
Ott és akkor egy erőszakkal és erőfölénnyel megvalósított kultúrpolitika és
szellemi elnyomás súlya nehezedett a folyóiratra, s ez nemcsak munkatársait kész
tette szívós, makacs ellenállásra, hanem olvasóit is, akik már azzal is küldetést tel
jesítettek, hogy előfizettek rá, olvasták és továbbadták, beszéltek róla. Példákat le
hetne idézni annak bizonyítékául, hogy ez sem volt veszélytelen. A Vigilia mégis a
magyar szellemi élet mentsvára és gazdagítója volt és maradt. Ha bárki végigla
pozza a Virrasztók című antológiát, amely a Vigiliában megjelent legemlékezete
sebb írásokat tartalmazza, döbbenettel nyugtázhatja, hány maradandó tanulmány,
novella, vers jelent meg a lapban ezekben az években, s hány maradt ki a terjede
lem adta korlátok miatt! Ültünk Lukács Lászlóval a kéziratmásolatok tömkelege
fölött olyan érzéssel, hogya következőpillanatban ismét elveszítünk valamit, ami
szívünknek és elménknek nagyon kedves.

De ez ismét a múlt. Pedig a jelenben sem könnyebb a helyzet. Erkölcsi és anyagi
szempontból sem. A marxizmust erőszakkal igyekeztek uralkodó világnézetté ten
ni. Napjainkban azok az életértékek, melyeket ott és akkor megvédeni igyekez
tünk, mintha fokozatosan veszítenének vonzásukból és kisugárzásukból. Nyilván
a magatartásunkban is akad hiba. A Vigiliának az volna a szerepe, hogy részben a
múlt ösztönzőpéldáinak ébresztésével, részben napjaink kiemelkedőgondolkodó
inak idézésével szolgálja az értékek őrzését. Nem kétséges, nehéz feladat, kivált a
bizonytalan anyagi lehetőségek teszik azzá, hiszen a tehetség és elkötelezettség
megvolna. Ám tapasztalnunk kell, hogyanyereségorientált közegben a szellem-

. nek, a művészeteknek, a kultúrának nincs igazi becsülete, s az úgynevezett keresz
tény értelmiség sem dúskál a földi javakban.

Persze a remény hal meg utoljára. Ahogya régiek mögött felnövekedett egy új
nemzedék, ugyanúgy talán megtaláljuk a lap életben tartásának új lehetőségét, s
ezáltal folytatódhat az a küldetéses tevékenység, melynek a múlt kivételesen szép
példáit, a jelen kimeríthetetlen alkalmait mutatja.

SÁNDOR IVÁN

Az elbeszélhetőséglehetősége

"Véleménye szerint kultúránkat mennyiben élteti még a lét értelmességébe vetett
hit?"

Nem látom jelét annak, hogy éltetné.
De a kultúra éppen akkor volna a léthazugságok szövetségese, ha nem a törté

nelem értelmetlenségére való értelmes rámutatás, a szakadékokra vetett nyílt pil
lantás, az átjárhatatlanságukkal járó konzekvenciákra való ráébresztés etikája
vezetné.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ilyen (ön)felismerő aktus a változó Idő

ben történik meg. Minden korszak máképpen közelíti meg a tradicionális támponto
kat. Fortinbras megjelenését a Hamlet végén a Shakespeare-irodalom évszázadokig a
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megbillent világrend helyreállításaként értelmezte, mert hosszú kultúra-szaka
szok hittek az ilyen helyreállíthatóságban. A huszadik század közepétőlFortinbras
megjelenése és szavai a megbillent világrend folyamatosságaként, a helyreállításra
tett hamleti kísérlet kudarcaként értelmeződik.

A Tér pluralitására is hivatkozunk, amikor azt észrevételezzük, hogy nem beszél
hetünk a kultúráról homogén entitásként. Kuroszava és Bergmann filmjei a lét értel
mességének hipotetikus kontextusaiban különbözőalternatívákat nyitnak meg.

Hívő gondolkodótól kérek segítséget ehhez az állításomhoz. Török Endre írja:
"A hagyomány, az emberiség szellemének, a lét értelmességének, a logosznak, a
tudásnak, az éberségnek az őre." De rögtön hozzáteszi: mindennek azonban "nem
sikerült beteljesülnie" .

Alétkáosz gondolkodással-művészettelvaló megközelítése magában foglalja
az értelemnélküliség alig elviselhető következményeire való radikális rámutatást.
Ám azt is, hogya katasztrófában-Iét is tartalmazhatja a munkát-szeretetet- szolida
ritást-alkotást, mint mindennapi értéket és akciót.

Évtizedünkben egyre nyilvánvalóbb, hogy ebben a Történésben hatalmas a tö
rés. Első szakasza a huszadik század első évtizedei, az újabbat a nyolcvanas-kilenc
venes évek hozták.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a magyar gondolkodástörténetben e te
kintetben is jelentős a fáziskésés. Mikor Ortega Y Gasset már azt mondta, hogy ha
jótöröttek vagyunk, és a kultúra kapálózó úszómozgás, Németh László még azt
hirdette, hogy vannak csillagok, amelyek vezetnek az éjszakában.

Az újabb törésben, az ezredforduló álarcokkal takart szimulált , valósága" mö
gött nemcsak az értelmet nem látják a korszak legjelentősebbgondolkodói, de az
apóriák értelemmel való megközelítése is egyre nagyobb nehézségekkel jár.

Ha a követhetetlen felgyorsulásban változó Időtérbena kultúra (szellem-művé

szet) őrizni próbál valamit a Nagy Hagyományból, akkor az a szimulációkkal álcá
zott törés feltárása-értelmezése; rámutatás arra, hogyan változnak ama támpontok,
a szabadság-fogalom, a demokrácia-fogalom, maga a szellem is; továbbá arra,
hogy az autonóm Én helyére már jó ideje a "folyékony személyiség" lépett, miköz
ben elárad az igaz és a hamis megkülönböztethetetlensége az összes - tudomá
nyos-szellemi, politikai-egyházi - regiszteren.

" ... a tudás azután, - majdan - a lét megtudásával jár ... ", mondja a hívő Török
Endre.

Találkozom Vele ebben a gondolatban nem hívő létemre. Hiszen "a lét
megtudása" egyezik azzal a kultúrafogalommal, amely elvezethet az egzisztencia
helyzetére irányuló nagyszabású és megrázó válaszokkal a szembenézéshez a kultú
rát álarcként magukra öltő, a politikai eszmékre, hazára, hitre hivatkozó szimuláci
ókkal is.

A huszadik század első évtizedeiben a szétesettségre és az egzisztenciális rette
netre, amivel a törések jártak, a gondokodó-művészi teljesítmények még hatáso
sabban tudtak azért rámutatni, hiszen a személyiség integer voltából az a korszak
még őrzött valamit. Az ezredfordulóra az Én, mint a világból való kioltódottság,
mint a létezés ontológiai botránya jelenik meg.
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Bizalmunkat e narratíva elbeszélhetőségének, (lelolvashatóságának. alkotói
reprezentációjának lehetőségébe vethetjük. Regényíróként ennek rendelem ma
gam alá.

SZABÓ FERENC

Kapcsolataim a Vigiliával

Csak négyéves voltam, amikor a Vigilia megszületett. Felsős gimnazista korom
ban (1948-49-ben) már rendszeresen olvastam. Akkor is, késöbb is főleg a francia
újkatolikus irodalom és újjászülető katolikus gondolkodás képviselőinek írásai,
illetve a róluk szóló tanulmányok érdekeltek. A Vigilia körének (Rónay György
nek, Gyergyai Albertnek, Eckhardt Sándornak. ..) nagy érdeme, hogy ez a francia
reneszánsz ismertté lett hazánkban. Leuveni és párizsi tanulmányaim során is fi
gyeltem a hazai helyzetet, amikor pedig a Vatikáni Rádióhoz kerültem (1967),
rendszeresen olvastam a magyar folyóiratokat, elsősorban is a Vigiliát. 1968-ban
meghívtam Rónay Györgyöt, hogy tartson négy előadást a Vatikáni Rádióban.
Ekkor személyesen is megismerkedtünk. (Előtte egyszer röviden találkoztunk
Párizsban, és Teilhard-művek magyar fordításáról beszéltünk). Ezután egyre
gyakrabban kért tőlem cikket a Vigiliának, elküldte baráti dedikációval sorra
megjelenőkönyveit. Neki is, nekem is szívügyünk volt a II. Vatikáni zsinat "kor
szerűsödési"programjának, új szemléletének megismertetése, XXIII. János és VI.
Pál dialógusprogramjának megvalósítása. Rónayval egyetértettünk abban, hogy
Teilhard de Chardin eszmevilága jó alapot nyújt a nem hívőkkel folytatandó pár
beszédhez: ezért írtunk az 1955-ben elhunyt jezsuita paleontológusról és gondol
kodóról tanulmányokat, és együttműködtünk a bencés Rezek Románnal és
Dienes Valériával eszméi terjesztésében.

Rónay kezdeményezésére elkezdtük "ébreszteni" Prohászka Ottokárt, akiről

én már 1965-ben Rezek Ahogy Lehet című párizsi lapjában nagyobb tanulmányt
közöltem. 1974 karácsonyára megjelent a Vigilia Prohászka-száma: Belon Gellért,
Szabó Ferenc, Dienes Valéria, Glósz Ervin, Rezek Román tanulmányai. A Vigilia
1976.3. számában Dienes Valériáról, 1985. 1. számában H. Bergsonról írtam; ké
sőbb több más írásom is megjelent; például 1988. 1.-ben Pázmány Péterről, 1991.
l-ben a zsinati fordulatról. 1992-es hazatérésem után Lukács László kérésére is kö
zöltem itt cikkeket; Rónay Györggyel való kapcsolataimról bővebben írtam a Ke
resztény gondolkodók a XX. században című könyvemben. (Agapé, Szeged, 2004,
146-167.)

Elsősorban, de nem kizárólag Rónay György jelentette tehát nekem a Vigiliát.
Természetesen Sík Sándor szellemi kisugárzását is megtapasztaltam: részben a fo
lyóiratban megjelent írásai és költészete révén, de úgy is, hogy 1953-56 között mint
zugjezsuita és egyetemi hallgató a piarista kápolnába jártam misére és rendszere
sen hallgattam Sík Sándor konferenciabeszédeit. Nála is a szó teljes értelmében vett
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