
EGY EMBERÖLTŐ 
A VIGILIA ÉLÉN

Lukács László tanár urat közel ötven éve isme-
rem. Először, piarista diák koromban egy volt a
többi tanár között, de ahogyan a magyar köz-
mondás mondja: lakva ismeri meg az ember a
másikat — mi pedig egy fedél alatt éltünk a kol-
légiumban. Az évszázados kollégiumi napirend
és fegyelem megtartása mellett, ő volt az, aki
végrehajtotta az „aggiornemento”-t prefektus-
ként és a diákotthon igazgatójaként. Az állandó
felügyeletet fokozatosan felváltotta az önfegye-
lemre való építéssel, az autonóm hálók kialakí-
tá sával. Ha valamely közmunkára segítséget
kért a diákoktól, és nem volt jelentkező, azt vet-
tük észre, hogy a tanár úr maga látott hozzá pél-
dául egy fa kivételéhez, ami a sportpályán útban
állt. Lassacskán felsorakoztak mellette a kollé-
gium diákjai. Beosztva csoportonként még a
padlón is ülve szobájában, különböző témakö-
rökben elbeszélgetett a kamasz fiúkkal. Egy film
vagy egy színházi darab megtekintése előtt fel-
készített bennünket, utána pedig kiértékeltük.
Már akkor is nagyon sok íróval, költővel volt
kapcsolata, akiket az irodalmi iskolába meghí-
vott, és akik fogékonyak voltak erre, már ott
kapcsolatba kerülhettek az akkor élő írókkal Bu -
da Ferenctől kezdve Rónay Györgyig. Iskolai
órákon sajnos csak a negyedikben tanított, de az
meghatározó volt számomra, mert hittanórái
adták a végső lökést, hogy a papi pályára jelent-
kezzem. Igazi zsinat utáni szellemben a világ-
nézet tantárgyának megfelelő keresztény felnőtt
világnézetet adott nekünk, már akkor beszélt Pi-
erre Teilhard de Chardinről, Karl Rahnerről, Ro-
mano Guardiniről, és bár nyomtatásban még
nem jelentek meg a II. Vatikáni zsinat konstitú-
ciói, határozatai, ő már megismertette velünk a
leglényegesebbeket. Érintőlegesen megjegyzem,
hogy az ő hittanórája alapján még az érettségi
utáni nyáron tudtam kortársaimnak titkon hit-
tanórát tartani. Annyira új és zsinati szellemet
adott át nekünk, hogy valóságos visszaesést
éreztem először az egri szeminárium teológiai
tanulmányai alatt. Művészettörténetet is tanított
számunkra, akkor modernek számító diaképes
vetítéssel egybekötve. A napokban számot ve-
tettem — miután munkatársai felkértek a kö-
szön tő megírására —, hogy végül is mindabban,
ami most vagyok, az ő tanítása nélkül nem le-
hettem volna. Nemcsak a papságban, hanem az
érseki feladataim végzésében a rám osztott püs-
pökkari funkciók között, az egyházművészeti

bizottság elnökeként, de még az ökumenikus bi-
zottság elnökeként is döntő motivációt kaptam
tőle, nem különben a maradandó irodalmi ér-
dek lődésemben.

Nagy örömmel vettem tudomásul, amikor
harminc évvel ezelőtt a Vigilia, az akkoriban
egyetlen rangos irodalmi-teológiai folyóirat élére
került, hiszen mindkettő diszciplínának kiváló
szakértője volt, s így meg tudta őrizni a negy ve-
nes, ötvenes években kivívott rangját a folyó-
iratnak. A Vigilia hetven éves jubileuma alkal-
mából engem is felkértek egy körkérdés erejéig,
amire válaszoltam, akkor is elmondtam: Ponto-
san nem tudom, hogy mikor vettem először a
kezembe a Vigilia folyóiratot, lehet, hogy általá-
nos iskolás koromban, de a gimnázium idején
egész biztosan. Találkoztam még egy alkalom-
mal Sík Sándorral, később Rónay Györggyel, s
érintőlegesen a többi szerkesztővel is. Ar ra az
esetre pontosan emlékezem, amikor óriási él-
mény volt számomra a Vigilia olvasása, ez pe -
dig a katonaság ideje. Valaki behozta — illegáli-
san — és az utolsó betűig elolvastam, mintha a
Szentírást olvastam volna. Ma az óriási könyv-,
folyóirat- és újságdömpingben már kevesebb
időm jut a Vigiliára, szelektáltan olvasom, de az
engem érdeklő cikkekre mindig időt fordítok.

Az ötven éves Sík Sándort Radnóti Miklós
Kö szöntő című versében ünnepelte, melynek
utol só két sora így szól: „…fiú köszönti apját,
egy hitvány / korban lelkében hű tanítvány!” Sík
Sándor annyi idős volt akkor, mint amióta is-
merem a Tanár Urat, és mint öregedő tanítvány
köszöntöm a még idősebb Mestert, akinek lelke
olyan, „mint a fenyvesormi szél”.

BÁBEL BALÁZS

TUDÓS APOSTOL

Lukács Lászlót, remélem, pontos az emlékeze-
tem, hatvannégy esztendeje ismerem — amikor
megismerkedtünk, diákok voltunk, két eszten-
dővel járt alattam a budapesti piarista gimnázi-
umban. Nehéz, egyszersmind boldog évek vol-
tak ezek, a piarista atyák a magyar püspöki kar
és a kommunista államvezetés által kötött meg-
állapodás révén akkor kapták vissza két gimná-
ziumukat: a budapestit és a kecskemétit (ez utób-
binak Lukács László később igazgatója is volt).
Annak idején (meg később is) hallottam olyan
vélekedést, hogy a halálos ellenséggel nem lett
volna szabad megegyezni. Ostobaságnak tar-
tom, ugyanis a katolikus egyház és az európai
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színvonalú, a nemzeti és vallási elkötelezettség
műhelyeként működő oktatás igazi lehetősége-
ket kapott. Magam ott köteleztem el magam a
magyar irodalomnak, Lukács Laci pedig az egy-
ház és a katolikus kultúra szolgálatának. Ezt a
szolgálatot mindig igen hatékonyan, széles te-
rületen és keresztény alázattal látta el.

Valójában egy egész kötetet kellene összeállí-
tani akkor, ha valaki át kívánná tekinteni Lukács
László pályáját és munkásságát. A tudós tanár,
a meggyőző hitszónok, az eredményes szerkesz -
tő, a külföldön is elismeréssel találkozó egyházi
diplomata sok évtizedes munkája mindenkép-
pen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar katoliciz -
mus kibővítse és megerősítse a világegyházzal
és az európai kultúrával hagyományos (a kom-
munista korszakban azonban kényszerű módon
meggyengült) összeköttetéseit. Itt külön is meg
szeretném említeni az immár harminc éve a Vi -
gilia szerkesztőjeként végzett áldozatos és ered-
ményes munkáját — kifejezve örömömet, hogy
ebben szerény társa lehetek. Az, hogy a magyar
egyház — és persze a magyar kultúra, a magyar
értelmiség, egyáltalán: Magyarország — olyan
természetes módon és olyan eredményességgel
térhetett vissza az európai nemzetek családjába,
nos, ez Lukács László (és még sok más katoli-
kus, keresztény közéleti kiválóság) áldozatos
munkájának is köszönhető.

Ez a visszatérés nem pusztán azt jelentette,
hogy a világegyházzal és a világkultúrával sok
évtizeden keresztül erőszakosan megszakított, a
későbbiekben pedig csak korlátozott összeköt-
tetéseket helyre lehetett állítani. Az a „küzdő
egy ház”, amely a zsarnokság évtizedeiben fenn-
tartotta azt a közösséget, amely Rómával és a
nyugati kultúrával összekötötte, nemcsak szel-
lemi értékeket kapott ettől a kultúrától, értékeket
is adott: a helytállás kultúráját, a hatalom által
korlátozott tevékenység, mondhatnám: „krisz-
tusi” lelkiségét. Szomorúan mondom, hogy
ezekről az értékekről a mögöttünk álló évtize-
dekben mintha megfeledkezett volna a magyar
társadalom. Többek között a szolidaritás, a test-
vériség, az alázat értékeire gondolok. Valójában
ezeknek az erkölcsi, kulturális: európai és nem-
zeti értékeknek a szolgálatában telt Lukács Lász -
ló tevékeny és gazdag élete: a „tudós apostol”
— „doctor apostolicus” élete.

Nehéz nekem, filológusnak, idézés nélkül fel-
építeni egy ünnepi köszöntőt. Lukács Lászlónak
egy négy évtizede a Vigiliában közreadott, Hitünk
története című írásának zárógondolatát másolnám
ide, talán vigaszul is mindkettőnk számá ra, hi-
szen érezzük már a múló idő terheit. „Lé tünk —
olvasom — valóban az örök életet igényli, nem
pusztán a meglevőnek megszépítését, ideig-óráig

való meghosszabbítását. Hitünknek most már
minden köntörfalazás nélkül szembe kell néznie
az élet jelenlegi és végső értelmével. (…) Ekkor
érik be végleg gyermekkorunk hite. Nincs többé
Isten és világ, eszmények és valóság, hívők és
hitetlenek ellentéte, vetélkedése. Fölsejlik lassan,
hogy valóban Isten minden mindenben, még
bennünk is. Növekvő boldogsággal vesszük
ész re, hogy egyre kevésbé vagyunk fontosak a
magunk számára s egyre súlytalanabb alázattal
fogadjuk el a világ szépsé gét, ember és Isten sze-
 retetét, a végesben a Végtelent.”

POMOGÁTS BÉLA

„NEHÉZ SZINTÉZIS”
Hagyomány és korszerűség 
a Vigilia utolsó 30 évében

Nem tudom már, hogy mikor fogtam először a
kezemben a Vigiliát, de arra egészen pontosan
emlékszem, hogy állunk páran, elsősök, a kecske-
méti iskola folyosóján a díszteremnél a ’90–91-es
tanév valamelyik napján talán ősszel, amikor még
az épület felfedezése tartott, s nézzük az ajtók kö-
zött kitett érettségi tablókat. „Ő Lukács László, a
Vigilia főszerkesztője” — mondja közülünk a leg-
okosabb. Ez lehetett az első találkozásunk. Aztán
később persze rendszeresen olvastam a lapot,
jegyzeteltem a szakdolgozatomhoz, majd a disz-
szertációmhoz. Itt jelent meg első folyóirat-pub-
likációm, majd rendszeres szerzője lettem a Vi -
giliának, s számomra fontos esemény volt a 75
éves jubileum alkalmából négy részletben közölt
laptörténet.

Ennek a történeti áttekintésnek természete-
sen része volt az akkor már több mint negyed
százados (tehát a Vigilia életének már akkor a
harmadát kitevő) periódus is, amióta Lukács
László a Vigilia főszerkesztője. Nem kívánom el-
ismételni az akkor leírtakat, de néhány ott már
említett részletet mégis érdemesnek látok éle-
sebb megvilágításba helyezni. Két idézetet eme-
lek ki, melyeket húsz év s egy nagy történelmi
fordulat (szokás rendszerváltozásnak nevezni)
választ el egymástól.

Az első 1985-ből származik, az 50 éves jubile-
umra íródott, s egyben az új főszerkesztő bekö-
szöntője, programcikke is volt: „A lap megterem-
tői induláskor gazadag jelentésű szimbólumot
választottak címül. A VIGILIA a keresztény szó-
hasz nálatban a nagyobb ünnepek előtti nap, elő-
készület az ünnepre. A lap az ünnep szolgálatába
szegődött, elvállalva az ünnepet megelőző fárad-
ságos és sokszor látszat nélküli munkát. Minden
ünnep — ha igazán az — mélységesen emberi, s
mint minden mélységesen emberi, hordoz valamit
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