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VIGILIA IN VITA MEA'"

Személyes emlékek. Kamasz korban, a negyve
nes évek végén ismertem meg a Vigiliát, a fe
hérvári ciszterci rendház tanári könyvtárában.
Az első számtó l kezdve rendszeresen áttanul
mányoztam, válaszoka t keresve kérdéseimre,
amelyek részben még ma is foglalkozta tnak. A
II. Vatikáni zsina tot előkészítő francia katolikus
megújltodás prófétái ragadtak meg, mert kiutat
mutattak az őket követő reformmozgalmakkal
és -egyéniségekkel együtt a két világháború kö
zötti feud ális, barokk, az államhatalommal össze
fonódott, szociálisan kompromittálódott közéle
ti magyar katolicizmus zártságá ból. 1948-ban az
egyházi iskol ák államosításá val megjelent is
kolánkban a marxista valláskritika kih ívása,
amelyre ciszterci tanáraink és a püspöki város
legnépszerűbb ifjúsági lelkipásztorai ritkán tud 
tak meggyőzően válaszoln i. Darwinizmus, dia
lektika, természettudományos gondolkodás, az
egyház múltbeli bűnei és mulasztásai meggyő
ző válaszoka t követeltek, hogy a legális, majd a
föld alá kényszerített katolikus ifjúsági mozgal
mak aktív tagjaként felelősen vállalhassam hűsé

gemet katolikus hitemhez és világnéze temhez. A
Vigiliát olvasva gyakran eligazított Maritain nea
tomizmusa, Jean Abelé és Holenda Barn abás tu
dományfilozófiája, Yves Congar "új teológiája",
Szörényi Andor már korszerűbb szentírástudo
mánya, sok kérd ésem mégis megoldatlan ma
radt. Kezdetben nagy lelkesedéssel tanulmá
nyoztam Bangha Béla műveit (ő a Vigiliába
sohasem írt), de már hazai teológiai tanulmá
nyaim alatt megzavart , hogy a Bangha-féle "Jé
zus istenségé nek bizonyítékai" alig állják meg a
helyüket. Sokkal meggyőzőbbnek tűntek szá
momra Schütz Antal könyv ei és Vigilia-cikkei.

Az egyházüldözésben tanúsított kemény, po
litikailag is színezett ellenállást követték aztán a
megalkuvás és a kétértelmű kiegyezés évei,
amikor már nyugaton éltem, és ott olvastam a
Vigiliát. Mint korábban is, ebben az időszakban

is szellemi izga lomba hoztak Mihelics Vid "Kér
dések és távlatok ", illetve "Eszmék és tények"
c}mű szemiéi. Ezek és a jezsuiták által kiad ott
Elet a bet űk mögött cím ű kőnyomatos ad ta az öt
letet már az egri szemináriumban többünkne k
(S árdy Péternek, Somfai Bélának, Szabó Ferenc-
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nek, Varga Károlynak, ha jól emlékszem, mert
velük beszélgettünk sokat egyház unk szellemi
meg új ít ás ár ól), hogy ha majd "nagyok le
szünk", ki kellene adnunk egy nyu gati folyó
iratszemlét. Ezt aztán a Mérleg megalapításával
a II. Vatikáni zsinat utáni lelkesedés idején
1965-ben, a nyu gati Pax Romanában munkálko
dó értelmiségiekkel, világiakkal és papokkal
karöltve, sikerült megvalósítanunk. A Vigilia az
idén lép 70., a Mérleg 40. évfolyamába. Deo
gratias!

Mindkét folyóirat szá mára a hitelesség pró
bakövének számított a hatalommal való vi
szony. A Vigilia helyzete term észetesen a szer
kesztók teljes kiszolgáltatottsága miatt összeha
sonlíthatatlanul nehezebb volt. Ha most felidé
zem Sík Sándor, Mihelics Vid, Rónay György,
Doromb y Károly, Hegyi Béla és az 1984 óta fő

szerkesztő Lukács László, atyai vagy testvéri
barátaim neveit, akkor csak a legnagyobb elis
meréssel tehetem, mert sok más intézményünk
től és sajtóorgánumunktól el t é rőert sikerűlt tisz
tán, súlyosabb megalkuvások és elvi elhajlások
nélkül a sok vihar közepet te kormán yozniuk a
magyar katolikus sajtó zász lóshajóját. Nagy ér
téket jelentettek Nyíri Tamás, Cserháti József és
Szenna y András kontribúcói, akik az adott
helyzetben azt írták meg, amit akkor lényegé
ben lehetet t. Hibákat . természetesen mindnyá
jan elkövetünk, de a Vigilia és a Mérleg hét, il
letve négy évtizede miatt nem kell pirulnunk.

Kereszténység és kultúra. A háború után i
években a katolikus ifjúsági mozgalmakban so
kat átelmélkedtük Emmanuel Suhard párizsi bí
boros érsek körleveleit, amelyekből megtanul
tuk a kereszténység emberi és isteni arcula tának
a megkülönböztetését úgy, amint később Hans
Urs von Balthasartól az egyháznak CastaMeret
rix-ként (tisztának és szajhának) való jell errizé
sét. Életemben először a személyes életpé ldá 
kon kívül a Vigiliában ismertem meg, főleg a
neokatolikus szépirodalmon keresztül, egy m é
lyen humánu s, mert mélyen jézusi keresztény
séget, amely szelíden, mindent megértve és
megbocsátva, de nem bocsánatkérésekért köve
telődzve testvérként fordul minden ember felé,
amely nem világi vagy lelki hata lom ra és gaz
dagságra törekszik, hanem őszintén szolgálni



megkülönböztetteket, a tőle még távolállókat
vagy vele szemben ellenségeseket egyaránt.
Amikor sajnos csak rövid ideig munkásként
kellett munkások között dolgoznom, szomorú
an tapasztaltam, hogy mennyire ezzel ellenté
tes, bántó képet alakítottunk ki magunkról a
szívük mélyén jóakaratú, egyszerű vagy maga
san képzett embertársainkban. Nyilván nem
csak manapság, hanem két évezreden keresztül
gyakran tévesztettünk utat, különben nem ha
tott volna annyira felszabadítóan az egész világ
közvéleményére II. János Pál pápa nyilvános
bűnvallomása. Ebben a távlatban nagyon fáj a
közéleti katolicizmus békétlensége, megosztó
pártoskodása és hajthatatlansága, amelyet ma
Jézus ügye elárulásának és meghamisításának
érzek, a negyvenes-ötvenes években pedig a
"politikai messianizmus" kísértésének bélye
geztünk meg. A kifejezetten keresztény politi
zálás Nyugat-Európában a II. Vatikáni zsinat
(vö. Gaudium et spes, IV) kezdeményezte fejlő

déssei vesztett egyre inkább súlyából, miután
persze történelmi érdemeket szerzett Franciaor
szág és Németország kibékítésében, és ezzel az
Európai Unió alapjainak lerakásában.

A kultúra szerves részévé vált bennem a ter
mészettudományi és filozófiai érdeklődés, ame
lyet már nem annyira a Vigilia, hanem szakta
nulmányaim, felsőoktatási feladataim és szer
kesztői munkám mélyített el. Fiatal koromban
nagyon kedveltem a skolasztikát, de szellemi
leg teljesen átformált a modern fizika és a fejlő

déselmélet értelmezése, valamint a német idea
lizmus, előbb a szubjektív idealista Kant (Karl
Rahner és Carl Friedrich von Weizsacker iskolá
jában), az utóbbi években az objektív idealista
Hegel rendszere (Weissmahr Béla, Vittorio
Hösle, Dieter Wandschneider és Várdy Péter
kőzvetítésével), A katolikus egyház korábban
mind e két, Platón után kétségtelenül a legna
gyobb idealista filozófust elutasította. A tanfej
lődés bíztató jeiének tekintem, hogy ebben is
nagy fordulat következett be. Az egyház képei
hez tartozik a zarándok népé is. Ennek jegyében
a II. Vatikáni zsinathoz hasonló újabb "megtéré
sekben" reménykedem a jövőben, mert külön
ben egyáltalán nem lesz jövőnk, sem a keresz
ténység, sem az emberiség életében. Optimiz
musra a Vigilia és a Mérleg tanított meg.
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