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Válasz a Vigilia jubileumi körkérdésére

Anyai nagyapám, lelki-szellemi nevelőm három újságot járatott. Naponta átnézte
a Magyar Nemzetet, vasárnaponként elhozta a templomból a nevére félretett Új
Embert, és hűséges olvasója volt a Vigiliának. Ez utóbbit kedvelte leginkább,
mert a Vigilia volt számára az egyetlen ablak, amelyen a diktatúra szűk és fojtó
levegőjű cellájából, amelyet testközelből is megismert, kitekinthetett a világra, a
világegyházra és Európára. A Vigilia a legsötétebb esztendőkben is képes volt
megjeleníteni azt a katolikusságot, amely nagyapám számára, egy Krisztushoz,
egyházához és hazájához hűséges ember számára erkölcsi, kulturális és politikai
vonatkoztatási pontot jelentett. A lapot az első sortól az utolsóig elolvasta; ami
kor már elég érettnek gondolt hozzá, a kezembe adta, külön megjelölve az általa
legfontosabbnak tartott írásokat. Gondosan megőrzöttminden számot, úgyhogy
egész lisztesládányi Vigilia-készletet hagyott rám örökül. Hogy ez mekkora kin
cset jelent, azt legutóbb Gustave Thibon Jákob lajtorjája című kötetének szerkesz
tésekor tapasztaltam meg, amikor könnyedén előkereshettem a folyóirat 1951
márciusi számát, amelyben először jelent meg magyar nyelvű válogatás a nálunk
még mindig ismeretlen kortárs filozófus aforizma-gyűjteményéből. Mint oly sok
minden, nyilván e szemelvények közlése is a kiváló írónak, a francia irodalom
hazai népszerűsítőjének, "Rónay Gyurkának" volt köszönhető, akit nagyapám
mindig csak ilyen közvetlenül emlegetett, miután 1947 szeptemberétó1 húsz hó
napon át demokrata néppárti képviselőkéntegyazon frakcióban dolgoztak az Or
szággyülésben. Így hát személyes tapasztalatból tudom, hogy a Vigilia szerkesz
tői és munkatársai, különösen Sík Sándor, Rónay György és Mihelics Vid milyen
hatalmas szolgálatot tettek nemcsak a magyar katolikus értelmiségnek. hanem
valóban "egyetemesen" mindazoknak, akik az éltető keresztény gyökereihez hű

séges európai kultúrát a magukénak tekintették.
No, de miért álljunk őrséget ma? Miként és miért virrasszon most az a katolikus

keresztény írástudó, aki érdemtelenül a nagy elődök nyomába kíván lépni, és aki
nek gondolkodásában, lelkében haza, európai kultúra, egyetemesség és keresz
ténység elválaszthatatlanul összetartozó fogalmak? Úgy vélem, azt őrizzük, amit
elődeinktőlkaptunk, azért virrasztunk, amiért ők virrasztottak, és azt reméljük,
amit ők reméltek. Azonos súllyal nehezedik ránk a felelősség: nekünk is tisztán kell
őriznünk a Krisztusba vetett hitet, és - mivel "a szív hite megigazulásra, a szájjal
való megvallás pedig üdvösségre szolgál" (Róm 10,10) - hozzájuk hasonlóan tanú
ságot kell tennünk hitűnkről.mégpedig egy gyökereit mind nyíltabban megtaga
dó, hanyatló Európában, azon belül pedig egy erkölcsileg, szellemileg sorvadó, be
teg nemzeti közösségben.

A tanúságtevők beszéde mindig világos: igen-igen, nem-nem. Éppen így az értel
miség beszédének is világosnak kell lennie, hiszen az írástudók elsőrendű feladata a
fogalmak és szavak pontos jelentésének meghatározása. Az értelmiség tehát kriti
kus, minthogy - a szó eredeti jelentését követve - elválaszt, megkülönböztet, elkű-
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lönít. Nem embereket, nem embercsoportokat. hanem szavakat, fogalmakat, esz
méket különböztet meg, hogy ezáltal elősegítse az értelmes párbeszédet. Maga az
értelmi tevékenység eredendőenmegkülönböztetés és összekapcsolás, és ily mó
don szüntelen kísérlet az egység megóvására.

Az értelmiségi, ha keresztény, úgy különbözteti meg és kapcsolja egybe a dol
gokat, hogy közben Krisztusra tekint. Mint egykor Ádám, nevet ad mindannak,
ami eléje kerül, és érzi, hogy hihetetlenül nagy a felelőssége, mert Teremtőjefigyeli,
miként ítél. Nyomasztó ez a felelősség, megvalósíthatatlan a feladat, ha nem tudja,
mi alapján tegyen különbséget a megszólalásig hasonló dolgok között, mi alapján
mondja azt, hogy valami jogos vagy jogtalan, helyes vagy helytelen, igaz vagy ha
mis, szép vagy rút; ha nem látja, mi alapján ítéljen összetartozónak látszólag ellen
tétes dolgokat.

Ha a maga feje után megy, ha csupán a saját tapasztalatára támaszkodik, bizo
nyosan eltéved. Katolikussága segítheti feladatai elvégzésében, mert a katolikus
keresztény értelmiségi, merjük kimondani: dogmatikus. Nem mintha valami élet
telen, merev és bénító szabályrendszerhez ragaszkodna, sőt, ami engem illet, az
ecclesia catholica dogmáinál elevenebb, nyitottabb és felszabadítóbb tanítással még
soha nem találkoztam. A katolikus érteimiségit éppen a dogmák segítik abban,
hogy amikor Pál apostol tanácsára mindent megvizsgál, akkor valóban a jót tudja
megtartani (lTessz 5,21);az egyház tanításai óvják meg attól, hogy bezárkózzék sa
ját értelmének és tapasztalatvilágának börtönébe, vagy hogy hamis tekintélyek
igáját vegye magára. Ezért természetesen ismernie kell egyháza tanításait, fogal
mat kell alkotnia saját, kimeríthetetlenül gazdag hagyományáról, hogy pályáján ne
csak hite vezesse, hanem tudása is segítse.

A keresztény, katolikus írástudónak végezetül meg kell fontolnia, milyen kü
lönleges üzenetet hordozhat számára az a körülmény, hogy valamely meghatáro
zott nyelven gondolkodik és beszél, s hogy egy adott sorsközösségnek a tagja. Mi
közben Krisztus követőjeként és a nemzetek, népek fölötti, egyetemes egyház
tagjaként meggyőződésselhiszi, hogy mindenkit egyenlő mértékben kell szeret
nie, jól tudja azt is, hogy nem lehet mindenkinek egyformán hasznára. Ezért, amint
Szent Ágoston bölcsen figyelmeztet rá, "leginkább annak kell segítenünk, akit tér,
idő vagy bármely más körülmény mintegy sorsközösségbe kapcsolt velünk".
Azokkal kell megosztani javainkat, akikkel szorosabb kötelék fűz össze, hiszen min
den embernek nem tudunk segíteni (vö. A keresztény tanításról 1.28.29). Ha tehát lsten
gondviselő rendelésének tekintjük azt, hogy mely közösség tagjaként hívott meg
bennünket Krisztus követésére és az örömhír hirdetésére, akkor katolikus, keresz
tény értelmiségiként nem lehet számunkra közömbös ennek a közösségnek a sorsa.

A magyar katolikus, keresztény értelmiséget már most is sok mindenért éri jo
gos és jogtalan bírálat, a jövőben pedig egyre kényelmetlenebb helyzetbe fog kerül
ni, mert mindinkább célpontja lesz a politikának. A szekularizmus térhódításával
új, lsten nélküli vallási forma hódít, amelynek képviselőilegfőbb ellenségüknek a
Katolikus Egyházat tartják, amely szerintük hosszú évszázadokon keresztül ural
kodott anélkül, hogy megoldotta volna a legalapvetöbb társadalmi nehézségeket.
sőt, talán még gerjesztette is azokat. Úgy vélik, ideje, hogy az egyház meghúzza
magát, és egyike legyen a sok ezer társadalmi szervezetnek. Az egyház erkölcsi és
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társadalmi tanítása, amelynek politikai képviselete elsősorban a laikus keresztény
értelmiség feladata lenne, botránykő azok szemében, akik kizárólag immanens,
evilági módon hajlandók gondolkozni, és mert nem értik, ezért nem tűrik a köz
életben az olyan fogalmak használatát, mint erény és bűn, jó és rossz. Úgy látom,
itthon, Európában, és a világ más részein is újból apologetikus (hitvédelmi) kor
szak következik, mert az egyház kevesek által ismert tanításával élesen szemben
állnak az uralkodó, széles körben népszerűsítettszekularista dogmák.

A virrasztók feladata lesz az, hogya keresztény tanítást életükkel hitelesítsék,
tudásukkal megerősítsék,érveikkel igazolják, és szeretettel, tevékenyen hirdessék.

HORÁNYI ÖZSÉB

Köszöntöm a 70 éves Vigiliát

Régi történet: a hatvanas évek elején, mérnökhallgató voltam, az Egyetem tér
mögött, a Szerb utcai épületben voltak az óráink és én az időm nagy részét a Szé
chenyi Könyvtárban töltöttem, akkor még a Nemzeti Múzeum oldalában. Az
okát már nem tudom (ha volt egyáltalán), de leginkább azzal voltam elfoglalva,
hogy egy-egy újságot, folyóiratot teljesen elolvastam. Például végigolvastam a
több évtizeden keresztül kiadott Világ című szabadelvű napilap minden számát
(ami különösen az első világháború idején nem is volt túlzottan időigényes, hi
szen igen gyakran csak a hasábok közti lénia volt a címen és az impresszumon
kívül a lapban, a többit kivágta a hadi cenzúra). Nohát ebbe a lendületbe került
bele a Vigilia, a piarista Medvigy Mihály igazodásí pontom jóvoltából, s lett a lap
is ígazodásí pontommá. Az első számtól az akkori utolsóig minden sorát elolvas
tam (azóta is) a címlaptól a hátsó borítéig bezárólag.

70 év: vannak persze más számok is, például a 16 év (ennyi telt el a rendszervál
toztatás óta), a 60 év (ennyi a második világháború befejezése óta), a 83 év (ennyi Tria
non óta), a 138év (ennyi a kiegyezés óta), vagy éppen - hogy valamivel távolabbi, de
azért mégis velünk élő évszámra is tekintsünk - a 479 év (a mohácsi csata óta). Ezek
mind szituálják ezt a 70-et.

Ez a 70 év - gyakorlatilag folyamatos megjelenéssel - mára a legrégebbi folyó
irattá tette a Vigiliát, és egyáltalán nem szűnt meg az igény (számomra bizonyosan
nem), hogy igazodási helyként lehessen rá tekinteni. Erre predesztinálja az indulás
(milyen nagyot is változott a világ: akkor franciás mentalitású, természetesen kato
likus elkötelezettségű, irodalmi orgánumként kínálta az igazodást); vagy a máso
dik világháborút követően 1946-ban Sík Sándor új programja már voltaképpen
másként (IIVigilia: virrasztás. Virrasztók vagyunk, úgy érezzük, mi, akik e szemle
hasábjain akarunk szólni testvéreinkhez. A virrasztó az éjszakában virraszt. Mi is
éjszakában állunk. Körülöttünk a történelem sötétsége, egy nagy világ-átalakulás
káosza, az éjfélen már túl, de a hajnalon még innen: derengés előttiszürkület [... ]");
vagy utóbb Mihelics Vid eléggé nem méltatható igényessége az intellektuálisan
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