gyar irodalmi folyóirat" - ami bizonyára nemcsak esztétikai, hanem világnézeti minösítést is jelent.
A lap ajánlása kapcsán az irodalom mellett sokan még két témacsoportra hivatkoznak: a mai élettel, társadalmi problémákkal foglalkozó, zömükben szociográfiaiszociológiai írásokra (8%) és a családdal, ifjúsággal, neveléssel kapcsolatos cikkekre
(7%). Az irodalmi és teológiai értékekre hivatkozás az életkor emelkedésével egyre
rítkul, szaporodík viszont a társadalmí kérdések, a hit és a vílágnézet emlegetése. Sajátos módon a Vigilia ajánlásakor a teológiai kérdések inkább a világi értelmiségiek,
a közvetlenül gyakorlati hittel kapcsolatos kérdések főként a papok számára tűnnek
meggyőző érvnek. (Vagy csupán a szóhasználat kűlőnbőzöségérölvan szó, ami valójában azonos tartalmat takar?)

Összefoglalás helyett
A Vigilia kérdőívét visszaküldö több mint ezer ember sokféleképpen fejezi ki a folyóirat iránti nagyrabecsülését. Legtöbbjük megőrzi, elteszi a lapot, vagy rendszeresen
továbbadja másnak. Van, aki ajánlja. Van, aki nélkülözhetetlennek tekinti a társadalom valamely csoportja számára. Hivatásának körvonalazásakor igen nagy feladatok
ellátását várják tőle. Mindez a bizalom jele, noha nyilvánvaló, hogy egyetlen havi
folyóirat nem veheti át a nem létező keresztény ifjúsági, családi, női, népszerű stb.
sajtó szerepét. A többi feladat is nagyra van méretezve. Egyetlen folyóirat nem vállalhatja magára a kereszténység közvetítését hívőknek és nem hívőknek, a keresztény
kultúra jövőjének biztosítását, az értelmiség összefogását és sok egyebet. Pontosabban: önmagában, egyedül képtelen erre! Ahhoz, hogy hivatásának eredményesen
megfelelhessen. segítökre. kőzremúkődökre, vele együtt gondolkodókra van szüksége. - Hogya virrasztást ébresztés követhesse!
K. I.-T. M.

TŰZ TAMÁS

Jövendölés
Lándzsa helyett a görbe sarló
és ekevas a kard helyett
csatamezőn a dús aranylo
gabona vet kereszteket

ringatja el a vágyó lelket
valami más elrendelés
ős-rossz helyett az egyre szebbet
kívánja sziv keresi ész

így lesz a végső szent időkben
jövendölte lzaiás
Istenhez térnek egyre többen
s a bűn helyett valami más

kisiklott bolygok visszatérnek
ahonnét származott az ív
fókuszára a tiszta térnek
ahová lsten visszahív
az ajtón valaki kopogtat
nem lehet más csak Ö csak Ö
kinek szavára élednek a holtak
és megszelal a néma kő
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