
Részletek a Vigiliában megjelent
programcikkekből

Schütz Antal: Vigilia (1935)

A ma és a holnap között van - az éjtszaka, a rémekkel, sejtelmekkel, reményekkel
teljes éjtszaka; s a hajnalvárók és holnap-építők attitude-je - a virrasztás és
őrtállás: vigilia!

Vigilia: az őskereszténység szíve-dobbanása: ifjúság, élet, tartalom, alakító erő.

Elevenbe vágott és ott vibrált a lelkekben az első indítás erejével az Üdvözítő

"Vigilate" fölszólítása, mely végigzúg az Evangéliumon: Hasonló a mennyek or
szága a tíz szűzhöz, kik fogták lámpásukat és a vőlegény meg a menyasszony elé
mentek (Mt 25,l). Boldogok azok a szolgák, kiket mikor megjön az Úr, ébren talál.
És ha a második és a harmadik őrváltáskorjön és úgy találja őket, boldogok ama
szolgák. Bizony mondom nektek, hogy fölövezi magát, asztalhoz ülteti őket és
szolgál nekik... Ha tudná a házigazda, mikor jön a tolvaj, bizony ébren őrködnék

és nem engedné betörni házába. Ti is virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor
jön el a ti uratok (Lk 12,35; Mt 24,42).

A virrasztás fogékonnyá, éberré tesz; mikor nyüvi a testet, új lehetőségeket nyit
a lélek számára. A virrasztás nem bóbiskoló, szunyókáló aggastyánoknak való, ha
nem álmatlanságot bíró fiataloknak - természetesen az Udvözítő örök normája
szerint: nem a test teszi, hanem a lélek (Jn 6,64);való mindazoknak, kikben megvan
a jövő hivatottjai számára magától értődőegyetemes foglalni-vágyás, az elmozdít
hatatlan érték-hierarchia szellemében: "Minden a tiétek, akár a világ, akár az élet,
akár a halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők; minden a tiétek; ti pedig Krisztusé
vagytok, Krisztus pedig az Istené" (IKor 3,22); és való azoknak, kikben megvan az
a plaszticitás, mely mindent át tud járni a maga lelkével és mindent a maga képére
tud formálni.

Ez a vigiltás szellem, és csak ez van hivatva elébe menni és elébe dolgozni a hol
nap nagy titkának.

Balla Borisz: 6rség az éjszakában (1938)

A Vigilia vezetői tüzet őriznek az éjszakában. A szikrát felülről kapták, szent ez a
tűz és nem szabad kialudnia.

A hozzá hasonló őrhelyek, amelyek szelíden és makacsul őriznek egy
kétezeréves titkot, ma ritkulnak: tragikus világunk figyeimét új lángok vonják ma
gukra, amelyek mögött már nem a kétezeréves kereszt árnyéka remeg földi vilá
gunk éjébe: mint öröklétet és feltámadást ígérő titokzatos jel. Az új máglyákhoz a
keresztnek sokszor már csak annyi a köze, hogyelégetik benne. És mind többen és
többen vannak, kik fahasábjaikkal a hitetlenség tüzeit táplálják.

85



A Vigilia útja: a katolikus spiritualizmust kell hirdetnie minden formában, azok
részére is, akik még távol állnak tőlünk,de akik várják az általános tájékozatlanság
ban, hogy megismerjék az igazságot. (Non veni vocare justos,sedpeccaiores.) És poli
tizálhatunk mindenütt, de a Vigilia hasábjain ne politizáljunk. Aki Keresztes Szent
Jánost, Szent Tamást, Szent Ágostont vagy Lisieux-i Szent Teréz szellemét megérti,
jó bástyája lesz a döntő pillanatban hitének; a katolikus misztika művelése, kritikai
ismertetése, mélységeinek feltárása maradjon továbbra is egyik legfontosabb fel
adata e folyóiratnak.

Schütz Antal: Vigiliás lelkület (1938)

Vigiliás lelkület - ez nagy hivatást jelent és nagy követeIménnyel jár. Hivatása: ezt
a mi éjtszakánkat áldott, szent, termékeny éjtszakává szentelni. Mert vannak át
kos éjtszakák, szicíliai vecsernyék és Bertalan-éjjelek; éjtszakák, hol a kétség
beesés, gonoszság és bűnös mámor jár. És vannak keserves és kétségbeesett, szo
morú virrasztások, siralomházban és adósok börtönében, bűntanyákon és
játékbarlangokban... A mi éjtszakánk álma a Karácsonyéj - Stille Nacht, Heilige
Nacht; a Húsvét éjtszakája, az Exultet és feltámadás éjjele. Es a mi virrasztásunk a
hűség, amely odaül a kétségbeesés ágyához és súg neki biztatást, a mi virrasztá
sunk a gondozás angyala, mely ott jár a beteg körül, meghallja még oly halk nyö
szörgését is, ki nem mondott kérését is, érti és értelmezi krízisének minden fázi
sát, és egészséget lát neki. A mi virrasztásunk: a felelősség anyai és atyai
virrasztása, amely virrasztja a gondtalanság és gyermekiség álmát, és önmagát
emészti gondban és termékeny tervezésben munkává, kenyérré, csillagokká, az
elkerülhetetlen reggel és munkanap számára...

Sennek a vigiliás lelkületnek kiváltsága a vigiliás szenzárium: egy hatodik érzék,
amely megérzi a még üszögében levő hajnalköszöntővágyat és reményt, hallja a
rügyek pattogását, a földalatti vizek csobogását és titkos források fakadását; tudja
értelmezni a meg nem született szent igények jeleit, tudja látni és láttatni a
jobbravirradásnak hajnali fényszálait, melyeket a világosságnak és a sötétségnek
egyaránt Teremtőjenem mulasztott el beleszőni a legfeketébb éjtszakába is. Nem
lát rémeket, mint az ernyedt és ijedt virrasztó; nem hallucinál, mint a kényszeredett
és kizsákmányolt virrasztó, hanem megtelik szent és éltető víziókkal, és azokat su
gározza szét, mint Ifa mécses, amely belevilágít a ködös éjtszakába".

Milyen víziók ezek?
Mi tudjuk, hogy az a szomorú éjtszaka azért borult ránk, mert engedtük elho

mályosulni nagy csillagainkat, az örök igazság, a meg nem alkuvó erkölcsi nor
mák, a szent eszmények csillagait. Mi tudjuk, hogy ennek az éjtszakának a legmé
lyebb értelme és oka nem politikai, nem gazdasági veszedelem, hanem egy
végzetes kísértetjárás, csillaghullás, örök értékek halványulása. Mi tudjuk, hogy
ebből a veszedelemből mit idézett fejünkre az írástudók árulása és jóvá akarjuk
tenni apáink bűneit. Mi tudjuk, milyen éjtszakát hoztak reánk meg nem emésztett
eszmék, normátvesztett akarások, eszményektől elszakított szenvedélyek, Iste
nüktől elpártolt, a föld és vér szellemeivel természetellenes szövetségre lépett lel-

86



kek; és mi hivatásunknak tekintjük visszaparancsolni a sötétség szélére a mítoszt,
hogy ismét trónjára kerüljön a logosz.

Ezért ebben az éjtszakában rendületlenül arra a Hajnalcsillagra irányítjuk a te
kintetünket, mely alkonyt nem ismer, mely igaz világosság, amely teljes igazsággal
és kegyelemmel, és amelynek bőségébőlnem lehet soha elég bőségesen meríteni.

so: Sándor: Vigilia (1946)

Vigilia: virrasztás. Virrasztók vagyunk, úgy érezzük, mi, akik e szemle hasábjain
akarunk szólni testvéreinkhez. A virrasztó az éjszakában virraszt. Mi is éjszaká
ban állunk. Körülöttünk a történelem sötétsége, egy nagy világ-átalakulás káo
sza, az éjfélen már túl, de a hajnaIon még innen: derengés előtti szürkület. A csil
lagok már fázva bújnak el, a nap még csak sejlik a látóhatár alatt. De mi még
lelkünk szemhártyáján őrizzük a csillagok képét és éber szenvedéllyel várjuk,
tudjuk, hívjuk a kelendő Napot.

Virrasztunk, de nem egyedül. A virraszt ige többes számú alanyt kíván maga
mellé. Egyedül csak az virraszt, aki kénytelenségből teszi. Akiket lelkük parancsa,
akiket egy meglátott cél ihlete tart ébren, azt az éjszakában hamar felismerik testvé
ri célok virrasztói és közös tűz köré húzódnak. Mi is együtt virrasztunkközelebbi és
távolabbi testvérekkel. ..

Írók vagyunk, egynek tudjuk magunkat az élőmagyar irodalommal. Nem vagyunk
szekta, nem vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói csoport sem: egyszeruen
magyar írók vagyunk. Sem szemben nem állunk többi író-társainkkal, sem külön
nem állunk tőlük. Az, hogy katolikusok vagyunk, nem távolít, hanem közelebb
visz hozzájuk: a megértés, a szeretet, az egyetemesség - a szakmai összetartozás
társadalmi, és a magyar szó szenvedélyes szerelmének vérünkbe írt törvényén túl
- a mi számunkra lelkiismereti parancs. Az az eretnek gondolat, hogy a katolikus
irodalom valami exterritoriális szentbirodalom, vagy egy önként elkülönült gettó,
ami nem tartozik bele az egyetemes irodalomba, nem tőlünkered.

Mi katolikusok vagyunk, azaz egyetemesek; nem rész; hanem egész. Nem egy a
többi közt, értője és testvére, áthatója és kovásza kell lennünk mindennek. Mi aka
runk és tudunk megérteni mindent, azt is, ami bennünket nem ért. Szeretnünk kell
és szeretni akarunk mindenkit, azt is, aki bennünket nem szeret. Nekünk lehetnek
ellenségeink, de mi nem vagyunk ellenségei senkinek. Mindenkit hívunk és min
denkihez van mondanivalónk: "minden népeknek" szól a küldetésünk. Ezért nem
képzelhetőkatolikusellenesebb valami, mint visszahúzódni a gettóba - még ha ezt
a gettót sekrestyének, vagy templomnak, katolikus egyesületi életnek, vagy katoli
kus irodalomnak hívják is. Parancsunk van rá, hogy "amit fülünkkel hallottunk, a
háztetőkről hirdessük".

A vigilia egyházi értelme: szent eló1cészület, böjttel, imával, virrasztással egy
nagy ünnepre. Nekünk a vigilia nem profán virrasztás. Aki parancsot adott rá, ezek
kel a szavakkal adta: "vigilate et orate - ébren legyetek és imádkozzatok". A mi
vigiliánk mindenképen szent dolog.
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Szentdolog nekünkaz irodalom is. Nem mesterség, vagy nem csak az; nem eszköz
az érvényesülésre, vagy nem elsősorban az; nem is út a dicsőség felé, bár az, ha be
csületesen írók vagyunk, alázatos önérzetünk forrása is. Nekünk az irodalom min
denekelőtt hivatás, küldetés, bizonyos értelemben apostoli életforma. Hisszük,
hogy Isten bízta ránk a talentumot és a küldetést, és tudjuk, hogy egykor számon
veszi rajtunk. "A szolgálatok különfélék" - nekünk ezt adta a Lélek: tudjuk, hogy
nekünk ez által kell betöltenünk napszámunkat és ebben kell "szentté lennünk".
Nekünk az írás szent dolog, áhítat és szerelem tárgya: szent szenvedély.

A kereszténység nekünk az élő Isten egyszeri történelmi kinyilatkoztatása, az
élő egyház misztikus és életadó közössége, az Istenben való örök élet mérhetetlen
fontosságú földi előkészülete, hitnek és szeretetnek végtelenül egyszerű életprog
ramja, titokzatos életlendület és csodálatos Kaland: időre és örökkévalóságra szóló
szentséges életforma, amelyben benne van minden, ami emberi, és minden, ami az
Istenből az ember számára hozzáférhető.

Adventi virrasztásunk a felé a karácsony felé repes, amikor ez a nagy keresz
ténység és benne az Örök Ige testté lesz az emberekben - a magyarokban, Európá
ban, az egész emberiségben. Nincsenek ópiumos illúzióink és távol tőlünk az olcsó
messianizmus: tudjuk, hogya mi Megváltónk immár csak az IdőkVégén jön el, ad
dig ez a földi élet egészen ki nem bontakozhatik az adventi hangulatból. De egy
szer már itt járt közöttünk, elmondta az Út, Igazság, Élet igéit és ránk bízta, hogy el
mondjuk mindenkinek.

Ennek a nagyszerű, ennek az egészen magyar és egészen európai, egészen kato
likus és egészen emberi, egészen magasrendű és egészen mindenkinek-való, egé
szen hagyományőrzőés egészen "haladó" szerves és átfogó kultúrának: ennek a
nagy Ünnepnek vágya és reménye, hite és akarása parázslik virrasztásunk tüzé
ben.

Tudjuk, hogy ez a sokak szemében "botrány vagy oktalanság", de tudjuk azt,
hogy sokan, nagyon sokan lesznek, akik a maguk lelke hangját hallják ki szavunk
ból. Ezeket hívjuk testvéri szeretettel: jertek, virrasszatok és imádkozzatok velünk!

Possonyi László: Napló (1955)

Huszadik évét lépi át az 1935. Gyertyaszentelőjének napján indult Vigilia. Eddigi
története pontosan két külön évtizedre válik. Az egyik 1935-től 1944 áprilisáig
tart, a másik az 1946-os újraindulástól egyelőre máig. A lap nem áll meg, tovább
halad számaival hónapról hónapra; de a Vigilia első tíz évének szerkesztőjemég
is megállhat egy pillanatra az indulás huszadik évfordulóján. Éppen csak egy pil
lanatra. Éppen csakemlékezésre. Éppen csak fölmérni azt, ami húsz évvel ezelőtt
csírázni kezdett az akkori Vigilia hasábjain, s ami kiérett belőle.

Mi volt az első tíz év Vigiliája? Nem tudok tárgyilagos lenni; húsz évvel
ezelőttről az ifjúság és a férfikor közti időszak legszebb évei fénylenek felém. De
azért úgy érzem, híven fedik az igazságot emlékeim: a magyar katolicizmusnak az
a nemzedéke, amely akkor a Vigiliát létrehozta, lelki szorongásból és szükségletből
- és saját lelki hiányainak, de egy a magyar katolicizmus kultúrájában is meglévő
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nagy űrnek a betöltésére alkotta meg egykor ezeket a hasábokat. Mire eszméltünk
rá mi, akkori "fiatalok"? Arra, hogy a magyar katolicizmus valamilyen idegenke
dés és fáziselmaradás hullámvölgyében van a katolikus világnak nem is egy, ha
nem több nagy áramlata mögött. Mik voltak ezek az áramlatok? Mindenekelőttaz
egyetemes Szociális gondolat, amely világhorizonttá tágult. Másodsorban a világ
katolicizmusának a modern korban újjáéledt misztikai áramlata.

Az első évtized Vigiliájának szerkesztője az indulás huszadik fordulóján csak
azt mondhatja, amit az első évfolyam húsvéti számának vezető tanulmányában a
folyóirat mai főszerkesztője, Sík Sándor írt, aki a lap tervezésénél is ott volt s "A ka
tolikus irodalom problémájához" hozzászóló mindenkorra érvényes fejtegetései
végén: "Servi inutiles sumus; quod debuimus facere. fecimus" - Esendő kis szol
gák vagyunk; de amit megtennünk szükséges volt, megtettük. ..

Mihelics Vid: Amire törekszünk (1964)

A kereszténység ugyanis nem egyszerűenbölcselet vagy tanoknak rendszere, ha
nem élet is, amelyet Isten igéje lelkesít. Következésképp mindazoknak viselkedé
se és magatartása is, akik kereszténynek vallják magukat, dialógus jellegével bír.
És ha ez a dialógus nem is olyan szabatos és látványos, mint a publicisztikai,
nem kevésbé hatásos és - mindenképpen hitelesebb. Erre is áll, amit Sík Sándor
az igazi vallásos költészetről ír, hogy "akár ki se ejtse Isten nevét, ki se mondja a
vallás szavait", akkor is meglesz "a levegője, a láthatatlan vezető sugara, az ész
revétlenül velecsengő mélységi rezonanciája" . Ma különben is az a helyzet, hogy
a világ evangelizálásának és megszentelésének munkája annál eredményesebb
nek ígérkezik, minél zajtalanabbul, minél névtelenebbül történik.

Vannak, akik szociológiai vizsgálódásokból és statisztikai adatokból a vallási
elem fokozatos csökkenésére következtetnek az emberi történetben, s emiatt ború
látóan merengenek a jövőbe. Sík Sándor, ámbár realista igyekezett lenni, nem osz
totta ezt a felfogást, s nem osztjuk mi sem, akik munkatársai lehettünk. Nemcsak
azért nem, mert hiszünk Isten gondviselésében és Krisztus ígéretében, és nem is
csupán azért nem, mert szemtanúi és figyelői vagyunk az egyház vitalitásának.
Hanem mert meggyőződésünk, akárcsak legújabb kori legnagyobb katolikus
gndolkodónknak, Teilhard de Chardinnek, hogya szédületesen rohanó tudomá
nyos civilizáció ilyen vagy olyan módon meg fogja javítani az emberek Istennel
való találkozásának anyagi és tárgyi feltételeit. Ez a civilizáció azzal, hogy minden
területen nagyobb tökéletességre emeli az embereket, bizonyára hozzá közelíti
őket egy olyan szellemi állapothoz is, amelyben a természetfölötti rendeltetés tu
datának könnyebb és nagyobb lehetőségenyílik a kibontakozásra. Ezért is tartjuk a
keresztény hívők elemi kötelességének, hogy minden erejükbőlott szorgoskodja
nak ennek a mi új világunknak szebbé, jobbá és nemesebbé tételén.

S ebben sarkall folyóiratunknak is az a programja, hogy tőle telően elősegítseaz
okos és felvilágosult gondolkodást, a türelem és szeretet tanúsítását, a maximális
megfelelést azokra a várakozásokra, amelyeket az előttünk és köröttünk játszódó
társadalmi és technikai változások támasztanak magyar népünk és a nagyvilág irá-
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nyában. "Törekvés ez, a siker mértéke más kérdés", idézhetjük Sík Sándor szavait.
Ami azonban döntő kritérium: hogy legyen a törekvés "egyenes, tiszta és fenntar
tás nélkül való".

Rónay György: Modern katolikus irodalmunk kérdéséhez (1947)

Ha a katolikus írókban több a tudás, ha jobban ismerik a katolicizmust, bizonyá
ra jobb és mélyebb lett volna - és lenne - katolikus szellemű irodalmunk. Akkor
a katolikus szellem irodalmi megnyilatkozását nyilván nem látta volna ügyefo
gyott kritikánk az oly bárgyúan tisztaerkölcsű történetkékben, amelyek egy mai
tizenhat éves diák szellemi színvonalának is alatta állnak; akkor e kritikának
meglettek volna a maga va16ban irodalmi és va16ban katolikus szempontjai. Csak
hogy itt is megbosszulta magát az a strukturális paradoxia, amelyre már céloz
tunk; megbosszulta magát egy másfajta változatban: az álszemérmességgel páro
sult hazugság köntösében. Ha katolicizmusunk, elsősorban középosztályi
rétegében, nem annyira hangulati jellegű, hanem racionalistább és kritikusabb 
úgy racionalista és úgy reálisan intellektuális, ahogyan Szent Tamás kívánta; ha
nem enged a szólamoknak s nem tér ki az adott társadalmi, szociológiai és morá
lis helyzetben a belső leszámolás elől; ha könyörtelen következetességgel elvá
lasztja azt, ami lényegileg katolikus és keresztény attól, ami puszta opportu
nitásból ölti föl magára a kereszténység mezét, oly tolakodóan, hogy hovatovább
önmaga szabja meg a kereszténység mivoltát, s oly hazugul, hogy kereszténysé
gével játszva összeegyeztet mindenféle turáni és faji és egyéb pogány mítoszt
ha, mondom, a katolicizmus mindezt úgy ítéli meg és úgy ítéli el, ahogyan a tan
ból megdönthetetlen logikával következik, s ha a kereszténységet álarcui s érde
kei pajzsául használó mindenféle mítosszal szemben fölvonuitatja az igazi ke
resztény tanítást: akkor világosan és halaszthatatlanul parancsként állottak volna
előtte elsőrendű föladatai, az értelemre és önbírálatra nevelés, az igazság könyör
telen érvényesítése önmagunkkal szemben, minden belső ellentmondás fölszá
molása társadalomban, politikában, s művészetben is. Akkor az irodalmi hazug
ságra és lélektani képtelenségre, a regénybeli hamis szemléletre és a versbeli üres
retorikára a kritika nyíltan rámondta volna, hogy hazug és képtelen és hamis és
üres; akkor a bírálat nem tűrt volna meg katolikus irodalom címkéje alatt olyan
műveket is, amelyek lehet, hogy az esetlenségig ártatlanok voltak, de nem voltak
irodalom, mert nem voltak művészet. S akkor bizonyára illúziók helyett szükség
lett volna elvekre az ítéletben, s akkor ezeket az elveket ott keresték volna, ahol
valóban meg is találhatók: például a tomizmus tökéletesen világos és tökéletesen
helytálló esztétikai tanításában. S ha ott keresték volna, akkor arra is ráeszméltek
volna, hogya művésznekaz a hivatása - és semmi más -, hogy jó művet alkos
son, s a mű katolikus volta nem az író katolikus szándékáb61, hanem katolikus él
ményébó1 következik. Tehát tökéletesen hamis a "katolikus irodalom" ama kaszt
szerű fogalma, ahogyan nálunk általában értelmezik; "katolikus irodalom" ilyen
formában egyszerűen nincs. Van irodalom, van művészet; írónak, művésznek

van katolikus élménye; s mű és művészet, amelyben az alkotó katolikus élménye
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valósul a művészet követelményeinek megfelelő művé, katolikus mű és katolikus mű
vészet. De ami nem felel meg az általános esztétikai követelményeknek, az lehet
ugyan katolikus, de nem művészet;ha pedig nem művészet, akkor a legbuzgóbb
katolikus szándék sem teheti azzá. S ha így fogtuk volna föl a katolikus irodal
mat, akkor nem rekesztettük volna ki magunk az egyetemes irodalomból, s nem
rendeztünk volna be külön kis majort magunknak az igazi művészet perifériáin.

"Katolikus annyi, mint egyetemes": ezzel a megállapítással kezdődik Sík Sán
dor tanulmánya, az Egyetemesség és forma, amelyet azok, akik irodalom és kato
likum viszonyával foglalkoznak, bizony többet forgathatnának, mint amennyit
forgatják. A katolikus léleknek nem az föladata, hogy kihasítson magának egy ki
sebb-nagyobb parcellát a magyar irodalomból, s azt belterjesen művelgesse, ha
nem az, hogy az egész irodalmat áthassa, az egésznek legyen a kovásza. Annál aztán
igazán nem volna mulatságosabb paradoxon, mintha katolicitásunk kedvéért le
mondanánk katolicitásunkról, vagyis egyetemességünkről.S számunkra a problé
ma nem az, hogy vajon kiutasítsuk-e Vörösmartyt a "katolikus" irodalomból, s be
vegyük-e ugyanoda Vajdát, hanem az, hogy hogyan nyilvánul meg a katolikus
lélek Vajda és Vörösmarty művében, s miért nyilvánul meg éppen úgy, ahogyan
megnyilvánul; milyen gátakon kellett áttörnie s milyen nagy ereje volt, hogy mégis
áttört agátakon; - s itt nyomban fölmerül a társadalom problémája: hogyan élt ben
ne e katolikus lélek, s hogyan torzult el, s ha eltorzult, miért; - s ha megnyilvánul:
milyen ez a lélek és milyen mélységből tör elő, milyen erő kapott örökségbe népé
től a költő: hogyan szól katolikus hangon benne a népe, s ő a népéért ... - s e problé
mák mellett elenyésznek azok a mondvacsinált kasztkérdések, amelyeken lehet
ugyan vitázni, csak éppen nem érdemes. Mert itt egyetemesebb, azaz katolikusabb
kérdésekró1 van szó, Olyan kérdésekről,amelyek nem a személyi hovatartozás kö
rül forognak, hanem magyarságunkat és katolicitásunkat létében érintik,
egzisztenciálisan érdeklik. Létében és lényegében.

Lukács László: Vigilia (1995)

Az Emberi Jogok Nyilatkozata századunkban hivatalosan is deklarálta, hogy
minden egyes ember: személy, akinek elidegeníthetetlen joga van az élethez, a
szabadsághoz. Valójában a bibliai kinyilatkoztatás egyik legfontosabb tanítása
vált közkinccsé. A kereszténységnek az emberre vonatkozó másik két alaptétele
azonban egyre inkább háttérbe szorult, s így egyre veszélyesebb következmé
nyekkel járó, egyoldalú kép alakult ki az emberről. Napjainkra - súlyos kataszt
rófák tapasztalata nyomán - újra megérlelődik a felismerés, hogy az emberi sze
mély nemcsak autonómia, hanem reláció is. Szabadsága csak a személyes
kapcsolatokban, a mások felé fordulásban teljesedhet ki.

A szabadság nem képzelhetőel felelősség nélkül. Az ember nem lehet egysze
rűen önmagának mértéke, tartósan csak az igazságra alapozhatja az életét. Ma
gyarországon évtizedeken át a hatalom elnyomásával, az ideológiai indokt
rinációval, a politikai (vagyis párt-) érdekek mindenhatóságával szemben kellett
védelmezni az ember szabadságát. Az egyház elvi alapokon került szembe a sze-
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mélyiségről alkotott marxista felfogással. A kereszténységet individualistának, re
akciósnak bélyegezték, mert síkraszállt az emberi személy méltósága, szabadsága
és jogai mellett. Az újonnan visszanyert politikai szabadság eufóriájában viszont
könnyen felülkerekedhet az autonómiának a már jól ismert mítosza, amely a sza
badságot az erkölcsi törvénytől való függetlenségként értelmezi, s az egyén igazát
fölébe helyezi az igazságnak, az önérdeket a közjónak.

A totalitárius diktatúra csak alattvalókat ismert, nem önálló ítéletalkotással és
jogokkal rendelkező személyeket. Az elmúlt négy évtizedben a civil szerveződé
sek, a spontán, természetes közösségek kihalásra voltak ítélve. Ezek a tiltott "kiskö
zösségek" mégis szerveződtekés növekedtek, az egyházon belül is. A nyolcvanas
években egyre erőteljesebbenéledező közösségi élet a rendszerváltozással megle
pő módon mégis mintha sorvadásnak indult volna. Ma újra lehetőségünk van
egyesületek, társulatok alakulására. A közeljövő fogja megmutatni, hogya közös
ségalakításnak az egyéni és csoport-érdekek képviseletének ma még forrongó, ka
otikus igénye csatározásokhoz, pártoskodásokhoz vezet-e csupán, a folytonos bel
ső harcok színterévé téve a nemzetet, vagy pedig sikerül kiformálódniuk olyan
valódi közösségeknek, amelyek tiszteletben tartják a másik ember, a másik csoport
érdekeit, nézeteit. Ez is kihívás a ma egyháza számára: benső közösségformáló ere
jével megrajzolni és saját közösségi életében felmutatni azokat az alapelveket, ame
lyek a személyiség kibontakozásához is nélkülözhetetlen közösségek egészséges
működésétmegszabják.

Hatalmas erőfeszítésekszükségesek ahhoz, hogya "szocialista demokrácia", a
"népi demokrácia" állami gondozottjai szabad, önállóan kezdeményező,a köz ja
vát és a másik szempontjait tisztelő, felelős, felnőttállampolgárokká váljanak. Nem
térhetünk át a jogállamiságra a társadalom erkölcsi tudatának újjászületése nélkül,
ez pedig csupán az egyes embereken keresztül, az ő értékfelismerő és elismerő el
kötelezettségükön keresztül következhet be.

Ebben a forrongó és jövőjét kereső magyar társadalomban keresi ma helyét és
feladatait a Vigilia. Nézőpontja sajátosan távolságtartó. Legrangosabb korszakai
hoz méltóan szeretné vállalni az egységet a magyar kultúra egészével, és egyszerű

eszközeivel szolgálni azt. Egynek érzi magát a magyarsággal, határainkon innen és
túl. S egynek tudja magát az egyházzal, magáénak vallja annak katolikus, azaz tér
ben és időben egyetemes, bár mindig a mindenkori térben és időben sajátosként
megmutatkozó hagyományát és hitének bizonyosságát. A szentpáli értelemben
vett "megszabadító" igazság erejében bízva vállal felelősséget a világért és a ma
gyar valóságért, de nem bocsátkozik klikkharcokba, a szaktudományokra tartozó
vitákba vagy akár politikai csatározásokba. Kétezer év történelmének tanulságait
törekszik felkínálni, s a világegyháznak sokrétű,egyetemes horizontokat nyitó - az
ökumenét is magába foglaló - tapasztalatát az önmagunkkal való számvetéshez. A
teljes valóságot és igazságot kutatva igyekszik mérlegre tenni korunk eseményeit,
és a társadalmi folyamatok gyakran kaotikus kavargásában megjelölni keresztény
perspektívákat, vagyis keresztény szemmel elemezni jelenünk történéseit, jövőnk
lehetőségeités feladatait. A Vigilia - régi hagyományaihoz méltóan - együttérzés
sel fordul a társadalom hátrányos helyzetben lévő rétegei felé, és megkülönbözte
tett figyelemmel kíséri a szociális helyzet alakulását.
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