
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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katolikus, azaz egyetemes szellemi magatartás vonzott, miként Babits Mihálynál.
Ez a szellemiség rányomta bélyegét a Vigilia írásaira.

A körkérdés egy másik szempontjára válaszolva ("Hogyan látja a keresztény
ség és a kultúra viszonyát?") igyekszem rövid lenni. (Már harmadik éve erről tar
tok előadásokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Piliscsabán, a kommuniká
ció szakon.) II. János Pál számtalan ízben hangsúlyozta a hit és a kultúra
párbeszédének fontosságát; létrehozta e célból a Kultúra Pápai Tanácsát. Világos,
hogy az egyház feladata ma is, mint mindig: az Evangélium hirdetése minden nép
nek, minden kultúrának. Az "inkulturáció", vagyis a keresztény hit beletestesítése
a különböző kultúrákba - a kereszténység létkérdése. A planetizáció vagy
globalizáció korában a modern kommunikációs eszközök felhasználásával kell
folytatnunk az evangelizálást. Most már világosan látjuk, amit egyes misszionáriu
sok már századokkal ezelőtt láttak és igyekeztek megvalósítani (például M. Ricci
jezsuita Kínában): a nyugat-európai kultúrában született hitmagyarázatokat, teo
lógiát, vallási nyelvezetet nem lehet egyszerűen átültetni Ázsiába vagy Afrikába.
De ma már az európai kultúra forradalmi változása és az egyre erősödőszekulari
zálódás (laicizmus), a kereszténység társadalmi-kulturális visszaszorulása miatt itt
Európában is szükség van olyan alkalmazkodásra, korszerű nyelvezetre, amit a
nem hívő, de kereső emberek is megérthetnek. Ez vonatkozik az írott és elektroni
kus sajtóra, az igehirdetésre, az iskolai tanításra. Jó lenne, ha a magyarországi kato
likus médiumok (lapok, rádiós adások, könyvkiadók) ezt nem tévesztenék szem
elől. A túlságosan "belterjes", a főleg a hívők jámborságát "tápláló" katolikus mé
dia mintha felejtené, hogy milliók élnek az egyház, sőt a vallásos hit keretein kívül.
Márpedig az egyház evangelizáló küldetése hozzájuk is szól: " ...minden nép
nek... ", minden embernek, mert Isten üdvözítő szándéka egyetemes. Az egyre ter
jedő ateizmus, (nem a marxista harcos istentelenség, hanem) a nyugodt Isten-nél
küliség korában, az "egydimenziós emberek" körében kell szóval és tettel
tanúskodnunk a bennünket éltető reménységről.

SZEGHALMI ELEMÉR

Emlékek a Vigiliáról

A Vigilia számomra nem csupán egy rendkívül színvonalas folyóirat, hanem
maga a nagybetűs FOLYÓIRAT. Az a fajta orgánum, amelynek keresztény külde
tést betöltő, hasznos működését az 1950-es évek során közelről is megismerhet
tem, és amely kezdő íróként befogadott, mint egy magához ölelő, oltalmazó és
meghitt család.

A Possonyi László által hetven évvel ezelőtt megindított folyóirat a második vi
lágháborút követően, az 1946-os újraindulása alkalmával, Sík Sándor és Rónay
György eszmei vezetésével olyan kivételes magaslatra jutott el, amely a legkülön
bözóbb felfogású és világnézetű körökben is megbecsülést és elismerést szerzett a
lapnak és munkatársainak egyaránt.
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