
OLVASÓiNK A VIGILIÁRÓL
(Gyorsjelentés kérdöíves telrnérésünkröl)

Akik válaszoltak

"Örömmel vettem kezembe folyóiratuk kérdőívét! Kedves gondolat, hogy az ötvenéves
folyóiratról az ünnepi szám sok illusztris megszólalója után az olvasók is mondhatnak
véleményt!" (55 éves, kisvárosban élő orvos.)
"Eddig elfogadtam és örömmelolvastam lapjukat, soha nem gondoltam volna arra, hogy
én is kérhetek ÖnöktőL" (59 éves falusi plébános.)
"Nagyon örülök a Vígilia kérdőívének! A demokratikus szellem jele! Bárcsak megnyilat
kozna ez a szellem egyházi életünk más területein is!" (70 éves, megyeszékhelyen működő

plébános.)

Sor kerül majd természetesen tudományos igényű elemzésekre is, amelyekből
megismerhetjük a Vigilia olvasóinak véleményét; és olyan írásokra is, amelyek
ben egy-egy fontos kérdést vizsgálunk meg alaposabban (hogyan látják a Vigilia
olvasói a magyarországi kereszténység legégetőbb problémáit, milyen az érdek
lődési körük, ízlésük, múveltségük stb.), Ezúttal az összességet jellemző szikár
adatok és a tipikust vagy egyedit érzékeltető jellegzetes vélemények, segítségével
átfogó képet szerétnánk adni arról, hogyan olvassák és értékelik a Vigiliát azok,
akik a folyóirat olvasói törzsgárdájához tartoznak.

A Vigilia 1985. októberi számához mellékelt kérdőívre október 2-december
20. között 1180 válasz érkezett, az előre megadott válaszlehetóségeken túl igen
sok személyes.kiegészítéssel, néhány száz kísérdlevéllel. mellékelt kéziratokkal.
A beérkezett adatok szerint a Vigilia minden példányát a válaszolón kívül még
egy vagy két (átlagosan 1,7) fő olvassa.

Mint az ilyen vizsgálatok általában, ez az 1180 olvasó sem képviselheti pon:
tosan a folyóirat összes (állandó és alkalmi) olvasóját. Itt a Vigiliával hosszú és
szoros kapcsolatban álló emberekről, az olvasói törzsgárdáról, mintegy "szak
értőkről" van szó, akiknek véleményére különösen oda kell figyelni. Akik a kér
dőívet kitöltötték és visszaküldték, ezzel nemcsak a Vigilia, továbbfejlesztésére
törekvő közös eröfeszítésben, hanem a magyar kereszténységrőlvaló gondolko-"
dásban is munkatársainkká váltak. Első .tájékoztatásul ezt az 1180 fős olvasói
munkatársi gárdát mutatjuk be. Tisztában vagyunk azzal, hogy véleményük nem
mindenben egyezik a többi olvasóével, akik nem töltötték ki a kérdőívet. Feldol
gozásunkban ezért csak igen óvatosan vállalkozhatunk általános érvényű még-
állapításokra. .

"Trencsény melletti kis faluban, szalmatetós, földes kis házban láttam meg a napvilágot.
Mérhetetlen küzdelemmel, szívóssággal kapaszkodtam fel a szellemi élet magaslatára, szó
szerint megkoplalva jogi diplomámat, amellyel 48 évet szolgáltam. Bűnügyiosztály-veze

tőségem idején 400 zsidót szöktettem át a Zobor-hegyi partizánokhoz, 300 cigányt men
tettem meg a deportálástóL Egy éve vesztettem el drága páromat, négy gyermekünk any
ját. Egyedül maradtam, senkim sincs, csak egy támaszom, vallásos hitem." (73 éves, me
gyeszékhelyen élő jogász.)
,,31 évesen érettségiztem a dolgozók gimnáziumában, és 37 évesen szereztem orvosi dip
lomát. Hittani ismereteim elemi fokon akadtak meg, ezért nagy segítségemre volt tanul-
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mányaim során is a Vigilia, amikor az új ideológiát hallgatva pillanatnyi zavaraim támad
tak." (61 éves, megyeszékhelyen élő orvosnő.)

"Ipari tanuló voltam, majd esti tagozaton érettségiztem, utána szintén estin elvégeztem a
vegyipari egyetemet. Asszony lányommal és egyetemista fiammal együtt élünk. Fiammal
járok rendszeresen templomba, de feleségem is egyre gyakrabban jön velünk." (57 éves,
kisvárosban élő vegyészmérnök.)

A válaszolók 67 százaléka diplomás. Pontosabban egytizedük pap. A világi ér
telmiségen belül a legnagyobb csoport a humán és társadalomtudományok képvi-

. selője (pedagógus 23, könyvtáros, népművelő 8, jogász, közgazdász együtt 11
százalék). Több mint minden harmadik világi értelmiségi természettudományos
végzettségű (ezen belül 21 százalék a rmíszakiak, 11 százalék az egészségügyiek
aránya). Minden huszonötödik kérdőívet eqyetemi hallgató küldött vissza. A kö
zépfokú végzettségűekaránya 22 százalék.

A válaszolók közel egyharmada (31 százaléka) nyugdíjas.

"A Vigiliát még gyermekkoremban ismertem meg. Apám olvasta. A háború után eltűnt

életemböl, míg egyszer egy pályaudvari újságárusnál megláttam, megvettem, elolvastam.
Hamarosan előfizettem,azóta is jár." (57 éves,' kisvárosban élő mérnök.)
"Templomi közösségünkben kevés a magasabb műveltségű. Többségük életszínvonala
alacsony, még a Vigilia előfizetése is megerőltető lenne." (55 éves, kisvárosban élő főköny

velő.)

"A Vígilia olvasóinak tábora szerény megítélésem szerint döntő módon értelmiségiekból
áll. A hívők tetemes része nem is ismeri a lapot. Talán fel lehetne hívni figyelmüket mu
tatványszámokkal vagy egyéb módon, mert úgy érzem, sok érdeklődő lenne." (72 éves
budapesti jogász.) .

A válaszolók 10 százaléka szűletett 1910 előtt, 40 százaléka 1910-1929 között,
33 százaléka a harmincas-negyvenes években és 17 százaléka 1950-ben vagy
azután. Eszerint a válaszolók többsége (51 százaléka) az egzisztenciateremtésen
már túljutott aktív népességet képviseli. A nyugdíjasok aránya közel kétszerese
a 35 éven aluliaknak.

A férfiak aránya csaknem kétszer akkora (63 százalék), mint a nőké. A lak
hely szerinti megoszlásban természetszerűen a városok vezetnek. Budapestről

érkezett a válaszoknak csaknem a fele (4,6 százalék), öt legnagyobb vidéki váro
sunkból egyhetede (14' százalék), más városokból egyötöde (22 százalék). Min
den ötödik-hatodik kérdőívet faluról küldtek, de jött válasz a határokon, sőt a
tengeren túlról is. .

A válaszolók több mint kilenctizede katolikus. Igen kevés a református és az
evangélikus (2, illetve 1 százalék). Más megközelítésben: "az egyház tanítása sze
rint" vallásos 81 százalék, "a maga módján" 12 százalék. Egyházi középiskolában
tanult 44 százalék. A teológiai levelező tagozaton végzettek és a teológiai diplomá
valrendelkezőkegyüttes aránya 19 százalék; közel kétszerese a papokénak. A vilá
giak negyedének van valamilyen egyhazközség! megbízatása, munkaköre.

"A folyóiratot alapítása óta ismerem, jó néhány, háború előtti számmal is rendelkezem,
és hosszú évek óta azon fáradozom, hogy a lap minden számát megszerezzem. Úgy érzem,
hogy egy katolikus világnézetet .valló ember általános műveltségének szinten tartása ér
dékében elengedhetetlen a Vigília állandó olvasása." (68 éves budapesti ügyvéd.)
"Évtizedekig tartó előfizetés után éppen le akartam mondani a lapot, amikor igen kedve
ző változást tapasztaltam tartalmában, hangnemében." (55 éves, kisvárosban élő műszaki
értelmiségi}
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A kérdőívre elsősorban azok válaszoltak, akik a folyóiratot sok éve olvassák.
Néhány kivételtől eltekintve mindenki jelezte, míóta ismeri a Vigiliát: 33 száza
lékuk több mint harminc éve(l), további 39 százalékuk több mint tízéve és csak
15 százalékuk csupán öt éve vagy annál rövidebb ideje. A harminc évnél régebbi
előfizetők száma 12 százalék, a tíz évnél régebbieké (az előbbiekkel egyi\tt) 32
százalék. Az olvasók olyan törzsgárdája válaszolt, amely véleményét hosszú ta
pasztalatra alapozhatta. Többségük (57 százalék) előfizető. Nagyon kevesen (5 szá
zalék) vannak közöttük, akik a lapot mástól kapják. A Vigillát számonként vásár
lóknak csupán fele jut hozzá templomban, plébánián, a másik fele az utcán veszi.

A yálaszolók megközelítően egyharmada napilapot nem olvas, 13 százaléka
tévét soha nem néz. 50 százalék közülük más k1úolikus vagy egyéb vallási folyó
iratot is szokott olvasni. Ez a Vigilia személyes fontosságából is megmutat va-
Iamit.· - .

Kikhez kerül, kikhez kerüljön a Vigilia?

"Ha lenne híveim között értelmiségi, nekik mutatnám meg, így aztán csak a református
kollégának." (68 éves falusi plébános.)
"Református, de nem vallásos, hanem a maga módján Isten-hívőkolléganöm adta kezem
be 1983 szeptemberében az .elsö Vigiliát, »filozofíkus mélységií és Isten létét bizonyító
írások« jellemzessel. Hathatósan hozzásegitett ez is és a későbbi számok is, hogy 1984
húsvétján újra megtaláljam évtizedek óta elveszett, elsorvadt Isten-hitemet," (52 éves
budapesti újságírónő.)

A kérdöívre válaszolók, vagyis olvasói törzsgárdánk nagyobbik része '(52 szá
zaléka) ajánlja valakinek a Vígílíát, Legtöbben (28 százalék) barátainak és isme
rőseinek, minden nyolcadik válaszoló munkatársainak (a diákok diáktársaik
nak), minden tizedik családtagjainak, minden huszadik tanítványainak vagy fia
taloknak; a papoknak több minr-negyede (2,8 százalék) híveiknek, a hívek 1 szá
zaléka papjuknak. Más vallásúaknak és más világnézetűeknek csak 1--:1 százalék
ajánlja a folyóiratot. Az indokok között a "jó", az "érdekes" és a "nekik való" hi
vatkozás(14 százalék) és a folyóirat magas színvonala (9 százalék) szerepel leg
gyakrabban. Mint kulturális folyóiratot ajánlja 7 százalék, mintirodalmit 4 szá
zalék, mint a inai .életet bemutatót 3 százalék.mínt-e család és az ifjúság kérdé
seivel foglalkozót 3-3 százalék. Altalában a folyóirat keresztény vagy katolikus
jellegét említi 5 százalék, a keresztény világnézetet és a hitet erősítő szerepét
ugyanennyi, teológiai írásait és a mai egyház életével foglalkozó cikkeit 2~2 szá
zalék, nyitottságát 3 százalék, kritíkusságát 1 százalék.

"Rajtam kívül a plébános olvassa a faluban. Irodalom és történelem szakos tanár fiam
néha elolvas egy-egy cikket, amire a figyeImét felhívom, pedig felfogásunk nem egyezik.
Úgy vélem, mindenki találna benne valami magának valót." (74 éves, falun élő nyugdíjas
vasutas.)
"A nem vallásos ember -ssámára egy másik világ, egy másik nézőpont, az »ugyanarról
másképpen- élménye lehet meggyőző." (32 éves budapesti matematikus.) - . -
"Jó minőségi kultúrát, irodalmat, kritikát kaphat a Vigiliából a nem vallásos ember, ezen
felül talán néha-néha elgondolkodik azon, mit is jelent az, hogy vigílare." (52 éves, kisvá
rosban élő tanítónő.)
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Olvasói törzsgárdánknak több mint egyötöde (22 százaléka) tud arról, hogy
nem vallásos ismerősei is olvassák a Vigiliát. Közülük legtöbben (egyharmaduk)
úgy vélik, hogy ezek az olvasók nem vallásos, hanem kulturális témájú cikkeket'
keresnek; egyötödük azt gondolja, tájékoztatást a vallásról és a kereszténységről,

egynyolcaduk pedig azt, hogy meggyőző, de nem vitatkozó (hitvédő) cikkeket igé
nyelnek elsősorban. (Háromszor annyian vannak - az érintettek harmada -, akik
szerint az irodalom és a művészet csábítja elsősorban a nem vallásos olvasókat,
mint azok, akik szerint a bölcseleti írások.)

A válaszolék közül minden huszadik úgy véli, hogy a Vigilia nem való a nem
vallásos olvasóknak. Ugyanennyien hiszik azt, hogy ezek az olvasók elsősorban a
dialógus folyóiratának tekintik-Közülük minden nyolcadik úgy érzi, hogy a ke
resztény tanítás, míndén tizedik, hogy a keresztény lelkiség, erkölcs és érték
rend, minden huszadik, hogy a példaképül állítható keresztények, minden tize
dik, hogy a világegyház hírei, minden tizenötödik, hogy a magyar egyház hírei,
ugyanenyien, hogy az egyháztörténettel foglalkozó írások jelentik a vallás és a
kereszténység iránt érdeklődő nem vallásos olvasók számára leginkább a vonz
erőt.

"Próbáljon megnyerni-tömegeket azokból ,a régen elvesztett rétegekből, amelyek nemcsak
saját figyelmetlenségük miatt nem tudnak eleget tenni a HíVÁS-nak. Legalábbis időnként
irányítsa őrájuk az őértük is felelős olvasó figyelmet a felelős szerkesztő. E célból a jövő

ben fokozzák a társadalom neuralgikus pontjainak feltérképezését." (27 éves, kisvárosban
élő technikus.)
"Sajnos, a Vigilia nem lehet mindenkié: a fiataloké, kisközösségi tagoké, a kevésbé kép
zett keresztényeké is. Azzal azonban, ha a keresztény értelmiségnek csinálunk nagyon jó
folyóiratot, nem mondunk le róluk, hiszen közvetve értük is van a Vigilia." (45 éves buda
pesti szociológus.)
"Koncentrikus körökkel tudnám leírni: legelőször is a katolikus értelmiségé, Jlztán a ke
resztény diplomásoké, azután a nyitott és kereső értelmiségé, azután a kevéssé képzett,
de érdeklődő keresztényeké, azután bárkié, aki valamire valamiféle választ talál benne."
(22 éves "budapesti műszaki egyetemiste.i

Kikhez sz6ljon leginkább a Vigilia - kérdeztük -: a felsőfokú vagy a középfokú
végzettségűekhez, a papokhoz vagy a világi emberekhez, a nőkhöz vagy a férfiak
hoz- az irodalmat vagy a vallási tájékoztatást keresőkhöz, a fiatalokhoz vagy az
idősebbekhez, a reál vagy a humán értelmiséghez, a friss információkra vagy a
maradandó alapismeretekre vágyókhoz, a legműveltebbekhez vagy az átlagos
műveltségűekhez, csak a katolikusokhoz vagy minden keresztényhez? Vala
mennyi kérdés esetében legnagyobb (47-83 százalékos) arányban az "is-is" típu
sú válaszlehetőséggelélteke Elenyésző azoknak "az aránya, akik a férfiakban (2
százalék), a nőkben (1 százalék), a nem vallásosakban (1 százalék), a reál értel-"
miségben (2 százalék), ~. papokban (2 százalék) látják elsősorban'a Vigilia cím
zettjeit. Nem sokkal nagyobb azoknak az aránya sem, akik főként az idősebbek

nek (4 százalék), az irodalmat kedvelőknek, a középfokú végzettségűeknek (5-5
százalék), a legműveltebbeknek (6 százalék), a fiataloknak (8 százalék), a friss
információra váróknak (9 százalék) szánják afolyóiratot.

"A válaszolók nagyobb sZáz~léKa szerint a Vigilia címzettjei (zárójelben a vála
szolók aránya): a felsőfokú vegzettségűek (egytized), a katolikusok (egynyolcad),
a humán értelmiség, a maradandó ismereteket keresők; akeresztények (egyötöd
egyötöd), az átlagos művelfségűek (egynegyed), a vallási tájékoztatást keresők

(egyharmadj.általában a vallásos emberek (kétötöd).
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Mit olvasnak, mit dicsérnek a Vigiliából?

"Kizártnak tartom, hogy tíz vagy több oldalas teológiai elmefuttatásokat a papokon kívül
bárki is figyelemmel elolvas. A valaha igen sikeres Eszmék és tények-et tartom ideális
múfajnak." (71 éves budapesti nyugdíjas csillagász.)
"A riportokat és az interjúkat szeretem legjobban, és bármi mást is, ami szellemi izgal
mat jelent, aminek tétje van, ami rólunk szól: új módon, egyháziasan kereszténynek lenni
akarókról, ügyeinkről, bajainkról." (45 éves, megyeszékhelyen élő orvos.)

A kérdőívre válaszolók kétharmada minden számot elolvas, egynegyede pe
dig majdnem minden számot. Ebből is kitűnik, hogy legnagyobb részben valóban
a törzsgárda tagjai siettek segítségünkre a kérdőív kitöltésével, hiszen csupán 8
százalék azoknak az aránya, akik ritkábbari veszfk kézbe a folyóiratot, és az 1180
válaszoló közül mindössze öten akadtak olyanok, akik éz alkalommal találkoztak
először a Vigiliával. .

Az .olvasói törzsgárda egynegyede azt állítja, hogy kivétel nélkül mindent el
szokott olvasni a folyóiratból. Velük együtt 78 százalék azoknak az aránya, akik
mindig elolvassák az interjúkat. Igy jelenleg a "Beszélgetés" a Vigilia legolvasot
tabb műfaja. A második helyen az ima (76 százalék), a harmadikon a riport (71
százalék), a negyediken az informatív írás (70 százalék), az ötödiken a dokumen
tum (68 százalék), II hatodikon az ismeretterjesztő írás (67 .százalék) áll. A to
vábbi sorrend: szerkesztőibevezető (66 százalék), szociegráfia (65 százalék), kri
tika (65 százalék), esszé (57 százalék), elbeszélés (54 százalék), szaktudomány
(54 százalék), vers (52 százalék), regény (49 százalék), dráma (43 százalék).

A Vigilia korábbi cikkei közül huszonháromnak vizsgáltuk meg az eivesottsé
gát. Az erre a kérdésre válaszolók (85 százalék) közül legtöbben Belon Gellért:
Az Isten öröme című írását olvasták (64 százalék), második helyre a Beszélgetés
a katolikus családról (63 százalék), a harmadik helyre a Szentágothai Jánossal
készített interjú (62 százalék) került. A további sorrend: Világvallás - világhata
lom: iszlám (51 százalék), Tamásapostoltól Teréz anyáig: India (49 százalék),
Nyíri Tamás: A gyermek az antropológia szemszögéből (47 százalék), Gál Fe
renc: Az emberi jogok és az egyház (46 százalék), Jelenits István: Dávid vétke
(46 százalék), Cserháti József: A megújuló egyház és a lutheri hitújítás (46 szá
zalék), Gyökössy Endre: Az egzisztenciális vákuum és a szenvedélybetegségek
(44 százalék], Hamvas Béla: Silentium (42 százalék), Rónay László: Márai ai
emigrációban (42 százalék), Tringer László: Rogers és a modern lélekgyógyászat
(41 százalék), Korzenszky Richárd: Példaképek akamaszkorban? (39 százalék),
Esterházy Péter: Ünnepi beszéd és rekonstrukció (34 százalék), Balassa Péter:
Vagyunk- lennénk - leszünk - lettünk (34 százalék). De Dobszay László, Gá
nóczy Sándor, Harsányi István, Kilián István, Somfai Béla, Tarnai Brunó és Tö
rök Endre írásait is olvasta a Vigilia olvasói törzsgárdájának legalább egyötöde.

"Kérem, tartsák a színvonalat! Ne dőljenek be azoknak, akik - mint az általam ismért
klerikusok is - még Nyíri Tamást is nehéznek tartják. Hát ha nekem, kertésznek érthető,

akkor nekik is meg kellene érteni." (50 éves, megyeszékhelyen élő kertészmérnöknő.)

"A Vigiliában hallottam először Rogers gondolatairól. Egyike azoknak aszellemeknek,
akiket mesterségesen eltitkoltak előttünk, miként Bibót, Hamvast stb. Ilyeneket olvasva
az egyén megáll a rohanó világban, és gondolkodni kezd: hogyan és-miért? Évente leg
alább öt Vigilia-könyvre vagy dupla terjedelemre lenne szükség szellemi karbantartá
sunkhoz!" (52 éves, kisvárosban élő tanárnő.)
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A kérdezetteknek csak a kisebbik fele (44 százaléka) jelölte !Ileg azokat ji rova
tokat, amelyek különösen fQntosak a számára. Legtöbbjük az Elő világegyház cí
műt említette (54 százalék), valamivel kevesebben a Hit és életet (35 százalék), a
Naplót (31. százalék), a Mai meditációkat (24 százalék), a Hazánk, Európát (14
százalék), a Korunkimáit (9 százalék), A régebbi rovatokat (elsősorban a' Kis út
címűt) a kérdésre válaszolók 28 százaléka idézte föl.

Még kevesebben neveztek, meg számukra fontos szerzőket (36 százalék). (A
rend kedvéért: a válaszolók 4 százaléka kijelentette. számára mindegyik szerző

fontos.) Az erre a kérdésre válaszolóknak egyharmada csak teológust, egytizede
csak írót vagv-költöt említ, négyötöde teológust is, fele írót is, egyharmada más
"Szakembert is. A leggyakrabban említett szerzók (sorrendben): Belon Gellért,
Jelenits István, Nyíri Tamás, Gál Ferenc, Lukács László, Szennay András, Pi-

. linszky János, Tomka Ferenc, Cserháti József, Tomka Miklós, Vasadi Péter,
Rónay György, RónayLászló, Karl Rahner, Hamvas Béla, Szabó Ferenc. (üket
legalább öt százalék említette.) . .

Valamivel többen (48 százalék) jelöltek meg számukra fontos témát. A kér
désre válaszolók 27. százaléka említett hittudományi és dogmatikai írásokat, 24
százaléka hitélettel, lelki élettel foglalkozó írásokat, 19-19 százaléka irodalmi
műveket és a mai egyház helyzetével foglalkozó írásokat; a kérdésre válaszolók
nak több mint egytizede jelölt meg egyháztörténeti írást és a mai magyar való
sággal foglalkozó cikkeket, több mint egyötöde filozófiai, szentírástudományi, lé
lektani, történelmi tárgyú, valamint a családdal és házassággal foglalkozó írásokat.

A kérdezés előtti tizenkét számban megjelent írások közül a kérdőíveket

visszaküldők 48 százaléka jelölt meg olyat, amelyik nagymértékben elnyerte tet
szését. Közülük 35 százalék említett teológiai és filozófiai írásokat, minden ötö
dik interjúkat, minden hatodik irodalmi műveket, ugyanennyien meditációkat és
lelki élettel foglalkozó írásokat, több mint öt százalék szociológiai, a családdal és
aneveléssel foglalkozó írásokat, valamint műkritikát,A leggyakrabban előfordu

ló szerző (akit a kérdésre válaszolők8 százaléka említett) Hamvas Béla.

Kritika, hiányérzet, javaslat, összegezőminősítés

"A keresztény sajtö ne legyen soha - brechti kifejezéssel élve - önmagát visszafüttyen
teni, saját maga ellen fellépni, önmagát destruálni képes értelem terméke!" (51 éves bu-
dapesti mérnök.) .
"Bosszant a kritikai rovat bizonytalankodása, tétovasága, illetve bosszantariak az .elsza
lasztott lehetőségek is. Változnak az idők, ma már a kritika sem lehet meg elméleti meg
alapozás nélkül. A mérce ma már Németh G. Béla, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Mászák
Mihály és Balassa Péter." (37 éves, megyeszékhelyen élő tanár.) ! .

"Mindenlti elismeri, hogy tudományos lap a Vigilia., Kell is ilyen. De igen sok cikke
hosszas, terjengős, némelyik író hajtogatja a szavakat, mint a perecesinas a perecet.' (65
tves falusi plébános.)
"Rossznak tartom igénytelen külalakját, a sok stílustalan cikket, gyakorlatiasságát, a mai
magyar valóság iránti p~m kellö.érzékenységét," (30 éves, kisvárosban élő boncmester.)

Az olvasói törzsgárdának csak 14 százaléka nevezett meg olyan írásokat, ame
lyek nagyon nem tetszettek. Egyötödük teológiai műveket említett, egynyolcaduk
.verseket, ugyanennyien egyéb irodalmi műveket, hasonló arányban dokumentu
mokat és szociográfiákat, egytizedük műkritikákat,
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Az 1984-es és 1985-ös számokban szereplő huszonhárom írást iskolai osztály
zatokkal minósíttettünk. A legalacsonyabb átlagosztályzat is 3,72 volt, a legmaga
sabb pedig 4,68. A legmagasabb osztályzatokatkapott írások (sorrendben): Be
lon Gellért, Jelenits István, továbbá az India vallási helyzetét bemutató írás (fel-
tehetően nem kis mértékben a címben szereplőTeréz anya jóvoltából). .

Arra a kérdésre, hogy milyen fajta írásokat sokallnak, milyeneket tartanak fe
leslegesnek, 58 százalékos volt a válaszolási arány. A válaszolók fele kijelentette,
hogy nincsen ebben a folyóiratban olyasmi, amit feleslegesnek vagy aránytala
nul soknak tartana. A legtöbben (az erre a kérdésre válaszolók 10 százaléka)
verseket és (20 százaléka) egyéb irodalmitnűveketemlítettek, fi százalék teoló
giai műveket, 3 százalék a műelemzéseket. A törzsolvasók 21 százaléka óhajt
vagy követel közérthetőbb írásokat. Jóval kevesebben, csak tizedennyien (mínd
össze 2 százalék) vannak azok, akik alacsonynak tartják az írások színvonalát.

"Ha már nem lehet magyar nyelven megközelíteni, hasznosak lehetnek az idézetekkel
megspékelt könyvismertetések is olyan művekről, mint Schillebeeckx művei, Pannenberg
antropológiája." (38 éves, megyeszékhelyen élő tanár.)
"Sokkal több rövid kritikát kellene megjelentetni, de nemcsak az irodalmi művekről, ha
nem a szakmai művek erkölcsi, vallási és világnézeti vonatkozásairól is." (54 éves buda
pesti építészmérnök.)
"Körülöttünkkitágult a világ, az emberek az űrben repülnek. A Vigiliában valamikor igen
értékes csillagászati cikkek jelentek meg, évek óta semmi ilyesmi." (71 éves budapesti
csillagász.)
"Karizmatikus mozgalom, teológiai ütközések (Küng, felszabadítási teológia), értékrend
változások, egyéni és társadalmi betegségek (alkoholizmus, homoszexualitás), keresztény
terápia: ilyen témákat hiányolok. Miért előzi meg a Magyarország a Vigiliát a felszabadí
tási teológia, az új egyházi kódex és a gyermekfalu ismertetésé'ben? Csak azért, mert heti
lap?" (57 éves budapesti professzomő.)

A kevesellt és hiányolt témák között a mai egyház élete szerepel leggyakarab
ban, az erre a kérdésre válaszolók egyötöde (59 százalék) említett ilyesmit. Alig
valamivel kevesebb teológiai és dogmatikai, szentirástudományi és apologetikai
írásokat reklamálnak vagy kevesellnek. 17 százalék a hitélettel, a lelki élettel
foglalkozó írásokból szeretne többet. A kérdésre válaszolők 15 százaléka több
irodalmi művet szeretne, ugyanennyien a mai ember problémáihoz kérnek gya
korlati útmutatást. Elég szép számmal akadnak olyanok is, akik a művészetkriti

kai írásokból szeremének többet (10 százalék). További igények: szentek, példa
képek (9 százalék) és egyháztörténet (9 százalék), társadalmi kérdések (7 száza
lék) és mai magyar valóság (7 százalék), nevelés, család (7 százalék), magyarság,
hagyomány, néprajz (3 százalék), természettudomány (3 százalék), történelem (3
százalék), házasság, szerelem, nemiség (2 százalék).

Az .olvasói törzsgárda háromnegyed része Igényelne temetikus számokat, Leg
többen a család, a házasság, a nevelés, az ifjúság kulcsszavakkal megjelölhetó
együttesbe tartozó témákat javasolnak (a tematikus számot igénylők egytizede).
Gyakorisági sorrendben a következő témaköröket jelölték niég meg: az ökumené,
a szentek élete, különböző filozófiai kérdések, a szeretet megvalósításának kér
dései, a magyarság, a kisközösségek, az ifjúság, erkölcsi kérdések, a születés
szabályozás, a hitvédelem, az euthanázia, az alkoholizmus.

"Vajon miért hallgatunk Tóth Tihamérról, akinek jellemformáló írásain korosztályok
nőttek fel? Miért hagyjuk a feledés homályába veszni Perlaky Lajos napsugaras filozófíá
ját?" (65 éves budapesti technikus.)
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"Ismert tudósok, - Einstein, Plan ck, Heisenberg, Szent-Györgyi - vallással vagy hittel
kapcsolatos írásait sokan szívesen olvasnák." (30 éves, falun élő számítástechnikai rend 
szerszervező.)

A javasolt szerzők között Belon Gell ért, Bolberitz Pál, Gál Ferenc, Jelenits Ist
ván, Lukács László, Nyíri Tamás, Prohászka Ottokár, Szántó Konrád, Tomka
Ferenc és S. Weil neve szerepelnek legtöbbször. A törzsolvasók kétharmada (te
hát a nagy többség) azt tartaná jónak, ha a Vigilia rendszeresen közölne külföldi
szerzőktől, 15 százalékuk pedig azt, ha csak kivételes esete kben .

"Ú jra és újra bizon yítani, hogy a vallásosság nem idegen a művelt embertő l. Megfogal
mazni azt, hogy melyek a mai keresztén y ember feladatai : elősegí ten i a magyar szellemi
élet előrehaladását ! " (30 éves, falun élő műszaki érte lmiségi.)
"Nem elég a virrasztás , aktív szerkesztői politika is kell, amelyben tükröződik a mai ke
resztén y szellemi helyzet e és útk eres ése. Útkeresé s és nem az elért pozíciók védelme,
nyitottság és nem zártság, nyíltszívűség és nem riadtság. Folyóiratszerűség a folyó élet
kérdéseire adott válaszokkal!" (38 éves, megyeszékhelyea élő tanár.)

Természetesen az is min ósítés, ha valaki rendszeresen mindent ,elolvas egy
lapb ól, még inkább az, ha valaki nem talál benne semmi feleslegeset. Ezt er ősít

hetik vagy gyengíthetik a "Kielégítő választ ad -e arra a kérdésre, hogy melyek a
mai keresztények legégetőbb problémái?", valamint az arra a kérdésre adott vá
laszok is, hogy "Megfelel-e a Vigilia annak a hivatásnak, amelyet olvasói várnak
el ettől a folyóirattól?" Az előbbi kérdésre 85 százalékos volt a válaszolási
arány, az utóbbira 84 százalékos, tehát a nagy többség nem kerülte meg a köz
vetlen minősítést. Az első kérdésre válaszolók 29 százaléka úgy véli, hogy teljesen,
36 százaléka pedig, hogy részben képes a Vigilia kielégítő választ adni a mai magyar
keresztények legégetőbb problémáira, 7 százalékuk sdkit érő választ (nem tudja, ezt
nem lehet tudni), és 29 százalékuk válas wi nemmel. Ugy tűnik. hogy a nemmel vá
laszol ók nagyobb fele egyrészt nem tekinti ezt a folyóirat egyet len vagy legfőbb fel
adatának, másrészt túlt ontúl is neh éz feladatnak ítéli meg, hiszen a Vigilia m úkö
dését kifejező átlagosztályzat nem kevesebb, mint :~,B2.

A válaszolók 25 százaléka szerint a Vigilia jelesen vagy kitűnően megfelel hi 
vatásának. 47 százalék adott négyest, szerintük a Vigilia a lehetőségekhez ké
pest megfelelően teljesíti hivatását. 23 százalék a közepesre minösítök aránya,
akik szerint a folyóirat az olvasók által felállított kritériumolmak közepesen.
részben, iparkodva, törekvóen felel meg. A válaszolők 4 százaléka adott elégsé
ges és 1 százaléka elégtelen osztályzatot. Az olvasói törzsgárda elégedett tagjai
általában kétféle megjegyzést fűztek az elismerő osztályzatokhoz: "c~k úgy to
vább" és "csak így tovább", az előbbi az immár 51 évvel ezelőtti ars poeticára, az
utóbbi az önmagához h űnek min ósített Vigilia mai arculatára vonatkozik.

"Jónak tartom, hogy lapjuk egyáltalán létezik, hogy néha nagyon színvonalas tud lenni,
hogy tárgyilagos." (30'éves, kisvárosban élő bcncmester.)
"Életünk egyr e összetettebb. Van hitünk, amely vezéreljen, de kell valaki, hogy kifejtse
nekünk, hogy ne bolyongjunk elveszettként a kafkai kastélyben. A válasz érkezhet akár az
irodalomból, akár az etológiából, akár a filozófiából, csak meg kell találni. Ezt szeretném
megkapni továbbra is a Vigiliától." (57 éves budapesti egyetemi tanárnő.)

K. I.-T. M.
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