének megtisztelő felkérése, hogy válaszoljak
néhány kérdésére: mit jelent a virrasztás számomra (nyilván manapság)?; hogyan
értelmezem ma az frástud6k felelősségét? és így tovább. - Amikor harmadéves ko
romban először jutott eszembe, hogy papírra vetem a gondolataimat, mi sem volt
természetesebb, mint egy Vigilia-cikkben gondolkoznom. Be is kopogtattam vele a
főszerkesztő Mihelics Vidhez, aki elolvasta, megmondta, hogy nem közli és ezt kö
vetően eltöltöttünk együtt néhány órát, nem is egyszerre, a cikk javítgatásával. Az
óta is hálás vagyok neki ezért, noha akkor nem tudtam elképzelni se, hogy mit je
lenthet az, hogy 'sebaj fiatalember, jön még onnan más is, ahonnét ez jött' és azt
majd közöljük. Ha nem tévedek, talán egy cikkre lehet mondani, hogy tőlem jelent
meg a Vigiliában; bár ez így azért pontatlan, mert néhány éve néhány évig részt ve
hettem a lap szerkesztésében (erre ugyan soha nem törekedtem, mert miféle igazo
dás az, ha magunk határozzuk meg azt, hogy mihez is igazodjunk; de azért mégis
büszke vagyok rá, hogy így történt), akkor előfordult a nevem a lapban néhány
szerkesztőségiesemény kapcsán. De most ez a felkérés: ez bizony így feladat a ja
vából!

A felkérés közvetlenül adventetmegelőzően érkezett (és a december 5-i népsza
vazást is megelőzve), nagyböjti megjelenés ígéretével a Vigilia jövőbeni szerepével
összefüggésben a magyar g16buszon. (És ez még nem is a legsűrűbb leírása ennek a
helyzetnek.)

December 5-e immáron a szégyen napja: a szégyen leginkább talán abból adódik,
hogy ott álltunk tollal a kezünkben és tudhattuk, hogyakettősállampolgárság
ügyében egy olyan kérdésben kellene konszenzusos álláspontot kifejeznünk,
amely kérdés érintettjeit országhatárok választják el egymástól, és tudhattuk, hogy
nincs konszenzus, mert elmulasztottuk megteremteni. Ez az, ami szégyenletes (és ha
csak az volna): a tartósan megoldatlan kérdések, a kérdések megoldásának folytató
lagos elkerülése, a fejünket-a-homokba mentalitásunk. Ne tekintsünk most másra,
csak erre a december 5-ének alkalmat adó kettősállampolgársághistóriára, vagyis
Trianonra. Ha ez így megy tovább, mint most is történt a népszavazást megelőzően
(a nemtörődömségek sorozata: az aláírás gyűjtéssel kapcsolatban, a bírósági ese
ményekkel összefüggésben, vagy éppen a Parlamentben), akkor - természetesen
nem hogya 80 év nem elég rendbe tenni a történteket, de 800 is bizonyulhat kevés
nek. Erre pedig sem a magyar társadalom tagjainak, sem a határon túlra került ma
gyaroknak nincs idejük, de magának a társadalomnak se lehet. Mégis az a látszat
van keltve, mintha volna.

131



De nem ezért hozom ezt szóba a 70 éves Vigiliát köszöntő soraimban, hanem
azért, mert mindennek olyan következményei vannak - naponta érzékelhetjük -,
amelynek megszüntetésében a lapnak igen jelentős szerepe kellene legyen. Le
gyen!

Az olyan megoldatlanságok (mindegy minek nevezzük: sors kérdésnek, kibe
széletlenségnek, vagy bárminek), mint Trianon is, arra adnak alkalmat, hogy felold
hatatlannak látszó szembenállások gerjedjenek (és nyilván olyan is van, hogy ger
jesztik ezt), hogy a megoldások keresése helyett senki által meg-nem-nyerhető,

vagyis csak vesztest előállító csaták legyenek (no meg megalázások, most éppen a
határon túl rekedt magyaroké), mindez azért, mert a leginkább ez őrzi meg a kiala
kult társadalmi viszonyokat: leginkább az ádázkodásokból jönnek a legmagasabb
és a legvastagabb falak. A magyar társadalom egészének azonban másra van szük
sége, mint amit a hatalom társadalma elé ad, és amivel kapcsolatban azt sugallja,
hogy csak ebben lehet élni. Nem. A magyar civil társadalom tagjai ugyanúgy igé
nyelhetik a (képviseleti) demokrácia keretei között, hogy saját törekvéseik is meg
valósulhassanak, mint ahogya magáét érvényesíti a hatalom társadalma. Tulaj
donképpen az nem számít, hogya civil társadalom alkotja a többséget, de az igen,
hogy csupán azért nem érvényesül a saját maga számára sem az akarata, mert nin
csenek fórumai, ahol megjelenhetnének törekvései, de legalább ennyire azért sem,
mert kidolgozott gondolatai sincsenek arról, hogy az őt körülvevő világból érkező
kihívásokra miként válaszoljon, illetőleg milyen kérdéseket intézzen a világhoz,
választ várva saját boldogulása érdekében.

Arról nem is szólva, hogy az elmúlt évtized magyar eseményeinek, vagyis a
közélet folyamatos polarizálódásának következményei világosan rontják a ma
gyar társadalom pozícióját az egyesülő és egységesülő Európában. Ez igaz a gaz
daság kemény tényeire ugyanúgy, mint a mindennapi élet kevésbé kemény, de
többnyire húsba vágó kérdéseire is, például arra, ahogy egyre kevésbé vonzó a sze
metes város, miközben a városi életmód egyre kevésbé váltható ki másfélével.
Ezen összefüggések analízise nyilván nem ennek a köszöntőnek tárgya (de remél
jük, olvashatunk még róla éppen ezen hasábokon is), az viszont igen, hogy mindez
súlyos morális kérdéseket vet fel.

A magyar társadalom értelmiségi felkészültséggel és attitűddel rendelkező tag
jainak, a magyar írástudóknak (és köztük a keresztény értelmiségnek) ma az a fele
lőssége, hogy segítse ezt a helyzetet gyökeresen megváltozni. Ehhez gondolatokra,
eszmékre, kiérlelt (vagyis körültekintően megvitatott) elképzelésekre van szükség.
Márpedig manapság ez nincs így: vélemények vannak, kidolgozottabbak és igen
csak elnagyoltak, a vélemények gyakran ellentétesek egymással (noha nem feltét
lenül és főként nem kizárólag jobbra vagy balra húzóak, mint ezt sokan sugallják;
igen sok esetben tetten érhetők a finomabb árnyalatok is). Mindez egyáltalán nem
volna baj; baj abból van, ha ezek a vélemények egyenként és egyaránt kizárólagos
ságra tartanak igényt. Egyezkedések helyett, igények egyeztetése helyett, kölcsö
nösen elfogadható megfogalmazások keresése helyett.

Nem az a baj, hogy vannak kirekesztőnézeteket valló tagjai a társadalomnak,
de az baj, hogy jószerivel csak a kirekesztő nézetek kapnak fórumot. Ehhez képest
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igen kevés jelentősége van annak, hogy éppen melyik irányból rekeszt ki valaki
másokat, bár a közélet felszínén ez látszik a legfontosabbnak. Pedig nem ez az.

Kirekesztők ugyanis mindig voltak, alighanem lesznek is; ugyanúgy, ahogy az
alapfokú oktatásban sikertelenek száma a legegészségesebb, legszolidárisabb társa
dalomban sem redukálható néhány százalék alá. Ezzel számolni kell és lehet is. A
tévképzet abból ered, ha a kirekesztő attitűdöt tekintjük normálisnak. Pedig nem az.

Pontosabban egyre világosabban felismerhetőaz a társadalmi igény, hogy lép
jen túl a magyar világ ezen. Most nem a háborúzásnak van ideje. Míg azonban a po
larizáló nézeteknek igen sok fóruma van, kis túlzással azt is lehetne állítani, hogya
manapság elérhető fórumok szinte kivétel nélkül a polarizálódás fokozásában, de
legalábbis fenntartásában jeleskednek; az egyezkedésnek, a kölcsönösen elfogad
ható megállapodások érlelésének (hogy konkrét legyek: amelyekre most december
5-e kapcsán Granasztói György, Kis János vagy Nádas Péter jó kiindulópontokat rög
zített) nincsenek stabil fórumai.

Jó volna, ha a 70 éves Vigilia éppen ezt a hiányt pótlandó teret adna olyan aján
latoknak, koncepcióknak (sőt gerjesztené ezeket) a magyar társadalommal össze
függésben, amelynek eredményeként felismerhetővé válna azok számára, akik
óhajtják ezt, hogy például a történelmileg magunkkal hurcolt megoldatlanságok
ban milyen irányokban és milyen érvelésekkel keressük (érdemes keresnünk) az
egyetértések útját. Sőt, meggyőződésem, a Vigilia bizonyosan nem maradna magá
ra egy ilyen megújulásban. Igen sok olyan értelmiségi hely van ma Magyarorszá
gon, ahonnan remélhetne gondolatokat, ajánlatokat a megválaszolatlan magyar
kérdésekre, például a Bibó István Közéleti Társaságtól és/vagy a Bolyai Műhely Ala
pítványtól és/vagy a Keresztény Közéleti Akadémiától és/vagy a Kossuth Klubtól
és/vagy a Magyar PaxRomanatól és/vagy a Nádasdy Akadémiától és/vagy a Nyilvá
nosság Klubtólés/vagy a Professzorok Batthyány Körétől, hogy csak néhányat említ
sek a lehetségesek közül.

Mindazonáltal az ellentéteket elimináló gondolatok és érvelések, a szándék
ezek kidolgozására és társadalmi méretű elterjesztésére, a fórumtok), ahol ezek
megtörténhetnek, nem meríti ki a nagyobb társadalmi integráció irányába való el
mozdulás szükséges feltételeit; nem meríti ki a magyar társadalom egyetértésben
érdekelt tagjainak boldogulásához szükséges körülményeket. Most csak egyet em
lítek ezen további körülmények közül példaként, azt is a népszavazás tapasztalata
iból véve. Manapság nemcsak a kölcsönösen elfogadható mondatok hiányoznak,
de az a nyelv, az a beszédmód (diskurzus) is, amelyen ezek a mondatok kimondha
tók. A december 5-e előtti hetekben seregnyi beszédmódban is megjelent ugyanez
a téma, a kettős állampolgárságé és egyikben sem sikertörténetként. Ilyen volt például
a mindent maga alá söprés igényével fellépőgazdasági racionalitás diskurzusa; ilyen
volt az érzelmek diskurzusa; ilyen volt ebben a folyamatosan és kedvvel jogászkodó
társadalomban az éroényes jog(anyag)ra hivatkozó diskurzus; a valamilyen formában
folyamatosan élő nemzetidiskurzus; ilyen volt a hatalom diskurzusa, amely gyakran
önmagát közigazgatásinak álcázza; és a vele sok szempontból szembenálló morális
diskurzus. Az alaposabb áttekintés nyilván még másféléket is fel tudna mutatni, így
például a kultúra diskurzusát, és az is nyilvánvaló, hogy találnánk ezeken belül
aldiskurzusokat is, például a nemzetin belül az időként felelevenedő nacionalista
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diskurzust és másokat. Ezen diskurzusokhoz tartozó megnyilatkozásokban szinte
kizárólag egymásnak feszülő attitűdök mutatkoznak meg. Hogy az adott téma
ténylegesen melyikben tárgyalható meg (és melyikben nem) és vihető el eredmé
nye a konszenzusig, arról semmi megfontolás nem volt és nincs is. Reflektálatla
nul, vagyis a kirekesztő attitűdöknek védtelenül kitett módon folyt a beszéd. Lát
hattuk is ezt (meg az "eredményét"), miközben akár könyvtárnyi irodalma van
annak, hogy miként is lehetne ezt másként csinálni. Reméljük, hogy a másként e ha
sábokon is meg fog mutatkozni.

Reménykedjünk a vigiliában!

ITIZÉS JÁNOS

Lélekmentó1c

Ha a feltett kérdésre - mit jelent számomra a virrasztás lelki értelemben? - kere
sem a választ, akkor csak így felelhetek: a virrasztás őrállói szolgálatot jelent. Őr
állóvá azonban nem magától lesz az ember. Azzá csak Isten hívása, a tőle kapott
megbízatás. a mandátum és a betöltéséhez kapott lelki ajándékok - a karizmák 
tesznek. Ahogy azt Ezékiel próféta könyvében olvassuk: "Emberfia! Őrállóvá tet
telek Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben!"
(Ez 3,17). Az önjelölt álpróféták, a fontoskodó népboldogítók előbb vagy utóbb
mindig lelepleződnek(akár így, akár úgy történik, jaj nekikl). Akiket azonban Is
ten áldott meg, ajándékozott meg ennek a szolgálatnak a keresztjével és gyönyö
rűséges igájával, azoknak szava évezredek távolából és testközelből is hiteles. Az
ilyenek mindig tudják az örök igazságú bölcsességet: teneo quia teneor - és min
den körülmények között tartják is magukat hozzá. Ismerik, belülről ismerik a
nagy titkot: őrállónak nem születik az ember, azzá csak Isten formálhat - olykor
villámcsapásszerű elhívásban, máskor meg talán hosszú évek, évtizedek érlelő

vándorútjain. De hát mondhatja-e az agyag a fazekasnak, hogyan és milyennéformálja,
alakítsa? Az Isten szentségét megrendítő látomásban átélt Ézsaiás, az elhívása el
len fiatalságával védekező Jeremiás, a csodálatos halfogás láttán megszégyenülő

Péter és a Damaszkusz kapujánál üldözőből apostollá szelídített Pál története 
hogya cet gyomorsavában megérlelt Jónás példázattörténetét már ne is említsük
- csak néhány példa arra, hogy az Úr mindig megtalálja a megfelelő utat s módot
a kiszemeltek szívéhez. S jaj annak, aki, ha hívják, nem mozdul, de annak is, aki
azt állítja, hívták, pedig senki nem szólt hozzá! Mert minden a Megbízón múlik.
S ha hangzott a hívás, nem lehet nem menni, nem szólni. Mert a csontokba re
kesztett tűz nem csak Jeremiást űzte, hajtotta: nem rejtheti szíve mélyére a felis
mert, fentről kapott igazságot, az üzenetet el kell mondani, világgá kell kiáltani
mindenáron! S nem csak Pál apostol vallhatta: jaj nekem, ha nem hirdetem! Az
anyaszentegyház kétezeréves történetében is így van ez mind a mai napig.
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