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A VIC; ILIA mal feladatai
Az előzmények

A hatvanas évek il magyal' társadalom konszolidácrójának időszaka volt, a magyar
egyház életében pedig a II. vatikáni zsinatot követő reform-periódus. Az egyház
és az állam - a nemzeti egység gondolatát kifejező - közeledése, a társadalom
és a hivő közösség közt kiépülő 'lj típusú kapcsolato;" valamint az egyház belső

rnegújulási törekvései, múltjával és jelenével való. őszinte szembenézése olyan
minőségű kérdéseket vetettek föl, amelyekre kész válaszok nemigen akadtak,
hiszen mindennek sem p"ldái, sem előzményei nem Iehettek, de amelyekre mégis
csak meg kellett kísérelni a tárgyrlagos válaszadást a magunk oldaláról, a hivő

közösség, a keresztény értelmiség részéről is.

A Mihelics Vid szerkesztette Vigilia a hatvanas évek elején, főként a nyugati
egyházak problémainak feldolgozásával, a hivők es a társadalom egymásrautalt
ságának elveit és lehetőségeit, az egyház létének új keletű," általános szükségsze
rüségett és szükséglereit mutatta be, vagyis igyekezett ráirányítani a figyelmet
a párbeszédek fontosságára s ezzel - immár a II. vatikáni zsinat határozatai
nak ismeretében - többé-kevésbé .előkészítení a hazai - az egyházon belül és
az egyháznak a világgal folytatott - dialógus útját. Ebben a még információsze
gény közegben, amikor a külföldi egyházak életéről, a .különböző teológiai néze
tekről, a hivők társadalmi elkötelezettségeinek mélyebb tartalmáról és módjaíról
keveset tudhattunk. elsősorban a megfelelő tájékoztatást, "eszmék és tények"
gondos, sokoldalú rögzítését és mérlegelését tekintette feladatának. Mihelics Vid
azonos című rovatából ismerhette meg a katolikus értelmiség, de a nem katolikus
is, a keresztény szellemiség friss hajtásait. az egyetemes művelődés spirituális
értékeit, olyan gondolatokat és irányzatokat, amelyek később a magyar teológia
és bölcselet alkotóelemeivé váltak, de hatást gyakoroltak a magyar művészet és
irodalom köreire is. Mihelics Vid, az ismeretek bővítésével, események és elvek
elegáns kommentálásával, a Vigilia hagyományos nyitottságának megőrzésével,

rnint szerkesztő, közvéleményt formáló író, hozzájárult - a kialakult társadalom
politikai háttér és az adott egyházi viszonyok közepett - a dialógus alapjainak
lerakásához, az egyháztudat korszerűsödéséhez. hivők és nem-hivők, keresztény
ség és marxizmus közeledéséhez a praxis és a teória valamennyi lehetséges szint
jen. Magatartását így indokolta· "Mi, magyar katolikusok, magától értetődően

ellene vagyunk az ateizmusnak, és adott; lehetőségeink minél kimerítőbb felhasz
nálásával igyekszünk útját állni az ateizmus terjedésének a keresztény hivők

körében. Ugyanakkor azonban becsületes együttműködést tanúsítunk mindabban,
amit népünk számára jónak és hasznosnak ítélünk, együttműködést addig a határ
ig, amíg az a legkisebb mértékben sem vonja magával a katolikus hit és erkölcs
elveinek feladását. A szocializmust elfogadjuk és e keretben, ennek talaján' saját
világnézetünket hirdetjük. A marxistákkal egy népet, egy nemzetet alkotunk."

Mihelics Vid írásai többnyire a saját felfogását tükrözték, céljuk - talán
éppen ezért - mégsem annyira a meggyőzés volt, hanem sokkal inkább az, ami
nek oly nagy szükségét érezte, hogy szavai elmélkedésre és eszmélkedésre ösztö
nözzenek. Műveltségének és szellemi látókörének tágassága képesítette arra, hogy
része legyen a magyar katolikus közvélemény alakításában, miközben az egyház
Iránt fegyelmezett, de sohasem vak, hanem az-sértelem mérlegén lemért hűséget

tanúsitott. Számos kényes kérdésfeltevése mögött egy ideológiai tapadmányaitól
megszabadulo szeretetegyház és egy világnézetileg semleges állam eszméje húzó
dott, anélkül természetesen, hogy ö maga a látható egyházról ésa valóságos
történelmi-társadalmi helyzetről - amelyet értelmi és erkölcsi bátorsággal, objek
tív bizonyossággal szolgált - akárcsak egy pillanatra is megfeledkezett volna.

A hatvanas évek végén bekövetkező Mabb fejlődési szakasz, a társadalom
és az egyházi élet további stabilizációja - amelynek folyományaként megoldásra
került jó néhány egyházpolitikai és egyházszervezeti kérdés - kedvezett annak
a munkának, amit 1969-t61 a Rónay György szerkesztésében megjelent Vigilia
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végzett el. A kisérlétezés kockázataval próbált megfelelni azoknak az uj fel té
teleknek és a nyomukban fellépó új igényeknek, amelyeket egyfelől a társadalom.
másfelől a hivő értelmiség támasztott 1\ lappal szemben. Ez a folyóirat tevé
kenységében - az egyházon belül és az egyháznak a világgal indított - pár
beszédek aktív korszakát jelentette. Egyértelműen rnegfogalrnaztuk. hogy nem
lehet párbeszédet, legalábbis hasznosat. eredményeset folytatni akkor, ha nem
vesszük kölcsönösen figyelembe a dolgok rdőbeliségét. Vagyis 'azt, hogy a dolgok
folytonosan ft:>jiődnek, es velük, általuk foly,tonosan fejlőrlünk mi is; következés
képpen fejlődik, változik a dolgok állása, egymáshoz való viszonya is. Ha az egyik
[él a maga mai fokáról nem hajlandó tudomásul venni a másik fél szintén ma~

fokát, hanem -- könnyebbség okából, tájékozatlanságbót, rosszabb esetben talán
taktikából -- annak tegnapi, tegnapelőtti formáját "helyettesíti be" a mai varódi
helyébe: a párbeszéd szükségszerűen meghiúsul. s akarva-akaratlan parhuzamos
rnonológok meddő szefecsérlésébe fullad. Holott éppen az rt cél, hogy a monoló
gokból dialógus legyen. Nem vita, hanem párbeszéd. Dolgok, tények, elvek köl
csönös tisztázása, s ebben és ennek következtében egymás kölcsönös megismerése.
Azért és amiatt, hogy a közös ügyet. a közös munkában minél nyiltabban, a köl
csönös megbecsülés minél emberibb szellemében szelgáljuk rnindnyájunk érdekében.

A párbeszédnek természetesen szintén megvan a maga etikája, sőt etikettje
ls _. hangsúlyoztuk a Vigilia hasábjain. - Ez nemcsak azokra vonatkozik, akik
egy-egy esetben de facta beszélnek hanem mindazokra, akik a dialógusban
egyáltalán részt vesznek: nem puszta publikumként, hanem aktívan, vagyis úgy.
hogy a kérdésben, amiről szót vártunk, maguk is állást foglaljanak. Rájuk is
érvényes. hogy ne előre eltökélt. indulatokkat. eleve rendíthetetlen előítéletek

kel kapcsolódjanak bele a dialógusba, hanem azzal az őszinte szándékkal, hogy
egy-egy fontosabb, esetleg döntő kérdésben minél alaposabban tisztázódjanak
a tények, meg a tények révén formált nézetek -. akár "külső", a világgal, a
társadalmi együttéléssel összefüggő, akár "belső", a hitéletet, az egyház esemé
nyeit érintő dolgokról esik szó -, s aztán az állásfoglalások ne a jogi elvontsa
gok légüres terében, ne az eltogultságok vakságában. ne állítólagos tabuk védel
mében, ne a vélt jólértesültség gőgjében. ne a triumfalizmus önteltségében. hanem
minél inkább a tények és dokumentumok, a szándékok és következmények tár
gyilagos ismeretében. minél több emberi -- és részünk ről ezenfelül keresztény
- felelősséggel történjék.

Fölöttébb kennyű lenne - és akkor nem is igen lehetne rruről párbeszédet
folytatnunk -, ha valakinek eleve birtokában volna a vitathatatlanul igaz és
végleges válasz jelen, múlt és jövő valamennyí kérdésére, Ilyen válasz azonban
nincs. A választ minden egyes történelmi esetben. a társadalmi haladás újabb
Szakaszában a keresztényeknek is maguknak kell megtalálníuk, kidolgozniuk.
megvalósítaniuk az evangélium tanításának fényében. Az evangélium nem ad hor:
problémákra alkalmazható és alkalmazandó szabályok vagy éppen varázsigék
gyujteménye, hanem - s ez lényegi és "nagykorúsító" újsága ebből a szempont
ból - az a Szellem és Lélek, amit nekünk, keresztényeknek kell az idők minden
pillanatában és állapotában személyesen és személyünkben felelősen megtestesi
tenünk. "A párbeszéd nem öncél; a párbeszéd célja az egészséges jövő - írta
Rónay Gyö"gy. - Kérdéseket intéznek hozzánk »kivülről«, és kérdések merülnek
föl »belül« is. A I; érdések tisztázásának. f"setleg megoldásának módja pedig nem
az, hogy kitérünk előlük, vagy hallgatunk róluk. Az sem, természetesen, hogy
hebehurgya válaszokat adunk. De ahhoz, hogy él kérdések tisztúzódjanak, és hogy
ez a tisztázódás hovatovább megoldásukhoz is hozzájáruljon, nyilván mindent
meg kell tennünk, ami rajtunk áll. A mi párbeszédeink - mind a -külsök «,

rnind a -belsök- - ezt szeretnék szolgálni."

Nagyon jól tudtuk s tudjuk, hogy az egyház nem levegoben lógó absztrakció.
A mi egyházunk itt és most van: olyan lesz húsz, ötven, száz év múlva, amilyen
né mi itt és ma tesszük, amilyenné holnapját megalupozzuk. Ebben a társada
lomban, ezek közott a feltételek közott. ebben a tör-ténelmí - és számunkra
egyúttal kegyelmi - valóságban. Ma már nyílvánvató. hogy <J hivő csak addig
dolgozhat együtt a nem-hi vőkkel. de addig viszont te ljes tudásával és ember
ségével, amíg hite sérelmet nem szenved : L's ma már, amikor ennek a hithez
ragaszkodásnak törvényes és intézményes gnranciájával számolhatunk, senkinek
sem jut eszébe, hogy a hívőtől a közös munka érdekébe-i hitének :.lkárcsak rész-
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leges megtagadását is kívánja, vagy kétségbe vonja a jogát .ahhoz a fönntartáshoz
(ellenkezőleg: elismeri), hogy mindent vállal a szocializmus társadalmi és gaz
dasági célkitúzéseiből, dolgozik megvalósításukért a békétől az általános jobb
létig, az etikai értékek szüntelen gyarapításától a müveltségi szint országos
emeléséig és az emberi egyenlőség egyetemessé tételéig, amíg ez hitének, vallá
sának, Istennel való kapcsolatának rovására nem megy. Valamikor, a félmúltban,
ezek a dolgok még nem voltak (vagy nem lehettek). ennyire világosak, még nem
dolgozta ki a munkás és baráti együttélés dolgait ilyen tisztán a történelmi fej
lődés és az okos gyakorlat. Ami ma természetes és többoldalúan biztosított, azt
egyrészről a személyí kultusz merevsége és gyanakvása, másrészről az egyház
maradi és távlatokat nem érzékelő képviselői elutasították vagy megkérdőjelez

ték. A már hosszabb idö óta érvényesülö társadalmi reálpolitika és a józan, tör
ténelemben is gondolkodó egyházvezetés eljutott annak felismeréséhez, hogy nem
létezik gyümölcsöző eg;yházi és vallási élet toleráns társadalom nélkül, és nem
létezik fejlett, harmonikus társadalom a hivő emberek aktiv közreml1ködése nélkül.

A Rónay GYÖ1'gy szerkesztette Vigilia ily módon rendszeresen felmérte a ma
gyar állam és a magyar egyház kQzeledésének egyes állomásaít, megfogalmazta
a dialógus míbenlétét, újabb és újabb adalékkal szolgált értelmezésének és gya
korlatának vízsgálatához, nem hallgatva el a párbeszéd problematikus' vonásait
és aktuális tennivalói t sem. Ugyanakkor őszintén szembenézett a magyar katoli
cizmus múltjával, kritikusan elemezte azoknak a jelentős katolikus személyí
ségeknek a rnunkásságát és azoknak a. katolikus mozgalmaknak, erőknek és irány
zatoknak a tevékenységet, amelyek a magyar katolicizmus - és nemkülönben az
akkori társadalom - arculatát többé-kevésbé alakították és amelyeknek ilyen
vagy olyan tanulságai a mai körűlmények közl' is hasznosíthatók és értékelhetók.

A Vigilia öröksége

Rónay György azt a szellemi és kulturális örökséget építette tovább, amit az első

szerkesztő-kiadó, Possonyi László 1935-ben megalapozóta és amit a felszabadulás
után Sik Sándor a lap újjáalapításával folytatott.

A Vigjlia kezdettől fogva elkötelezte magát a progresszivltásnak, a baloldali
ságnak, nem is elsősorban polttíkaí, hanem szellemi tekintetben. Mindig hatá
roaottan megőrizte katolikus egyházi arcélét, de ezt a "katolicitást" szélesebben
értelmezte. Nemcsak az egyház fajsúlyos belső erőihez, a korszerű teológiai és
spirituális törekvésekhez, a megújulás szándékához kötődött, hanem ugyanakkor
a világhoz is, a magyar kultúra egészéhez is. Vállalta a magyar kultúrát, mert
a magyar kultúra is vállalta őt. Szerkesztésében az a fölfogás érvényesült, hogy
minden olyan gondolat, minden olyan szellemi termék, amely humanizmust hir
det, egyetemes értéket, közkincset jelent, nem osztható világnézetileg két- vagy
többfelé, mert valójában mindenkié, mindenkihez szól, anélkül, hogy bárkit is
világnézetének megváltoztatásara kényszerítene. A közös érték ugyanis mindig
a tolerancia művészetére nevel az emberi kapcsolatokban, a szellemi érintkezés
ben, a kölcsönös tiszteletet ébreszti fel s növeli egymás iránt; a másik fél jobb
megismerésére, a tágabb szellemi befogadásra késztetés kölcsönösen ismert gyön
geségeink közös elviselésére ösztönöz. Ilyen értelemben tehát az egyetemes érték
- közművelődési érték, egyben katolikus érték is, mert etikailag keresztény, mert
morálisan nem rombol, hanem épít.

"trók vagyunk, egynek tudjuk magunkat az élő magyar irodalommal - val
lotta Sík Sándor 1946-05 beköszöntőjében. - Nem vagyunk szekta, nem vagyunk
párt, nem vagyunk még csak írói csoport sem: egyszerűen mágyar írók vagyunk.
Sem szemben nem állunk többi írótársainkkal, 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 szá
munkra lelkiismereti parancs. Az az eretnek gondolat, hogy a katolikus irodalom
valami exterritoriális szent birodalom vagy egy önként elkülönült gettó, ami nem
tartozik bele az egyetemes irodalomba, nem tőlünk ered. Ezt a rosszindulatú
íelelőtlenség találta ki, mert így, akinek eszméink nem voltak rokonszenvesek,
felmentve érezhette magát a tudomásulvevés és értékelés kötelességétől; és a
kényelmes telelötlenséget fogadta el, mert így a dilettantizmus felmentve érez-
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hette magát a nagy irodalom kérlelhetetlen esztétikai követelése alól. Mi becsü
lettel vállalunk erőnk szerint minden felelősséget, amit a magas irodalom és a
mai magyar valóság megkövetel. De nem mentjük fel más világnézetű író- és
bíráló társainkat sem a megismerés és megbecsülés kötelessége alól. Semmiféle
elnézést nem kérünk senkitől, de é: lenézest is csak mint a tájékozatlanság vagy
elfogultság ön vallomását fogadjuk el."

"trók vagyunk: őrizzük a magyar irodalom nagy hagyományát - fűzte az
előbbiekhez Sik Sándor. - Az egész magyar irodalomét, a sámánének töredé
keitől és Szent Gellérttől Adyig és Prohászkáig. Magyarul érezzük a római rnon
dást: magyarok vagyunk, semmi, ami magyar, nem idegen tőlünk. Ezeréves csa
ládfa hajtásainak tudjuk magunkat. Ez a fa a sátorjáró regösből és a legenda
énekes malomforgató leányá ból hajt ki, és nedvei elkerincenek a nagy klasszi
kusokon és mirajtunk át a fíatalok ig. akiknel- szerétettel nyitjuk meg hasábjain
kat. Egyek vagyunk ezzel az irodalmi hagyomármval, és rajta keresztül az egész
magyarsággal. amelynek élete, lelke, történelme ebben az irodalomban találta meg
legigazibb önmagát. Életének mozdulataít ez készítette elő, mozgató eszméit ez
tűzte ki, értékeit ez örökítette rá a jövőre. Ezt a hagyományt őrizzük, - még
egyszer mondjuk : az egészet: Pázmányt is, Bethlerit is, Széchenyit is, Kossuthot
is, Adyt is, Babitsot is. Tudjuk, hogy ami a magyarság számára örökkévaló, az
egy volt bennük és bennünk."

A hetvenes években vált a Vigilia a párbeszéd szellemi és kulturális fóru
mává. Közvetítő szerepre vállalkozott a különbözö világnézetű írók, művészek

és tudósok között. Baráti konfrontációk voltak ezek művészeti, etikai és eszté
tikai témákban, amelyekben a félreismerések és félreértések tisztázódtak, a hamis
vélemények lelepleződtek, és fény derült az egymást kölcsönösen izgató kérdé
sekre is. Senki sem akar, megtéríteni senkit, és talán éppen ezért tanultunk
kölcsönösen egymástól. A Vigilia beszélgetéseiben és körkérdéseiben - amelyek
ma már felmérhető módon járultak hozzá a magyar szellemi élet légkörének
tisztulási folyamatához - meg is fogalmazódott, hogya kulturális síkon folyta
lott párbeszéd csakis a világnézetek világos szétválasztásával tehe lő igazán hasz
nossá, mert mindenfajta szellemi tevékenység éppen az ellentétek és feszültségek
dialektikus egységében és ugyanakkor meghatározó különbözőségében lehet ter
mékeny, a további alkotó kibontakozást serkentő tényező.

Ennek az örökségnek tudatos megőrzése és továbbvitele azonban sohasem
ment könnyen. Voltak és vannak, akik ezt innen is, onnan is meg szerétnék
tépázni. A folyóirat Rónay György idejében is- vívta a maga "kétfrontos harcát"
- egyfelől az egyház maradi, represszív, a zsinati nyitottságtól megrettenő erőivel

szemben; másfelől azokkal a kívülállókkal szemben, akik a Vigilia őszinteségé

ben és elkötelezettségében mindig is kételkedtek s a lap szerepét - mivel dog
matikusan a szövetségí politikában is csak taktikát látlak - pusztán az ideológia
szernszögéből ítélték meg. Mindkét részről - ha más-más kiindulásból is 
egyetértettek abban, hogyaVigiliát valamiféle - rossz emlékeket idéző, de
bizonyos ideológiai tételeket igazoló - "katolikus gettóba" kellene szorítani,
zárt, önmagába forduló, a sekrestye-irodalmat melengető üvegházzá tenni, ahová
a valóság levegője alig hatol be. Kifogásolták az elmúlt évtizedben, hogy a lap
"belejátszik" az úgynevezett kultúrpolitíkába, tehát hogy kultúrát épit a maga
hagyományai és világnézete alapján s ezzel összefüggésben egyfajta küldetést
teljesít, amikor a magyar irodalom és művészet legjobbjait szólaltatja meg ha
sábjain; kifogásolták, hogy politizál, vagyis közéleti is, nemcsak protokollból.
az előírt ünnepeken hallatja hangját, hanem arra törekszik: az alapvető kérdé
sekben hangja egybehangozzék - és integrálódjék - a magyar társadalom egé
szének hangjával és azon belül sajátos. egyéni sztnt képvíselien. Kifogásolták
azt is, hogy párbeszédet folytat a különböző világnézetű és vallású írókkal, művé

szekkel, tudósokkal, közéleti személyiségekkel, tehát hogy katolicitásához rnéltón,
vállalja az egyetemességet, az európaiságot,
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A Vigilia törekvéseit tehát nem mindíg követte megfelelő - és bátorító
külső visszhang. A kulturális közeg, melynek -úgy látszott - integráns része,
vagy hallgatott, vagy idegesen reagált kezdeményezéseire. tgy nem csoda, ha az
elmúlt két esztendőben - átmenetileg - bezárult, korábbi, példaadó nyitottsága
rnegszűnt, Feltételezhető volt ugyanis, hogy az a kulturális közeg, melyet a lap
mht egyetemességet vállalt, hivatalosan nem vállalja a lapot. A nemrégiben min
ket érintő kedvező változások azonbar. reményt keltenek arra nézve, hogy a Vigi
lia :> jövőben továbbra is betöltheti és be is tölti majd - a Sík Sándor és Rónay
György szel késztésében meglelt - helyét és visszanyeri becsüJetét a magyar kul
turális életben is s egyúttal számíthat a kulturális közeg megnyugtató támoga
tására.

Mindezzel korántsem akarjuk azt állítani, hogy eközben a Vigilia tévedhe
tetlennek bizonyult, nem követett el hibákat - például a konvergencia értel
mezésében, a történelmi távlatok érzékeltetésében. vagy egye" portrék megrajzo
lásában stb. - és hiánytalanul végezte feladatát. Egyáltalál~ .ern. De: feladatot
végzett, és vállalta, ami vele járt - kísérletezett, kockáztatott, utakat és vála
szokat kel esett népünk és az egyház közös gondjaira, az egyház belső megújula
sára, arra, hogyan teljesítheti korszerűen mai l!s örök hivatását a hivő közösség
Javára. Igaz, zárt szobában ülni, jól tömített ajtókkal-ablakokkal - főként rövid
lejáratra - mindig kockázatmentesebb. nem idéz elő sem egzisztenciális, sem
adminísztratív veszélyeket, kényelmesebb, mínt kint mozogni a szabad, éles szél
járásl:o-n é' tájékozódní próbálni. Eleve ítélni és elítélni mindig könnyebb, mint
gondoll.odni és vállalni a tévedé; kockázatát is. Semmit sem tenni egy-egy pilla
natban rnindíg biztonságosabb és t1.lán kifizetődőbb IS, mint habozás nélkül meg
tenni, amit tenni lehet, sőt múlhatatlanul meg kell tenni. Ridegen pálcát törni
mindig egyszerűbb, mint a szereter öntegyeimét gyakorolni. Az egészséges jövőre

azonban - mínt ahogya ruunkás jelenre is - nem a zárt szobák edzenek, nem
a gondolkodásmentes ítélkezés gőgje készit föl, nem a tétlenség nevel, és nem
a pálcatörés szokása képesít.

A Vigilia azt szeretné, ha valóban partnerré válhatna a magyar sajtóban,
partnerévé mindazon orgánurnoknak, amelyek őszintén vállalni tudják a partner
ség eredményeit, ellentmondásait és kockázatait is. Vagyis nem a szellemi önki
elégítést tartják célravezetőnek és nem tetszelegnek az igazság abszolút birtoko
sának pózában, mert hisznek a párbeszéd szellemi erejében, tisztító hatásában
és a nyílt viták tisztességében. S hogy mindebből építő és zavartalan gyakorlat
lehessen hosszú távori is, a Vigilia önmaga 'számára nem kér mást, csak hogy
hagyják nyugodtan dolgozni, hogy ne kényszerüljön újra "zárni", mikor pedig
az egyház és a világ szeríni is - nyitnia kellene. Hogy örökölt kötődéselj ne csak
megtarthassa, hanem gazdagíthassa is önmaga és az egész magyar szellemi élet
Javára - elkötelezett feladatához híven.

Egyházunk és a Vigilia

A Vigilia a hivő magyar értelmiség - világiak és papok - folyóirata. Egyházi
Jellegű sajtöorgánurn, mely nem csupán az egyház mint intézmény lapja, nem csak
a "hivatalos" véleményt képviseli - természetesen helyt ad annak is -, hanem első

sorban a hivő közösség érdekeit és nézeteit. De magától értetődőenmindazokhoz szólni
kíván és mindazokkal szót érteni szeretne - világnézeti és vallási hovatartozás
tól függetlenül -, akik érdeklődessel figyelik munkánkat; akiknek fontos az ef1"
haz és a kereszténység dolga itt és most: a világgal s az országgal való l(é:p

csolata éppúgy, mint a párbeszéd eleven ügye; akikkel - ha nem is oszt, hlt
nak tennivalóinkban - összefűz mínket az egyetemesség, a hazaszeretet és a
numanitás gondolata.

A Vigiliának eat a közvetítő szerepét, feladatához mért önállóságát és szabad
hágat az egyház jeles főpapjai mindig becsülték és tiszteletben tartották, Tudták,
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hogy evangéliumi nyitottsága, szigorú demokratizmusa és szociálrs elkötelezettsége
meghatározó értékei a lapnak. melyekkel tekintélyt és elismerést szerzett nem
csak magának, hanem az egyháznak, a magyar kereszténységnek is

Folyóiratunk keresztény világnézetű kulturálís. művelődesi. kri tikai és spiri
tuális szemle, nem profilja a szakteológia - annál is inkább, mert ez a rendel
tetése a kitűnő, Szennay András pannonhalmi főapát szerkesztesében megjelenő

negyedéves Teológiánl:\k -, jóllehet időnként közöl, főként információs célból.
népszerűen megírt teológiai esszéket is. A Vigilia 1964 óta a II. vatikáni zsinat
nak megfelelően tesz eleget mai küldetésének, szolgálja az egyház, a dialógus és a
magyar társadalom érdekeit. A józan és felelős egyházi vezetés a lap alapvető cél
kitűzéseit mmdíg is megértően támogatta.

E tekintetben egyetértünk Federico Alessandrininek, a neves vatikáni sajtó
-szakembernek következő megállapításával: "A katolikus sajtó nem a püs
pökök kizárólagos szerve, nem politikai k,üzdőtér', nem az igehirdetés helye
és nem is az egyház pluralitásának tükre, hanem mindennek .- egyiknek sem
kizárólagos módon - együttese. Feladata, hogy feltárja az egyház életét s az
egyháznak a világgal való kapcsolatait, Feladata, hogy közzetegye a kereszté
nyeknek és mindazoknak, kiknek' szeme feléje irányul, kívánságait, kérdéseit 
még a ki nem mondottakat is. Ez a katolikus saitö keresi a világgal történő

érintkezést, de nem lesz képes azt megtalální, ha elszakadna magától az egyház
tól. Hogy pedig megtalálja saját útját, nem tévesztheti soha szem elől kiinduló
pontját, Krisztus titokzatos testét, lIZ egyházat." Ugyanezt Sík Sándor 1946-ban
Igy fogalmazta meg: "Honnan a mi erőnk? Mindenekelőtt hitünkből. Hiszünk a
Jövőben, az isteni Gondolatban és az isteni Akaratban, az örök Bölcsességben
és a végtelen Szerétetben. lim ik a történelemben mint haladás és fejlődés nyil
vánulnak meg. Hiszünk a hivatásban és a küldetésben, egyesekében és nemzete
kében, a magunk küldetésében is. Ez a küldetéshit gyújtja ki bennünk a fe1elős

ségt1ldat lángját, ha az éjszaka sötétjében megkörnyékeznének az írástudói áru
lás kísértései. ts ha hitünk csüggedni találna. ha felelösségérzetünk slankadna,
akkor tudjuk, hogy "kinek híttünk«, és tudjuk, Idnek vagyunk telelősek, és tud
Juk, hogy »mindent megtehetünk az által, aki minket megerősít '.<

Hiszen azt, »ami készül- - mindent, ami van és ami készü! -, II mi hítünk
szerínt végelemzésben az Isten készíti, és a mi legszentebb hivatásunk, hogy mun
katársaí legyünk 3 készítésben. És ezt nemcsak általánosságban értjük, hanem
arra is, "ami ma készül-i: az »új demokráctára-. Mi hisszük és tudjuk, hogy
ez az új demokrácia végelemzésben az Evangéliumból -születott .. Hogyne mond
hatnánk hát igent rá! Fejest ugranunk nem is kell, hiszen nyakig ebben úszunk,
mióta egyáltalán úszni tudunk. Egyetlen íeltételünk -- amit a hívó szavak (a
társadalom részéről) eleve biztosítanak -, hogy ezt az igent II magunk módján,
a magunk hite és szeretete szerínt rnondhassuk, hogy hívek maradhassunk »keb
Jünk Istenségéhez«, aki az Evangélium Háremszemelvű egy Istene."

Ebben il szellemben végezte és végzi munkáját ezután is a Vigtlia. Segttve
az egyház belső Ielzárkózását az élet, a valóság új követelményeihez ; segítve a
hivó közösséget, hogy az élet minden termetén egyháza és hazáju sorsához meltó
magatartást tanúsítson; segítve, hogy az egyház mínd mélyebb válaszokat adhas
son a hozzá fordulóknak és krisztust, változatlan lényegének megmutatásához új
kifejezési formákat találhasson; .segítve annak az új keresztény minőségne'c a
megszflárdulását, amely a szocialrsta társadalom viszonyai közt Fogant és gYf)
keret eresztett.

Erről a - Rónay György szcrkesztette -- lapról íria Lékai Lás71ó bíboros
prímás, hogy "egyházunk féltett kincse és öröme": erről il Vigiliáról nyrlatkozta
Cserháti Jozse] pécsi püspök, hogy "számos (,gyéb érdekes és újszerű magyar
sajtótermék rnelletr nagyon jelentő" külfüldre menö magyar hang. V:~ltozatos

tartalmú, reális szernléletű, uírálásra is kész, közvéleményt e lakító tolyórra ' lelt,
amely ma az egész magyal' katolikus folyóiractáborban -- eondolük itt a kül
toldön megjelenő fo!yóiratokra is - a legkomolyabb és legrr élvebben érdeklődő
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olvasokozönséget rnondhatía magáénak. A Vigiliában azt a magyar orgánumot
Játják, amely a történelmi alakulás utolsó huszonöt évében az életet formálni
ak aró keresztény tanúságtétel megnyüvanulása."

A. hetvenes évek végére a magyar állam és az egyház közöti megállapodott,
partneri viszany alakult kl, amely lehetőséget teremt minden további problémá
nak es újabban [elentkező igénynek tárgyalások útján, a kölcsönös megértés
szellemében torténö rendezésére. Ennek köszönhetően harmonikusabbá váltak a
társadalom és a hivő közösség kapcsolatai, amelyek egyrészt biztosítják a nyu
goot, :·<Íegyenslilyowtt alkotómunka feltételeit a társadalomépitésben, másrészt
kedvező, jótékony légkört biztosítanak a zsinati hit- és egyházépítésben. A nyolc
varias évek - előreláthatólag - a kor kívánalmaihoz igazítják és magasabb
szintre ernelrk a nemzeti egység és a szövetségí politika nálunk már otthonos
politikai gyakorlatát. Az elmélyülő nemzeti egység és a szélesülő szecialista de
mokrácia alternatívaja csakis a hivő tömegekkel való következetesebb együtt
gondolkodas és aktívabb e~yüttélés révén valósulhat meg. A közös dolgainkról
- a hivő emberek nem formális részvételével - folytatott társadalmi párbe
szédben, ahol a hivő beleszólási és cselekvési jogával, sőt kötelezettségével élhet,
fl fejlődes újabb, termékenyebb .szakasza indul- meg, amelynek egyetlen igazi
nyertese lehet: hazánk - vagyis mi, valamennyien.

Az természetes, hogya hivő emberek alkotó jelenléte, tevékenységük sza
badabb kibontakozása az ország többi alkotó erejével együtt, visszahat az egyház
magatartására, elősegíti a kereszténység további integrálódását és szerepének,
küldetésónek távlatokat ad a szocialista társadalom viszonyai közt is. A Vigilia
feladata e téren, hogy a maga eszközeivel a jövőben is erősítse a hivő értelmiség
és a társadalom kölcsönös hizalrnát, a nemzet egységét a- kölcsönösen elfogadott
alapelvek szerínt, és ugyanakkor a n. vatikáni zsinat szellemében erősítse az
egyház belső egységét, a világiak és a papság bízalmát. a kereszténység nyitott,
korszer-ű magatartását is.

Ezek közott a feltételek között, amikor már nem a dialógus alapvetése az
együttműködés próbája, mert ez immár a magyar társadalom praxisának alap
vonásává vált, a következő, jól felismerhető tennivalónk a dialógus bövítése és
szélesitése lehet. A párbeszéd körültekintő, rendszeres gyakorlása a nyolcvanas
évek valóságának talaján: közelebb az élethez, a társadalmi realitásokhoz és az
egyház jelenidejű szükségszerűségethez. Ha a párbeszédet úgy értelmezzük, mint
a valóság megközelítésének módszerét, akkor ennek a párbeszédnek kiterjesz
tése valamennyi lehetséges területre - az egyházpolitika, kultúra, tudomány,
művelődes, egyháztörténet. teológia, hitélet, általános társadalmi kérdések, világ
nézett konfrontációk stb. területei re -, egyiket sem hangsúlyozva a másik rová
sára, hanem az egészet egészséges egyensú!yba hozva, hogy a különböző terüle
tekről származó témák nuntegy kiegészítsék, tárnogassák, illetve rnélyítsék egymást.

Mindebből egyértelműen kitűnik, hogya Vigilia új szerkesztése is meg kívánja
urim: a lap nemes hagyományait és tovább akarja építeni a Sík Sándor és Rónay
György szerkesztésében reá bízott örökséget. Ezért fontos nekünk, hogya II.
vatikáni zsinat tanításai ezek után is monopolhelyzetet élvezzenek a lapban, a
Zsinat szelieme hassa át ezek után is a Jap anyagát hónapról hónapra.

Ezért fontos nekünk, hogyahitismeretek közlését, a magyar egyház belső

alakulásának bemufatásá t. a vi lágegyházr ól alkotott korszer-ű képünket, az állam
es az egyhúz új típusú kapcsolatának fejlödését, a dialógus minőségi változásai
nak értékelését - G józan, mérlegelő, de korántsem megalkuvó s.zemléLet vezesse
Teológiai kérdésekben - jóllehet egyetlen teológiai irányzat mellé sem, még
kevésbé egy-két szerzó mellé nem szegödünk -- a magyar egyházra jellemző

leljes ~pekirumot láttatni kívánjuk a II. vatikáni zsinat megvtlágításában, A
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hazai teológiai színkép mellett - Gál Ferenctől Békés Gellértig és Nyíri Tamás
tól Szabó Ferencig - elsősorban azoknak a pozitiv teológiai irányzatoknak tárgy
szerű vizsgálatára vállalkozunk, amelyek a világegyházban hatnak és számos
országban - Latin-Amerikában, Spanyolországban, Olaszországban, a szocialista
országokban stb. - komoly befolyást gyakorolnak a hivő közösségek életére. A
Vigilia - érthető okból - csak azzal rokonszenvezhet igazán. amelyik nek a mi
körülményeink között is hasznosítható mondanivalója és feldolgozható tartalma van.

Fontos nekünk a közmwelődés ügye, a magyar kultúra egésze, melynek vitat
hatatlan része az egyházi, a spirituális hajtású kultúra is. A hivó értelmiségi
nemcsak műveltségének gyarapításához és munkája színvonalas végzéséhez érzi
elengedhetetlenül szükségesnek az elme tisztító, korrtgálo és felfedező erejét, ha
nem hitéhez, vallásának tudatosabb gyakorlásához is. A tudatalakító műveltség

- noha természetesen nem helyettesítheti a vallást - formálja: edzi az ember
gondolkodását hitének kérdéseiben is, hogy mind a világ, mind az egyház prob
lémáit ne hűvös realizmussal vegyük tudomásul, hanem válaszra készen, vagy
éppenséggel új megoldásokat keresve.

Fontos nekünk az élő magyar irodalom egésze: az is, ami itthon születik 
Vas Istvántól Kereszturv Dezsóig és ottlik Gézától Nemes Nagy Agnesig -. és
az is, amit kiilföldön művelnek _.. Fáy Ferenctől Cs. Szabo Lászlóig és Sütő

Andrástól Tűz Tamásig _o, mert mindez együtt és egyszerre alkotja a magyar
irodalmat. A Vigilia mindig hivatásának tartotta, hogy ezt a teljességet - lehe
tőségeihez mérten - tisztességgel szolgálja, De ugyanilyen fontos nekünk a .nc
gyar irodalmi hagyomány is - Szent Gellérttől Sík Sándorig és Balassitól József
Attiláig -, amely világnézeteket szembesít, de egyben össze is köt egymással a
közösen vállalt haza és az egyetemes értékekben való közös eligazodás rendjében.

Fontos nekünk a magyar ,katolicizmus múltjának őszinte feltárása, a magyar
egyháztörténet kiemelkedő egyéniségeinek kritikai felmérése, a népművészet és az
egyházművészet kapcsolódása, a szakrális néprajz ápolása; fontos nekünk azoknak
a sajátosan keresztény értékeknek a megmutatása. amelyek az egyház több év
százados tudományos és' rnűvelődéstörténetí tevékenységére vetnek fényt s ame
lyeket a szocialista társadalomban élő kereszténység is vállal és eredménnyel
kamatoztathat. Amilyen fontos a modern, zsinati keresztény hitélet, éppolyan
fontos számunkra a modern spirituális művészet és általában a kvalitásos modern
művészet felkarolása. Amilyen fontos annak az új, sokoldalúan művelt és morá
lisan fejlett embertípusnak a megszületése, éppolyan fontos számunkra a keresz
tény etikána'k, az Evangélium tanításának hirdetése. Ebben az értelemben fontos
nekünk az ökumenizmus is. Mi ugyanis a keresztények vaiódi egységéról beszé
lünk, tehát ai evangéliumi szeretetben valo egységről, amely senki ellen sem
irányul, hanem - amennyiben egyszer megvalósul - mindenkinek érdekében
valósul meg. Itt és most akarunk - tőlünk telhetőleg - a keresztények egysé
géért is dolgozni, együtt mindazokkal, akik kívánják ezt az egységet, és a fel
tétlen nyíltság szellemében igyekezve szót érteni azokkal is, akik nem tartoznak
bele szorosan a keresztények családjába.

Amikor mi - az elmondottak alapján - megtesszük a magunk tanúságtételét
a haza és az egyház dolgaiban, életünk értelmét és értékét fogalmazzuk meg.
Olyan eszményeket, esztétikai és etikai normákat, amelyekkel a helyesen értel
mezett pluralizmust kívánjuk szolgálni. Azt a pluralizmust,. amely sohasem lehet
egységbontó. hanern inkább az egységet feltételező és szélesítő. Azt a szellemet
szeretnénk képviselni, amit Helsinki és Madrid tüze éltet: a megértés, a köl
csönösség, az értékek harmóniájának szellemét.

Most, amikor a Vigilia 46. évfolyamába lép, erről a programról - amit
1980 augusztusától megjelenő számaink már előlegeztek - szeretnénk biztosítani
az Olvasót, abban a reményben, hogy az Olvasó továbbra is biztosít bennünket
oly sokszor tapasztalt megértéséről, szeretetéről és támogatásáról.

Tesszük a dolgunkat ...
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