
AVigilia postájából

BAJ VAN A VIGILIÁVAL

Baj van. Nem fogynak a Vigiliák. Júniusi számból még
ma is kettő, júliusiból már vagy négy, augusztusiból még
több maradt, szeptemberit meg alig vitték.

Pedig többször lelkükre beszéltem, hogy ez a pár kiad
ványunk van, cl kellene kapkodn i egymás elől. Nem kap-
kodják. .

Őszintén megvalljam? Nem csodálom. Újabb időben

I~I szám annyira egy speciális érdeklődésű és ezért nyil
vánvaló viszonylag kis csoportra van tekintettel, hogy biz
tatás, buzdítás nem használ semmit. Például egy szám
úgyszólván csak Bartókkal foglalkozott.

Ha már az egyházi kiadványoknak olyan kicsiny az ar
zenálja, nem volna okosabb, ha vallási témákhoz közeleb
bivei foglalkoznának a számok, legalábbis súlypontjá
ban? Vagy mar nincs elég nivós írónk c téren? Vagy
már minden témát elnyúztunk ? ..

Kérésem: októbertől kezdve, vagy ha ez nehézséget
okoz, januártól kezdve csökkentsek a 15 példányunkat 10
példányra, mert csak itt marad a nyakunkon. Ha kevés
nek bizonyul, ajánljuk majd, vegyék meg a standon. Kö
szönti Önöket
Komló, 1981. szept. 7. Bors László

plébános

Őszintén megvalljuk , mi is csodálkozunk. NYári~őszi szá
maink homlokterében valóban egy-egy speciális művészeti,

társadalmi kérdés állt, de úgy véljűk, ezck fbtvetése II meg
válaszolása nekűnk , keresztényeknek is fe/adatunk. Hiszen
hogy is mehetnénk el szó nélkűl a Xx. század egyik legna
gyobb zeneszerzőjének , Bartók Bélának 'munkássága mel
lett. épp a művész 100. ssűletésnapján .. vag." miért ne be
szélnénk az anya>zyelvi mozgalom helyzetéről. a határain
kon túl élő magyarok gondjairól s az óhazával tartott kap
csolatairól a IV. Anyanyelvi Konferencia idején: s hogyan
hallgathatnánk a hazai rokkantak szociális és beilleszkedési
nehézségeiről a rokkantak évében? A magunk szemszogé
ből, sajátos eszközeinkkel rátereini igyekszünk a közjigyeI
met ezekre a kérdésekre, nem elterelni róluk.

De nézzük a vallási témákat. Júniusi számunkhan Szen
nay András pannonhalmi főapát tanulmánya, gazdag Pro
hászka-anyag, a Rerum novarum enciklika méltutása, ll.
János Pál braziliai útja stb. szerepelt. Júliusban a Bartók
emlékezések mellett közöltük Bolberitz Pál jelentős tanul
mányát az ateizmusra adott keresztény válasz ról, Pietro
Diodato apostoli látogatásai t Domonkos Pál Péter tollából,
ismertetést Zolli professzor életút járól. Augusztusban Bánk
József érsek-püspök ajánlásával Harsányi Lajos foljegvzé
seit, Rónay György e/ső szentjeinkről irott tanulmányát,
Pascal imáját. Márton Áron gyulafehérvári püspök portré
ját, történeti áttekintést a Szent Lászlá-emlékek sorsáról
stb. Vajon ezek sem érdeklik a komlói katolikusokat'

A Vigilia, a magyar hivő értelmiség - papok és világiak
folyóirata, természetesen nemcsak egyházi, szarosan vett

vallási témákkalfoglalkozik. Fe/adatunk az is, hogy a mai
magyar társadalom. a szellemi élet - a művészetek , a tudo
mányok, a teológia stb. ~ kérdéseire keresztény választ ad
junk. Össztársadalmi problémák megoldásához szeretnénk
hozzájárulni s ezen belül magától értetődően egyházi gond
jaink megoldásához is, hiszen nem kivül élünk a magyar va
lóságon - bármennyire szeretnék is egyesek innen is, onnan
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is Ó, hanem éppen a sűrűjében. Nem hisszűk . hogya: válna a
jó keresztény. aki csak a vallás témaköréből olvas szivesen,
aki nem keresi helyét a világban, aki nem gyarapitja szelle
mi-Ie/ki kincseit s nem ápolja felebaráti kapcsolatait mu
velt, felkészült emberként. Hitünk teljes életet követel tő

lünk .klelő.ISéget. cselek vo részvételt hazánk. egyhúzunk s
az emberiség dolgaiban. Ezt szolgáljuk , csak igy tölthetjük
he k ereszténv hivatásunkat. Ebben a szolgálatban számi
tunk a jövőhen if minden olvasonkra. Így a komláiakra is,
[elelosségtudatukho: és lelkiismeretükhöz fellebbezve.

TETSZIK A VIGILIA

Tetszik a Vigilia újabb megjelenési formája. tördelése stb.
Egyáltalán nem zavarnak a kisebb betük, mivel igy bővül

a terjedelem. Szép a nyomdai munka is. Jók a tanulmá
nyok, s tetszik az is, hogy egy-egy számot egy-egy témának
szemelnek ... Különösen szívesen olvasom a könyvismer
tetéseket, szín házi és zenei kritikákat. Viszont több és
állandó filmismertetést szeretnénk. Sokszor megnézem a
régebbi filmkritikákat is. Köszönörn az elmúlt harminc
év sok jó írását. A Vigiliának kb. 90 százalékát mindig
elolvasom.

dr. Mátrai Béla
Pécs

SZILI LEONTIN: A WtJRZBURGI GYERTYA
(1981. májullÍ szá_k)

A Westminster katedrális a katolikusok székesegyháza
ott nincs Poets Corner. Ahol ez megtalál ható, az az

anglikán templom, a Westminster Abbey.

H. G.

RUFFY PtTER: MÁRTON ÁRON EMLÉKEZETE
(19ll1. szeptetnberi szá_k)

A Márton Áronról készűlt felvételt nem én készítettem - s
ezt valamikor egy évvel ezelőtt, amikor a fotót elküldtem.
legjobb emlékezetem szerint meg is jegyeztem -, hanem
korondi szűletésű kornám unokaöccse, Balázs Dénes
(198tl-ban utols~ éves gyulafehérvári teológus) egyik társa
készitette, majd 'rokoni szalak útján jutott el hozzam. Ba
lázs Dénest idénjúniusban szentelték pappá, Korondon
volt a miséje.

Szekér Ernő

A SZENT LÁSZLÓ EMLÉKEK SORSA
(1981. októberi számook)

Sinkó Ferenc "A Szent László emlékek sorsa a XVI. és
XVII. században" c. írásában a művelt közvélemény előtt

kevésbé ismert egyháztörténeti vonatkozások gondos ősz

szefoglalásával egyben tanulságos áttekintést nyújt a cím
ben megidézett korszak egyetemes magyar történelméről

is. Az elmúlt évtizedek ískolai történelemoktatasának hiá
nyosságai miatt, a hivatkozott korszakról valló, minden



érdekes írást, mely elősegíti a kor kultúrájának, szellemé
nek alaposabb megismerését örömmel kell fogadnunk.

Sinkó Ferenc azt írja: ,,1599-ben Mihály havaselvi oláh
vajda betört Erdélybe. A bíboros fejedelem megkísérelte
az ellenállást, a vajda azonban elsöprő győzelmet aratott
fölötte, a csatatéren holtan maradt Báthory András" kit
egy sorral feljebb 'nagy tehetségű és jobb sorsra érdemes'
fejedelemnek minősit. A Szent László emlékek sorsának
alakulásában valóban mellékes az esküszegő vajda erdélyi
betörése, tizenegy hónapos rémuralmat teremtő ott-tar
tózkodása, és Báthori András erdélyi fejedelem halálának
rnódja. De korántsem az a magyar hístóriában! Ismert
tény: a csatában elesettek holttestéből olyan magas dom
bot tornyoztak fel, hogy - Szamosközy István történetíró
szavaival - "az elkövetkezendő századokban is Erdély
romlásának őrök emlékjele maradt". A Sinkó Ferenc által
megfogalmazott mondatok tömőrsége a történelem rész
leteiben kevésbé járatos olvasónak (s rnit tagadjuk, sokan
vagyunk ilyenek l) téves ismereteket sugall. S mivel a mű

velt közvélemény napjainkban fokozott figyelemmel for
dul múltunk eseményei felé, megérezve nemzeti önismere
tünk gyarapitásának létszükségletét, e csekélynek tűnő

pontatlanság mellett sem szabad szó nélkül elmenni.
Hangsúlyozni kivánom: nem a megemlített történelmi

esemény bővebb ismertetését hiányolom. a tömör össze
foglalás lényegtorzító jelzői miatt érzem szükségesnek a
vitába bocsátkozást. Az kétségtelen: Báthori András (és
nem Báthory), a jámbor, jóindulatú, főképpen hiszékeny
bíboros, Wartenburg püspöke "jobb SOrsra érdemes" fő

pap volt, de állítani : nagy tehetségű, ezt nem hihetjük el, a
fejedelem héthónapos uralkodása ezt nem igazolta. Ez
olyan nóvum, melyet külön bizonyítani kellett volna.
Nem tartom szerenesésnek az elsöprő jelzőt sem, noha
tudjuk, a csata hosszú időre megpecsételte Erdély sorsát.
A Szeben melletti ütközet azonban egyaránt komoly vesz
teséggel zárult mindkét küzdő fél számára. Mihály vajda
pünkösdi királyságán kívül az osztrákoknak hozott elsöp
rő győzelmet. Mert a havaselvi vajda nem önerejéből, ha
nem osztrák támogatással és felbujtásra, a Báthorlak (Gá
bor, Zsigmond) által korábban méltánytalanul megsértett
székelység pillanatnyi megtévesztésével törhetett be a
XVI. században Erdélybe. Nem erősíti meg a nagy tehet
ségű jelzőt az sem, hogy Báthori András ügye számára
nem tudta megnyerni a székelységet. Nem szól mentségére
túlzott hiszékenysége sem, aminek következtében elhitte:
az esküdöző vajda seregét a török s nem az erdélyi magyar
hadak ellen fordítja.

Az pedig, hogy Báthori András a csatatéren esett volna
el, míndenképpen helyesbítésre szorul. A csata utáni hato
dik nap éjjelén, november 2-án vágták le fejét - Mihály
vajda vérdíjának reményében - a Báthoriakat meggyűlölt
székelyek, a Csíkszentdomokos melletti Pásztorbükk ne
vü havason. Orbán Balázstól tudjuk, 1816-OOn a bűnbánó

csíkszentdornokosiak kereszttel jelölték meg a becstelen
gyilkosság helyét, s az emlékműre felvésték : Báthori cardi
nál Erdély Fejedelme.

Éltét itt végezte, végső veszedelme
Tulajdonittatik Nagy Kristály Andrásnak.
Mikor egy híja volt az ezerhatszáznak.
S aztán tizenhét s kétszáz esztendőkkel

Tétetett e kereszt. hogy lenne örök jel.

A havas neves búcsújáró hellyé vált a múlt században.
Évente, mindszentek napján, sok zarándok kereste fel,
énekelve:

Te Pásztorbűkk! a mely fejemről

Nevezetes lettél nevemről.

Itt szakasztad végit éltemnek
S minden földi dicsőségemnek.

Módornban volt meggyőződni, hogy e megemlékező soro
kat ma is kívülről idézik a csíkszentdomokosiak. De nem
merült feledésbe az sem, hogy VIII. Kelemen pápa száz
napos böjttel sújtotta a falu lakosságát abiboros meggyil
kolásaert. Azt pedig Domokos Pál Péter Márton Áronról
írt, jelenleg kéziratban lévő müvéböl tudjuk, milyen erős

volt a falu kollektív bűntudata és mennyire motiváló erő

ként hatott még a XX. században is. Nemes szándékú,
jámbor biborosként halt meg Báthori András. Hithű, be
csületes életét nem lehet vitatni, emlékér tiszteljük meg az
zal is, ha tehetséget érdemén felül nem méltatjuk.

Hajdu D. Dénes

műhe.y
A Párizsban megjelenő folyóirat 64. számának közép
pontjában Petőfi S. János Szöveg és jelentés cimű tanul
mánya áll. Az írásnak különös jelentőséget kölcsönöz,
hogy mindkét fogalmat igen gyakran használjuk szakmai
írásokban, de a mindennapi beszédben is anélkül, hogy je
lentésüket tisztáztuk volna (ez azért is nehéz feladat, mert
szakmai körök 00tt is sokféle értelmezésük lehetséges). Pe
tőfi S. János erre tesz kisérletet kivételes elméleti fegyver
zetben megírt munkájában. Mivel rnunkája rendkívüli ter
jedelmű, a lap ezúttal kevés irodalmi anyag közlésével
borzólja a hagyományos ízlést. Ámbár Baránszky László
Tartalmi kivonat Homérosz Odüsszeiajából vagy Ladik
Katalin költeménye igy is alaposan föladja a leckét az
olvasának.

SZÁMUNK iRÓl

DEME ZOLTÁN film- és tévérendező. tanár, etnográfus.
Bölcsészdoktori dolgozata (Verseghy könyvtára) az Aka
démiai kiadó gondozásában jelenik meg rövidesen. Folyó
iratunk 1974. februári számába "Hagyományrétegek Ju
hász Ferenc A tékozló ország cirnű művében", 1981. no
vemberi számába pedig "Az Ómagyar Mária-siralom és
a Halotti beszéd modern adaptációi" címmel írt tanul
mányt. Verseit 1981. szeptemberi számunkban publikálta
- müfordításaival a Nagyvilág lapjain találkozhatott az
olvasó.

RUDNA Y GÁBOR magyar-orosz szakos tanár, író.
"Teremtés" cimű verse 1978. júliusi számunkban jelent
meg.

TARBAYEDE iró, kritikus, dramaturg. Az elmúlt évek
ben a következő tanulmányait közőltük: "Az írástudó el
kötelezettsége. Nemeskürty István filmesztétikája" (1978.
február), "A próbára tett közönség. Egy életmű gyújtó
pontja : Bergman Rítusa" (1976. október).

VASADl PÉTER költő, újságiró, az Új Ember és a Vigi
lia munkatársa, Megjelent kötetei: Jelentés Babylonból
(1974), Ének a szomjúságrol (1976), Tamariszk (1978),

Tűzjel (1978). Verseit legutóbb a Vigilia 1980. áprilisi szá
mában olvashattuk. 1980 augusztusában "A világiak
apostolkodása" c. tanulmányát publikáltuk.


