
Korwnk emherének érdeklődése, a hivő emberé is, elS'Ősorb,ana ma és ,a má
ban meqteroezett, vagyamából kikövetkeztethető jövő kérdés,ei felé irányul. Ar
m irányul a Vigiliáé is, anélkül azonban, hogy közben megfeledkeznénk ,arról,
amit az "egyháztörténet" tág eimezaoa alá [oqlalhatunk, Ezért ,adunk ol'vasóinknak
időről időre ilyen jellegű számokat is: olyanokat, amelyekben a tanulmányok több
ség.e 'egyháztörténeti kérdésekkel foglalkozik, egyháztörténeti kutatások eredményeit
közli. Úgy gondoljuk, nem pusztán csak azért (bár ez sem lenne mindenestül el
vetendő szempont), hogy ku~atóinkeredményeiidőnkínt a sz,aktudományi folyóira
tok természetsz,erűleg szűk,ebb körén túl is ismeretes,ekké váljanak, Úgy véljűk,

va,n ennek gyalwrlatibb értelme és haszna is.

A Zsinat megindította ,az egyházban a z a g g i o r n a m e n t o folyamatát. Ez
- ma már mind töbhen és többen rátják - nem csupán "újítás", hanem - t,alán
legalább akkora mértékben -"fölújítás": olyan szemléleté, gyakorlaté, magatar
tásé, amely eredetileg is megvolt, s aztán az idők folyamán, különféle társadalmi
és egyéb okok kinietkeztében: háttél'be SZ01'ult, sőt 0gy időre néha ki ís »eszett.
A ZSÍ1wt számos gondolatát és kezdeményezését sokan épp azért fogadták bizo
nyos belső ellenkezésSlel, mert nem ismerték eléoqé a közv,etlen előzmények előtti

előzményeket, és történeti tudatuk: (haegyált,alán volt) nem ért messzebbre a
konzervatív újskolasztikánál, esetlea ,a TricLentinumnál, Hogy csak a teqkézenjek
vőbb példám uuünink : az új liturgiával szemben v,aló kezdeti - ma már túlnyo
mórészt meghaladott - idegenkedés és a megszokott latin mellett való kardos
kotiá« bizonyáTia kevésbé lett volna "magabíztos", ha ,a latinnak éppen "ősiségére"

hivatkozók tudták volna, hogy <egy még "ősibb" gyakorlat hazánkban egyszer már
beenaedie a liturgiába la nemzetí nyelvet és lehetővé tette ,a hivő nép magy.ar
nyelvű l'észvételét. És föU,ehetőleg a "dogmafejlődés" gondolata sem tűnnék any
nyim íngerlőnelc, ha szélesebb körben és alaposabban ismernénk mind ,a 'törté
neti ténueket, mind az azokat föltáró és ér~elmező modern és régebbi irodalmat.
Egyházképünk, ,egyházélményünk a Zsinatig otuannuira statikus volt (erősebben

fogalmazv,a olyannyim 'elmerevedett), hogy a Zsinat hozt,a eqészséqes élet eque
sekben és egyes területe/ven még mindig egyrészt a nyakló nélkül való újítás, más
részt a hagyományt,ag,adás benyomását kelti. Holott szó sincs erről. Amiben élet
van, az mozoq, fejlődtk; csak a halott dolgok mozdulatlanok. A történetírás céljoa
sem a konZJerválás, a bebalzsmThozás, hanem ellenkezőleg: az élet, a növekedés fo
lyamatának szetrimel követése és tudatosítása, Ezelmek a többségében "egyház
történeti" számunknak az e,gyik vezérgondolata.

A másile úgy véljük, múltunk részletesebb ismeretél"e vonatkozólag semmiféle,
bármilyen kicsiny, vagy szűkkörű adalék sem lehet közömbös számunkl"a, A hely
történeti ismeretek fölbecsülhetetlen forrásai az 'ÚgY'llievezett "historia domusr-ok;
ahol még megvannak, földolgozásuk bi,zonyám sok hasznos ,anyagot szo/.gáltathat
n,aa társad,alomtörténet számára. Számunkban laz érdeklődő erre is t,alJálhat pél
dát és buzdítást, .

Végül, lévén szó történelemről és történetírás'ról, ,egy harmadik gondol,atot is
föl kell. vetnünk) Távolabbi és közelebbi múltunkroa oa világi történetírás rengeteg
új adatot és szempontot halmozott föl, sőt oa szintézisig is eljutott; bízvást mond
hatjuk, hogy ma már egész történelmünket más megvilágításban látjuk. Mindmáig
hiányzik ,azonban egy modern, a korábbi szemléletek sémáitól megszabadult ,egy
háztörténet. A Vi,gíUánakt.ermésZ1etesen nem föladata, hogy ,ezzel foglalkozzék. Vi
szont hasábjai mindig nyitva állnak egy-egy ilyen kiértékelő tanulmány előtt,
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