
VIGILIA
AVigilia postájából
Ezt a folyóiratot tényleg nem lehet az úgynevezett egyszerű
embereknek eladni . Ahogy ezt számta lan plébá nos pan a
szolja. Dc hála ls te nnek ne m I ~ J.. ..:II. :\ 1 al egyszerű e rn
ber . akinek a Vigilia ..mag as". az ne is aka rja megvenni.
és a nnak nem is szabad kin álni elad ásra , meg vétel re. Az

az ..egysze rű" ember ugya nis amúgy sem olvas . Mást sem.
Annak nem a Vigilia maga s. ha nem a nnak egy közbenső

lé pcső hiányzik . amit sem miképpen sem a Vigiliána k kell
pótol ni. Miért kéne a Vigiliának valammny i h i vő em ber
igén yét kielégiteni? Legyen esak a Vigilia az. a minek
indu lt . és a mi a 40-es évek végén valóban vo lt. Ne akarjo n
más lenni. és ne vegye magúra minda zt a keresztet . a mi
a magyar tár sad alom tö bb évszá za d os elmarado ttság áb ól
eredcztct hetőe n lecsapódik a mai magyar kat ol iku s életben
is. Ne akarja. mert nem tudja helyrehozni hián yos és torz
nevelte tés ünket. Didak tik usa n. A szinvona lból azo nba n
nem szabad leadn i. Nincs ké tfé le min öség. Nincs szo
cialis ta és ka pi ta lista cipőtal p . Beáz óés vizá lló van. Ni ncs
kétféle irodalo m: fehér és romlott. Jó irodalo m van . és
gye nge irodalom van. És ha gye nge egy mű iroda lmilag.
teljesen mindegy. hogy az egyhá z vagy a púrt elveit
..hirdet i". Egyformán hat ástala n.

Igenis sz üks ége van a betűve tő magy ar hivőknek - szinte
nagyképűségnek érzem mondani az t. hogya katolikus
magyar értelmiségnek - a Vigilia szinvonalára . Hát le
gy ünk őszi n t é k, ha el aka runk igazodni a mai ma gyar
kön yv- és fo lyóir atkiadás boz ótjúban. a kko r legalább
a nnak szintj én kell tájékozódni h ivő emberként is ! Hiszen
a pl ébánost ól nem várhatom és a mis ét ől , a prédikációtól
nem is azt várom . hogy tájék oztasson engem a ma i
teológiai . irodalmi. m ű vészeti és tudomán yos élet áll ás
pontjáról. felfedez é s ér ől . Ha a Vigilia nem lenne. honnét
tud ha tnám én. a vidéki gyal ogos templombajáró . hogy
húny púr nyolc kalács '! Hogy ki mindenki van itt hivő

ember ebben a világba n'! Hogy kit é rdemes meghall ga t
nom. még kéte lyeiben is'!

Én egyidős vagyo k a Vigiliáva l. És karnnszkorom leg
gyönyörűbb eszmé lései estek egy be. vagy éppenséggel
keletkeztek. születtek a Vigilia 1947-4 8-4 9-es száma ib ól.
Am iko r nem az álla mi sajtó bó l. han em csa kis a Vigiliá bó l
értes ülhe ttem a legújabb kozmogó nia i el méle tekről ! Azóta
persze más lett a tud o mán yos élet. illet ve a publikác ió.

Ma az t kerese m a Vigiliáb an . hogy a szám talan elm élet
bői mi á ll legközelebb az én teol ógusaimhoz? Melyik fér
össze legink ább hitemmel '! Amit majd persze kib ogozunk.
de most még gu banc .

A XX . század vége felé és közel az ö tvenhez. a rró l
szeretnék hall a ni. hogy a génsebészetről vagy a ter hesség
a latt fölismerhető te rhel t ségről mi a véleménye egyházam
nak '! Hogy mit gondoljak a mai magyar pa sztoráció ról '!
Hogy mivel szá moljak. vagy mit tehetek az 5-10 év múlva
katasztrofálissá v áló paphiá ny leküzdésére '! Vagy mit
mondhatok az Egymásra nézve cim ű film problematiká
jár ól '! Tényleg probléma ez '! Vagy csak esettanulmány '!
Ho vá tegy ük hivő em berként ezt a probléma kört'! És hol

Ára: 20,- Ft

a helye a keleti jógáknak a mai hivő ember életében '!
És mik a legújabb szen tir ástud omán yi ered mények '! És
miértesak a K üng-eset tan ulsúgait vonhatjuk le. mié rt nem
hallottunk magáról az ese tről '! És eset leg mások eset ér ől ?

Persze havi 20 Ft-ba ez nem fér bele. Ne m férhet bele .
De csak a tör edékét próbáltam vázo lni an na k a probléma
kö rnek. amivel ma egy á tlagos, k öz épszer ű hivő embernek
meg kell küzdenie . És egy magy ar nyel v ű , hi v ő irodalom
és irodalomt örténet ápolása. időnként pá tye lása csak
tör edéke a pr obl éma kö rnek. Nincs ..fö lösleges" téma a
Vigi liába n. de néh a kevés a felve tett téma .

Persze . foga lmam sincs az o ldalszá mko rlá to zás mére
teir ö l. Minden bizonnyal ezze l meg a t. Szerkesz t ős égnek

kell megkü zdeni e. De talán legyen ink ább dr ágább. de
többrétübb!

Summa summa rum: nem szereme k a t. Szerk eszt ő 

ségben ülni és az enyé mhez hasonló ..igen. de " leveleket
olvas ni hé t ről hétr e. Egy azonba n biztos. és végered
ménybe n igazú bó l csa k az t akarta m mondani , hogy a
színvo na lbó l ne tessenek engedni! Ugya nis k öz érthet ő a
Vigilia . Ne m minde n cikk vagy ta nulmá ny k özérdekű ,

de há t legföljebb elám ul az ember. hogy milyen gaz dag
a Jó isten kertje !

MiiI/er M árta
Pécs

Ujvárosi István váci olvasó a Vigilia 1982. októberi szá
mában kifogásolja a lap 1982. évi 106. oldalán megjelent
skiccet . és szerinte a kecskét áb rázo ló grafika valami ..per
verz ostobaságot " je lent és mindez inkább ..zsedelikus
nak " ( !,!) mint katolikusnak és mag yarnak nevez he t ő" . Az
olvasólevél sze rz őj e egyébk ént párhuzamot von a grafika
és a Golan magaslatok sorsa k özöu ,

Helyeslem. hogya Vigilia teret ad a kü lönb öz ő vélem é
nyek nek . A vád olvas ólevél szerz ője azonban megtéveszt
heti j ó szá ndék ú olvasóit. Nem vitás. hogya magyar és
katolikus fo lyó irat magyar és katolikus szellemi ér tékeket
kell kép viseljen . Ugya nak kor az olvasólevél szerz őjének
..zsede likus" kifejezése szeka tlan. a magyar nyelvhaszn á
la tba n nem nyert polgárj ogo t. érzé kenykedés nélk ül meg
állap ítha tóa n sértő . Bánt ó a kereszténységr e is. mert ha a
zsidóság a kere szténység elöz ménye, akkor a keresztény
ség is ..zsedelikus"? igy gya na kod nunk kell, hogy az olva
sólevél szerzöje szá mára a magyarság és ker esztén ység
nem csupá n spa nyo lfal-e. és voltak éppen elavult elö ítéle
teinek ado tt han got.

Vagy talá n a zsidó valláskult úr át nevezi ..per verz osto
baságnak " a kifogásolt rajz kapcsán'! Most nem kiván ok
műv é sze tszern l é le ti vitába bonyolódni . sem vita tn i. hogya
grafika ér ték telen vo lt-e vagy sem , de az olvasólevél irója
elvetette a sulyko t . .. És a Go lan magaslat o k cs izmája
hogy' kerül e téma asztalára '! Mert az sem miféle összefüg
gésben nem leh et a monoteizm ussal. Vagy az olvasólevél
szerzője netán a ..zsidó szellem" rosszemlékű meséj ét kiás
va akar ha ngula tot kelteni . hogy berozsdásod ott fring iá
já val ok nélkül hud on ásszo n ?

Dr. Járy P éter


