
közérzet, a szivben és izben mindig meg
újulni képes humánum programját hir
desse itthon is és a külföldi magyarság
számára is. Főként a magyar irodalom
és a kereszténység egyetemes értékeinek
ápolásával, mert e kettő a legbeszéde
sebb közlési forma. Hitét és irodalmát
ugyanis minden idegenbe szakadt ha
zánkfia becsüli és őrzi, hiszen általa
tudja leginkább kifejezni gondalatait,
szándékait és belső világát.

- Mivel úgy tudom, hogy a Vigiliá
nak több ezer külföldi olvasója van,
ezért is kerestem kintjártamban az ér
deklődés visszhangját. Azt tapasztaltam.
hogy a számos egyéb érdekes és újszerű

magyar sajtótermék mellett nagyon je
lentős külföldre menő magyar hang. Al
talában talán így lehetne megfogalmaz
ni a sok különböző véleményt: különö
sen az utóbbi két évben változatos tar
talmú, reális szemléletű, bírálásra is
kész, közvéleményt alakító folyóirat lett,
amely ma az egész magyar katolikus
folyóirattáborban - gondolok itt a kül
földön megjelenő folyóiratokra is - a
legkomolyabb és legmélyebben érdeklő

dő olvasóközönséget mondhatja magáé
nak. A Vigiliában azt a magyar orgánu
rnot látják, amely a történelmi alaku
lás utolsó huszonöt évében az életet for
málni akaró keresztény tanúságtétel
megnyílvánulása.

- Véleménye szerint melyek e téren
ti Vigilia további tennivalói?

- Mutassa meg a Vigilia továbbra is
a mai magyar élet humanista realitá
sát, nyitottságát, az értékek iránti te
kintélytiszteletét - amely körül nyuga
ton annyi beteg tünet észlelhető -, és
ugyanakkor míndíg éreztesse a magyar

egyház törhetetlen élniakarását, a szé
pert, a jóért való, a mindennapokban is
megcsillanó küzdelmét, amelynek alap
vonása mégiscsak az, hogy a keresztény
élet Magyarországon nem zsugorodik és
nem konzerválódik múzeumí tárggyá,
hanem lüktető, modern, a zsinat szelle
métől mindjobban áthatott valóság. Akik
az utóbbi években hazajöttek, ezt vél
ték felismerni abban a kétségtelen fej
lődésben, amelynek mí tanúi és részt
vevői vagyunk, és ez a benyomásuk tá
madt a sok restaurált és belülről a mo
dern liturgikus követelményeknek meg
felelően átalakított templomaink láttán is.

- Szeretnénk még más kérdéseket is
feltenni Önnek, a püspöknek és teoló
gusnak. Olyan közérdeklődésre számot
tartó témáról, mint a cölibátus, a dia
konátus, a szemináriumi reform stb. Mi
kor kerülhet erre sor?

- Halasszuk e kérdések megbeszéléset
másik alkalomra. Ezekre szerintem most
püspök nem válaszolhat. Majd később!

Ellenben a teológiai tanár vagy bárki
más akármikor reflektálhat rájuk. A
püspök a magisztérium tagja, nem nyi
latkozhat, amikor maga a magisztérium
- ma a szinodus - ezekről a kérdé
sekről tárgyal. A teológiai tanár meg
teheti, mert ő szabad kutató.

- Úgy tudjuk, "Az egyház" címú
könyve után most újabb munkájának
kiadására készül a Szent István Tár
sulat.

- Remélhetőleg hamarosan megjele
nik Az egyház folytatása, Az egyház és
szentségei. Ebben azt írtam meg, ho
gyan valósítja meg az egyház Krisztus
misztériumát a szentségek segítségével.

HEGYI BÉLA

•

A bún elkövetése után a legnagyobb veszélyt a.z emberre az a nyugtalanság
jelenti, amely rátelepszik a lélekre, éppúgy, ahogya közösséget eresztékeiben tá
madja meg a belső nyugtalanság, s így képtelenné válik a külső bajok legyűré

sére - úgy lelkünk a belső nyugtalanság által elveszíti erejét arra, hogy irányí
tója és kormányzója legyen életünknek.

Szellemünk türelmetlensége és szí'l.'ünk nyugtalansága onnét ered, hogy a te
1'emtményeket jobban szeretjük, mint az Istent.

Szalézi Szent Ferenc
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