
fordításokban, hanem az eredeti nyelven), me
lyek beható ismerete nélkül nem vagyunk ille
tékesek a dologban megszólalni. Ez a kívánalom
nekik, a társadalomtudományok művelőinek "a
forrásokkal való közvetlen kapcsolat, a források
ból való kiindulás" módszertani elveként bizo
nyára ismerős. Ha azonban a forrásokkal való
közvetlen kapcsolat valamely okból nehézséggel
jár, hadd hívjam fel a figyelmet pl. Romano
Guardini, Herwegen Ildefonz, Odo Casel, Co
lumba Marmion, Maurus Wolter klasszikus
írásaira - egy részük magyarul is hozzáférhető

-, melyekkel jogunk van vitatkozni, de csak ha
jól ismerjük őket.

2. Ez egy szélesebb érvényű problémát érint.
Én, mint világi mindig is hangsúlyoztam annak
fontosságát, hogy a klérus iránti feltétlen tiszte
let és a szaktudás igazi (tárgyszerű) megbecsü
lése az a kettős pillér, melyre a hierarchia és a
laikátus kapcsolata támaszkodhat. Az új jelszó,
hogy ti. az egyháZ mi vagyunk, mind együtt,
természetesen teljesen igaz. De annál nagyobb a
világi felelőssége, minél inkább olyan kérdésben
szölal meg, mely egyházi műveltséget kíván. Az
ötven évvel ezelőtti vezető katolikus értelmiség,
professzorok, filozófusok; társadalomtudósok
nagyobb óvatossággal nyilatkoztak vallási
kérdésekről, mint a maiak, noha vallási művelt
ségük egy stabil gimnáziumi hítoktatason, az
egyetemi évek alatt szerzett teológiai kultúrán és
többségüknél egy jelentős olvasmánytapasztala
ton nyugodott. Ez a teológiai műveltség nem
szerezhető meg néhány kurrens eszmefuttatás
elolvasásával, a "Mérleg", vagy a "Szolgálat" olva
sása közben felszívott divatos gondolatok asszí
milálásával. Ugyanolyan komoly, rendszeres,
forrásokra támaszkodó alaptudás ad megfelelő

indítást, mint ahogy ezt minden világi értelmi
ségi elvárja a saját szakmája tekintetében. Ezzel
nem az egyháZéletének egészét akarom fenntar
tani egy magasabb képzettségű humán értelmi-

Számunk szerzői

ségnek! Az egyháZ életének 95%-a mindenki
előtt nyitva áll: a liturgiába való bekapcsolódás
tól a hittantanuláson, a karitatív munkákon, a
szent zene művelésén, a templom gazdasági
ügyvitelén és technikai fenntartásán át a nevelés
ügyéig - mindenkinek a maga adottságai sze
rint. A teológiai implikációjú kérdések tárgya
lásánál azonban meg kell kívánni a teológiai
rnüveltséget, Ez a megjegyzés nem annyira a
beszélgetés két világi résztvevőjét érinti, mint
ennek alkalmából egy sokkal általánosabb és
aktuálisabb problémát.

3. Végül felvethető a Vigilia szerepe egy-egy
ilyen beszélgetés közlésénél. Szívünk szerint
mindnyájan a "szabad" lapszerkesztés hívei va
gyunk. Legyen mód mindenféle vélemény
közlésére. ütköztetésére. Azonban mégis figye
lembe kell venni, hogy az átlagos hívő egy
egyháZi jellegű lapot (és a Vigiliát mindenki
ilyennek tartja) előlegezett bizalommal olvassa,
s az ott megfogalmazott vallási gondolatok
természetesen beépülnek saját eszmerend
szerébe. Arról a dologról úgy fog gondolkodni,
ahogy olvasta, mert nincs módja a kérdéseknek
igazán utánajárni. Ezért nagyobb a szerkesztő

felelőssége, mint bármely más lap esetében, vagy
mint ugyanazon lap kulturális rovatainak eseté
ben. Amellett egy ilyen beszélgetésben sok az
esetlegesség. Magam is tudom, hogy a "magyar·
ság - kereszténység" kerekasztal-beszélgetés
ben elhangzott rnondataímat a Vigiliában vissza
olvasva inkább szégyenkeztem. mint örültem. A
gondolat kiérleltsége és a megfogalmazás szintje
egyaránt veszélybe kerülhet egy ilyen "ki tudja,
merre kanyarog" beszélgetés közben. Márpedig
éppen a Vigilia januári számában szögezte le
Vásárhelyi Miklós írása, hogy a folyóirat legdi
cséretesebb hagyománya mindig is a megalkuvás
nélküli színvonal volt.
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