
érteni szeretne - világnézeti és vallási hovatartozástól függetlenül -, akik érdeklődéssel

figyelik munkánkat; akiknek fontos az egyház és a kereszténység dolga itt és most: a világ
gal s az országgal való kapcsolata éppúgy, mint a párbeszéd eleven ügye; akikkel - ha nem
is osztozhatnak tennivalóinkban - összefűz minket az egyetemesség, a hazaszeretet és a
humanitás gondolata." '

Ami a tematikát illeti, a lap vállalja a Sík Sándor és Rónay György által reá bízott örök
séget: a katolikus irodalom színvonalas múvelését, a dialógus továbbfejlesztését, a katolikus
mozgalmak és intézmények múltjának ismertetését és érték~lését, és számos más világné
zeti téma megbeszélését. Ezek közül is elsőbbséget ad a II. vatikáni zsinat tanításainak, és
arra törekszik, hogy jövőben megjelenő számait is a Zsinat szelleme hassa át. Ennek jegyé
ben kívánja szolgálni a Lékai László bíboros vezette magyar egyházi megújulás ügyét.

A dialógus folytatása korszeru' gondolat, melyet nem kisebb személyiség szorgalmaz,
mint II. János Pál pápa, aki a múlt évi béke-világnapra kiadott felhívásában biztatást adott
a dialógus felvételére, egyúttal meghatározta a korrekt dialógus szabályait is. Egyébként
ugyanilyen szellemben írt erről Cserháti József püspök is lapunk 1982. májusi számában
"Párbeszéd a világgal" címú értekezésében. A Vigilia tehát mindig keresztény identitásának
feladása nélkül bocsátkozott dialógusba. Mindezeket a dialógust folytató partnereink is
elismerték és viszonozták. A neves marxista történész, Gergely Jenő így ír erről: "A dialógus
eszmei alapjairól" címü tanulmányában Hegyi Béla Hitek, választások kötete kapcsán: "A hi
vő katolikus tudóstól, publicistától és közéleti embertől a marxisták sem várják el, hogy
mondjon le világnézetéröl, hiszen a partnerség egymás nézeteinek tiszteletben tartásán
alapul. Ha pedig elfogadjuk partnerünk világnézeti alapállásának tisztességét és megértjük,
hogy a más világnézet nemcsak elválasztó elem lehet, hanem tartalmaz összekötő szálakat
is, - amiket Hegyi Béla könyve segít felfedezni az erkölcs, a kultúra, a történelem és az iro
dalom régióiban -, akkor az egész társadalom előrevitelének közös ügyén munkálkodha
tunk, a· szellem régióiban is." Gondolatait ezzel a mondattal fejezi be: "A tisztességgel nem
fér össze az elvek feladása, a párbeszéd nem jelenti a másik térdre kényszerítését, a dialó
gus nem válhat süket emberek monológjává a "jövő zenéjéröl-" (Műhely, 1982/4. 74. o.).

A Vigilia gazdag programjának megvalósításához jó munkát kíván s a katolikus sajtó min
den munkására Isten áldását kéri az új esztendőben az

Actio Catholica.

Bálint Bánk versei

TUDÁS

Tágulnak ismereteim
egyre nagyob körben tévelygek.

A PARASZOLVENCIÁT
KAPÓHOZ

Mit szálnátok, ha egyszer pénz helyett
szeretet lenne a borítékban?

MODERN KOR

Félünk,
hát kulcsra zárjuk
és lelakatoljuk a bejáratot
Még így is félünk.
Míg valaki ránk nem töri az ajtót.
Akkor megadjuk magunkat
gyilkosnak és szeretteinknek egyaránt.
Már Jézus is csak így tud bejönni mihozzánk:

.\

RENDELTETES

Kinyitni, mint a könyv
Becsu.kódni, mint az ablak
És tűrni, mint az elítélt
Isten kegyelmét.

3


