
színvonalú, a nemzeti és vallási elkötelezettség
műhelyeként működő oktatás igazi lehetősége-
ket kapott. Magam ott köteleztem el magam a
magyar irodalomnak, Lukács Laci pedig az egy-
ház és a katolikus kultúra szolgálatának. Ezt a
szolgálatot mindig igen hatékonyan, széles te-
rületen és keresztény alázattal látta el.

Valójában egy egész kötetet kellene összeállí-
tani akkor, ha valaki át kívánná tekinteni Lukács
László pályáját és munkásságát. A tudós tanár,
a meggyőző hitszónok, az eredményes szerkesz -
tő, a külföldön is elismeréssel találkozó egyházi
diplomata sok évtizedes munkája mindenkép-
pen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar katoliciz -
mus kibővítse és megerősítse a világegyházzal
és az európai kultúrával hagyományos (a kom-
munista korszakban azonban kényszerű módon
meggyengült) összeköttetéseit. Itt külön is meg
szeretném említeni az immár harminc éve a Vi -
gilia szerkesztőjeként végzett áldozatos és ered-
ményes munkáját — kifejezve örömömet, hogy
ebben szerény társa lehetek. Az, hogy a magyar
egyház — és persze a magyar kultúra, a magyar
értelmiség, egyáltalán: Magyarország — olyan
természetes módon és olyan eredményességgel
térhetett vissza az európai nemzetek családjába,
nos, ez Lukács László (és még sok más katoli-
kus, keresztény közéleti kiválóság) áldozatos
munkájának is köszönhető.

Ez a visszatérés nem pusztán azt jelentette,
hogy a világegyházzal és a világkultúrával sok
évtizeden keresztül erőszakosan megszakított, a
későbbiekben pedig csak korlátozott összeköt-
tetéseket helyre lehetett állítani. Az a „küzdő
egy ház”, amely a zsarnokság évtizedeiben fenn-
tartotta azt a közösséget, amely Rómával és a
nyugati kultúrával összekötötte, nemcsak szel-
lemi értékeket kapott ettől a kultúrától, értékeket
is adott: a helytállás kultúráját, a hatalom által
korlátozott tevékenység, mondhatnám: „krisz-
tusi” lelkiségét. Szomorúan mondom, hogy
ezekről az értékekről a mögöttünk álló évtize-
dekben mintha megfeledkezett volna a magyar
társadalom. Többek között a szolidaritás, a test-
vériség, az alázat értékeire gondolok. Valójában
ezeknek az erkölcsi, kulturális: európai és nem-
zeti értékeknek a szolgálatában telt Lukács Lász -
ló tevékeny és gazdag élete: a „tudós apostol”
— „doctor apostolicus” élete.

Nehéz nekem, filológusnak, idézés nélkül fel-
építeni egy ünnepi köszöntőt. Lukács Lászlónak
egy négy évtizede a Vigiliában közreadott, Hitünk
története című írásának zárógondolatát másolnám
ide, talán vigaszul is mindkettőnk számá ra, hi-
szen érezzük már a múló idő terheit. „Lé tünk —
olvasom — valóban az örök életet igényli, nem
pusztán a meglevőnek megszépítését, ideig-óráig

való meghosszabbítását. Hitünknek most már
minden köntörfalazás nélkül szembe kell néznie
az élet jelenlegi és végső értelmével. (…) Ekkor
érik be végleg gyermekkorunk hite. Nincs többé
Isten és világ, eszmények és valóság, hívők és
hitetlenek ellentéte, vetélkedése. Fölsejlik lassan,
hogy valóban Isten minden mindenben, még
bennünk is. Növekvő boldogsággal vesszük
ész re, hogy egyre kevésbé vagyunk fontosak a
magunk számára s egyre súlytalanabb alázattal
fogadjuk el a világ szépsé gét, ember és Isten sze-
 retetét, a végesben a Végtelent.”

POMOGÁTS BÉLA

„NEHÉZ SZINTÉZIS”
Hagyomány és korszerűség 
a Vigilia utolsó 30 évében

Nem tudom már, hogy mikor fogtam először a
kezemben a Vigiliát, de arra egészen pontosan
emlékszem, hogy állunk páran, elsősök, a kecske-
méti iskola folyosóján a díszteremnél a ’90–91-es
tanév valamelyik napján talán ősszel, amikor még
az épület felfedezése tartott, s nézzük az ajtók kö-
zött kitett érettségi tablókat. „Ő Lukács László, a
Vigilia főszerkesztője” — mondja közülünk a leg-
okosabb. Ez lehetett az első találkozásunk. Aztán
később persze rendszeresen olvastam a lapot,
jegyzeteltem a szakdolgozatomhoz, majd a disz-
szertációmhoz. Itt jelent meg első folyóirat-pub-
likációm, majd rendszeres szerzője lettem a Vi -
giliának, s számomra fontos esemény volt a 75
éves jubileum alkalmából négy részletben közölt
laptörténet.

Ennek a történeti áttekintésnek természete-
sen része volt az akkor már több mint negyed
százados (tehát a Vigilia életének már akkor a
harmadát kitevő) periódus is, amióta Lukács
László a Vigilia főszerkesztője. Nem kívánom el-
ismételni az akkor leírtakat, de néhány ott már
említett részletet mégis érdemesnek látok éle-
sebb megvilágításba helyezni. Két idézetet eme-
lek ki, melyeket húsz év s egy nagy történelmi
fordulat (szokás rendszerváltozásnak nevezni)
választ el egymástól.

Az első 1985-ből származik, az 50 éves jubile-
umra íródott, s egyben az új főszerkesztő bekö-
szöntője, programcikke is volt: „A lap megterem-
tői induláskor gazadag jelentésű szimbólumot
választottak címül. A VIGILIA a keresztény szó-
hasz nálatban a nagyobb ünnepek előtti nap, elő-
készület az ünnepre. A lap az ünnep szolgálatába
szegődött, elvállalva az ünnepet megelőző fárad-
ságos és sokszor látszat nélküli munkát. Minden
ünnep — ha igazán az — mélységesen emberi, s
mint minden mélységesen emberi, hordoz valamit
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az isteniből. Amikor a Vigilia írógárdája egyszer-
re vállalta el a kultúra és a kereszténység, a mű-
vészet és a hit művelését, látszólag nehéz szintézis
terhét vette magára — valójában olyan természe-
tes egységnek nyitott szellemi műhelyt, ahonnan
egyként szolgálhatta a magyar földön termett ke-
reszténységet és kultúrát: az embert, aki születé-
se és sorsválasztása jogán egyaránt magyarként
és magyarul él.”1 A „vigilia” kifejezés értelmezé-
se tehát konkrét visszautalás a lap induló éveire,
amikor a negyedéves folyóirat nagyobb egyházi
ünnepekhez kötődve jelent meg. A főszerkesztői
címinterpretáció azonban (az alapítók szándékával
összhangban) el is szakad ettől, az ünnep olyan
eszkatologikus jelentést is hordoz, mely a vigiliát,
az ünnepre, a Vőlegény megérkezésére való evi-
lági várakozást a Máté evangéliumából ismert
okos és balga szüzek parabolájának (Mt 25,1–13)
értelmezéstörténeti hagyományába vonja, s ezál-
tal az állandó, okos készenlétre figyelmeztet. De
másról is szó van Lu kács László írásában, a ke-
resztény és a világi kultúra, művészet és hit szin-
tézisének igényéről, mely pedig összecseng annak
a példázatnak a tanulságával, melyet Sík Sándor
fogalmazott meg 1951-ben a Szent Jeromos barlangja
című esszéjében: „Hogy fér össze ez a kettő: világ -
megvetés és remeteség egyfelől, a könyvek és a
szépirodalom szeretete másfelől? Jeromos lelkében
sem illeszkedett nagyon könnyen zavartalan har-
móniába ez a kettő. Egyszer fiatalkorában látomása
volt, amelyben az Úr Jézus a szemére vetette, hogy
ő »nem chrisatianus, hanem ciceronianus«, és a túl-
 világi büntetéstől — ebben a látomásban — csak
a mennyeiek közbenjárása mentette meg. Később
azonban, amikor nagyszerű egyénisége kibonta-
kozott, és egységbe olvasztotta magában a nemes
profán kultúrát és a keresztény lelkivilágot, úgy
emlékszik vissza erre a látomásra, mint egyszerű
álomra, és hevesen tiltakozik az ellen a korlátolt-
ságból eredő vád ellen, amelyet ennek az ifjúko-
ri vallomásának alapján próbáltak kihegyezni el-
lene; ezek szerint a keresztény hívőnek nem volna
szabad a profán szellemi kultúra értékeit meg-
becsülni és felhasználni.”2 Ebben az összefüggés-
ben tehát semmiképpen sem tekinthető üres re-
 torikai fogásnak az a konklúzió, mely szerint a
Vi gilia — s ez igaz nem csak az utóbbi 30 évre —
saját tradíciójának folyamatos ápolása és újraér-
telmezése révén tudott és tud minden korszakában
egységet teremtő szellemi műhelyként működni.

S nemcsak abban az értelemben van ez így,
ahogy az 1985-ös főszerkesztői írás említi: keresz-
ténység és kultúra, hit és művészet egységeként.
Ki ne ismerné a magyar kultúra, s különösen az
irodalom politikai, ideológia megosztottságát, azo-
kat a hosszú évekre, évtizedekre visszanyúló el-
lentéteket, melyek mint szakadások különböző,

egymással szembenálló táborok létrejöttét ered-
ményezték. A Vigilia utóbbi 30 évét ebben az ér-
telemben is a kompromisszumok nélküli szinté-
zisigény jellemezte. Két példa, két névsor. 1985-ben
a Kossuth Klubban rendezett ünnepségen a kö-
vetkező írók, irodalomtörténészek, művészek
szerepeltek: Rába György, Rónay László, Vasadi
Péter, Mészöly Miklós, Pomogáts Béla, Len gyel Ba-
lázs, Esterházy Péter, Csanád Béla, Szöllősi Zol-
tán, Nádas Péter, Kalász Márton, Mándy Iván,
Jelenits István, Nemes Nagy Ágnes, Nyíri Tamás,
a Tomkins együttes, Kurtág György, Kocsis Zol-
tán és Perényi Miklós. A másik példa az évtized
második feléből az akkortájt induló s azóta is
rendszeresen megjelenő Mai meditációk rovat
szerzői névsora: Balassa Péter, Esterházy Péter, Cs.
Szabó László, Török Endre, Czakó Gábor, Nádas
Péter, Hamvas Béla, Alexa Károly, Eisemann
György, Kemény Katalin, Vasadi Péter és Borbély
Szilárd, akit a Vigilia áprilisi számában a Nobel-díjas
Kertész Imre búcsúztatott. Talán minden külön és
túlmagyarázat nélkül is érthető, mire gondolok.

Persze nyilvánvaló az is, hogy az úgyneve-
zett rendszerváltozás élezte ki a gyakran legel-
sősorban személyes ellentéteket. Viszont ehhez
hozzá kell tenni azt is, hogy a Vigilia a maga esz-
közeivel a kilencvenes évek elején a politikai át-
alakulás folyamataiba is aktívan részt vett, nem-
csak segítve az olvasó közéleti tájékozódását a
különböző politikai irányzatok között, de szor-
galmazta azok párbeszédét is. Ennek tanulságait
korábban már próbáltam megfogalmazni,3 s ha
a konkrét politikai tematika a mai Vigiliában
nem is kap akkora hangsúlyt, ez egyrészt a lap
alapvetően apolitikus hagyományaiból fakad,
másrészt talán nem tévedek, ha azt gondolom:
ez a tartózkodás mai közéleti viszonyainkat is
minősíti, mellyel szemben a lap a szellemi sza-
badság és a felekezeti (és más) megosztottságok -
tól mentes egyetemesség lehetőségét kínálja a
magyar szellemi élet számára.

Abban az értelemben, ahogy a másik, 2005-ben
publikált főszerkesztői írás jelzi: „Álmunk az,
hogy ez a nyitottság egyszer egyetemessé tágul-
hat, a sokféleség pedig lassan olyan harmóniába
rendeződhet, amelyben megférhetnek a maguk
helyén az esetleg idegenen csengő, disszonáns
felhangok is. Ehhez a következő lépés az lenne:
a beérkező írások nemcsak egy helyütt, egy lap-
ban kapjanak helyet, hanem »álljanak is szóba«
egymással: alakuljon ki valódi párbeszéd köz-
tük, egyfajta értelmiségi közgondolkodáshoz ve-
zetve, amelyben egyetlen kritérium az igazság
őszinte keresése, s ennek részeként a felismert
igazság elfogadása, tisztelete.”4 A korábban kö-
zéppontba helyezett egység helyett annak re-
ménye fejeződik ki ekkor, hogy a sokféleség (az

471

13_NAPJAINK_Bábel_Pomogáts_Szénási_Layout 1  2014.05.15.  13:33  Page 471



utóbbi évtizedek alapvető világtapasztalata),
mintegy kortárs zenei kompozícióként, vállalva
az esetleges disszonanciát is, harmóniába ren-
deződhet a lapban. Nem a véleménypluraliz-
mus kritikátlan elfogadásáról vagy tagadásáról
van tehát szó, hanem az értelmes párbeszéd igé-
nyéről, melyben hangot kaphatnak a különböző
álláspontok, anélkül, hogy bármelyik, a dialó-
gusban résztvevő szereplő kénytelen lenne fel-
adni saját szellemi integritását. Ennek a párbe-
szédnek azonban — ha jól értem a főszerkesztői
intenciót — olyan módon is nyíltnak kell lennie,
hogy a benne résztvevők saját álláspontjukat is
folyamatosan mérlegre teszik a diskurzus során.
Ennek a dialógusnak a helye kíván lenni a 21.
század Vigiliája.

Ha a két idézeten mint két ponton keresztül
egy képzeletbeli egyenest húzunk, ez az egye-
nes meghosszabbítva a jelent is metszeni fogja.
Szépen bizonyítja ezt a tavaly novemberi szám
nyitó írásának utolsó bekezdése, melyben a fő-
szerkesztő a két pápa, XVI. Benedek és Ferenc
nem hívőknek írt nyílt leveléről ejt szót. A kulcs-
szó — nem meglepő — ez esetben is a párbe-
széd: „Új utak nyílnak itt meg, ami valódi pár-
beszédre hív mindenkit, az igazság őszinte és

elfogulatlan keresésére. Az Igazság útja ez, aki a
Szeretet.”5

Húsz éve annak — abban az évben, amikor
elballagtam kecskeméti iskolából —, hogy a Vi -
gilia elnyerte mostani külső formáját, s kialakult
az a rovatszerkezet, mely a mai napig jellemzi a
la pot. Ez is egy évforduló. S bár eddig a Vi gi -
liáról beszéltem, nyilvánvaló, hogy az idén har-
mincéves főszerkesztői jubileumát ünneplő Lu -
kács Lászlót méltattam, akinek kézjegye az
aktuális, középpontba helyezett tematikát beve-
zető nyitó írás révén, s abban is, ahogyan az ál-
tala kiadott lap teret nyit a párbeszédnek, ott van
minden lapszámon.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Lukács László:
Az Ige asztalánál

A II. Vatikáni zsinat után megújított liturgiában a vasárnapi mi séken
három olvasmányt hallgatunk meg: az evangéliumot egy ószö-
vetségi olvasmány és egy új szövetségi levélrészlet világítja meg.
A zsinat után elké szített új olvasmányos rend szerint három éves
ciklusban („A”, „B” és „C” év) kerülnek sorra szentírási rész letek
a három szinoptikus evangéliumból. Az ószövetségi olvasmá nyokat
az evangéliumok témájához illeszkedve válogatták össze, ehhez
igazodik a szentlecke is, többnyire az újszövetségi levelekből.
A három olvasmány egységes mondanivalójáról szólnak a
könyv elmélkedései. A  szer zőt sokan ismerik lelkigya kor lataiból,
előadásaiból, a Vigilia fő szerkesztőjeként vagy a Sapientia Szerzetesi
Hittudo mányi Főiskola alapító rektoraként. Könyve a három éves
ciklus mindegyik va sárnapjának olvasmányairól közöl elmélke-
dést, hasz nos kísérője lehet vasárnapi szentmiséinknek, de segít-
het a Szentírás egyéni olvasásában is.
Ára: 2.900 Ft

Megvásárolhatóak vagy megrendelhetőek a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1. Telefon: 486-4443 Fax: 486-4444 E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu

A KAIROSZ KIADÓ ÚJDONSÁGA NÁLUNK IS KAPHATÓ: 
Megismertem Isten szeretetét… Lukács László piaristával beszélget Juhász Ferenc 
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