
Mai egyházképünkbe már sem a triumfalizmus, sem az egyház, mint hatal
mi komponens nem férnek bele. Ma az egyház tudatosan és minden tag
jában is szeretné vállalni a krisztusi szegénységet és a krísztusí szelgálatot. Sen
ki fejett sem akar uralkodni, keresi a megbékélést azokkal, akik eltávolodtak
tőle, a keresztény fel ekezetekkel, tudja, hogy a kapcsolat a világgal, azokkal is,
akik nem-hivők. csak egyetlen alapra vezethető vissza és ez a személyi szabad
ság és a, lelkiismeret. Az egyház a zsinaton megmutatta. hogy bár mindenről

kialakitja és ki kell alakítania értékelő, bíráló nézetét, mégis nem az ítélkező

alakjában, hanem az irgalmas szamaritánus gyógyító kezével kíván a mai em
berek közott járni. Az egyház szolgálni akar és nem hatalmat gyakorolni. Az
e?yház szolaálatának alapja: szerétetet és békét teremteni az emberek közott.
l\linden szavát és tettét úgy kell megfogalmaznia és megmutatnia, hogy a hi
vők tanúságtevő cselekvéssel kövessék. Ennek első feltétele, hogy maguk az egy
háziak álljanak a tanúságtevők első soraiban.

Nyugodtan megállapíthatjuk tehát: híveink őszintén meg vannak győződve

arról, hogy keresztény lelkiismeretük alapján is munkásai lehetnek nemzetünk,
hazánk felvirágoztatásának. Tehát pozitív a viszonyulás a mai társadalmi és gaz
dasági rendszerhez. Ami nálunk történik, az a fejlődé!" jegyében áll és a ko
zösség akaratából születík, Ilyen értelemben beszélhetünk arról, hogy híveink
a legigazibb hazafiság ápolói kívánnak lenni. A zsinat is ilyen pozitív irányba
terelte a hívek Iígyelmét, és mi lehetne más feladatunk: amikor szelgáljuk a
hazát, szelgáljuk egyházunkat is. A hivők tudják, hogy pluralista világban kell
a hitüket megőrizni és érvényesíteni, nem-keresztény, ateista világban kell ta
núságot tenni, és mivel a pluralizmus valósága általános és kölcsönös érvényes
ségben áll mindenki előtt, ezért remélhetik a hivők, hogy lelkiismereti szabad
ságuk biztosítása mellett ők is egyéniségük legjavát adhatják a hazájuknak. En
nek tudatában öntudatos híveink ma már a holnap kűszöbén állnak, ők is a fej
lődés szóvívőí és hordozói, mert jelszavuk a remény, a nagy emberi közösségbe
és a nagy emberi család valóságába és a világbékébe, mint minden fejlődés

alapfeltétel ébe vetett hitük. A józan hivők tudják, hogy a marxismust nem le
alapfeltételébe vetett hitük. A józan hivők tudják, hogy a marxizmust nem le
Ir-het marxistává tenni. Jövőt és békét csak az egymás mellett élés biztosíthat,
amelyben úgy fedezzük fel és értékeljük egymást, mint igazságra és jóságra
született embereket.

DOROMBY KÁROLY

,
A VIGILIA NEGYVEN EVE

A FELSZABADULÁS UTÁNI ÉVTIZEDEK

Amikor 1945. április 4-én a szovjet seregek előtt hátráló utolsó német csa
patok is elhagyták Magyarország területét. Magyarországon sokkal több történt
annál, mint hogy befejeződött egy mindvégíg kelletlenül vívott és az ország la
kosságának óriási többsége által nem támogatott háború. Ma már világosan lát
juk, hogy egy visszavonhatatlanul elmúlt régi korszak végét és egy teljesen uj
korszak kezdetét jelentette ez a harminc év előtti dátum. Akkoriban persze ez
nem volt mindjárt ennyire világos. Az egész országon végigszántó háború ré
mületéből fölocsudva az első hónapokban az emberek nagy többsége még csak
azon fáradozott, hogya maga kis területén valahogy újra megindítsa a maga
és a hozzá legközelebb állók életét, Ahogyan azonban múlt az idő, és fokoza
tosan, egymás után újra szerveződtek a kisebb-nagyobb közösségek (igazgatási
és munkaközösségek) úgy ébredtek fokozatosan annak tudatára az emberek,
hogy azoknak, akiket eddig mint az ország gazdáít, felelős vezetőit ismertek,
míndenütt csak hűlt helyét találják. Talán nincs is rá példa a történelemben,
hogy egy társadalom teljes vezető rétege ilyen egyöntetű elhatározással hagyta
volna el hazáját, addigi műkődési területét.
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Ennek az alig megmagyarázható jelenségnek azonban minden bizonnyal kell,
hogy legyen magyarázata.

1961-62 telén "A város" címmel egy magyar regény jelent meg a római
könyvpiacon. Ott is nyomták Rómában mint egy emigráns regénypályázat első

dnas pályarnűvét, A regény egyáltalán nem tehetségtelen, könnyűtollú írónője

egy egykor ismert nevű magyar földbirtokos felesége. Elbeszélésének cselek
ménye az egykori magyar vezetőréteg körében játszódik, és egy fiatal asszony
nak, Eszternek, a társaságban és politikában egyaránt szerepet játszó dzsentri
nagybirtokos feleségének személye köré csoportosítva lényegében ennek az egész
társadalmi rétegnek a történetét mondia el az 1938 utáni nuntegy másfél évti
zed alatt.

Milyennek látja ez az Eszter ezt a társadalmi réteget? Már a háborúban já
runk, már megindult ennek a vezető rétegnek, melyhez arisztokraták éppúgy
tartoznak, mint nemesi birtokosok és vagyonos nagypolgárok, belső meghason
lása. Eszter fölveti magában a kérdést, mi ennek a társadalmi csoportnak a
gyönge pontja. Van egy idősebb barátja, egy vezető minisztériumi tisztviselő 
a regénybeli neve Ostffy Endre -, akire mindíg úgy tekintett, mint annak az
osztálynak megtestesítőjére, amelyben ő maga is született és amelyhez tartozó
nak érezte magát. Úgy látja azonban, hogy "éppen Ostffy márhetetlen szkep
ticizmusa az a rákfene, amely a társadalomnak ezt a rétegét belülről marja".
Kettőjük beszélgetéséből lássuk az itt következő idézetet:

"- Ez az, Endre, ennek akarok a nyomára jutni, hogy maga miért nem
tartozik sehová. Hettwitz (ez egy nyilassá lett gazdag ügyvéd) azt kérdezte tő

lem, hogy mit tudunk mi ajánlani az ő politikai árucikkei ellenében. Én erre
nem tudtam ~eleletet adni... Rájöttem, hogy ami értékünk, a felső közeposz
tály értéke a politikai piacon a nullával egyenlő és ez a negatívum az, ami
olyan embereket mint Hettwitz a szélsőségekbe hajt. - Brávó! Nem is tételez
tem fól magáról ennyi politikai éleslátást. Kitúnően megfogalmazott körmondata
teljesen fedi a valóságot. Csak elárulom magának, hogy én ezt már rég'en tu
dom. - De ha tudja, miért nem változtat rajta? Miért nem csatlakozik vala
hová a tehetségével, a nevével? - Hová csatLakozzam, nem mondaná meg?
Alakult ki itt Magyarországon bármiféle párt is, valamire való elgondolással?
Vagy alakítsak egy új pártot és csapjak fel én is t'ilágmegváltónak? .. - És
a kormány? - Ne nevettesse ki magát. A mi mindenkori kormányzatunknak év
tizedek óta csak egy programja van, az, hogy kormányon maradjon. Ezt én
mondom magának, aki közel ültem a minisztériumban a bársonyszékhez. - De
ez szomorú dolog, hogy amikor százával volnának tehetséges és rátermett em
berek. .. Hol van itt a hiba? - Bennünk van a hiba, mert kényelmesek és lus
ták vagyunk, azonkívül előkelőek és exkluzívak és nincs kedvünk \lyen politi
kai brigantikkal egy tálból cseresznyézni... - De ki fog ezért a történelem íté
lőszéke előtt felelni? - Mi fogunk felelni érte, maga meg én. A magyar kö
zéposztály. - Hogy tudja ezt ilyen könnyedén és felelőtlenül mondani? - Ta
lán kétségbe essem és elrontsam a rossz holnap miatt a tűrhető mát is? Mond
tam már egyszer magának, hogy úri módon akarok tönkremenni."

Csak hatvan oldalnyit kell a regényben tovább lapozni, hogy megtudjuk.
valójában miként is ment végbe ez az "úri módon való tönkremenés". Itt már
1944 őszén járunk. A főhősnő esti vendégségben van egy Andrássy úti luxus la
kásban. Két bekezdés a regénynek ebből a részéből:

"Eszternek körülbelül öt percébe került, amíg félre nem érthető 'rnódon ér
tésére adta mind a két szomszédjának (két német tisztnek), hogy nem szabad
zsákmány, Ettől kezdve a tisztek jól nevelt fiatalemberekké váltak és elég tűr

hető társalgás indult meg. Esztert csak egy dolog érdekelte, hogyan áll a front?
De éppen ebben a kérdésben szomszédjai feltűnően tartózkodóan nyilatkoztak.
Közben elég ideje maradt körülnézni. Allandó mozgás volt körülötte, emberek
jöttek és újra elmentek, olyan volt Háraiék lakása, mint egy átjáróház udvara.
A társalgás az idegen vendégek kedvéért legnagyobbrészt németül folyt, de le
hetett hallani magyar szót is. Csak két dologról beszéltek itt: üzletről és me
nekülésről. Ki kivel megy, mit visz magával. A számok röpködtek. mázsa cuk
i ok cseréltek gazdát. a benzin ára csillagászati magasságokba emelkedett.

Szédülten hallgatta ezt a zsibvásárt. Itt nem dekáztak, itt egy országot áru
sítottak ki nag-yban. Elnézte az alkoholtól és az üzlet izgalmától felhevült ar
cokat. Sok vezető ember volt köztük, Háraiék a legmagasabb nyilas körőkben

mozogtak, Hát így néznek ki az ország mostani vezérei. Mint a patkányok, me-
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nekülnek, a pofazacskójukba gyűjtik, amit nem tudnak elvinni, azt szétrágják,
mínt bomlasztó férgek. Mindenki csak a saját zsebét tömi, a saját teherautó
ját, a saját benzintartályát. Ki gondol az országra, ki gondol arra, mi marad
azoknak a millióknak, akik nem mennek el? Kiirányítás, evakuálás. A számok
ujra röpködtek. Ennyi tonna gabona megy ki hajón, ennyi vonaton. Nincs va
gon. De kell, hogy legyen. Erre a célra kell. Csapjátok el a vasutast, ha nincs.
Csukassátok le a tísztviselőket, ha nem akarnak szállítani. De mit fog enni Bu
dapest lakossága a télen? Milyen naiv kérdés! Kit érdekel, hogya télen mit
esznek? Mi már nem leszünk itt."

Valóban nem voltak már itt. A teljes erkölcsi és politikai lehetetlenné vá
lás utolsó állomása volt, hogy ezek az egykor oly finnyás és "exkluzív" urak
azoknak a nyilasoknak társaságában voltak kénytelenek odébbállni, akiket vol
taképpen mélységesen megvetettek. De hát aligha tehettek mást, hiszen senki
sem volt, akihez támaszért fordulhattak volna. 1919 után olyan restauráció ját
szódott le Magyarországon. hogya politika irányítása (a helyi, az országos és a
külpolrtikáé egyaránt) egy minden azelőttinél vékonyabb felső réteg kezébe ke
rült. Ezen a rétegen belül lehettek olykor esetleg nagy ellentétek is, egy do
logban azonban míndig megegyeztek, hogy az országot önmagukkal azonosították.
Madariaga, az ismert nevű polgári filozófus írta valamikor a két világháború
között némi fölényes lebecsüléssel, hogy a kelet-közép-európai és balkáni álla
mokban, tekintettel az ott élő népek politikai érettségére, a demokrácia köve
telményének már eleget is tesznek, ha a kormányzat a nagy tömegeknek leg
alább valamiféle konszenzusát bírja. Nos, a magyar politikai vezető réteg még
azzal sem törődött, hogy bírja-e ezt a konszenzust. Még csak kísérletet sem
tettek arra, hogya maguk szűk körén kívül valamivel szélesebb rétegeket is
bevonjanak az ország sorsának intézésébe, hogy megosszák velük a felelősséget.

Mikor az elpusztított és kifosztott ország lábra kezdett állni, olyannyira nem
voltak jelen, hogy még ha maradt is volna utánuk folytatható politikai tradíció,
egyszerűen senki sem volt, aki folytathatta volna.

Folytatható politikai hagyomány ebben a pillanatban csak az 1918-as ok
tóberi ún. "őszirózsás" forradalom, majd az azt követő tanácsköztársaság volt.
Ez a zaklatott tíz hónap az első világháború végén, amikor az országnak, bár
nem előzmények nélkül, de mégis hirtelen támadt politikal vezetői nem keve
sebbre vállalkoztak, mínthogy szinte egyidőben hajtsák végre a már hetven éve
esedékes (mert annak idején csirájában elfojtott) polgári forradalmat és mind
~árt előre is lépnek egy új, szocialista társadalom létrehozásával, aminek azon
ban akkor, legalábbis itt Magyarországon és Közép-Európában nem voltak meg
a történelmi előfeltételei.

Mindenesetre, annak a történelmi tíz hónapnak emlékei elevenen éltek még,
és amikor 1945-ben a gazdasági élettel párhuzamosan a politikai és szenemi
élet is megindult, erre a kettős hagyományra épülve alakultak meg a pártok
e1> indultak meg a különböző sajtóorgánumok. Aránylag korán, már 1945 augusz
tusában megjelent az első katolikus lap, az Új Ember. A Vigilia újra megje
lenésére azonban csak majdnem másfél évvel később, 1946 decemberében ke
rült sor. Ennek a késedelemnek az is volt a magyarázata, hogy amíg az Új
Embemek rendelkezésére állott az egykori katolikus Központi Sajtóvállalat mun
katársi gárdájanak egy része és bízvást számíthatott az egykori katolikus saitö
olvasotáborára, addig a Vigilia nundenkor a katolikus lapkiadás szegénylegénye
volt ésrsemmíféle hivatalos egyházi támogatásban (sem erkölcsiben, sem anyagi
ban) nem részesült, és csak szerkesztőinek, az utolsó években elsősorban Possa
nyi Lászlónak áldozatkészségéből tudta fenntartani magát. így, bár a folyóirat
újraindításának gondolata már korán fölvetődött, mégis hosszabb időt vett igény
be a szellemi és főleg anyagi foltételek megteremtése. A lap újraindításának
egyik leglelkesebb mozgatója az azóta elhunyt Juhász Vilmos, a felszabadulás
utáni Vigilia első felelős kiadója volt, aki már régebben is a folyóirat munka
társi gárdájahoz tartozott. Nagy tudású és ugyanolyan nagyon szerény ember
volt, akit meleg baráti szálak fűztek a Vigilia egykori szellemi köréhez tartozó
írókhoz, újságírókhoz és nagy megbecsülésnek örvendett ezekben akórökben.

Juhász Vilmos kezdeményezésére jött létre 1946 áprilisában az a lelkigya
korlattal összekötött találkozó Pannonhalmán, amelyet Sík Sándor vezetett és
amelyen Sík Sándor konferencia beszédei között viták és megbeszélések köze
pette, lassacskán kirajzolódott az újra megindítandó Vigilia szellemi arculata.
Ekkoriban általános meggyőződés volt már, hogy az újonnan meginduló folyó-
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irat íranyító, vezető posztjára keresve sem lehetne alkalmasabb személyiséget
"találni Sík Sándornal. Már addig is Jelentős koltŐl és irodalomesztéukusi élet
műve, nagy tekmtélye, kikezdhetetlen kezéleti múltja és páratlan embersége
egyaránt az ő főszerkesztői posztra való meghívása mellett szólt. Személye egy
ben garanciája is volt annak, hogy a folyorrát olyan lesz, amilyennek az a kis
írócsoport elkepzelte, akik már megindubsa előtt az új Vigtha köré sereglettek.
A lap megindulásának szellemi előfeltételei ezzel lényegében biztosítottak is vol
tak. Mar nagyobb gondot okozott az anyagi foltételek biztosítása. Hogy miként
sikerult megoldást talalní, arról eléggé részletesen számoltunk be mult havi,
márciusi számunkban abban a kis cikkben, amellyel a Vigilia a hetveneves Saád
Bélát koszontorte. Saád Béla nyugalomba vonulásáig volt a Vigilia gazdasági
upyelnek leleményes és korultekmtő intézője.

Sík Sándor 1946-tól 1962-ben bekevetkezett haláláig toltette be a Vigilia fe
lelős szerkesztői tisztjét. Munkatársaí a kozos munkában eltoltott tobb rrunt más
fél évtized alatt nemcsak egy nyílt szellemű. minden ío és új iránt fogékony tu
dós és hterátus embert, humanista papot Ismertek meg benne, hanem végtelenul
tapintatos, mindenkor segíteni kész atyai jóbarátot és Igaz keresztényt IS, akinél
a szó és a tett sohasem vált el egymástól. Vezetésével kedvező előjelekkel in
dult meg az új Vigilia. Mindjárt az első szám bizonyította, hogy a folyóirat
toretlenul kapcsolódik az első évtized hagyományaihoz. Az olvasó csupa régről

ismert névvel találkozhatott, Sík Sándor mellett, akinek bevezető cikke és ver
sei is olvashatók ebben a számban, Paul Claudel, Jacques Maritain, Kelemen
Krizosztom, Rónay György, Pilinszky János, Toldalagi Pál, Thurzó Gábor, Posso
nyi László, Juhász Vilmos szerepelnek írásaikkal. Számról számra újabbak csat
lakoztak azután hozzájuk, így Eckhardt Sándor, Harsányi Lajos, Fodor József,
Vas István, ,Ignácz Rózsa, Marót Károly, Benedek Marcell, Wolsky Sándor, hogy
csak néhány nevesebbet említsünk. Hogy e kedvező indulás után a későbbi évek
már nem voltak mindig zökkenőmentesek, annak a társadalmi valóságnak Ma
gyarországon bekövetkezett változásai adják magyarázatát, annál is inkább, mert
ezek a változások (és fogadásuk az egyház részéről) alapjában érintették az egész
magyar katolikus egyház helyzetét.

Az a körülmény, hogy az egyház külső szarkezetében lényegében érintetle
nül vészelte át a régi rend összeomlását és az a tény, hogy a frontok átvonu
lása után újrakezdődő élettel együtt a hitélet és a lelkipásztori munka is a ha
gyományos keretek között folytatódott, azzal is együtt járt, hogy az egyháziak
nagy része és a hívek széles rétegei eleinte alig reflektáltak tudatosan arra,
hogy milyen alapvetően új helyzetbe került az egyház. Az, hogy a foldbirtok
reform során az egyházi intézményeknek is le kellett mondaniuk hatalmas föld
birtokaikról, alig okozott megrázkódtatást, hiszen ezeknek a földvagyonoknak
a létezése régen nem volt már népszerű dolog katolíkus körökben sem. Ha
marosan kiderült I azonban, hogy lényegesen többről van szó, mint egy a feuda
lizmus idejéből itt maradt és már régen időszerűtlen vagyoni helyzet föl szá
molásáról. Arról volt szó, hogy legalább most tudatosan reflektálni kellett volna
arra, hogy mekkora felelősség terheli az egyházat is a történtekért. Az egyház
legfőbb vezetői, a hatalmas földbirtokok révén, nemcsak vagyonilag tartoztak az
országot végül is csődbe vivő uralkodó osztályhoz, de tekintélyükkel, közéleti sze
replésükkel erkölcsi támogatásban is részesítettek egy alapvetőerr igazságtalan
rendszert, amely névleg .Jceresztény't-nek nevezte ugyan magát, valójában azon
ban nagyon távol állt egy igazán evangéliumi íhletésű kereszténységtől. Ennek
azonban akkor csak nagyon kevesen tudtak vagy akartak hangot adni.

Említettük, hogy az újra meginduló polrtlkai élet az 1918-as őszirózsás for
radalom és az azt követő tanácsköztársaság hagyományának folytatását vállalta
programjaként. aminek következtében várható volt, hogy ha majdnem évszá
zados késéssel is, Magyarországon is bekövetkezik az a hivatalos szekularizáció,
ami a nyugat-európai államokban már a múlt század kozepén míndenütt meg
történt és mindenütt azzal járt, hogy az egyháznak mint intézménynek meg
szűnt a közéleti. politikai szerepe és funkciója A magyar katolikus berkekben
nunderről édeskeveset tudtak, Jószerivel még a szekularizáció szót sem nagyon
ismertek, vagy ha igen, teljesen negatív beállításban. Minden olyan intézkedés
tehát, ami ennek a lényegében liberális eredetű szekularizációnak jegyében tör
tént (például a hitoktatás fakultatívvá tétele, ami Európa-szerto száz éve ma
gától értetődő dolog már), nyugtalanságot. az egyház "veszélyeztetettségének" ér
zését keltette. Mí sem volt könnyebb, mint ezt az érzést (valamint a reflexió
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h iányá t és a tájékozatlanságot) kihasználva egy olyan politikai harcba belevinni
sz éle s egyházi k öröket, a m ely nemcsak kilátástalan volt, de nem is hiteles evan
gél ium i értékekért, hanem az egyh áz régi világi hatalmának és befolyásának
visszaáll ításáért fol yt. Kisebbségbe szorult a k így azok, akik az egy házon belül
a zt sürgették, h ogy az egy házi k özöss ég a r ealitásokat tudomásul vé ve igyekez
zé k ú jrafogalmazni sze rep ét és küldetését a társadalomban.

Él énken fogla lkozta t ta természetesen ez a k érdés a ka to li kus sa j tób an mun
kálko dó írókat, újs ágír ókat, szellemi embereket, akik tudatában volt ak a , rá
juk háruló nagy felel őss é gnek. Egy érdekes dokumentuma is van ennek, Az
uk ko riba n délutáni lapként megjelenő Magyar Na p hasáb jain egy n em is r ossz
in dulatú indiszkréció ered ményeképpen "M i történ t a katolikus lapok vi taes t
jén'?" cí m mel beszámoló jel ent meg arról a z ankétr ól. amelyet 1948 ja nuár
ele jén a katolikus sajt ó akkori m unkatá rsai a , Manrézában r endez tek Juhász
Vil mos bevezető refer átuma nyomán. Éles viták , v élem ény- ütk özések törtentek
ez en az ankéton, a melyen annak a csoportnak a , nézeteit, a mely az egyház ön- '
magáról való tudatának új ra fogalma zásá t és a k ialak uló ú j társ adalm i valóság
tudom ásu lv étel ét, a vele való együttműködést ' sürgette. talán legjobban R ón ay
György fogalmazta meg, a m iko r a z em lí tet t hírlapi beszá m oló szerint többek
k özöt t ezeket m ondotta: "Az egyházn a k a hit és erkö lc stan tételeiből nem lehet
engedni, de tudni kell azt is, h ogy van az egyh áznak egy m ásik arca is, amely
k orok szeri n t változik. Tudomásul kell vennie mindenkinek, aki nem rosszin
dula tú vagy buta, hogy m a a negyedik rend, a dolgozók rendje kerül előtérbe.

H a a z egyh áz nem békül ki a haladással, a szellemi forradalomrnal, akkor el
szaka dha tnak a keresztény kultúrától azok, akik benne n evelkedtek."

Ha a világegyházban, am ely pedig évszázada élt m ár javarészt a szekula
r izáció körülm ényei k özött, csak 1962-ben a II. va t ik án i zsinaton vált általánosa n
elfogadot tá ez a megkülönböztetés a k özött, ami az egyházban örök és a k özött,
ami korok szerint változ ik, könnyen elképzelhető, hogya minden tekintetben
történelmi lemaradásban élő magyar k atolikus egyhá zban csak egy elenyésző

k isebbség látta így és ismerte fel így az egyh áz eljövendő lehetőségeit és fela
data it . Hogy az új idők és az új helyz et kö vetelményeinek ez a föl nem isme
rése milyen tragikus következményekkel járt, a zt fölösleges lenne most felidéz
ni. Ami történt , azt R oger Etchegaray m arseille-i érseknek a legutóbbi p üs 
pök i színóduson elmond ott és lapunk jan uá ri számába n közölt beszédéből vett
idézet tel lehetne talá l). a legjobban jellemezni: belebocsátkozás "olya n emberi
csatákba, amelyek a .v é gs ő dolgok előtti' valóságokra irányulnak".

Ezek a z "emberi csa ták", a mely ekhez megint csak Etchegaray szavaival "ki
fi ca m ított ev angéliu mi érték ek adják a z ér telmet jés erőt", ered m ényezték a k öl
csön ös bizalmatlanságnak és gy a nakvásnak azt a légkörét, am ely nek sok m ás
k atoli kus intézményh ez hasonlóan néhány éven keresztül a Vigilia is szenvedő

alanya volt. Atolvasva a folyóiratnak az ötvenes évek elején megjelent, terje
delmükben is erősen csökken tett számait , nem az tűnik fö l, ami m egjelent ben
n ük , h iszen az ön magában kifogástalan és érdekes is volt , hanem az, ami h i
á nyzik belőlük, a kapcsolódás a környező valósá gh oz, a krit ikai rovatoknak egy
kultu rális folyóiratnál feltűnő tel jes h iánya. Bizon yos perifériára, "ge ttó ba" szo
r ítot ts ág jell em ezte ezek ben az évek ben a lapot és ez fok ozatosan csak akkor
oldódott fö l, amikor (párhuzamosan a politikai életben beköv etkezett változá
sok kal) a mindk ét részről vállalt hosszas és t ürelmes tárgyalások ered m énye
képpen a z állam és az egyház viszon ya a r en dezés útjára l épett. ': Az ú j felt en
d ül és lehetőség ét jelentette ez a Vi gilia szá m ára is. Ez a lehetőség azonban csak
HJ56 újabb megrá zkódtatása után (a folyóirat m egjelenése ekkor hét hónapon
át szünetelt) tudott teljes egészében kibontakozni.

Sz inte a harmadik ú jrakezd ésnek szám ított a Vi gilia 1957 évi j úni usi első

száma . Ettől k ezdve hamarosan gaz dagodn i kezd tek kritikai rovatai, és tanul
m ányaival, Napl ó-rovatáva l, kom mentárjaival egyidej űleg kapcsol ód ott bele egyre
jobban a magyar valóságba épp úgy, mint a világegyház sz ell em i á ra m la taiba .
Arniker 1!l59-ben XXIII. J ános pápa lett az egyház feje, ez a va lóban tö rté
n elmi jelentőségű esemén y ugyanúgy kedvezett az egyh ázon belül az oknak ' a
meg újulast sürgető irányzatoknak , amelyek mellett a Vigilia mindig is elköte
lezte magát, mint azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek arra irányultak, h ogy
a szocialista magyar állam és az egyház k özött ne csak s úrlódásmentess é, ha
nem term ékenven együttrnűködőv é tegyék a viszonyt.
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Az 1962-es év fontos és örvendetes eseményt hozott az egyház számára, a
II. vatikáni zsinat megnyitását, és egy nagyon szomorút és fájdalmasat a Vigilia
szerkesztői munkaközössége számára. Ennek az évnek szeptemberében távozott
el körunkböl örökre Sík Sándor. Szinte pótolhatatlannak látszó űrt hagyott ma
ga után, vezetőnket, szellemi mentorunkat, atyai jóbarátunkat veszítettük ~.el

benne.
Sík Sándor utóda Mihelics Vid lett, aki szerkesztői kvalitásairól már a má

sodik világháború előtt a Katolikus Szemle szerkesztőjeként tanuságot tett és
aki a felszabadulás után kezdettől fogva munkatársa volt a Vígifiának. Hónap
r61 hónapra megjelenő szemlerovatai előbb Kérdések és távlatok, majd később

Eszmék és tények címmel mindenkor fontos szerepet játszottak a Vigilia szel
lemi arculatának kialakításában. Ezek a rovatok is bizonyítják, hogy Mihelics
Vki rendkívül széles érdeklődésű és tájékozottságú tudós és újságíró volt. Pontos
tárgyiassággal megfogalmazott írások voltak ezek és érzékeny figyelemmel kisér
ték a katolikus szellemi élet színte minden rezdülését. Csak akik közvetlen mun
katarsai voltak, tudták Mihelics Vidről, hogy nézetei olykor sokkal radikálisab
bak voltak egy-egy kérdésben, mint amennyire az ezekből az inkább eklektikus
írásokból kiderül. Aki azonban figyelemmel olvasta őket, és tudjuk, hogy sokan
voltak ilyenek, míndig észrevehették a válogatás szándékát, amellyel a katolikus
gondolkodást lényegében abban az irányban igyekezett fejleszteni, amelyet azután
a JI. vatikárti zsinat szabott meg. Ennek a zsinatnak egyébként míndvégíg a
helyszínen jelenlévő hűséges krónikása is volt.

1968 decemberéig állt Mihelics Vid a Vigilia élén. Az öt év, amit a lap fe
lelős szerkesztőí tisztjében töltött, nemcsak a folyóirat szellemi kibontakoztatása
szempontjából volt hasznos, hanem Jelentős szerepet játszott annak a kedvező

légkörnek kialakításában is, amelyben a Vigilia ma dolgozhat. Nagy tapasztalt
súgával és tapintatával, a maga területén fontos tényezője volt azoknak a mínd
két oldali kezdeményezéseknek, amelyek az állam és az egyház viszonyában a
félreértések kiküszöbölésére és a kölcsönös bizalom helyreállítására irányultak.

Mihelics Vid váratlan eltávozásával lényegében be is fejeződött folyóiratunk
négy évtizedes történetének az a szakasza, amely egy történeti visszapillantás
keretében értékelhető. 1969-ben Rónay György vette át a Vigilia felelős szerkesz
tői tisztjét. És az a munka, amelyet az ő irányításával és vezetésével a Vigilia
kis szerkesztöt közössége végez, már mindenestül a jelenhez tartozik. Ennek a
munkának értékelő fölmérése egy későbbi nemzedék foladata lesz. A jelen mun
kásának, miközben a mindennapok feladatait végzi, szemét már nem a múltra,
hanem a jövőre kell függesztenie.

Két alapvető elkotelezettség határozza meg a Vigiliának a jelenben folyta
tott munkásságát, szerkesztőt közösségének küldetéstudatát.

Az egyik: föltétlen hűség Krisztus tanításához. és az általa alapított egyház
mínden időtálló és valóban evangéliumí- eredetű hagyományához. Ugyanakkor
az egyházon belül szószólója a Vigilia minden olyan törekvésnek és irányzat
nak, ami a XXIII. János, pápa és a IT. vatikáni zsinat által kezdeményezett meg
újulást, aggiorn4mentót szolgálja és mozdítja elő. Ez ugyanis, meggyőződéstink

szerint, létkérdés az egyház, sőt az egész kereszténység számára.
A másik alapvető elkötelezettség: nemcsak tudomásulvétele annak, hogy im

már a magyar katolíkus, egyház is szekularizált környezetben él, hanem javalló
tudomásulvétele annak is, hogy szocíalísta társadalomban él. Ezt a szocíalizmusra
mondott igent annak tudatában mondjuk ki, hogya hivő ember gondolkodását
áihidalhatatlan ellentét választja el attól az ideológiától, amely ezt a társadalmi
rendet Magyarországon létrehozta. Ebben azonban nincs semmi rendkívüli. hi
szen szerte a világon számtalan olyan katolikus hivő, sőt egyházi intézmény
és katolikus sajtoorgánum van, aki, illetve, amely ugyanígy igent mond a kapi
talízmusrs; anélkül, hogyakapitalizmust mai formájában megteremtő és lénye
gében színtén ateista vagy hítközömbös, liberális ideológiával kibékült volna,
vagy valaha is ki akarna békülní, A keresztény ember ugyanis, amikor hordo
zója és képviselője a Krisztus alapította egyház ~ hogy ismét Etchegaray sza
vával éljünk - "merőben spirituális" küldetésének, ugyanakkor tagja, sőt fe
lelős tagja egy evilági célú emberi közösségnek, társadalomnak is. amelynek
életalakításából feleJósen kell kivennie részét. Amikor azonban arról kell dön
tenie, hogy ennek az emberi közösségnek, társadalomnak megszervezéséhez mí
lyen szerkezetet, mílyen modellt tartson helyesnek, más információkra kell tá-
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maszkodnía, mínt amelyeket hite és vallása nyújthat (hiszen ezek üzenete hely
től és időtől függetlenül míndig minden embernek szél), Ebben az opcióban a
keresztény embernek általában azokat az általános humanitárius elveket lehet
és kell figyelembe vennie, amelyeket minden jószándékú ember elfogad, függet
lenül attól, hogy hivő-e vagy nem-hivő. Ezeknek. az elveknek fényénél egy tár
sadalom legfőbb feladata a társadalmi igazságosságnak, a javak egyenletes el
osztásának megvalósítása. és ugyanakkor az egyes emberi személyek önmegvaló
sításának, kibontakozásának biztosítása. A tapasztalat igazolja, hogy ezen a té
ren az elmúlt harminc év alatt több történt Magyarországon, mínt bármikor
az ország ezeréves történelme során. És minden jel arra mutat, hogy a fejlő
dés továbbra is, még fokozottabban ebben az irányban halad.

E kettős elkötelezettség jegyében dolgozik tovább a Vigilia, ugyanazzal a
töretlen bízalommal és jövőbe vetett hittel, ami négy évtizeden át fönntartotta.

HETÉNYI VARGA KÁROLY

EGYHÁZUNK HARMINC ESZTENDEJE
ahogy egy hivő látja

Hogyan látjuk mi, vezetésben jocatlan egyszerű hívek - egyházunk, vallá
sunk s benne a magunk személyes helyzetet, eddig megtett útunkat, kisebb-na
gyobb "karamboljainkat", de a "nehéz terep" ellenére is elért eredményeinket

. -, különös tekintettel a hazánk felszabadulása óta eltelt harminc esztendőre?

Be tudtuk-e bizonyítani versenyképességünket nemcsak a modern idők minden
szellemi irányzatával, de az élet egyre forgalmasabb. mind több buktatóval s
tilalmi jelzőtáblával teletűzdelt országútján is? Észrevesznek.-e még bennünket,
felkéredzkednek-e hozzánk, s mellénk szegődnek-e még egyáltalán az igazságke
resés új utasai? Legalább megkérdezik-e tőlünk, merre a jó út? Vagy felismer
hetetlenül, jeltelenül, mindenről leI!l8Xadva ténfergünk már régóta magunk is,
ki-ki erre-arra, bizonytalanul, hogy kellünk-e még valakinek?

Az alábbiakban, az útkereső vándorok egyike. szeretne vallani bolyongásairöl
és tapasztalatairól, de csak a maga és a hosszabb-rövidebb időre melléje sod
ródott "útitársai" nevében. S ha az itt, következő reflexiókból esetleg hiányoz
nék a szorosan összetartó gondolati vezérfonal, ennek. okáft az olvasó abban talál
hatja, hogy nem tudományos értekezés igényével megírt munkát taFt kezében, ha
nem az egyháza sorsáért őszintén aggódó hivő tépelődéseit hallja, melyek inkább
a nyugtalan szívből fakadnak, mint pontos rendszerezés eredményei. Tudjuk, hogy
másoknak más tapasztalatai, más meglátásai lesznek. Ez csak természetes. Az
zal is tisztában vagyunk, hogy megállapításaink nem részesülnek maradéktala
nul szívélyes fogadtatásban. Különösen azok részéről nem, akik nálunk ugyan.
kitűnöbb ismerősei az útnak, de ismereteik inkább térképekből és útleírásokból
származnak. Figyelemre méltó, hogy ez a szemléletmódbeli különbség már Krisz
tus idejében is megmutatkozott; Az ötezres tömeg leghátsó soraiban ácsorgó pa
lesztinai parasztok nyilván másként látták a dolgokat, mint a Messiás közvet
len közelében tartózkodó tanítványok. Ezek olykor akadályt jelentenek a Mester
és az egyszerű emberek között: nem akarják példáulodaengedni agyerekeket
Jézushoz. (A modern előszobák titkárainak prototípusai lettek volnaj) Máskor
azon tanakszanak, -kí mílyen tisztséget viseljen majd a rnennyországban. tIyes
miről vitatkozni aligha juthatott eszükbe a meggyógyított bélpoklosoknak, vagy
akár a betlehemi pásztoroknak. De ma is másképpen közelítí meg hitünk igaz
ságait a cellája csendjében elmélkedő szerzetes, mínt a "második műszak" után
holtfáradtan ágyba zuhan6 családanya; másképpen elemzi vallásunk törvényeit
a hajnali négykor kelő gyárimunkás, az éjfélig dolgozatokat javító pedagógus,
mint az egész nap csupán néhány hívét fogadó falusi plébános; másképpen ítéli
meg egyházunk múltját, [elenét egy bányász, akiről a fejtésben ÍZZó hőségtől

egész műszak alatt szakad a verejték, mínt egy olyan főpap, aki kisszeminarista




