
Kedves Olvasónk!

Hosszú idö óta először fordulunk ilyen személyesen azokhoz, akik ia
punkat rendszeresen vagy idönként kézbe veszik. Egy-egy folyóiratnak,
mint minden alkotásnak, illik "magáért beszélnie" -a személyes magyaráz
kodás könnyen a fontoskodás látszatát kelti. A rnü- mihelyt kikerűl alkotója
kezéböl, önálló életet kezd, bárki birtokba veheti, felhasználhatja -, gyönyö
rűségül vagy okulásul, vagyelvetheti, söt akár visszaélhet vele. A folyóira
.toknak ilyen értelemben mégsem szabad műalkotássá válnluk. Ezzel sze
mélyek és idök fölötti vákuumba kerülne, melyben a szerkesztök legföljebb
baráti bestélgetésekböl, jó vagy rosszindulatú bírálatokból tájékozódhat
nak munkájuk eredményéröl, az olvasók pedig - jó esetben- szintén csak
szűkebb körükben fejezhetik ki bosszúságukat vagy örömüket egy-egy cikk
olvastán, a lap áttanulmányozásakor.

A folyóiratok akkor élnek igazán, ha sikerül valóban szellemi műhellyé

válniuk - fórummá, amely nemcsak a lap irógárdáját fogja, össze többé
kevésbé szellemi egységbe, hanem az olvasókkal is állandó és eleven káp
cso/atban áll. A Vigilia ötven évvel ezelött a magyar keresztény kultúra mü
velését tűzte célul maga elé. Azok írták és olvasták tehát, akik a magyar föl
dön honos kultúrát és a magyar kereszténység életét a mágukénak érezték,
akár .Jrástudóként", akár olvasóként. egyházért-kultúráért felelösséget vál
laló, gondolkodó emberként.

A lap az alapítóknak és a nagy elödöknek nyomaiban kíván járni: céljai
változatlanok, feladatai talán átalakultak, de semmiképpen sem kevesbed
tek. Itt és ma akarja szol.gálni az egyházat és a kultúrát. Egyikük sem létezik
azonban önmagában és önmagáért - lapunk is csak akkor töltheti be hiva
tását, ha azolvasók is magukénak érzik, ha bele tudnak kapcsolódni az
egyház és a kultúra közösségébe.

Melyek a feladatai egy katolikus irodalmi, kulturális és világnézeti folyó
iratnak? Hogyan találhat kapcsolatot az olvasóval, hogyan tudhatja meg,
hogy milyen igénnyel veszik kézbe? Csak akkor vállalkozhat arra, hogy 01
vasóinak valóban szolgálatára legyen, lia tudja, mit várnak töle, ha nyomon
tudja követni a változó szükségleteket.

Kérdéseinket tovább sorolhatnánk: Ki az olvasó? Ki volt tegnap, és ki
ma? S kire lehet holnap számítani? Milyen az érdeklödésük és az elökép
zettségük? Hoqyan és milyen határok között lehet tekintettel a különféle ré
tegekre?

Bizonytalanná tehetnek az igények is. Megfogalmazódnak-e egyáltalán?
Elég határozottak-e ahhoz, hogy szóba tudjuk önteni öket? Elég reális ak-e
ahhoz, hogy építeni lehessen rájuk? Vagy talán inkább hiányokat jeleznek,
amelyek pótlására kell vállalkoznunk? (Bizonyára a folyóirat feladatai közé
tartozik az is, hogy a félig végiggondolt témákat elöbbre vigye, a közös
gondokat áttekinthetőbbé, érthetöbbé, kimondhatóbbá tegye.) Azután: a
megfogalmazott igények egy irányba mutatnak-e? Ha alap fórum, akkor fel
adataihoz tartozik az is, hogy elindulhasson benne á párbeszéd. Dialógus
nélkül nincs kultúra és nincs közösség, de nem maradhat eleven az egyház
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belsö élete, S· a világgal való kapcsolata sem. A párbeszéd elösegitheti a
kölcsönös megértést, s közelebb segíthet az igazsághoz, az emberi igazsá
gokon keresztül az Isteni Igazsághoz is. Ez a megértés nem egysíkúvá vagy
megalkuvóvá tesz, hanem a sokféleség ellenére is egységben, tehát egye
ternes-katolikus igazságban élö közösséget teremthet.

Egy folyóirat egymagában nem képes mindennek megfelelni. Ném pusz
tán azért, mert 3-4 szerkesztö minderre kevés, bármilyen sok önzetlen ba
ráti segítség támogatja is munkájukat, bármilyen széles is a munkatársak,
szerzök köre, akik írásaikkal a lap mögött állnak. A magyar katolicizmus
kulturális fejlesztése csak sokak együttes vállalásával oldható meg. Ebben
a Vigilia legföljebb csak az egyik mozgató lehet. A kérdés az, hogy mennyi
,,,társadalmi munkás" akad még, aki a maga lehetöségei-adottságai, az ál
tala meglátott szükségletek szerint jelentkezik a többiek, a közösség szol
gálatára. Az' elsölépés alighanem önmagunk, adottságaink és igényeink
felmérése.

Egzakt tudományos kutatás itt aligha vezet önmagában eredményre. A
legcsábítóbb az lenne, hogy megkérdezzük: melyek a legnagyobb gondjai
jelen világunknak? Ezen belül milyen lehetöségei, feladatai, nehézségei
vannak egyházunknak? Végül: mi magunk milyen szerepet vállalunk ma
gunkra? Kérdezhetnénk hozzánk közelebbi területekrölis: milyen kilátásai,
terhei, feladatai vannak a magyar katolikus egyháznak? Hogyan lehetne
közreműködnünk fejlödésében? Vagy egyszerüen: Személyes életében mi
okozza a legnagyobb problémákat? Megoldásukban segítséget jelent-e ke
resztény meggyözödése? Milyen esélyei vannak ma a keresztény értelmi
ségi létformának? Jó lenne, ha akadnának olyanok, akik ilyesmikröl gondol
kodnának, írnának, de alighanem fölösleges volna a Vigilia minden olvasó
ját ilyen rnódon terhelni. Ehelyett folyamodtunk ahhoz a kérdöívhez, ame
lyet e számunkhoz mellékelünk. Nagyon kérjük minden olvasónkat. hozza
meg lapunkért azt az áldozatot, hogya kérdöívet kitölti és visszaküldi ré
szünkre. A benne föltett kérdések kiegészitéseként természetesen minden
további gondolatot, javaslatot örömmel fogadunk.

A válasiokösszegezése bizonyára jó_néhány hetet igénybe vesz. Öszinte
meqbeszélésre hívja olvasóinkat, ezért természetesnek tartjuk, hogya be
érkezett véleményeket, bírálatokat és javaslatokat, a vizsgálat végeredmé
nyét a szerkesztöség ne tartsa titokban, hanem ismertesse meg az olvasók
kal is. A beérkezö kérdöívek mondanivalóját összegzö feldolgozás után
tehát, néhány hónap múlva közzétesszük. Tükörként, amiben egy-egy olva
só nemcsak a válaszok összegezését, hanem önmagát és a többieket is
megláthatja. És mérceként, amihez azután a Vigilia munkáját is mérhetjük .

..Persze ez a lövö, Most pedig a kérdöívek kitöltését és mielöbbi visszajutta
tását kérjük és várjuk, a Vigilia szerkesztöségének eimére: Budapest 1364
Pf. 111.

Reméljük, hogy ez az együttmüködés mindnyájunknak örömet okoz és
hasznot-hoz, s újabb példája lesz annak az itt-ott már életre kelt felismerés
nek, hogya keresztény ember nemcsak az egyházból él, de az egyháznak
és többi embertársának is.
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