
ETIKA ÉS PÁRBESZÉD

A Vigilia változatlanul azt a szellemi tisztességet, nyitottságot, azt a katolikus egyete
mességet vallja magáénak, amit a lap életében Possonyi László, Sík Sándor és Rónay
György képviselt. Ez ma egyet jelent az úgynevezett "zsinati irányvonal" tartásával,
amely megköveteli törekvéseink szeros kötődését a II. vatikáni zsinat egyházban és
világban egyaránt felelősen gondolkodó tanitásaihoz. a XXl/I. János és az őt követő

pápák lelkipásztori intelmeihez: Ez a zsinati szellem vezetett és vezet bennünket a pár
beszéd, korunk nagy és nélkülözhetetlen eszmecseréjének müvelésében, ez ad erőt

ahhoz a közvetítő szerephez; melyet a lap a különböző világnézetek ismerkedésében, a
kulturális értékek és eszmei folyamatok gyarapításában és feltárásában vállal. S ha
olykor-olykor megkísértenek is a butaság, hatalomvágy, szellemi és lelki restség, a
különféle elfogultságok és előítéletek árnyai, a magyar szellemi élet jeles képviselői,

akik tevékenységünk őszinteségében és hitelében nem kételkednek, segítenek még
őrizni - világnézetre való tekintet nélkül - a folyóirat arculatát és eredményeit. Bizal- .
mukkal és törődésükkel nemcsak tanúsítják, hogy hisznek munkánk értelmében, fon
tosságában és kiizhasznúságában, hanem azt is, hogy a párbeszéd nem elsosorban
világnézeti kérdés: meghatározója az emberi magatartás. Az az emberi megnyilvánu
lás, amely képes a tolerancia gyakorlására, a partner meghallgatására és megértésére.
S mikiizben mindkét fél, más és más meggyőződés alapján, dialógust folytat, kölcsö
nösen értékeket képvisel egymás előtt s egymásban is mindenek felett értékeket lát. A
magyar szellemi élet - országhatáron belül és kívül - tisztában van azzal, mit jelent.a
maga autonomiéiában működőVigilia, a magyar egyháznak és hazának közös kincse,
amely a magyar egyház és a magyar haza tekintélyét gazdagítja itthon is és a nagyvi
lágban is.

Nem véletlen tehát, hogy e számunkat az etika és a párbeszéd témájának szenteljűk.

Ezzel is hangsúlyozva programunk további, kiegyensúlyozott és határozott folytatását,
kettős, az egyház és a haza iránt egyként erős elkötelezettségünket. Törekvéseinknek
újabb ösztönzője volt a Nem-hivők Vatikáni Titkárságának idén tavasszal megrende
zett plenáris ülése, melynek anyagául az ateizmus és a nem-hivőkkel folytatott párbe
széd vizsgálata szolgált. Az itt tartott előadásokat Rosdy Pál ismerteti. Horváth Pál, az
MTA Filozófiai Intézetének tudományos munkdtársa marxista szempontból elem
zi a keresztény-marxista párbeszéd időszerű kérdéseit. Rónay László és Mészáros
István cikkeikben a modern magyar katolikus szellemiség egyik kimagasló alak
jának, a párbeszéd máig követendő példájának, Sík Sándornak emlékét idézik fel.
Vasadi Péter a türelem erényének keresztény gyakorlására int evangéliumi elmél
kedésében. Nem osztjuk mindenben Nagy Kázmér szkeptikus nézeteit, egy-két
megállapításában talán téved is, de írása egy sokat megélt, sokat tapasztalt ember
véleményét sűríti össze, amely méltó mindannyiunk figyelmére és mérlegelésére.
Pomogáts Béla a felszabadulás után, 1945 és 1948 közt zajló irodalmi mühelymun
káról és a széles skálán tevékenykedő folyóiratok működéséről ad számot, ami
kor a Vigilia - mint cikkéből kitűnik - az irodalmi és kulturális életnek minden
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