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Király István akadémikus tevékenysége oly szerteágazó, annyi irányba nyitott,
hogy többféle kHndulásból s többféle indokkal is köszönthetik őt tanítványai, tisz
telői és munkatársai. A magyar irodalomtudomány személyében köszöntheti egyik
legszuggesztívebb művelőjét, aki mérhetetlenül sc5kat tett irodalmunk forradalmi
és realista hagyományainak, valamint a jelenkor egyetemes kincseinek alaposabb
megismeréséért, népszerűsítéséért és teljesebb é1'tékeléséért. Az egyetemi szobá
jába vissza-visszatérő volt tanítványai és azok, akik most készillnek tanári-ne
velői hivatásukra, a nagy emberi tradíciókat - amiket többek közt Horváth Já
nos, Pukánszky Béla és Keresztury Dezső nevével fémjelezhetünk - őrző s to
vábbépítő professzort tisztelik benne. De szólhatunk a közéleti emberről is, aki
egy tisztultabb gondolkodás, humánusabb emberi élet, egyetikusabb lét további
kibontakozását segíti szavaival és cselekvő részvételével, mindig a tudós és a
politikus moralista igényével. "Egy tudósnak a maga tudósi mivoltában kell első

sorban jelen lennie a közéletben is - írja Hazafiság és forradalmiság cima tanul
mánykötetében -: a saját anyanyelvén, a tudományén szólhat csak bele igazán
eredményesen - meggyőző módon, emberi hittel s valóban használón - az élet,
a politika alakulásába. A tudós közéleti felelősségéhez hozzátartozik tehát a saját
szakember mivolta iránti felelősség is. Elválaszthatatlan egymástól a kettő."

A Vigilia mindezek mellett és mindezeken túl olvasóját és világnézeti part
nerét, s e tekintetben munkatársát is köszöntheti személyében. Figyelme, pár
beszédre való készsége s a párbeszéd miként jére adott példája alig nélkülözhető

a lap munkájában. Király István jóllehet egészen nyiltan beszélt a vele készitett
televíziós interjúban arról, hogy számára a vallás nem jelent életcélt, mert hite
szerint az embernek itt a földön kell kiküzdenie a maga boldogságát, üdvösségét,
igazságát, de ugyanakkor- elmondta azt is, hogy ez a szebb és teljesebb világ nem
valósítható meg a hivő és nem hivő emberek termékeny együttműködése és koeg
zisztenciája nélkül. S miközben a marxista eszmeiség alapján álló tudós ideoló
giai vitákat folytat a vallásos világnézetű tudományosság képviselőivel, nemcsak
hogy becsüli őszinte meggyőződésüket, transzcendens irányultságú hitüket, hanem
nyitott lélekkel, az eszmecserére készen szembesül szempontjaikkal, s nem rös
tell tőlük tanulni sem a szakma területén. Erről a szellemi magatartásról, gondol
kodásmódról olvasóink is képet kaphattak abban a beszélgetésben, melyet Hegyi
Béla folytatott 1971-ben, tehát éppen tíz esztendeje. Amit akkor Király István
hangsúlyozott, ma nem kevésbé érvényes: "Az egymás világképe iránt érzett tisz
telet nem taktikázásra, de őszinteségre kötelez, s éppen ezért szükséges egyér
te[műen megfogalmazni, hogy azonosságuk mellett el is tér egymástól a kétfajta
világnézet - az evilágiság és a túlvilágiság - humanizmusa."

A Vigilia mindig is kötelező elvként gyakorolta és gyakorolja ezt az őszinte

séget, hűséget a vallásos világnézet egyértelmű és állhatatos kifejtésével, és a
kereszténységnek mint életalakító, etikai tényezőnek minél színvonalasabb be
mutatásában. Egyúttal azonban azt is leszCigezhetjük: amikQr programunkat a
magunk és olvasóink számára elvi vonatkozásban megfogalmaztuk, Király István
szavait is tölidéztük, aki tíz es.ztendővel ezelőtt pontosan felismerte lapunknak
azt a törekvését, hogy a szocialista társadalommal való együttélést "a diplomáciai
kapcsolatok szintJéről... le akarja hozni, ha nem is a békés, de a vitázó együtt
élés szint.iére", így korszerűsítve a mai magyar valóság közegében a katolicizmus
egyetemességét.

De magunkénak érezzük Király István életművének azt a fontos gondolatát
is, me ly a modern művészetek változatlanul lényeges feladatának tartja az ember
ügyének hivatott szolgálatát, a morális elkötelezettséget, a humánum üzenetének
minél áthatóbb, minél hitelesebb hirdetését. S ahogy ő, a maga történészi, kri-
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tikusi munkájában, igyekszik ennek az üzenetnek legjelentősebb előzményeit,

máig érvényes példáit megtalálni, úgy törekszünk mi is arra, hogy a katolikus
hagyomány folytonosságát megőrizve, felmutassuk a múltból a napjaink számára
is hasznosítható, mondanivalóval bíró tradíciónk értékeit.

Király István életútján egy újfajta, a hétköznapokért, az egyszerű emberek
világáért tenni akaró és tenni tudó személyiség ideálképe rajzolódik ki, aki "egy
értelmes, emberhez méltó társadalom megteremtésének vágya, igénye" jegyében
tevékenykedik. Nem véletlen, Q,ogy éppen ezen a ponton találkozik programunk
legszorosabban az övével. Abban a reményben köszöntjük őt hatvanadik születés
napján, s kívánunk neki további alkotó, termékeny éveket, hogy e közösen vál
lalható célokat - viták és párbeszéd közben - minél eredményesebben és követ
kezetesebben valósíthassuk meg.

KIRÁLY ISTVÁN

A MEGKÉRDOJELEZETT SZEKURITÁS
Egy szép nyár eleji nap: 1914. június 28.

A szimbolikus napok közé tartozik 1914. június 28. Ekkor dördült el Szarajevóban
a világháborút elindító lövés. így ott állt ez a nap múlt s jövő határán, béke,
háború közt: az imperializmus kíéleződní kezdő ellentmondásainak jelző dátuma
ként. A huszadik század itt árulta el egyik nem mellőzhető [ellegzetességét, Le
lepleződött az imperializmus fasizmusokat, háborúkat szülő, új korszakaként.
Igaz: formálisan, előre tervelten más jellegűen indult ez a század: a civilizált
emberiség nagy seregszernléjével, a párizsi világkiállítással vette kezdetét. Majd
kétszáz holdnyi területen nyúlt szét ez az óriási "show", s alig két hónap alatt
ötvenmilliónyi látogatója volt. ünnepeltette magát a Lenintől "kiváltságos nemze
teknek" nevezett országok sora, a saját biztonságát érző, "művelt" emberiség.
Mert a polgári fejlődés előremenő országaiban, a föld szerencsésebb, gazdagabb
felén a biztonság kora volt ez az időszak. A szekuritásé. Eltöltötte az embereket
az új leibnizi hit: a nagy illúzió. Annak tudata - Ady visszatekintő, ironikus,
fájó szavait idézve -, hogy "ez a világok legszebbíke", "táltosok gyönyörű kora",
"legjobb és Ieglehetőbb",

Mintha csúcs felé közeledett volna az európai civilizáció. Kiteljesedett, ami
a XIX. század napóleoni és Victoria-kori Róma-utánzásában vette kezdetét: az
impérium-hit. Széles sugárutakat s körutakat vágott, hatalmas monumentumokat,
reprezentatív épületeket emelt Európa fővárosaiban a messzi jövőre berendezkedni
vágyó, civilizatorikus, hódító önteltség. Mint Bálint György írta: "egy biztos,
öröknek látszó vílágrendet" érzett maga körül, -ki ekkor a civilizált országok
valamelyikén ek fővárosában élt. Ahogy Brecht jellemezte később a maga nem
zedékét: Wir sind gesessen ein / leichtes Geschlechte / In Héiusern, die für / un
zerstörbar galten. Elpusztíthatatlannak vélt házakban ült egy könnyelmű nemze
dék. Barbara Tuchman könyvének találó címével: épült a "büszke torony". Örök
érvényűnek tűnt a fehér ember hegemóniája: az európai civilizáció.

Nemcsak az előremenő fejlődés eredményeit leginkább élvező társadalmi cso
portnál - az uralkodó osztályoknál - volt adott ez a biztonságtudat. de a
progressziónál is. Győztesnek látszott a reneszánsz és a reformáció korával kez
detét vevő, s a középkor hatalmát mindinkább meg törő felvilágosodás: az ész
hatalma nőtt. S mint ennek hordozói, előretörtek mindenütt a progresszív erők,

s köztük is kiváltképp megerősödött a munkásmozgalom, Németországban az egyik
legjelentősebb politikai erő lett. Az 1914. májusi választásokon Franciaországban
is egy militarizmusellenes, szocialista radikális koalíció jutott uralomra. A tech
nika csodáihoz felnőni látszott végre az ember is. Mintha minden addiginál na-
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