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AVigilia Nyíregyházán
Egy folyóirat életében mindig sokat jelent az olvasókkal történő találkozás .. sokat jelent, mert tu
lajdonképpen az értő kritika, a higgadt vagy szenvedélyes reflektálás a szerkesztői munkára, az el
hangzó ötletek és javaslatok viszik előre a lapot a maga útján, vagy - ha a vélemények közt az el
utasító birálat kap erősebb hangsúlyt - némi önkorrekcióra, céljai felülvizsgálatára kényszeritik,
Keresztény világnézetünkböl következik, hogy az önmagunkkal való szembesülésre állandáan szűk

ségünk van.
1982. május 24-én Vigilia-estet rendezett a nyíregyházi kultúrpalotában a Hazafias Népfront

Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottsága és a Megyei- Városi Művelődési Kozpont, OA kamaraterem
zsúfolásig telt nézéterén a.népfront helyi vezetőin és a művelődési ház képviselőin kivül megjelent
Gyúró Imre, a megyei tanács elnökhelyettese. Lapunkat az esten Hegyi Béla főszerkesztő, Bálint
B. András szerkesztá, valamint Kerényi Grácia és Vasadi Péter képviselte, Az eseményről hirt
adott a Magyar Nemzet, a Kelet-Magyarország, a Magyar Rádió nyíregyházi stúdioja, a Magyar
Kurír és az Új Ember is.
. Hegyi Bélafőszerkesztőbevezetőjeután - amelyet az alábbiakban teljes terjedelemben közlünk

-Márai Enikő és Erdélyi György színművészek tartalmas lírai-prózai műsort adtak elő, amelyben
Sík Sándortól Rónay Györgyig, Pilinszky Jánostól Vasadi Péterig , Simone Weiltől Teilhard de
Chardinig megszólalt mindenki, akinek a folyáirat munkájában és szellemiségének kialakításában
szerepe volt és van. Faragó Laura énekesnőErdélyi Zsuzsanna népi imádság-gyűjtéséből adott elő

néhány szép darabot, Szabados György jazz-muzsikus, zongoraművészpedig egy Bartok-motivum
ra komponált improvizációját játszotta el.

A műsort író-olvasó találkozó követte. Kérdések hangzottak el a Vigilia kulturális, politikai és
vallásijelentőségéről, a lap előfizetőinek és olvasóinak társadalmi hovatartozásáról, afolyóirat elő

állításának technikai és tartalmi kérdéseiről, a terjesztés zökkenőiről. Az érdeklődőknek a szer
kesztőség képviselői igyekeztek kimerítő válaszokat adni.

"A Vigilia több évtizedes -.Js hagyományaiból szervesen következő - mottája: a dialógus, a pár.
beszéd a különböző világnézetű emberek között a haza, mindannyiunk javára - irta tudósításában
az Új Ember. - Ennek jegyében fogant a lap ez évi 5. száma is, melyben Szabolcs-Szatmár 'megye
gondjairól és eredményeiről szolt, s ennek jegyében került sor erre az estre is."

Kedves Vendégeink! Kedves Barátaink!

Szép hagyományt elevenít föl ez a mai Vigilia-est a Hazafias Népfront Megyei Bizottsága és a
Megyei-Városi Művelődési Központ rendezésében. Több mint harminc esztendővel ezelőtt, ép
pen itt, az akkori Korona szálló nagytermében tartotta a lap hosszú ideig utolsó nyilvános ren
dezvényét, a magyar irodalom és újságirás olyan kiválóságainak közrernűködésével,mint Rónay
György, Thurzó Gábor, Pilinszky János, Doromby Károly és Kunszery Gyula. A Vigilia idei
májusi száma jó alkalmat teremtett ahhoz, hogy most ismét találkozzunk a megye és a város kö
zönségével. tisztelőinkkel és barátainkkal, a párbeszéd híveivel.

A Vigilia hamarosan az ötvenedik évfolyamába lép. Kevés folyóirat mondhatja el magáról,
hogy ezt az ötven esztendőt tisztességgel, az eszményeihez való következetes hűséggel s a felada
taihoz mért felelősséggel éIte meg és küzdötte végig. Holott életének két olyan szakaszáról is tu
dunk - a negyvenes évek derekán és az ötvenes évek elején -, amikor könnyebb lett volna áldozni
a pillanatnyi sikerekért, elismerésért a célok, elvek, törekvések javából, engedni a hatalom szorí
tásának, mint becsülettel ragaszkodni a folyóirat programjához. A Vigilia azonban nem ment

. bele méltóságán aluli kompromisszumokba, nem volt adu senki kezében, olykor vétett, súlyosan
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tévedett, de nem vált árulóvá. Emiatt 1944 tavaszán betiltották. vezetői a Gestapo feketelistájára
kerültek, míg a személyi kultusz idején példányszámát a minimálisra csökkentették, terjesztését
akadályozták, szerkesztőit pedig átmenetileg rendőri felügyelet alá helyezték.

A Vigilia újból és igazán az elmúlt huszonöt évben talált magára végérvényesen, amikor a
meghirdetett szövetségi politika talaján fejlődésnek indult a nemzeti egység társadalmi program
ja. Hivatásának betöltésében sohasem segítették a körülmények, a történelmi szükségszerűségek
jobban, mint jelenünk ben, a szocializmus megvalósulásának korában. Olyan feltételek között
dolgozhat, amikor a társadalom előremutató,progresszív erői - túl a megújulás sok buktatóján,
próbáján, ellentmondásán - nemzeti egyetértésre törekszenek és a véleménycsere. a dialógus
folytatását az ország mindennapos gyakorlatává teszik. Az a baloldali szociális elkötelezettség,
amely a Vigilia szellemi munkásságának kezdetektől fogva jellemzője volt, napjainkban kapta
meg azt a reális hátteret, azt a valódi töltést, mellyel a hazai haladás fő irányát erősítheti, a pár
beszédet a cselekvés szintjén támogathatja. Eredeti célkitűzéseit, sajátos szerepét, autonómiáját
- a megváltozott társadalmi viszonyok között - nemcsak hogy megőrizte, hanem továbbfejlesz
tette és kiteljesítette a magyar állam és egyház közeledésének, jó kapcsolatainak előmozdítására,

a hivő és nem-hivő értelmiség műveltségének, látókörének gazdagítására, a különböző világné
zetű emberek egymásra találásának, a nemzeti önismeretnek érdekében. Mindig szorosan kö
tődve az egyházi vezetés útmutatásaihoz és tanúságtételéhez.

Ebből következik, hogy a dialógus számunkra mindenekelőttegymás kölcsönös megértését, a
vélemények megbecsülésének és szabadságának érvényesítésétjelenti, hogy ki-ki időben megejt
hesse a társadalmi változások során gondolkodásában szükséges korrekciókat; hogy egy közös
szellemi és társadalmi haszonnal kecsegtető szocialista demokráciát és olyan dialógus-kultúrát
honosítsunk meg, amely a társadalom minden tagjában folytonosan növeli az együttműködési

készséget, az egyetértést a legfontosabb dolgokban. Ugyanakkor azonban ezek a társadalmi
színtéren lejátszódó pozitív folyamatok elő kell hogy segítsék a kereszténység integrálódását,
ember és vallás, hít és társadalom viszonyának újragondolását, valósabb értelmezését - ahogy
ennek ma már számos jeIét tapasztaljuk - a közös otthont építő emberek közös praxisának ter
mészete szerint. A magyar társadalom minden rétege felismerte, világnézetre való tekintet nél
kül, hogy ha mi magunk, ebben a kis országban 'nem tudjuk megvalósítani a különböző világné
zetek, vallások és meggyőződések békés, vitázó és alkotó együttélését, ha mi magunk nem tudjuk,
megteremteni a párbeszéd biztató és energíát felszabadító feltételeit, mit várhatunk nemzetközi
tanácskozásoktól, hatalmaktárgyalásaitól és igérgetéseitől? Hihetünk-e akkor a világnak, és
hisz-e nekünk akkor a világ?!

A Vigilia az eltelt húsz-huszonöt évben töretlenül hirdette az emberi és közösségi megfelelés, a
társadalmi egymásrautaltság gondolatát a hivők és nem-hivők partneri szerepének és türelmes
együtt munkálkodásának szószólójaként. A két évtized alatt több ízben is foglalkozott Szabolcs
Szatmár megye gondjaival, eredményeivel,hivők és nem-hivők összefogásának rangos példáival,
az állam és az egyház helyi képviselőinek gyümölcsöző tevékenységével. Mert ez a nyitottság
mindig kölcsönös volt: a Vigilia messzemenően értékelte és támogatta az itt folyó társadalom- és
egyházépítő munkát, a megye és a város vezetői pedig értékelték és becsülték, amit a lap végez.
Lépten-nyomon tapasztalhattuk, hogy komolyan veszik a szövetségi politikát, mindenütt készek
a dialógusra, és azadódó nehézségeket, az ellentmondásokkal járó feszültségeket is bátorító mó
don igyekeznek megoldani. A kölcsönös érdeklődésnekés tiszteletnek szép megnyilvánulása ez a
mai Vigilia-est is. A Vigilia szerkesztői, munkatársai, barátai és olvasói nevében szeretnék érte
köszönetet mondani a megye és a város vezetőségének,a Hazafias Népfrontnak, valamint a Mű
velődési Központ igazgatójának és dolgozóinak.

781


