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A Vigilia ama ritka
kulturális lapok közé
tartozik, amely átélte
éstúlélte az elmúlt hat
van esztend6 minden
történelmi, politikai
változását, viharát.
1935-ben, az indulás
kor milyen szellemi
igény hívta életrea la
pot? Ön, a kés6bbif6
szerkeszt6, akkor még
egyetemista ifjúként
volont6rködött a Nem
zeti Újságnál ésa szü
let6 Vigiliánál.

Doromby Károllyal
A Vigilia előzményének tekinthetjük az 1932-ben indult Korunk
Szava című folyóiratot. A Korunk Szavának ihletője egyrészt a
"Berlin apostola"-ként emlegetett, erősen keresztényszociális beál
lítottságú német teológus, Carl Sonnenschein munkássága, más
részt a népszerű osztrák lap, a Schönere Zukunft, valamint a német
jezsuiták folyóirata, a Stimmen der Zeit volt - innen származik a
Korunk Szava címe -, hogy megszűnjékvégre a klerikális szellemi
bezárkózottság. Akkoriban az egyetemi kongregációban vállaltam
szerepet, s Tornyos páter hívta föl a figyelmemet Balla Boriszra,
mert benne látta a jövő egyik katolikus szellemi nagyságát. Balla
Borisz és barátja, Aradi Zsolt vezetésével katolikus szellemi csoport
szerveződött,amely azonban kívül maradt a hivatalos egyházi kö
rökön. Magyarországon - még ekkoriban is gettólét jellemezte a
katolikus irodalmi, szellemi életet: elzárkózás és tartózkodás más
féle áramlatoktól, törekvésektől. (Diákkoromban még létezett az
egyház által tiltott könyvek jegyzéke: ha valaki elolvasta például a
Három test6rt, meg kellett gyónnia.) A katolikus irodalom "fehér
irodalom"-nak, afféle lelkipásztori kisegítőnekszámított; kerülte az
emberi lét valóságos és lényeges problémáit.

A magyar irodalmi élet nemigen vett tudomást erről a jámbor
sági "fehér" irodalomról. Babits katolikus orientációja közismert
volt, viszont elszigetelt jelenségnek számított, és egyházi körök
amúgy sem tekintették a katolikus gondolkodás hiteles képviselő

jének. Ugyanakkor Nyugaton - elsősorban Franciaországban 
ebben az időben már kibontakozott a katolikus szellemi megújho
dás, amelyet a "renouveau catholique" névvel illettek, és amelyet
az irodalomban Paul Claudel, Franccis Mauriac és George Berna
nos neve fémjelzett. Ugyanakkor Németországban aHochland,
Ausztriában a Wort und Wahrheit megjelenése mutatta, hogy a
katolikus értelmiség ezekben az országokban is kísérletet tett a
korábbi gettószellemból való kitörésre.

Katolikus sajtókiadványok megjelentetésére, francia mintára
alapították meg a Központi Sajtó Vállalatot, amelynek fő rész
vényesei a katolikus nagybirtokos arisztokrácia és a magyar püs
pöki kar tagjai voltak. Ekkor épült a Honvéd utcai székház, a leg
modernebb nyomdával fölszerelve, ám olyan rossz volt a vállalat
gazdasági vezetése, hogy a harmincas évek elejére mindebből

már semmi sem maradt a Központi Sajtó Vállalat tulajdonában.
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Ezek után a részvényesek Marsovszky Ivort állították gazdasági
vezetőnek, a püspöki kar pedig Czapik Gyulát delegálta a veze
tőségbe. Czapik Gyula ajánlotta Marsovszkynak, hogy a katolikus
sajtó fölfrissítése érdekében a Korunk Szava körül szerveződő

szellemi szabadcsapatot hatékonyabban vonják be a munkába.
1934-ben a szóba jövő személyeket, továbbá az akkor már jó nevű

fiatal írót, íjjas Antalt, aki Bangha páter köréhez tartozott, fölvet
ték a Központi Sajtó Vállalathoz.

Balla Borisz és a köré csoportosuló szellemi társaság a katoli
kus megújulás irodalmi műhelyét akarta az új folyóirat, a Vigilia
megindításával megteremteni. Munkásságuk egyik jellemző epi
zódja volt, hogy a magyar olvasóközönség az ő révükön ismerte
meg a világhírű norvég írónőt, Sigrid Undsetet, aki 1928-ban iro
dalmi Nobel-díjat kapott. Róla ma keveset beszélnek, de annak
idején nagyon népszerű volt. A középkorról írt regényt, s az
anyaggyűjtés során katolizált; ő volt a kor "nagy konvertitája".
Regényének, a Kristin Lavransdattemek magyar fordítója sajnos
nem tudta visszaadni a mű eredeti atmoszféráját. Mégis, az új
szellem jegyében a Nemzeti Újság folytatásokban közölni kezdte
a középkori katolikus hagyományokból táplálkozó regényt, ám a
főhősnő, Kristin és későbbi férje, Erlend első szerelmi jelenete
után, a hazai katolikus közszellemre jellemzően, óriási botrány
tört ki, levelek százai érkeztek papoktól: ha folytatják a közlést,
lemondják az újságot. Abba kellett hagyni.

A Balla Borisz körül csoportosuló - immár a Központi Sajtó
Vállalathoz tartozó - társaság világiakból állott, de két jelentős

papi szellem támogatta őket: Sík Sándor és Schütz Antal. (Schütz
Antalról később azt állították, hogy jobboldali beállítottságú volt.
Ez nem felel meg a valóságnak, bár tény, hogy a piarista renden
belül létezett egy kisebb jobboldali irányzatú csoport, szemben a
Sík Sándor nevével jelzett vonallal.)

Katolikus részről Sík Sándor mondotta ki először: katolikus
irodalom nem létezik, csak jó vagy rossz irodalom. Ami ugyanis
jó irodalom, az szükségképpen katolikus irodalom is.

Balla Borisz, Aradi Zsolt, Possonyi László alkotta a triumvirá
tust. Possonyi László kedves, bohém természetű ember volt, a
műkedvelő könnyedségével. 6 biztosította az induló folyóirat
anyagi hátterét. Amikor 1935 februárjában megjelent a Viglia első

száma - akkor még negyedéves kiadványként -, azonnal fölfi
gyeltek rá a világi irodalmi körök.

Balla Borisz különös alakja volt azoknak az időknek. Minden
adottsága megvolt. hogy jelentékeny író váljék belőle. Sziporkázó
ötletei voltak, csak a prózaíró egyik fontos erénye hiányzott belő

le: a körmölni tudó szorgalom. Egy délelőtt egyszer egy rendkí- .
vűl izgalmas Szent István-regényt mesélt el nekem részletesen. de
a művet soha nem írta meg. Elmúlt a feszültség. Tudjuk, az írás
hoz nem elég a zsenialitás, türelem és kitartás is szükséges hozzá.
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Az indulástál aháború
kitöréséig milyenszel
lemiholdudvara volta
Vigiliának?

Ez hiányzott belőle. Azért érdekes lenne Balla Borisz Niczky nö
vendék című, feledésbe merült kisregényét elővenni. Rendkívül fi
nom írás. Balla Borisz nyolc esztendővel előttem járt a kőszegi

katonai reáliskolába, Ottlik Géza, az Iskola a határon írója, egy év
folyammal alattam. Robert Musil, a Törless iskolaéveinek szerzője,

korábban egy hasonló osztrák intézményben nevelkedett. A há
rom író hasonló témájú három regénye, minden stiláris különbség
ellenére kísértetiesen azonos hitelességgel ábrázolja ugyanazt a je
lenséget. Talán egyszer eszébe jut egy könyvkiadónak, hogy egy
szerre kiadja őket.

A meginduló Vigiliát Balla Borisz jegyezte, ám igen rövid ide
ig. Az új folyóiratról interjút készített vele a Nyolcórai Újság cí
mű bulvárlap. Borisz a francia példára hivatkozva elmondta a fo
lyóirat programját: emberközeli, klerikalizmustól mentes katoli
kus irányzatot kíván követni. Többek között megemlítette, nem a
"Zichy Jánosok szellemét" tekinti mércének. Gróf Zichy János
földbirtokos, a századfordulón a katolikus politizálás jellegzetes
képviselője volt. Balla Borisz nem tudta, hogy Zichy János ugyan
akkor a Központi Sajtó Vállalat Részvénytársaság elnöke. így,
még mielőtt elkezdhette volna a szerkesztőségi munkát, azonnali
hatállyal kipenderítették.

Balla Borisz távozása után Aradi Zsolt a Nemzeti Újság rovat
vezetője lett, később én lettem az utóda. A Vigilia ~ondja Posso
nyi Lászlóra maradt. Possonyi emellett a Nemzeti Ujság novella
rovatát vezette - akkoriban a napilapok naponta tárcát is közöl
tek.

A Vigilia ebben a társadalmi és szellemi környezetben indult.
Érdemes fölemlíteni néhány nevet az első számokban szereplö
szerzők közül: Schütz Antal, Sík Sándor, Íjjas Antal, Thurzó Gá
bor, Rónay György, Mécs László, Justh Béla, Szerb Antal... Olya
nok is szerepeltek, mint példáullvan Cankar, akik a magyar kul
túrában azelőtt soha.

A Vigiliában megszólaló fiatalabb korosztályok, bár fölismerték
a Trianon okozta tragédiát, belátták, hogy nem szabad megragad
ni a .rníndent vissza" szemléletnél, hanem a történelmi realitást
tudomásul véve a továbbélésre, a jövő felé kell irányítaniuk a fi
gyelmüket.

Babits Mihály azonnal adott verset, a Vigiliában jelent meg először

Rónay György. A háború kitörése után a Vigilia menedékhellyé vált
azon szellemi emberek számára, akik másutt nem jelenhettek meg,
például Kéry László, Bóka László és mások.

A háború idején a Vigilia tovább őrizte mentességét a feudális
barokkos klerikalizmustól; a nehéz időkben is katolikus szellemű

világi folyóirat maradt. És apolitikus volt. A háború ellen már a
nagyon kemény katonai cenzúra miatt sem írhatott. Viszont, ha
valaki csak a Vigiliából tájékozódna, nem tudná meg, hogy ekkor
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Emlékezetes az 1936
os könyvhét... nem
utolsósorban azért, mert
Bartók Béla és Kodály
Zoltán együtt szere
pelt a Vigilia körével.

Tehát jelentkezett amo
dern katolikus kultúrá
ra fogékony közönség.

Ajraneia katolikus spi
ritualizmus jótékony
szellemi hatása a Vigi
liánkeresztül mégis el
jutott a magyar közön
séghez.

pusztított a világháború. Az is igaz, hogy a tájékozódni kívánó a
kommunizmus négy évtizede alatt megjelent Vigilia-számokból
sem értesülne arról, hogy a politikában mi történt Magyarorszá
gon. De hát egy idő múlva ez már senkit sem fog érdekelni. Min
denről értesülhet azonban az olvasó, ami Magyarországon költé
szetben, szépprózában, színházban, képzőművészetben, zenében
vagy akár filozófiában és teológiában negyven év alatt lényeges
és kiemelkedő történt, és végül is ez az egyedül fontos, mert ma
radandó. A többit nyugodtan el lehet felejteni.

Az 1936-os könyvhéten, amely három napig tartott, a Váci utcában
a piarista ház előtt - ma az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara - közös sátorban szerepelt a Vigilia, a
Magyar Kórus és az Énekszó. A Magyar Kórust Bárdos Lajos, az
Énekszót Kerényi György szerkesztette. Bartók Béla és Kodály Zol
tán vállalta, hogy a három nap alatt minden nap egy órán át a
sátorban dedikálják a kiadványokat. Budapesten a harmadik leg
nagyobb forgalmat a mi sátrunk bonyolította le. Ez is mutatja, mi
lyen tekintélyt szerzett a folyóirat köré tömörülő, szorosabban vagy
lazábban kapcsolódó szellemi kör.

Ezekben az években igen jó irányba indult meg a magyar társa
dalmi-szellemi élet fejlődése, de, sajnos, még mielőtt kibontakozha
tott volna, a háború derékba törte a felívelést.

Balla Borisz francia kultúrán nevelkedett, s természetes, hogy a spi
ritualizmus és az olyan szerzők, mint a már említett Paul Claudel,
Georges Bernanos, Francoís Mauriac megjelentek a lapban. Borisz
távozása után Possonyi László, aki az ő szellemi kisbolygójának
tekinthető, folytatta a munkát. 1944-ben, a német megszállás után
a Vigilia nem jelenhetett meg, csak 1946-ban sikerült újraindítani.
Possonyi László ugyanis anyagi okok miatt ezer forintért kénytelen
volt eladni a Vigilia kiadói jogát. A lap lelke, fő mozgatója Juhász
Vilmos lett, aki szintén elfeledett nagyság. Buzgó katolikus, kom
pillátor alkatú, szétszórt, de igen erős szellemiségű ember volt: et
nográfus, vallástörténész. (Meg akarta írni valamennyi vallás törté
netét, de csak az első kötet készült el; könyvei jelentek meg az
Athenaeum-sorozatban, például Az aranyföld hajósai, Az inkák biro
dalma.) Tőle származott az ötlet, hogy Sík Sándor nevével induljon
újra a folyóirat. Sík Sándor vállalta ezt, és 1946 decemberében az ő

felelős szerkesztésében jelent meg az első szám. Ehhez azonban
tőkére volt szükség, viszont három hónappal a forint megjelenése
után már hitelzárlatot kellett elrendelni, így nem sikerült az ígért
kölcsönt megkapni. Végül a Szent István Társulathoz, Takács Emő
igazgatóhoz fordultunk.

Mindenki azt remélte, a háború után normális keretek között
indulhat újra az élet, ezért a Szent István Társulat vállalta a Vigi-
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A történelem azonban
beleszólt a lap életébe
is. Az 1947-es válasz
tások után megindult
a totális diktatúra ki
építése.

liát. 1947-ben azonan már megkezdődött az ellehetetlenülés. Ek
kor Juhász Vilmos Saád Bélával, az akkor már nagy példány
számban megjelenő Új Ember felelős szerkesztőjével tárgyalt,
hogy anyagilag ők támogassák a lapot. A két kiadvány ennek el
lenére nem fonódott úgy össze, mint ma. Kezdetben a szerkesztés
is külön folyt; lakásom volt a tulajdonképpeni szerkesztőség.

1948 őszéri olyan esemény történt, amelyről ez ideig még sosem
beszéltem. Az 1947-es választások után a kommunisták teljes erővel

a magyar politikai élet szétzilálására és a pártok fölszámolására
törekedtek. Megindult, illetve folytatódott a polgári pártok politi
kusainak üldözése, széthullott a Kisgazdapárt. A kommunista po
litikai vezetésen belül azonban - úgy látszik - voltak, akik el
akarták kerülni a látszatpereket. Különös belső mentőakció indult
meg: Sulyok Dezső, Pfeifer Zoltán, Barankovics István, Mihalovits
Zsigmond az egyre inkább egyeduralomra törő hatalom egyes tag
jainak segítségével jutott ki Nyugatra. A szöketésekben részt vállalt
az amerikai követség is. Juhász Vilmost 1948 őszén felhívta valaki
(csak sejtem, hogy Vas Zoltán lehetett; azóta sem tudtam meg pon
tosan, mert Juhásszal ezután többé nem találkoztam), hogy Eszter
gomban figyelmeztesse Zakar Andrást, Mindeszenty prímás titká
rát, hogy másnap elhurcolja az ÁVH. Zakar - közölte a telefonáló
- hajnalban menjen le a prímási palota előtti térre, ahol egy ame
rikai rendszámú autó várja, s kiviszi Bécsbe. Juhász és Zakar egya
ránt apolitikus egyéniségek voltak, ennek megfelelőenfolytatódott
a tragikus történet. Juhász Vilmos vonattal este 7 órakor érkezett
Esztergomba. Közölte Zakarral a hírt, ő azonban már nem akarta
zavarni a szobájába visszavonult hercegprímást. Mindszenty reggel
6-kor misézik - mondta Zakar -, ő ministrál neki, akkor majd
megkérdezi, mitévő legyen.

Juhász Vilmos, mint aki jól végezte a dolgát, kivett a Fürdő

Szállóban egy szobát, s másnap reggel 7 órakor ismét fölkereste a
prímási palotát. Fölfordulás, sopánkodás fogadta; kiderült, hogy
hajnali 5 órakor házkutatást tartott az ÁVH, Zakar Andrást pedig
elhurcolták. Az amerikai követség autója még mindig ott várako
zott. Juhász Vilmos annyira megijedt a várható következmények
től, hogy szó nélkül beült a kocsiba, amely meg sem állt vele Bé
esig. Csak egy pizsama volt vele. A felesége a szerkesztőségben

sírva panaszolta, hogy eltűnt a férje ... Egy héttel később, amikor
végre kiderült, hogy valójában mi történt, ugyanaz a kocsi vitte
ki Juhász feleségét és három gyermekét Ausztriába. Később Ame
rikába költöztek át, New Yorkban éltek, Juhász Vilmos ott halt
meg.

A Vigilia világi vezető nélkül maradt. Sík Sándor vette át a fe
lelős kiadói posztot, s ekkor a két lap - a Vigilia és az Új Ember
- már szorosan összetartozott. Sík Sándor nem egyházi ember-
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A szellemi életben, ha
bára háború, ésaz azt
követő időszak törést
okozott, a szerzők sze
mélye biztosítékot je
lentett a folytonosság
ra. Hogyan ítéli mega
Vigiliában helyet kapó
művészek szerepét e
századi történetünk
ben?

ként szerkesztette a folyóiratot, hanem mint volt szegedi esztéti
ka- és irodalomtörténész-professzor és költő.

Mi a Vigiliát meg akartuk őrizni civil lapnak. Ha papi személy
szerkeszti, óhatatlanul kötelezi az intézmény. Sík Sándort világi
szerkesztők követték, de végül - részben állami segítséggel 
mégiscsak egyházi lappá lett. 1956 után, amikor Endrey Mihály,
későbbi püspök, az Actio Catholica országos igazgatója volt a fe
lelős kiadó, ragaszkodott hozzá, hogy a Vigilia egyházi lap le
gyen. A dokumentumok szerint Miklós Imre, az Állami Egyházü
gyi Hivatal akkori elnöke ennek az ellenkezőjét vallotta. Azt
azonban nem tudom, ha sikerül megőrizni a függetlenséget,
fönnmaradhatott volna-e a Vigilia.

A Vigilia körül a magyar szellemi alkotók fantasztikus gazdagság
ban voltak jelen. Ilyen tömegben ennyi zseniális ember - írók,
festők, szobrászok - ritka gazdag csoportosulást alkotott: Pi
linszky János, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Rónay György,
Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Vas István; virágzott a prózairodalom:
Mándy Iván, Cseres TIbor, Ottlik Géza, az erdélyi írók. Nagy kor
szaka volt ez a magyar szellemi életnek, s a Vigilia képes volt maga
köré vonni őket. A festők közül, a már kezdettőlfogva mellénk álló
Molnár C. Pálon kívül (ő készítette az első számok grafikáit), oda
tartozott Bálint Endre, Komis Dezső, Kondor Béla, Országh Lili és
sokan mások.

Pilinszkynek és egy ideig Mándynak csak nálunk jelentek meg
írásai. Nemes Nagy Ágnes javarészt a Vigiliába írt. Toldalagi Pál
is az állandó szerzők közé tartozott. Rónay Györgynek a háború
előtt már szerepeltek írásai, de korábban nem tartozott ehhez a
körhöz; a Révay kiadónál volt lektor. Sokakat ismert ebből az
időből, s a kedvéért számos szerzőtől kaptunk kéziratot. A későb

biekben is egyfajta menedékhelynek számított a folyóirat: Jancsó
Miklós és Hernádi Gyula itt sírták el bánatukat. Rónay György
felelős szerkesztői működése idején mindenféle szellemi érték,
gondolat teret kaphatott; folytatódott a nem egyértelműen balol
dali, de liberális irányba hajló szellemi nyitottság, amely Sík Sán
dor egyéniségét is jellemezte; mindenkit meghallgatott, mindenki
vel jóban volt, s aki ezt a nyíltságot elfogadta, annak teret adott
a Vigilia. Esterházy Péter is nálunk indult, amikor más lapoknál
még eltanácsolták "túlzott modernsége" miatt. Nádas Péter fölfe
dezésében - filmkritikákat írt a Vigiliába - nekünk is jutott sze
rep. Makovecz Imrétől is közöltünk verseket. Kondor Bélának a
Vigiliában jelentek meg első versei, amikor óriási elődjéhez. Mi
chelangelóhoz hasonlóan a költészettel is próbálkozott.

1959-ben Pilinszky Jánossal és Kondor Bélával megalapítottuk
a Vigilia asztaltársaságát; az egykori tagok közül többen már nem
élnek, s megritkultak az összejövetelek. A Művész Pincében tar
tottunk fönn asztalt, s így a szerencsére szépszámú szerzőgárda
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Milyen nyomást gya
korolt azállam ajolyó
iratra?

A Vigilia els6sorban
kritikai, irodalmi, mü
vészeti, társadalom
politikai Iap volt. Az
on véleménye szerint
milyen irányba kellene
haladnia a jöv6ben?

nem zavarta a szerkesztőségi munkát. Szerdánként jöttek a fiata
lok a Művész Pincébe, s folyt a kéziratcsere. Jellemző a korra,
hogy Rónay Györgynek jelentést kellett készítenie a "gyanús tár
saságról", amelyben "bizonyította", hogy nem ellenforradalmi
összeesküvők vagyunk.

Bizonyos szempontból könnyű helyzetünk volt. A kommunisták szá
mára az egyház csak a hierarchiát, a papságot jelentette. Velünk, világi
katolikusokkal nemigen tárgyaltak. Az Állami Egyházügyi Hivatal
"leggyengébb részét" a sajtóval megbízott emberek, többnyire együgyű

pártfunkcionáriusok alkották. Ritkán szóltak bele a dolgainkba.
1965-től már nem kellett bemutatnunk az ÁEH-nak a készülő

lapot. Lengyelországban hivatalosan létezett cenzúra, a magyar
békeszerződés azonban kikötötte, hogy nálunk hivatalosan nincs
cenzúra. Amíg Sík Sándor élt, védelmet jelentett testvére, a kommu
nista Sík Endre, akinek jelentős befolyása volt a Rákosi-időszakban is.

A cenzúrát tanácsadásnak nevezték. 1962 és 1968 között én ír
tam a színházkritikát, s egy alkalommal közvetlenül is megismer
tem, mit jelent a "tanácsadás". Németh László Utazás című darab
járól - amelyet moszkvai útja hatására írt - nem éppen hízelgően,

de nem is bántóan vélekedtem, hiszen tudtam, Német László
mennyire érzékeny ember. Leírtam, hogy a műben a politika indo
kolatlanul keveredik a művészettel. Ekkor személyesen jött el a szer
kesztőségbe az "illetékes", mondván: "nekik" most nagyon fontos
Németh László, ne bántsam. Igyekezett rávenni, hogy fogalmazzak
enyhébben; erre úgy döntöttem. egyáltalán nem írok a darabról.

A Vigilia ekkor is olyan sziget maradt, ahol sok mindent el lehe
tett mondani. Rónay Györgynek volt egy igen jó ötlete. Vallotta: a
Kádár-féle kommunizmus pragmatikus rendszer, amely azt hirdeti,
az ideológia mellett a társadalmi valóságot is tudomásul kell venni.
Jó, akkor teremtsünk valóságot! Kritikáiban kiválóan alkalmazta ezt
a módszert. Az ÁEH-ban fö1szisszentek ugyan néha, de adminiszt
ratív lépésre nem került sor ellenünk. így lehetett állandóan új szel
lemi valóságot teremteni, és ezáltal nagyon fontos szerep jutott a ki
mondhatatlan kimondásában a Vigiliának. Nem véletlen, hogy az
1960-as, 197D-es években 16 ezer példányban jelent meg.

A Teológia című negyedéves kiadvány megszületése előtt a Vigili
ának a teológiai irodalom közvetítését is vállalnia kellett. Később

terjedelemben is kiterjeszthette érdeklődését. Átfogó kritikai rovata
volt, az olvasók itt nyitották ki a folyóiratot. Ez volt az egyetlen
lap, amelyben nem az uralkodó ideológia alapján íródtak a kriti
kák; esztétikai, etikai szempontok vezérelték, s ezért irányadó volt.
A szemle és a kritikai rovatokban a magyar szellemi élet vala
mennyi fontos eseménye és jelensége tükröződött. A szépirodalom
színvonala olykor hullámzó teljesítményt mutat, de rossz novella
soha nem jelent meg, s nincs olyan jelentős magyar költő, aki ne
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Milyennek látja a ke
reszténység jövőjét?

jelent volna meg a Vigiliában. És ne felejtsük el, ma már senki sem
tartja számon, hogy Jókai, Vörösmarty vagy Arany életművének

zöme a cenzúrás Bach-korszakban látott napvilágot, maradtak a
művek, és végül is mindig ez a lényeg.

A Vigilia jövőbeni irányvonalába nem kívánok beleszólni. Ami
a folyóirat - jelenleg domináns - egyháztudományi részét illeti,
a Vigilia progresszív teológiai vonulata, amely pontosan illeszke
dett ahhoz a zsinati teológiához, amit Bernhard Hering, Karl Rah
ner, Hans Küng, Schillebeckx, Etchegaray és Magyarországon
Nyíri Tamás neve fémjelzett, az utóbbi időkben visszafordult. Ök
szinte mindnyájan megfordultak a szerkesztőségünkben, és min
den remény megvolt rá, hogy a Vigilia az össz-európai megújulás
egyik oszlopává váljék. Hiszen annak idején a Vigilia volt egyike
annak a hat, Európa különböző országaiban megjelenő tekinté
lyes folyóiratnak, amelyeknek előre megküldték Suenens belga bí
boros híres tanulmányát a zsinat utáni katolikus gondolkodásról,
azzal a kéréssel, hogy egyidőben jelenjék meg mindenütt. Mind
erről ma már kevés szó esik, de egyszer talán ismét megindul a
nyitás... Egyes nyugati folyóiratokban - így például a Concili
umban vagy a magyar nyelvű Mérlegben - ma is jelen van az
az egyházi gondolkodás, ami mai világunkból kiindulva jelenik
meg a teológiában is. Ugyanakkor persze nem lenne baj, ha a Vi
gilia megmaradna jó színvonalú, vonzó kulturális és irodalmi fo
lyóiratnak is, amely tárgyilagosan tájékoztatja az olvasókat min
den fontos hazai vagy külföldi szellemi eseményről.

Ami a kereszténység jövőjét illeti, azt hiszem, nincs más lehetőség,

mint folytatni azt a nyitást és megújulást, amit a zsinat kezdemé
nyezett. Ha az egyház megmarad a mai klerikális keretek között,
fennáll a marginalizálódás veszélye. Vissza kell térni az Evangéli
um eredeti üzenetéhez! A Szentírásban Jézus egyházával kapcsolat
ban csak ezt a három hasonlatot használja: só, kovász, világosság.
A só észrevétlenül kell hogy jelen legyen a kenyérben, ha sok van
belőle, már élvezhetetlen. A kovász ízű kenyér is fogyaszthatatlan.
A világosság nem arra való, hogy berendezze a szobát, hanem arra,
hogy megvilágítsa azt, s látni lehessen, vajon jól van-e berendezve
vagy sem. Ennyi kell, ez a világosság, hogy az ember az útmutatás
szerint az értékekhez igazodjék.
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