
Hans-H. Hücking Ismert német katcll
kus publicista másfél oldalas cikkben
rnutatta be a Vlgíllát a német olvasók
nak a Publik-Forum szeptember 22-i
számában. (A Publik-Forum az 1971 év
őszéri megszűnt Publik utódorgánuma,
amelyet az egykori Publik olvasók eg}"
részének anyagi hozzájárulásából tart
fenn és jelentet meg a Publik munka
társainak egy csoportja.) Bemutató cik
kében Hűeking röviden ismerteti a Vi
gilia történetét. bemutatja a szerkesztő

ség tagjait, majd szó szerínt ezeket írja:
"A Vigilia funkcióját a szerkesztőség

nemrégiben programatíkusan így fogal
mazta meg: Nem gettó vagy rezervátum,
hanem kísérlet arra, hogy a magyar ka
tolicizmuson belül intellektuális befo
lyást gyakoroljanak. hogy ezáltal olyan
poziciót biztosítsanak a katolikusoknak
a szocialista társadalomban, amelyért
vállalni lehet a felelősséget. Ez annál is
inkább szükséges, mert a magyar egyház
valójában még míndíg nem dolgozta fel
az 1945-ben bekövetkezett társadalmi
változásokat, hiányzik a filozófiai és teo
lógiai reflexió a konkrét magyar való
ságra, és ennek folytán a kellő útmuta
tás is a keresztények számára."

A cikkíró több, a Vigiliában megjelent
tanulmányból, beszélgetésből idéz és kü
lön felhívja a figyelmet az 1972 évi
márciusi számra, mely a szexualitás, a
család és a társadalom kérdéskomplexu
mával foglalkozott és amelyben marxis
ta és keresztény írók szabadon és mín
den apologetikus tendencia nélkül "a
barátság jegyében" együttesen keresték
a nagyszámú művi vetélések, válások és
öngyílkosságok, a magyar népi demokrá
cia számára nyomasztó kérdésének meg
oldását. Ismerteti Hűeking röviden azt
a rnűhely-beszélgetést, amelyet az Élet
és Irodalom munkatársa folytatott a Vi
gilia szerkesztőségének tagjaival. Majd
ezeket írja: "Egy katolíkus folyóiratnak
ilyenfajta társadalmi és egyházkritikai
koncepciója nem talál osztatlan elisme
résre. A régebbi olvasók közül többen le
morzsolódnak, Az inkább konzervatív
beállítottságú katolikusok visszariadnak
a nyílt vitára irányuló kezdeményezés
től. Papi gyűléseken nyiltan is elhangzik
a modernizmus vádja a Vigiliával szem
ben.

"Ki olvassa a Vigiliát? - veti fel vé
gül a kérdést Hans-H. Hűeking. - Em
pirikus adatgyűjtés híján nehezen le
hetne választ adni a kérdésre, milyen az
olvasótábor összetétele. A szerkesztők

véleménye szerínt a új előfizetők zöm
mel olyan fiatal értelmiségiek, akiknek
az egyházhoz tartozása esetleg nem egé
szen egyértelmű, de mindenképpen olya
nok, akik felelősnek érzik magukat a
társadalomért."

•
A Katolikus Értelmiségiek Nemzetkö

zi Mozgalma, valamint a Nemzetközi
Katolikus Diákmozgalom szeptember 27
től október 2-ig rendezte közös konfe
renciáját a Párizs közelében fekvő Chan
tlllyban. A konferencián, amelynek Eu
rópa tizenkét országából közel 90 részt
vevője volt, magyar részről és a Vigilia
képviseletében Doromby Károly vett
részt. A konferencia témája a Transition
des generatíons, vagyis a nemzedékek
közötti átmenet volt. Nem a generációk
közötti konfliktusról folyt a vita, hanem
arról, hogy melyek azok az értékek, ame
lyeket korunk emberének az utána jövő

nemzedékek számára tovább kell és to
vább is érdemes adnia, és hogy ezt a to
vábbadást mílyen mértékben teszik le
hetővé, vagy akadályozzák az olyan in
tézmények, mint a család, az iskola, az
állam, az egyház stb.

•
A Magyar Nemzet 1972. október l-i,

vasárnapi száma cikket közölt Ruffy
Péter tollából "Utazás az anyanyelv kö
rül" címmel. Ebben a szerző példákat
említ a külföldi magyar nyelvtudomány
gyűjtőmunkáira vonatkozólag, és többek
között azt fejtegeti, hogy a hazai ma
gyar nyelvet mennyiben és miben gaz
dagíthatja más országok magyar nyelv
kincsének, magyar nyelvjárásainak is
merete. Cikkének befejező részében a
következőket írja: ..Ami pedig a hazai
nyelvápolás állapotát, gondját, feladata
it illeti, egyik jelentős megnyilatkozása
a Vigilia című folyóirat Lőrincze-inter

júja ... Hegyi Béla, a lap munkatársa
tizenegy oldalon át foglalkozik Lőrineze

munkásságával, Lőrineze pedig kifejti
valóságos ars poetica-ját. Az Édes anya
nyelvünk szerzője, az ilyen című rádió
sorozat írója napjaink legnagyobb hatású
és legnépszerűbb nyelvművelője, nyelv
ápolója itthon és az egész magyar nyelv
területen. Amerikai útja után ítélve, az
amerikai magyar ajkú emberek között
is." A továbbiakban Ruffy Péter elem
zően értékeli az interjú megállapításait
és cikkét az interjú mottójaként válasz
tott Kosztolányi-idézettel zárja.


