
Látlelet és dialógus
A Vigilia — legjobb hagyományait folytatva — a változó külső kö-
rülmények között is folyamatosan keresi a párbeszéd lehetőségét és
módjait egyház és világ, hit és kultúra között. A Hit éve alkalmából
— Bábel Balázs érsek ötlete nyomán — pályázatot hirdetett A keresztény
hit szerepe Európa mai és holnapi kultúrájában címmel. Az ilyesféle pá-
lyázatok általában a fiatalabb korosztályt serkentik alkotásra, itt azon-
ban a legrangosabb keresztény gondolkodókat is megszólította a lap,
hogy ilyen módon vegyen részt az „újra evan ge lizáció” programjában.

Kettős feladatra szólt a felhívás — mindkettő külön-külön is ha-
talmas szellemi erőfeszítést kíván: a teológia és a tanítóhivatal szint-
jén is több kísérlettel találkozhatunk Európa-szerte. Egyrészt — a II.
Vatikáni zsinat kezdetének félévszázados jubileumára is emlékez-
ve — készüljön reális látlelet az egyház helyzetéről korunk Euró pá -
já ban. Hogyan fonódott össze a kereszténység és az európaiság két-
ezer éves története, és hogyan jutott el a mai helyzetig? A századok
során hogyan épültek be a keresztény elvek az Európát meghatározó
értékvilág alapjaiba, s ezek az értékek hogyan indultak sorvadásnak
azóta, amióta Európa egyre jobban elszakadt keresztény gyökerei-
től? Milyen tanulságok adódnak ebből az új helyzetből az egyház szá-
mára, mi a szerepe az egyháznak a ma Európájában?

A látlelet cselekvésre sürget. Az egyház lényege szerint missziós,
a misszió mai formája pedig a dialógus, amint ezt az utóbbi időben
több tanítóhivatali megnyilatkozás is leszögezte. A második kérdés
tehát ez: hogyan kezdhet az egyház párbeszédet a mai európai kul-
túrával? Mit tanulhat az idők jeleiből? Hogyan tud segíteni az elve-
szett vagy elbizonytalanodott „európai értékek” újra fölfedezésében
és megszilárdításában? Hogyan tudja felkínálni korunknak az Evan  -
géliumot? Hogyan tud együttműködni minden jó szándékú emberrel
egy új humanizmus megteremtésében, egy igazságosabb és testvé-
riesebb, a szeretet kultúrájára épülő világ kialakításában?

A pályázat nem várt sikerrel zárult, hiszen hatvannál több pályamű
érkezett, közülük tucatnyi magas színvonalú írás. A bírálóbizottság
(elnöke Bábel Balázs, tagjai Hankiss Elemér, Jelenits István, Jókai An -
na, Lukács László, Mezei Balázs, Puskás Attila) több fordulóban ér-
tékelte a pályaműveket, és alapos megfontolás után választotta ki
a három legjobbnak tartott művet. Számunkban ezeket az írásokat
közöljük. A bírálók egyöntetű véleménye szerint azonban több írás
is publikálásra méltó, hiszen számos érdekes és megfontolandó szem-
pontot vetnek fel; ezeket a lap a későbbiekben közölni fogja.

A nyilvános eredményhirdetésre és díjkiosztásra mindenkit meg-
hív a Vigilia: 2013. február 5-én 15 órára a Sapientia Főiskola díszter-
mébe. Ennek keretében a díjnyertes dolgozatok írói ismertetik téziseiket,
amit pódiumbeszélgetés követ.
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