
helyreállításáról mond a zsinat. Ha viszont
az érdekel, hogy mit gondol a zsinat az egy-
háznak a mai kultúrához és társadalmi élet-
hez fűződő viszonyáról, akkor jelentősebbnek
és időszerűbbnek vélem az ezzel szak szerűen
foglalkozó Gaudium et spes kezdetű konsti-
túciót, valamint a vallásszabadságról szóló
Dig ni tatis humanae kezdetű nyilatkozatot.
Ha pe dig a liturgia közösségi ünneplésének
megújulása s az ige és szakramentum kap-
csolata foglalkoztat, akkor nyilvánvalóan a
Sacrosanctum concilium kezdetű liturgikus
kons  titúciót választom.

A zsinatot követő negyedszázad idején
hazánkban az egyház nem élt olyan politi-
kai és társadalmi körülmények közt, hogy a
zsinat szellemét teljesen megérthette és ma-
gáévá tehette volna. Ezért arra sem volt felké-
szülve, hogy a zsinati határozatokban foglalt
tanítást és intézkedéseket az eredeti szán dék
szerint végre is hajtsa. Az egyházmegyei zsi-

natok lefolyása, illetőleg további előkészíté -
se azonban arról tanúskodik, hogy ez ma már
folyamatban van.

Pontosan az egyházmegyei zsinatok fo-
lyamatában látom honi egyházunk legjobb
felkészülését az ezredfordulóra, mert a helyi
zsinatok feladata az, hogy a II. Vatikánum
tanítását és intézkedéseit alkalmazza a hívek
egyházi életére. A zsinati munka papok és
hívek együttműködését követeli, hiszen ar -
ról van szó, hogyan tudunk a mai világban,
a körülöttünk zajló ideológiai és erkölcsi zűr-
 zavarban közösen tanúságot tenni (martyria),
közösen Istenhez fordulni (leiturgia) és kö -
zös testvéri munkát végezni (diakonia) Krisz-
tus és az Evangélium szolgálatában. Ez a
test véri összetartozás és hitünk együttes
meg élése teremti meg bennünk azt az egy-
ház tudatot, ami képessé tesz, minden Krisz-
tushívővel összefogva, evangéliumi külde-
tésünk mai teljesítésére.
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Életem nagy fordulatát 1927-ben Lisieux-i Szent Teréz egyik könyvecskéje hozta meg.
A csodálatos kis szent a boldogságot, a tiszta élet örömét sugározta belém. Barátommal,
Balla Borisszal együtt szerzetesek akartunk lenni. Borisz nemsokára belépett a jezsuita
rend noviciátusába Érden. Minden ruhánkat szétosztogattuk vagy eladtuk, a jezsuiták
azonban nagyon okosan arra köteleztek, hogy hiányzó félévemet vagy évemet az egyete-
men befejezzem. (Így lettem „cum laude” nemrégiben a Marx Károly Közgazdaságtu-
do mányi Egyetem aranydiplomás kitüntetettje.)

A két időpont között igazi örömet csak a Vigilia alapítása jelentett, amelynek első
szá mából második kiadást is kellett nyomtatnunk. A lap alapításának idején a magyar
irodalom képe igencsak heterogén volt. Sok volt az új kezdeményezés, így talán nem so -
kan figyeltek fel az akkor, 1935. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén megjelent Vigi -
liára. Balla Borisszal és Aradi Zsolttal úgy éreztük, hogy ablakot kell nyitnunk az első
világháború romjaiból eszmélkedő szellemi világtájak minden irányába; a szűklátókörű
nacionalizmus csendőrszurony őrizte sövényein át kell nyúlnunk szomszédainkhoz, egy
jó és nemes értelmű keresztény internacionalizmus jegyében.

A magyar katolicizmusnak az a nemzedéke, amely akkor a Vigiliát létrehozta, lelki
szo rongásból és szükségletből – saját lelki hiányainak, de egy, a magyar katolicizmus
kul túrájában is meglevő nagy űrnek a betöltésére alkotta meg egykor ezeket a hasábokat.
Mi re eszméltünk rá mi, akkori „fiatalok”? Arra, hogy a magyar katolicizmus valamilyen
ide genkedés és fáziselmaradás hullámvölgyében van a katolikus világnak nem is egy, ha -
nem több nagy áramlata mögött. Mik voltak ezek az áramlatok? Mindenekelőtt az egye-
temes szociális gondolat, amely világhorizonttá tágult. Másodsorban a világ katoliciz-
mu sának a modern korban újjáéledt misztikai áramlata.

Az első tíz év munkatársai sajnos már nem élnek: Ijjas Antal, Mécs László, Végh
György, Rónay György, Pilinszky János, Thurzó Gábor. Magam maradtam sereghajtó-
nak. Aggastyán koromig tartó egyetlen erényemnek a lelkemben egyszer megfogalmazott,
Krisztushoz való hűséget említhetem.

Possonyi László: Szabálytalan emlékezések (1955. február, 1985. február)
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