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- A napokban köszöntöttünk hetvenedik sz űle

tésnapod alka lmából. Ebből' az emberöltőnyi

időből csaknem f él évsz ázadof töltöttél a kato li
kus sajto , a keresztény kult úra szolgálatában.
Mit jelentett számodra - hogy úgy mondjuk
- az újságírás "katolicitása"?

- Pon tosan negyven hat év volt. 1934 őszén

kerültem - a Korunk Szava körül csoportos ult
fiatalok ka l együtt - a Nemzeti Újsághoz . Ami
az újságírás "katolicitását" illeti - ha ezt a szót
használjuk - , minden bizonnyal mást jelent
számo mra ma, mint annak idején. Az a foga
lom , hogy "kato likus sajt ó", a minek érdeké
ben ak ko riba n egyházi berkekbe n olyan nagy
pro paganda folyt. valamiféle különá llás t, el
külőnülést je lente tt a profán saj tó tó l. És az
úgyn evezett világi újságí rá s úgy is kezelte a ka-o
tolikus saj tó munkásait, min t akik valamiféle
gettó ba n tevékenykedn ek . A "katolikus" szó
nak teh át épp a lényege, eredendő jelentése , az
egyetemesség sikkadt el ebben ja megk ülön
böztetésben. Az a fiatal írógárda, amely a Ko
runk Szava. majd később a Vi,giliaI kör ül cso
portosult , valójá ba n már akkor rriegk é rdője

lezte ezt az ~I külön ülést. Ma kat olikus 'újság-
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írás na k azt nevezn ém, amit hivő keresztény,
kat ol iku s újságíró k mü velnek ugyan azzal az
egyetemes igénnyel, a mindenk ihez szó lni aka"
r ással, amellyel minden , a .hiva t ását szerető és
azt ko mo lyan vevő újságíró dolgozik.

- Hogyan kezdted újságírói p ály ádat ? Úgy
tudjuk . abban az időben a katolikus publicitás
egyik f ellegvárának számított az 1918-ban ala
kult Központi Saj t ávállalat ( KS V) . k iadásában

,jelent meg a reggeli Nemzeti Újság. a déli Új
Nemzedék . a K épes Krónika és a Szív clm ű he
tilap , valamint a Magyar Jogi S zemle.

- Már diákkoromban egyik fő szervezője és
munkat ár sa voltam az Eötvös József re álisko
la - ma gimnáz ium - á lta lunk alapított és úgy

' tudom, ma is megjelenő diákl a,pján ak , az Eöt
vös-Diáknak . A Nemzeti Újságban ped ig az
előbb emlitett időpon tnál több mint két évvel
ko rá bba n, 1932. márc ius I5-én jelen t meg el
ső , majdnem egész olda las írásom, bár akkor
még név nélkü l. Lelkes publicisztikai körités
sel meg írt beszám oló volt az Egyetemi Settle
ment Mozgalom első és lényegében utolsó
kongresszusár ól. Angliábó l átvett kezdemé
nyezésként indult ez, amelyet több-kevesebb
sikerre) Eur ópában minderiütt megpróbáltak .
A húszas-harmincas évtizedfordu ló gazdasági
válságának következtében fellépő munkan él
küliség és városszéli nyom or hívta életre. Ere 
detileg a segélyezésnek valamiféle szervezett
formája volt a célja, ami aztá n átcsapott abba,
hogy az egyetemi ifjúságnak alaposabba n-meg
kell ismerkednie a munkásság mindennapjai
val.

A mi kezdem ényezésünk - az én akkori, kis
sé dagályos beszámolóm szerint - nem kisebb
felad at ot tűzött maga elé, mint hogy " ledönti a
munkásosztály és az , egye temi ifjúság 'közé
mesterségesen emelt v álaszfalakat" . Persze
semmiféle válaszfalat nem tudtunk lerombol
ni, bár lelkesek, de naivak voltu nk, és a tá rsa
dalm i kör ülm ények sem ked veztek egy ilyen
akció na k. Az a tény, hogy a lap egyetlen szó
változ tatás nélkülieközölte a beszá molóma t s
annak publ iciszt ikai kör ítését , számo mra azt



eredményezte, hogy végérvényesen és egy élet
re eljegyezzem magam azzal a sokszor görön
gyös, olykor keservesen nehéz, .lényegében
azonban mindig nagyon szép pályával. amit
újságírásnak hívnak. Összedugtuk a ffjü.nket
és kisütöttük, hogy kezdeményezésünk csak
akkor számíthat sikerre, ha érdekében mozgó
sítani tudjuk a közvéleményt, ehhez pedig saj
tóorgánumra van szükség. Tudtuk viszont,
hogy szakértő segítsége nélkül nem boldogis
lunk. Így történt, hogy papi mentorunk, a je~
zsuita Tornyos páter biztatására felkerestem
Balla Boriszi. akinek új hangú írásai révén ak"
koriban már jó neve volt a fiatalság körében.
Komoly érdeklődésselfogadott, és hamarosan
összehozott két barátjával, Aradi Zsolttal és
Possonyi Lászlóval. Ök hárman profi módra
vették kezükbe a dolgot. És bár a Settlement
mozgalom rövidesen hamvába hullt - nem bi
zonyult sokkal hosszabb életűnek az a másik
kezdeményezés sem, amely főként gróf Szé
chenyi György, Kálló Ferenc és Katona Jenő

nevéhez fűződött, s amely a felvidéki, politikai
szempontból bízvást baloldalinak mondható,
Prohászka-körök hazai megfelelőjét szerette
volna létrehozni -, az igény egy új szellemű és
szociális elkötelezettségü katolikus orgánum
létrehozására olyan erősnek bizonyult, hogy
1932 őszén megjelent a Korunk Szava első szá
ma. Kis formátumú, folyóiratszerü füzet, szi
nes borítólappal, amelyet a következő szám
- már hetilap formában - Bortnyik Sándor
címrajzával csak 1933 tavaszán követett.

A lap nagy feltűnést' keltett, és jelentős
visszhangot váltott ki. Mai szemmel nézve
minden bizonnyal túlzás lenne azt állítani,
hogy baloldali katolikus orgánum lett volna,
de az akkori magyar állami és főleg egyházi vi
szonyok között még mindig eléggé haladó volt
ahhoz, hogy a gondolkodó fiatalság lelkesen
üdvözölje, a konzervatív körök pedig gyanak
vással nézzék. Két év alatt már komoly írógár- .
da szerveződőtt a lap körül. Olyan tényezővé

vált a katolikus sajtóban, amellyel számolni
kellett. És ez pontosan egybevágott azzal az
időszakkal, amikor a magyar katolikus egyház
hivatalos sajtóintézménye, a húszas évek ele
jén alapított Központi Sajtóvállalat komoly
válságba került. Ezt az intézményt annak ide
jén országos gyűjtésből és a püspöki kar ado
mányaiból hozták létre mint részvénytársasá
got, tehát nagyon komoly tőkével indult. Saját
palotája volt - Honvéd utca 10. - saját nyom
dával és szerkesztőségi helyiségekkel. A rossz

gazdálkodás következtében azonban tíz év
alatt a vagyon úgy elúszott, hogy a harmincas
évek elején a vállalat három. kiadványa, a
Nemzeti Újság, az Új Nemzedék, valamint a
Képes Krónika az egykori saját épületben már
lakbért fizetett és nyomdaszámlát - rendsze"
rint késedelmesen - az új tulajdonosnak, a
PalladisVállalatnak. Közben a lapok pél
dányszáma is csökkent, így halaszthatatlanná
vált a rendbetétel. Ennek a rendbetételnek ke
retében jött a vállalathoz a részvényesek meg
bízásából delegált adminisztrátorként Mar
sovszky .Ivora gazdasági ügyek.irányítására, és
a püspöki kar megbízottjaként, mintegy belső

szellemi ellenőr, Czapik Gyula. Alkalmasint a
kettőjük együttműködése eredményének kö
szönhető, hogy az átszervezés sikeresnek bizo
nyult, és a lapok szerkesztőségeit friss, fiatal
erőkkel töltötték föl. Saly Dezső, az új főszer

kesztő irányításával az Új Nemzedék néhány
év alatt túljutott a 100OOO példányon. A Nem
zeti Újsághoz pedig felvették a Karunk Szava
egész szerkesztőgárdáját {csak Katona Jenő

ment át a Pethő Sándor szerkesztette Magyar
Nemzethez), jómagam az Aradi Zsolt vezette
Katolikus Élet- és Hírrovathoz kerültem,gya
kornokként.

- Csoportosíthatók-e az akkori katolikus la
pok valamilyen koncepció vagy feladatkör sze
rint? A kiadványok nagy száma ugyanis azt a
nézetet kelti, hogya megjelent sajtóorgánumok'
széles szemléleti és hitéleti spektrumot fogtak
át. Melyik ért el közülük jó értelemben vett
gondolkodásformáló és léleknevelő tömegha-
tást ? .

- Erre a kérdésre valójában könnyű és
ugyanakkor nehéz a válasz. Könnyű, mert az
akkori katolikus sajtónak korántsem olyan
széles a spektruma. Nagyon sok vallásos tár
gyú orgánum jelent meg, de igazán jelentős tö
meghatásuk alig volt. Bár, mint említettem, az .
átszervezés után az ÚjNemzedék túlhaladta a
magyar sajtóviszonyok között nagyon magas.
nak számító százezres példányszámot, ezt
azonban nem világnézeti elkötelezettségének.
hanem mozgékony szerkesztésének és szetnfü
les bulvárjellegének köszönhette. A mi la
punk, a Nemzeti Újság példányszám tékinteté
ben a rnezőny második felében kullogott ép-

.púgy, mint a magazinszerű Lapok között a Ké-
pes Kronika, vagy a Szent István Társulat által
kiadott Élet. Gyakrabban emlegetik abból az
időből a jezsuiták által finanszírozott és Ban-
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gha Béla nevével fémjelzett Magyar Kultúrát,
amely nemigen vált dicsőségére a katolikus
sajtó történetének. Ellenreformációs és anti
szemita hangütésével már világviszonylatban
is egyedül állt a katolikus lapok között, Ha va
laki ma elolvasná például Pezenhofer Antal ott
megjelenő cikkeinek egyikét, amelyben nagy
statisztikai apparátussal és szenvedéllyel mu
tatta ki, melyik magyar államhivatalban vagy
intézménynél milyen mértékben vannak a
számarányukat meghaladóan képviselve a
protestánsok, nem hinné él, hogy ezeket a cik
keket a XX. és nem a XVI. vagy a XVII. szá
zadban írták.

Két említésre méltó folyóirata volt akkori
ban a katolikus szellemi világnak: a korrektül
szerkesztett, de kis példányszámú és eléggé
szűk érdeklődési körű Pannonhalmi Szemle,
valamint a nagyobb igényű és reprezentatív
nak szánt Katolikus Szemle, amely azonban
annyira konzervatív, hogy komoly visszhang
ra nem számíthatott. A harmincas évek első

felében, amikor egy rövid időre az akkor fiatal
és európai látókörű Mihelics Vid lett a felelős

szerkesztője, ő megpróbálta megfelelő hazai és
külföldi munkatársak segítségével a hasonló
külföldi kortársi kiadványok színvonalára
emelni a lapot, ennek azonban az lett a követ
kezménye, hogy sürgősen leváltották. A felso
roltakon kívül csak az úgynevezett hitbuzgal
mi sajtó maradt, ami nyilván megfelelt az
ilyenfajta kiadványokkal szemben világszerte
fölállitott követelményeknek, de túl sok szót
aligha érdemes vesztegetni rá. Nem kétséges,
hogy a Korunk Szava, majd szerkesztőségi tor
zsalkodások után a belőle kivált Új Kor, to
vábbá az 1935-ben megjelent Vigilia merőben

új stílust és új szellemisé'gethozott. De nem ál
líthatjuk, hogy ennek az új minőségnek szám
szerűen nagyobb hatása lett volna az addigi
nál Az igazság az, hogy a sajtóra is állt, ami
az egész úgynevezett katolikus közéletet jelle
mezte, és amit azzal a példával szoktam szem
léltetni, hogy a katolikus nagygyűlések alkal
mával a Vigadó 16()O személyes nagytermét
osak úgy sikerült megtölteni, hogy az ülések
felét a budapesti szerzetes iskolák kivezényelt
diákjai foglalták el. Ma a Vigadó aligha volna
elég a résztvevők befogadására. Igaz, persze,
hogy ez is, mint minden, nagyon viszonylagos.
Egykori atyai jó barátom és mentorom,
Schütz Antal figyelmeztetett erre, amikor az
említett érdektetenséget szóvá tettem előtte.
Azt mondta, ez csupán a szabályos keresztény

208

sors, hiszen ne higgyem, hogy Krisztus tanítá
sának és atanítványaival együtt folytatott kö
zösségi életnek a maga idejében a tömegek na
gyobb figyelmet szenteltek volna. Azon az első

húsvéton - így Schütz - a Jeruzsálembe sereg
lett százezernyi zarándoknak és a még több
bennszűlöttnek csak egy alig számba vehető

töredéke vett egyáltalán tudomást a Golgotán
történtekről...

- Tapasztalatod szerint milyen szerepet ját
szott és játszik az egyház a katolikus újságírás
ban?

- Ha akérdést így vetjük fel, akkor az "egy
ház" szón, gondolom, nem a Krisztusban hi
vők közössége értendő, ahogyan a II. vatikáni
zsinat megfogalmazta. Mert ennek a közös
ségnek a szerepe semmiben sem különbözik a
más jellegű olvasóközönségektől, azaz vagy
megveszi és elolvassa a fölkínált sajtótermé
ket, vagy nem. Ha azonbán egyházon - az év
százados beidegződéseknek megfelelően - az
intézményes felépítményt, a hierarchiát értjük,
annak szerepéről már érdemes néhány szót
ejteni.

Valójában a helyzet világos és probléma
mentes is lehetne, hiszen' az indítást nem ki
sebb ember, mint a szentként tisztelt X. Pius
pápa adta meg századunk elején, amikor kije
lentette: "A katolikusok hiába építenek temp
lomokat és iskolákat, hiába állítanak oltára
kat, ha mindezeknek védelmében nem gon
doskodnak eJiŐS és elterjedtsajtóról", Ez a ki
tűnő lelkipásztori érzékű, jámbor pápa helye
sen ismerte fel, hogya templom nem tölti be
többé azt a hivatást, amit a középkorban még
betöltött. Akkor ugyanis még összegyűjtő és
találkozó helye volt az egész együttélő emberi
közösségnek. Ami ott elhangzott, arról min
denki tudomást szerzett. Nem így a szekulari
záció századának végén, amikorra a templom
az elszigetelődés helyévé vált, ahol a társada
lomnak már csak egy kisebbségi csoportja ta
lálkozott, amely úgy érezte, hogy védekeznie
kell a "profán" környezettel szemben. X. Pius
pápa tehát zseniálisan ismerte fel, hogy a sajtó
az a fórum, ahol ismét válogatás nélkül min
denkihez szólni lehet.

A pápa felhívásának lényegét azonban iga
zán csak kevesen értették meg, és legkevésbé a
hierarchia képviselői. Ezért vált aztán a sajtó
és a hierarchikus egyház viszonya szinte min
denütt problematikussá. Létrejött ugyan az
egyházi sajtó, gyakran nagyon tekintélyes pél-



dányszámmal, de az esetek túlnyomó részében
ebből éppen a leglényegesebb, a mindenkihez
szólni tudás és mindenkihez szólni akarás hi
ányzott. A legfőbb oka ennek, azt hiszem, az
egyházban kialakult és általánossá vált véde
kező reflex volt. A hivőket .megvédeni'' akar
ták a külső szellemi behatásokkal szemben
ahelyett, hogy minél inkább kitették volna
őket ezeknek a behatásoknak. Ilyen körülmé
nyek között persze nagyon nehézzé vált egy
olyan sajtó helyzete, amelynek legfőbb jellem
zője, hogy szinte minden áthullámzik rajta,
ami az emberek fejében megfordul. Az egyházi
sajtó tehát zömében' meglehetősen alacsony
szellemi színvonalú "gettó-sajtó" lett.

Jesus Irribaren spanyol jezsuita páterrel, aki
a hatvanas években a' Nemzetközi Katolikus
Sajtószövetség főtitkára volt, s nálunk is járt
vendégségben, sokat beszélgettünk ezekről a
kérdésekről. Irigylésre méltónak találta a mi
helyzetünket, amikor megtudta, hogy az Új
Ember és a Vigilia minden külső támogatás
nélkül eltartja saját magát. Mint mondotta, az
általános helyzet az, hogyha egy ·katolikus sa}
tóorgánum arra törekszik, elérje a hozzá ha
sonló jellegű világi lap színvonalát, már nem
tud megélni szubvenció, azaz külső támogatás
nélkül. A katolikus híveket ugyanis szisztema
tikusan nevelik a szellemi igénytelenségre 
vélte Irribaren. Bizonyos színvonal fölött ter
mészetesen már a világi lapok, folyóiratok
sem tudnak fennmaradni szubvenció nélkül,
és ezt tíz évvel ezelőt't éppen egy balsorsra ju
tott német katolikus lap kapcsán írtam meg
külföldi barátainknak.

A Publik című nyugatnémet katolikus heti
lapról van szó, amely a Zsinat idején indult
meg, eredetileg a német püspöki kar jelentős

támogatásával, azzal a céllal, hogy a II. vati
káni zsinat határozatait és egész eszmevilágát
a német értelmiségi olvasókkal megismertesse.
Kitűnően szerkesztett, magas színvonalú és a
legkényesebb kérdésektől sem visszariadó,
ugyanakkor olvasmányos lap volt. Néhány év
alatt elérte az 50OOO-es példányszámot, de ah
hoz, hogy eltartsa magát, legalább a 900DO-es
eladott példányig kellett volna eljutnia. A nyu
gati sajtóviszonyok mellett ugyanis ez az a pél
dányszám, amelynél már komolyabb mérték
ben megindul a hirdetés, ami ott a sajtó fő j~

vedelrni forrása. A felsőbb egyházi köröknek
azonban egyre kevésbé tetszett a lap - egyálta
lában nem radikális - irányvonala, és egyik
napról a másikra megvonta tőle támogatását.

A svájci' Orientierungnak írtam akkor egy
Utóhang-Iélét az esethez, amiben nemcsak
furcsállottam, hogy a német püspöki kar a
Publik szerkesztőségéhez küldött leiratában
kizárólag arra hivatkozott, a lap deficites és
négy év alatt nem érte el az ígért rentabilitást,
miközben egy szót sem ejtett arról, mi a véle
ménye a lap munkájáról, hanem példázatként
megírtam nekik a magyali Nyugat történetét.

Mi itthon jól tudjuk, hogy századunknak ez
a legjelentősebb orgánuma negyedszázados
fennál1ása alatt nemcsak hogy soha, egy pilla
natig sem volt rentábilis vál1alkozás, hanem
gyakorlatilag szinte a nyilvánosság kizárásá
val jelent meg. A kinyomott mintegy I 600 pél
dányának fele a Fenyő Miksa által megpum
polt mecénásakhoz került, akik valószínűleg

olvasatlanul dobták a papírkosárba, a másik
felét pedig a rosszmájúak szerint azok az írók
és költők, illetve azok rokonai és barátai vet
ték meg, akiknek írásai megjelentek a lapban.
És lám - írtam a külföldi kollégáknak -, a ma
gyar irodalom minden jelentős alkotása,
amely a huszadik század első felében keletke
zett, a Nyugat hasábjaín vagy a Nyugat köré
ben született, és a Nyugaton kívül írodalmilag
úgyszólván semmi említésre méltó nem tör
tént.

Tipikusan az az eset ez, amikor a minőség

döntőbb a mennyiségnél, méghozzá olyan mi
nőség, amely évtizedekre, sőt évszázadokra ki
sugárzik, és a maga módján mennyiséggé ala
kul át. Azáltal, hogy sok ember tudatát, ízlé
sét, műveltségét formálja, gyarapítja. Kinek
kellene ezt jobban értenie és tudnia, mint
azoknak, akikre a keresztény üzenet fenntar
tása, «wábbítésa és' fokozottabb elmélyítése
bízatott?! A kereszténység vigasztaló üzenet
a legegyszerűbb ember számára is, de ugyan
akkor lehetőség is a létről való tudásunk ál
landó gazdagítására és tökéletesítésére. Ennek
a szel1emi erőfeszítésnek légalkalmasabb mű

helyei az olyan típusú folyóiratok, sajtóorgá
numok, mint amilyen a maga területén és a
maga küldetésével a Nyugat volt. Azt kellene
hinnünk, hogy X. Pius pápa felhívása nyemán
egymás után Európa-szerte létrejöttek ezek a

,szellemi műhelyek katolikus oldalon is, élvez-
ve' az egyház vezetőségének támogatását. Az
igazság viszont az, hogy a katolikus sajtó ilyen
jellegű ágának története nem egyéb, mint ku
darcok sorozata. A kezdeményezések megtör
téntek, a vállalkozások beindultak, aztán meg
értő támogatás híján, sőt nemegyszer kifeje-
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zett ellenérzés és hivatalos gáncsoskodás kö
vetkeztében, felszámolódtak. Csak az én nem
is egészen ötvenévessajtóbeli működésem so
rán tucatnyi olyan nagyszerű orgánum meg
szűnésének voltam szellemileg vesztes tanúj a,
mint amilyen például a német Hochland és
utóda, a Neues Hochland, a párizsi Vie Intel
lectuelle, a bécsi Wort und Wahrheit, a régi és
nem a mai olasz II Regna, hogy a sok közül
csak néhányat említsek. Ezért kezdtem azzal,
amivel ezt a témát végzernis, hogy a hierarchi
kus egyház és a sajtó viszonya nein probléma
mentes.

- A Vigilia mindig igyekezett megőrizni 
nemegyszer igen nehéz körülmények között ~

kezdettől vállalt szellemi arculatát, műhely-jel

legét, autonómiáját éppen úgy, mint katoliciz
musából fakadó egyetemességét, nyitottságát,
spiritualitását. A magyar irodalmi, tudományos
és művészeti élethez kapcsolódva csakis így tel
jesítheti sajátos hivatását.

- A Vigilia, saját világnézeti elkötelezettsé
gét figyelembe véve, sőt talán annak leghelye
sebb értelmezésére törekedve, szabad fórum
nak indult, és azt hiszem, ezt a jellegét csak
nem fél évszázadonát sikerűlt megőriznie,ami
a katolikus sajtó történetében egyenesen pél
dátlan. A mindenkori vezetők akaratán és
szándékán kivül a szerenesés körülmények is
közrejátszottak ebben.

Ami a szereneset illeti, első helyen egy szinte
a fanatizmusig lelkes és áldozatos férfi nevét
kell megemlítenem, Possonyi Lászlóét, aki a
lap első felelős szerkesztője és a német meg
szállást követő megszűnéséig, 1944 áprilisáig,
tényleges fenntartója is. Possonyi nem volt
gazdag ember - mint mondjuk Fenyő Miksa
-, de a lap létezését és fönnmaradását annyira

, fontosnak érezte, hogy minden megtakarított
pénzét és újságírói jövedelmét (a Nemzeti Uj
ság irodalmi rovatát vezette) egyedül erre a
célra költötte el. Azt talán mondani sem kell,
hogy hivatalos egyházi vagy állami támogatást
nem kapott. Erről annál kevésbé lehetett szó,
hiszen a háború alatti években a Vigilia egész
sor olyan írónak, költőnek jelentette az egyet
len publikálási lehetőséget, akik től más lapok
már semmit sem közöltek. Az már az élet dia-v
lektikájához tartozik, hogy tíz évvel később,

az ötvenes évtized első néhány évében a Vigi
liának megint be kellett töltenie ezt a funkciót,
ezúttal azokkal az írókkal és költőkkel kap-
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csolatban, akik 1950 és 1954 között másutt
nem publikálhattak.

Hála Possonyi László kilencéves áldozatos
munkájának és a Vigilia lényegében makulát
lan hírének, 1946-ban újra indulhatott a lap,
szinte semmit sem 'változtatva azon az eredeti
célkitűzésén, hogy a keresztény és humanista
gondolkodás szabad fóruma kíván lenni. Már
1946 kora őszén kezünkben volt az új lapenge
dély. Juhász Vilmos és jómagam szaladgál
tunk ebben az ügyben a különböző illetékes
hatóságokhoz. Hogy a felelős szerkesztői tisz
tet Sík Sándor lássa el, vita tárgyát sem képez
te. Annál nehezebb a megindulás anyagi fölté
teleinek elöteremtésezhíszen ezek voltak a fo
rint bevezetésének első hónapjai, és általános
a pénzszűke. Nekünk pedig még szűkösen sem
jutott belőle. Decemberig tartott, míg sikerült
megállapodnunk a Szent István Társulat
nyomdájával, a Stephaneummal, amely vállal
ta a folyóirat nyomását és terjesztését, de csak
fél szívvelvégezte, mert > mint később kiderült
- a saját régi lapját, az Életet szerette volna
megjelentetni. Egy évvel később, 1947 őszén

ért véget ez az áldatlan állapot, amikorra a
nyomda egyhónapos késésben volt már a lap
számok előállításával. Ekkor jött létre az a re
zsiközösség az Új Ember kiadóhivatalával,
amely mindmáig biztosítja a lapkiadás kiadó
hivatali munkáinak elvégzését. Nagy szerencse
volt, hogy Saád Béla irányításával egy fiatal
menedzser-gárda, először a magyar katolikus
lapkiadás történetében, olyan kiadóhivatali és
terjesztési apparátust hozott létre, amely szak
szerűségével jó ideig állta az idők próbáját.
Nagy könnyebbséget jelentett ez a lap szellemi
előállítóinak szempontjából, hiszen nem kel
lett olyan gazdasági kérdésekkel foglalkozni
ok, amire idejük sem volt, de nem is értettek
volna hozzá. Ez volt tehát a második szeren
esés körülmény a Vigilia életében.

- A Vigiliában háromfőszerkesztömellett is
dolgoztál, Rónay György halála után pedig
- miként életében is <fontos szerepet vittél a fo
lyamatosság biztosításában, a folyóirat állagá
nak megóvásában és az utódlás előkészítésében.

- Három főszerkesztő mellett dolgoztam,
mig aztán rövid időre magamnak is vállalnom
kellett ezt a munkát és felelősséget. A velük
való közös munkának az a szomorú hagyomá
nya is kialakult, hogy mindhármójukról, azaz
Sík Sándorról, Mihelics Vidről, majd Rónay



Györgyről én írtam meg a lap, a szerkesztőség

első nekrológját. Aki annyira egységében látja
a háború utáni Vigilia harmincöt évfolyamát,
mint jómagam, az korántsem érzékel olyan
különbségeket a három főszerkesztő között,
amilyeneket valójában nagyon is különböző

egyéniségük esetlegindokolt volna. Az az igaz
ság, hogyaVigiliának mindvégig annyira meg
határozott és körülírt volt a feladatköre és
a rendelkezésre álló írógárdája is, hogy inkább
csak árnyalati eltérések észlelhetők. Mihelics
Vid például főként társadalomtudós volt és
kevésbé irodalmár, így az ő keze alatt némileg
ebbe az irányba tolódott el a lap tartalma.
Azonkívül a Teológia című folyóirat megjele
néséig a Vigilia az egyetlen publikációs fórum
a magyar teológusok számára. A Teológia
megjelenésével viszont csökken ezeknek a ta
nulmányoknak száma és sokrétűbb kulturális
tematika foglalhatta el a helyüket. Mindezek
mellett közrejátszott még az is, hogy a szer
kesztési munkát az első számtól kezdve Rónay
György és jómagam végeztük. A kettőnk kö
zött évtizedeken át kialakult munkamegosztá
son, harmonikus együttműködésen és. baráti
viszonyon nem változtatott Mihelics Vid
1968-ban bekövetkezett váratlan halála sem.

Tudtuk, hogy nekünk kell továbbvinnünk a
Vigiliát mint lapot és mint szellemi intézményt
is, függetlenül attól, a döntésre illetékesek me
lyikünket bízzák meg a folyóirat vezetésével.
Hogy a választás Rónay Györgyre esett, nem
csak logikus, hanem szerenesés is volt. Az iro
dalmi világban ő az ismertebb és tekintélye
sebb név, s felelős szerkesztői kinevezése akar
va-nem akarva a Vigilia kezdettől fogva szán
dékolt, a szűkebb egyházi keretekből kilépő,

általános kulturális szerepének és funkciójá
nak adott nagyobb hangsúlyt. A szorosan vett
"egyházi" tematika gondozójául ott marad
tam én. Aztán eljött 1978. április 7-e, amikor
Rónay Gyurka, életében először, cserbenha
gyott minket. Erre nézve is megállapodás volt
közöttünk, hogy együtt fogjuk abbahagyni a
munkát, hiszen lényegében egykorúak voltunk
(ő mindössze egy évvel volt fiatalabb nálam),
és már életében úgy gondoltuk, hogy ez két
három év múlva esedékes lesz. Egyetértettünk
az általunk kiszemelt utód, a Vigilia jelenlegi
főszerkesztőjének, Hegyi Bélának személyé
ben is,de akkoriban ez még csak a mi szándé
kunk es elhatározásunk volt. Rónay György
hirtelen távozása után mindenképpen nekem
kellett beugranom utódjaként, hogya folyói-

rat munkájának továbbvitele, jövőjének új
megalapozása biztosított le~en. Ennyi volt a
szerepem. A lap szellemében és irányában vál
tozást ez már azért sem jelentett, mert hiszen
kilenc éven keresztül a legteljesebb egyetértés
ben alakítottuk ki a lap profilját. Semmi okom
sem lett volna rá, hogy ezen a közösen megte
remtett örökségen változtassak.

- Az elmúlt évtizedekben jeles fordítói tevé
kenységet is folytattál. Kitűnő átültetésedben
jelentek meg többek közt Heinrich Böll írásai és
Theodor Fontane regénye. Hogyan illeszkedik
ez a teyékenység újságírói munkásságodba?

- Amióta csak írásra adtam a fejemet, min
dig fordítottam is. Nemcsak és nem is elsősor

ban s;zépirodalmat. Hiszen névvel vagy név
nélkül a Vigilia harmincöt évfolyamában meg
jelent külföldi tanulmányok túlnyomó részét
is én fordítottam magyarra. Mindig nagyon
szerettem ezt a munkát, a szépirodalmi fordí
tások külön gyönyörűséget is okoztak. Ha
nem úgy alakul az életpályám, ahogy alakult,
azt hiszem, csupán a fordítói munka is teljesen
betöltötte volna az életemet. Voltaképpen
minden remekművet le kellene az embemek
fordítania, mert csak fordítás közben derül ki,
hogy az egyszerű olvasáskor mennyi szépség,
mennyi rejtett és gazdagító utalás, tanulmá
nyok esetében pedig mennyi gondolati kincs
megy veszendőbe: aki csak olvas, nem áll meg
úgy minden mondatnál, mint a fordító. Hogy
csak egy példát említsek: ha nem kellett volna
lefordítanom Theodor Fontane szerintem leg
jobb regényét, a Der Stechlin-t - magyarul
A tóparti kastély címmel jelent meg -, soha
eszembe sem jutott volna, hogy őt tartsam a
legjobb német prózaírónak. Szerintem az volt,
elsősorban hallatlan stiláris fegyelme révén.

- Két éve beválasztottak a PEN-Club intéző

bizottságába. A magyar olvasóközönség nem
sokat tud a PEN működéséről. Milyen céllal
alakult, és mi a feladata ?

- A PEN-Clubnak évek óta tagja vagyok.
Az intéző bizottságba történt választásomnak
azért örültem, és azért érzern megtiszteltetés
nek, mert ez nemcsak a személyemnek és írói
tevékenységemnek szólt, hanem annak a szel
lemiségnek is, amit a Vigilia képvisel. A PEN
nemzetközi szervezet, az első világháború
után 1922-ben E. A. Dawson Scott angol író
nő alapította John Galsworthy társaságában
azzal a céllal, hogy összegyűjtse a különböző
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nemzetek írástudóit. A név az angol Poets, Es
sayists, Novelists(magyarul Költők, Esszé
irók, Regényírók) kezdőbetűiből adódik, és
szellemes szójátékként igy összeirva is van ér
telme: PEN magyarul azt jelenti, hogy írótoll.
Alapjában véve nagyszerű kezdeményezés egy
szörnyű világégés után az irástudók körében
elkezdeni a kiengesztelődést. Ki más lenne hi
vatottabb arra, hogy az emberek közötti meg
értés és béke szószólója legyen, mint az irástu
dók közössége. A kezdeményezés tetszést is
aratott, hiszen tiz évvel a londoni alapitás után
már harmincnégy nemzeti PEN-Club műkö

dött és számuk azóta ennek több mint ll:étsze
rese.

A második világháborút persze nem tudták
megakadályozni, de a háború után már ismét
sokfelé tevékenykedtek. Sokan érezték az író
világban úgy, hogya PEN-Clubok, amelyek
nek képviselői hagyományosan évenként nem
zetközi kongresszuson találkoztak, kiváló fó
rumai lehetnének a megint csak nagyon szük
ségessé vált nemzetközi megértésnek és meg
békélésnek. Sajnos, ez nem sikerült teljes mér
tékben, a politika mérgezett levegője a PEN
kongresszusokba is be-betört. Ugyanakkor je
lentős eredmények is születtek. Egyes esetek
ben intenzív kapcsolatok alakultak ki a nem
zeti PEN-Clubok között: kölcsönös meghívá
sok, írói látogatások és kezdeményezések a
nemzeti irodalmak egymás közötti megismer
tetésére, aminek egy olyan társtalan nyelv ese
tében, mint a magyar, különösen kiemelkedő

a jelentősége. A nemzeti PEN-Clubok között
nagy különbségek észlelhetők. Vannak, ame
lyek szinte csak formálisan léteznek, és van
nak olyanok, amelyekben széles körű és ter
mékeny munka folyik. A magyar PEN-Club
ez utóbbiak közé tartozik, alig múlik e! olyan
hét, hogy ne lenne egy-egy neves külföldi ven
dége. A magyar PEN-Club vezetői fontos sze
repet játszanak a nemzetközi szervezetben is,
és fő szószólói annak, hogy a kis népek irodal
ma is ismertté váljék és elfoglalja méltó helyét
a számon tartott nemzetközi irodalomban.

~ Mit üzensz végül a Vigiliának ? Munkatár
saidnak• barátaidnak a jövőre vonatkozóan?

~ Már említettem, hogy az idő könyörtelen
múlása következtében a Vigiliánál mindenkép
pen esedékessé vált' őrségváltás a Rónay
György és jómagam szándékának és elképzelé
sének rnegfelelően zajlott le. Örültern neki, és
meggyőződésem, Rónay György is így érzett
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volna, látva, hogy Hegyi Béla föszerkesztői ki
nevezésével az ílletékesek magukévá tették e!
képzelésünket és javaslatunkat. Amióta kikap
csolódtam a lap szerkesztéséből és irányításá
ból, nem adódott okom rá, hogy véleményemet
megváltoztassam. Hiszem, hogy jó kezekre
bíztuk a Vigiliát. Biztos vagyok abban, hogy a
lap továbbra is hű marad nemsokára immár
félévszázados hagyományához. Ahhoz, hogy
találkozópontja legyen minden humánus gon
dolatnak, színhelye minden értelmes és jó
szándékú párbeszédnek. Hogy hirdetője és
megvalósítója legyen annak az evangéliumból
ihletet merítő kereszténységnek, amelyet egyik
nagy példaképünk és mesterünk, Sík Sándor
már jóval a Zsinat előtt hirdetett és képviselt, s
amelyet - a katolikus hívek millióiban világ
szerte jelentkező igényeket felismerve - a Il.
vatikáni zsinat hivatalosan is programjává
tett.

Ami a Vigilia munkáját illeti, az lényegében
része annak a küldetéses tevékenységnek,
evangelizációnak, ami végső fokon minden
keresztény hivőnek feladata. A döntő szem
pont itt szerintem az, hogya keresztény ember
küldetése mindig annak a közösségnek, annak
a társadalomnak szóljon, amelyben él és
amellye! együtt él. Magyarországon gyakran
és okkal történik hivatkozás arra, hogy társa
dalmunkban világnézeti tolerancia uralkodik,
a hivatalos állam és a hivatalos egyház között
is jó, sőt szívélyes a viszony. Jól tudjuk azon
ban, hogy mindez csak a keret, amelyet a rnin
dennapok együttélésének és együtt munkálko
dásának módjával és minőségével kell kitölte
ni. Ha az eszkatologikus kérdésekben vallott
nézetektől eltekintünk, az élet értékeiről val
lott nézetekben annál több a megegyezés. Mi
ért ne törekedhetnénk arra, hogy a választóvo
nal a társadalmon belül ne a különböző világ
nézeten levők közőrt húzódjék, hanem úgy,
hogy az egyik oldalon legyenek az ügycske
dők, az erőszakosak, a mások kárán érvénye
sülők, az önzők, a kíméletlenek, a másikon pe
dig azok, akiknek alapmagatartása az az egy
szerű evangéliumi elv, hogy nem tesznek más
nak olyasmit, amit nem akarnak, hogy nekik
tegyenek, tehát a segítőkész, önzetlen, tisztes
séges, a másik ember méítóságát tisztelő, a
másik embert megbecsülő emberek. Utóbbi
ak, ha történetesen kereszténynek vallják ma
gukat.

Túl a Vigilia eredeti hivatásán, hogy a szel
lemi élet igényes fóruma és a katolikus gon-



dolkodás javának szocsove és tükrözője le
gyen, miközben magas szinten informálja is
olvasótáborát, el lehet-eképzelni katolikus or
gánum számára nemesebb feladatot, mint
hogy a fentebb említett társadalmi konszen
zusnak is munkálója legyen ...

*

Doromby Károly újságíró, a Vigilia ny. felelős

szerkesztője, aki több mint negyven esztendőt töl
tött a katolikus sajtó szolgálatában, a minap ünne
pelte hetvenedik születésnapját. Ez alkalomból ki
fejezte jókívánságait. tolmácsolva Miklós Imre ál
lamtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöké
nek születésnapi üdvözletét, Bugár Péter, a Katoli
kus Főosztály vezetője. A Vigilia szerkesztősége

bensőséges, baráti összejövetelen köszöntötte Do
romby Károlyt, a magyar katolikus sajtó egyik
rangidős munkását.

A GYÓNTATÓ
írta HERMANN HESSE

A mikor a vándor elment, Josephus hevesen és szinte szemrehányóan mondta:
- Hogy lehet, hogy ennek a hitetlen pogánynak a tévtanítását olyan türelemmel

hallgattad? Hiszen úgy tűnt, mintha nemcsak türelemmel, de -érdeklődéssel, sőt tet
széssel hallgattad volna. Miért nem szálltál velé vitába? Miért nem próbáltad meg
győzni, megfenyíteni, és a mi Urunk hitére téríteni?

Dion csendesen ingatta fejét vékony, ráncos nyakán, és így felelt:
- Nem próbáltam meggyőzni, mert hiábavaló lett volna, és mert nem is tudtam

volna megtenni. A szónoklásban és okoskodásban, a mitológia és. a csillagok ismere
tében ez az ember kétségtelenül felettem áll; így nem vehettem volna fel vele a ver
senyt. Ezenkívül, fiam, nem a te dolgod, és nem is az enyém, hogy egy ember hitét le
kicsinyeljük, és azt állítsuk, hogy hazugság és tévedés, amiben hisz. Bevallom, való
ban bizonyos élvezettel hallgattam ezt az okos embert, jól figyelted meg. Élveztem,
hogy milyen érdekesen beszél, milyen sokat tud, de legfőképpen azért hallgattam szi
vesen, mert a saját fiatalságomra emlékeztetett, ugyanis fiatalkoromban én is foglal
koztam ilyen tudományokkal. A mitológia, amiről ez az ember olyan szépen beszélt;
nem csupa tévedés. Ezek egy régi hit elképzelései és hasonlatai, amire nekünk már
nincs szükségünk, mert elnyertük a hit kegyelmét a Megváltó Jézusban. Azok szá
mára azonban, akik nem ismerik a mi hitünket, az ősök bölcsességén alapuló hit jog
gal tiszteletreméltó. Igaz, kedvesem, hogya mi hitünk más, merőben más. De azért, .
mert a mi hitünknek nincs szüksége csillagképekre és világkorokra, ősvizekre és vi
láganyákra, és más ilyen hasonlatokra, ezek a tanok nem okvetlenül tévedések, ha
zugságok és csalások.

- De hát - kiáltott Josephus - mégiscsak a mi hitünk az igaz hit, és Jézus minden
emberért meghalt, tehát nekünk, akik ezt a hitet ismerjük, harcolnunk kell a régi ta
nok ellen, és az. újat, az igaz hitet kell a helyébe állítanunk!

- Ezt mi már rég megtettük, te meg én és még sokan rajtunk kívül - mondta Dion
könnyedén. - Mi hivők vagyunk, mert a szívünket megérintette a hit, hiszünk a
Megváltóban és az ő megváltói halálának erejében. Azokat azonban, akik a csillag-
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