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Az év végén sok és sokféle mérleg készül. Egyesek, családok, hiva
talok, üzemek, de a népek is mérleget készítenek: Megnyugtat6 érzés, ha
a mérleg pozitív. Elgondolkoztat6 és sokszor ijesztő is, ha a mérleg ne
gatív. A legfontosabb azonban, és ezt a becsület kívánja, hogy a mé1'leg
mindig őszinte legyen. Oszinte legyen akkor is, ha nem pozitív.

Amikor az új esztendő beköszöntével, az előző év mérlegén túl, ke
gyelmet, áldást és békességet kívánunk embertársainknak, ezekben a j6
kívánságokban benne van mindaz az új elhatározás, amely arra lendít
bennünket, hogy az új esztendő semmiképpen ne záruljon majd negatív
mérleggel. Arra lendít bennünket, hogy amennyiben az elmúlt év is eredmé
nyesen zárult, úgy eredményeinket ne csak megtartsuk, hanem növeljük is.

Az új esztendő sok jeles napot tartogat számunkra, amelyeknek mélt6
megünneplése nemcsak kötelesség, hanem öröm is számunkra. Az év indulá
sánál csupán megemlíteni szeretnénk, hogy 1970 hazánk felszabadulásának
25-ik évfordulója. Biztos vagyok benne, hogy kellő helyen, módon és idő

ben, hivatott ajkak és tollak fognak megfelelő formát találni ennek a hivő

emberek számára is oly jelentős évfordulónak megünneplésére. De éppen úgy
biztos vagyok ab.ban is, hogy hitünknek, világnézetünknek évforduló.ját, amely
ma is oly szorosan kötődik életünkhöz, ugyancsak hasonlóképpen és méltón
megünnepelhessük.

Lapunk harmincöt esztendeje vigilál. Ez a harmincöt esztendő tolmácsolása
volt, és az ma is, a katolikus szellemiségnek, értelemnek és léleknek. Sze-:
retnénk, ha ebben az évben is ezek az értékek képeznék alapját munkássá
qunkmak. Kár lenne véka alá. rejteni azokat az értékeket, amelyek olyan sok
szellemi örömet okoztak a lap olvasóinak. Ez nem dicsekvés akar lenni.
Ismerjük, tudjuk a fogyatékosságokat is. De talán nem szerénytelenség, ha
azt mondjuk, hogy a mérleg mégis pozitív. A. lap hasábjain a múltban is jelent
keztek a szellem hazai és külföldi nagyságai. Jelentkeztek olyan
tehetségek, akik már indulásukban ís megmutatták, hogy érdemes
velük törődni, gondolataikra felfigyelni. A "Vigilia" vigilál. Odafigyel
minden jelenségre, amely közvetlenül vagy közvetve érinti a hivő embert.
Odafigyel egyházunk életére is. A II. vatikáni zsinat után sokan olyan uta
kat keresnek, amely utak nemcsak újszerűek,'" hanem egészen biztosan nem
is időt állóak. A gondolkodó hivő ember nem az újt61 fél, hanem az új kön
tösébe öltöztetett, de sehova nem vezető tartalmatlanságtól. Lapunk soha
nem haihászta és nem is fogja hajhászni a szenzáci6kat. Világosságot akar,
tisztaságo t akar, értelmet akar, gondolatokat akar ébreszteni, de úgy, hogy
ezek mindig lwtolikusak legyenek. Lehet és kell is dialogizálni. Sem megér
tés, sem tisztulási folyamat nem képzelhető el dialógus nélkül. És dialogi
zálni nemcsak egymás között kell, hanem becsületesen és őszintén azokkal is,
akik ugyan a humánum talaján állnak, de világnézetük nem a mi világné- .
zetünk. Ha egyházunk életét ma vizsgáljuk, sokszor úgy tiinik, mintha min
den forrásban lenne. Ez igaz is, meg nem is. A hit letéteménye és az alap
v.ető erkölcsi normák változatlanok. Világosan kell látnunk, hogy ezek nem
csak most, hanem a későbbiek folyamán is változatlanok lesznek. Miről van
hát sz6? Csupán arról, hogy mindaz. ami a ma embere előtt egyszeruen ér
telmetlen, amelyen túlhaladott maga az egyházi élet is, adja át helyét annak;
ami a meg nen: változtatható kinyilatkoztatás mellett jobban szolgálja. az
emberek örök üdvösségét és földi boldogulását is. Ilyen szellemben b~szél

hetünk egyházunk h::"/adásáTél. és l:nner~ kDfényesebb bizonyítéka, hogy VI.
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Pál pápa is, amikor a leghatározottabban és [élreéríhetetieniit védelmezi a
hitletéteményt, ugyanakkor bátran, az igazság tudatában száll síkra azok mel
lett a változások mellett, amelyeket; nem értenek, de nem is értaetnek meg
azok, akiknek erre nincs megfelelő kategóriájuk.

Téves nézet lenne, ha például az 'Új liturgiában c~upán a nyelvi és kiil
sőségbeli változásokat vennénk észre. Ha az 'Új liturgia csal" annyit jelentene,
hogyaszöveget a nép nyelvén, s így természetszerűleg jobban, érthetőbben

mondjuk, és ha a megújuló szentmisében csak azt látnánk, hegy a történelmi
fejlődés folyamán rárakódott és a lényeggel semmiképpen össze nem függő

részek a szentmiséről leválasztódtak. Sokkal többről van itt szó. Az
egész új liturgiának minden nap tanítania kell és a legmagasztosabb áldozat
révén kell megértetnie a hivő emberrel, mit jelent ez a kifejezés: katolikus
vagyok.

Az új esztendőben egészen bizonyosan minciig újabb es újabb mo men
tumok fognak felmerülni, amelyek közelebb visznek bennünket a hitleté
temény usztultabb és, amennyire ez az emberi elme számára lehetséges,
világosabb megértéséhez. Egyet azonban nem szabad elfelejtenünk: mi akkor
is hitről fogunk beszélni, amikor egyik vagy másik kérdésben sok vita és
vajúdás után nagyobb lesz a világosság. Nem képzelhető el ugyanis, hogy az
emberi elme bármilyen mélyen hatoljon bele a vegtelenbe és az abszolútumba,
akár az egyiket, akár a másikat úgy oldhassa ,meg a maga számára, mint
ahogy sok más jelenséget az idők folyamán megoldott.

A "Vigilia" az elkóvetkezendő időkben is módot foy találni arra, hogy
a maga eszközeivel segítséget nyújtson a legnehezebb kérdésekben is a ke
resni, gondolkozni és megközelítem akarokmale. A címben azt mondtuk,
hogy az új esztendőben kegyelmekben gazdagon szeretnénk élni. A kegyelem
aJándék. Istentől jön az emberhez. Az ember dolgozhat, munkálkodhat, aka
dályokat gőrdíthet eL a kegyelem útjábol, de lényegében mégis a teremt
mény alázatosságával kell ezt az ingyenes ajándékot várnunk. Az is egy
házunk tanítása, hogy Isten senkilől sem tagadja mer; kegyelmét, ha az
ember igényt tart rá és nem gördit a kegyelem útjába akadályokat. Isten
kegyelme természetszerűleg az egész embernek szól. At és átjárja lényünket,
legbensőbb énünket, munkánkat, alkotásainkat. egyszőval 'mindazt, ami
bennünket méltóvá tesz az elnevezésre: ember. Ez az isteni kegyelem egyben
életünk áldása.

Mínden ember, hivő és nem hivő egyaránt, abban reménykedik, hogy az
új esztendő boldog lesz számára. Reménykedik abban, hogy még a negatív
rnérleget is kílehet és ki fogja Javítani. Jó ez a reménykedés. Nem is
lennénk emberek, ha ez nem volna rneg bennünk. Jó ez a boldoqsá~Jvárás

is. Szűkséqe van rá az embernek. Az ember nem keserűségre, nem remény
tdenségre, nem lelki és fizikai szenvedésekre van teremtve. Ez ellentmondás
lenne a teremtő Isten emberszerető szándékával szemben. Persze a boldog
ságvárás önmagában csupán érzelmi kategória, ha az ember nem tesz meg
mindent a boldogság elérésére. Ogy érezzük, hogy az új esztendő nagy mun
kát, felelősséget ró reánk. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy megvannak
a boldogságkeresés és elérés lehetőségei is. Ennek első és legfontosabb felté
tele, hogy megmaradjon, sőt sokkal. biztonságosabb legyen mindnyájunk szá
mára a béke, amelyet mi katolikusok különösképpen is kívánunk. az új év
elsii napján, hiszen a Szeniatua ezt a napot nyilvánította egyszer s min
denkorra a béke napjává.

A "Vigilia" vigilál. Munkálkodik azért, hogya szellem, a lélek, az em
ber mindinkább méltóságának megfelelően élhessen és dolgozhasson. A
"Vigilia" minden szolgálatot teljesítő munkatársa szívből kívánja, hogy az
új esztendő kegyelmekben gazdag, áldásos legyen, és a biztonságos béke el
érésével adjon egyházunknak és egész magyar népünknek egyre szebb, nyu
godtabb és gazdagabb életet-.
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