
Olvasóink horizontja

Beszükűlt vagy széles, "vallásos" vagy "világias", óvatos vagy kockázatot vállaló,
humán vagy reál, elméleti vagy gyakorlati, eklektikus vagy határozott irányú-e leg
elkötelezettebb olvasóink érdeklődése?A válasz természetesen nem csupán a Vigilia
olvasóit, hanem általuk a Vigiliát is minösíti. Arra a kérdésre is választ keresünk,
hogy ők vajon a magyar katolicizmus szellemi élesapatát képviselik-e, vagy csupán
egy olyan réteget, amely az egyházához, a vallásához és a felekezetéhez való hüségét
a Vigilia megvásárlásával is kifejezi?

Diplomások és értelmiségiek

A kérdőívet visszaküldők (akiket a Vigilia legelkötelezettebb olvasóinak sejtünk) két
harmada vallásos diplomás. Tekinthetők-e keresztény értelmiségieknek? Érdeklődé

sük kiterjedtsége és iránya sokat elárulhat erről. A kérdőíven szereplö 75 téma közül
nem kevés témát választottak, átlagosan huszonötöt. Az érdeklődés körének kiterjedése
nem különbözött lényegesen sem a férfiak és a nők, sem a papok és a világiak, sem
pedig a humán és a reál pályán múködö értelmiségiek körében. Nézzük meg az érem
másik oldalát is! Mekkora a kizárt témák aránya? A kérdöívre válaszolók fele egyetlen
ilyen témát sem jelölt meg, pedig ezek között elég sok "profánnak" ítélhető szerepelt,
mint például az agykutatás, a humor, a kibernetika, a közgazdaságtan. a nő, a politi
ka, a szexológia, a szociológia vagy a testkultúra. A kízárással élők többsége átlagosan
5-6 ilyen témát nevezett meg. A legtöbbször választott témák a következők voltak (zá
rójelben a százalékok): keresztény értékrend (69), bibliatudomány (68), erkölcs (67),
család (64), egyháztörténet (60), világnézeti párbeszéd (59), magyarság (58), hitvéde
lem (53), értékrend (53), ima (51), önismeret (50). Nem változik meg lényegesen a
kép, ha ezekhez hozzávesszük a legalább egyharmad arányban említetteket is: kétség
kívül a vallási témák iránti érdeklődés a legerősebb, ám ezek koránt sincsenek rno
nopol helyzetben, hiszen szép számmal bukkannak felléttani (halál, világkép, szenve
dés, filozófia, magány), lélektani (önismeret, pszichológia), embertani (szerelern, barát
ság, ifjúság) és társadalmi (magyarság, család, értékrend, társadalmi problémák) té
mák is. Jellernzöek a vakfoltok is, hiszen nem szerepel müvészeti téma az első húsz,
természettudományos téma pedig az első harmincöt között. A Vigilia legelkötelezet
tebb olvasóinak háromnegyede komoly érdeklodést mutat a vallás, háromötöde a lé
lektan, fele a társadalomtudomány, harmada a müvészet, hatoda pedig a természettu
domány iránt. Sem túlbuzgó, sem kegyes, de még igazából vallásos jelzővel sem jelle
mezhető a Vigilia törzsolvasóinak érdeklődési iránya, hiszen például többségüket job
ban érdekli a világnézeti párbeszéd, mint a hitvédelem, jobban az önismeret, mint a
morálteológia.

A legszolidárisabb olvasók nagyobb részét (majdnem 60 százalékát) a valláson kí
vül érdekli még a társadalom, a lélektan és a múvészet is. Mindössze egytized a ke
vés téma iránt érdeklődő, a határozott érdeklődési profillal nem rendelkező olvasók
aránya. Hasonló nagyságrendűcsoport azoké a természettudományokra fogékony 01
vasóké, akik ugyanakkor a vallási, a társadalmi, a lélektani és a művészeti témákra is
kíváncsiak.

Úgy tűnik, ezeknek a vallásos diplomásoknak a kétharmada-háromnegyede ke
resztény értelmiségi, de nemcsak ők mutatkoznak érdeklődésükalapján keresztény-
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nek és értelmiséginek, hanem az alacsonyabb végzettségűekharmada-fele is. Kínál
kozik egy másik nagyon fontos tanulság is: a Vigilia olvasói törzsgárdája nagyobb
részt olyanokból áll, akiknek érdeklődése nem a vagy-vagy, hanem az is-is képlettel
jellemezhető, akik a valláson kívül nyitottak az élet más dimenzióira is. Ezt persze
nem csupán a szerkesztőknek jó figyelembe venniük. hanem legalább ennyire az ige
hirdetőknek, a lelkigyakorlatok megtervezőinekis.

Megmutatkozik-e ez a keresztény értelmiségi magatartás a Vigilia olvasásában és
értékelésében is? Az első adat kissé zavarba ejtő, hiszen a kérdöívre válaszolók egy
negyede kivétel nélkül mindent elolvas a VigiIiából, és ez az arány éppen a legszű

kebb érdeklödésűek körében a legnagyobb. A válogatva olvasás viszont a nyitottab
bak, a tágabb érdeklődésűekkörében gyakoribb. A folyóirat legolvasottabb mújaia az
interjú (a kérdezetteknek 60 százaléka mindig, 25 százaléka esetenként elolvassa). A
népszerűségi sorrendben az ima, a riport, az informatív anyagok, a dokumentum kö
veti. Ez egyaránt jelezheti a Vigilia-olvasók pragmatizmusát, valóságérzékét és infor
mációéhségét is. Hogy a tájékozódás igénye milyen erős motívum lehet, azt az is alá
támasztja, hogy a Vigilia olvasói körében - összehasonlítva őket a magyar értelmiség
gel - feltűnően alacsony mind a napilapot olvasók. mind a rendszeresen és sokat
tévézök aránya. Komoly igény mutatkozik még a kritika, az esszé. az elbeszélés, a
novella és a vers iránt is, sőt még a régénynek és a drámának is pozitív a mérlege
(vagyis többen olvassák, mint nem olvassák).

Vajon mit mutat a gyakorlat, cselekvéssé válik-e az érdeklödés? Az egyik próbáról.
a szabadidő eltöltésének módjáról majd külön tanulmányban esik szó, ez alkalommal
szorítkozzunk egy fontos részkérdésre: vajon mennyire jellemző erre a körre az alko
tó jellegű müvészeti tevékenység? Bármennyire is széles körű az érdeklődés. ha valaki
csak elméletben széles horizontú, és a gyakorlatban szakbarbár, nemigen tarthat
igényt az értelmiségi címre, marad müveltségtöl megkísértett, -de ennek sikerrel el
lenálló diplomás szakember. Következzék a harmadik próba! A kérdezettek 38 száza
léka énekel, 32 százaléka fotózik. 22 százaléka prózát vagy verset ír, 17 százaléka
zenél. 13 százaléka fest, rajzol, mintáz, 9 százaléka verset vagy prózát ad elő, színjáték
ban vesz részt, legalábbis alkalmanként.

Horizontjuk, vagyis müveltségük, táiékazattságuk és érdeklődésük alapján a vizsgált
Vigilia-olvasók többsége értelmiséginek tekinthető. Sokuk életében a kultúra nem
csak befogadást. hanem cselekvést, különbözö kulturális és művészeti tevékenység
végzését is jelenti. Többségükre a nyitottság, a tágas érdeklődési kör és a kritikusság
együttesen jellemző. Kritikus észrevételeik ellenére nagy többséggel elfogadják a Vi
gilia jelenlegi irányát és stílusát, a lap korábbi .aranykorszakai" iránti nosztalgia még
az idősebb nemzedékekben sem válik uralkodóvá. Az elmélet és a gyakorlat harmo
nikusnak ítélhető egysége többüket jellemzi, rnint az elméletieskedés vagy a prakti
cizmus. A hit és a tudomány harmóniája jellemzőbb vonásuk, mint a "tudományos"
hitvédelem. A lélektani és szociologiai megközelítés is fontos számukra. Lelkiségük és
teológiai múveltségűk meglehetősen eltérő irányú és színvonalú. A magyarság és az
európaiság színeit megőrzö egyetemesség legalább annyira jellemzi őket, mint a fele
kezet határain belül maradó katolikusság.

A Vigilia-olvasók köréből megismert középfokú végzettségű szellemi dolgozók első

sorban a "jámbor" és a "kegyes" témák, valamint a lelki élettel foglalkozó olvasmá
nyok előnyben részesítésében különböznek a diplomásoktól. A fizikai dolgozokra egy
részt a nagyfokú nyitottság, a magas szintű muveltség, másrészt a bizonytalanság és a
hiányos tájékozottság jellemző. A többiektől leginkább eltérő érdeklödésü és ízlésű

réteg a tanulóké. Elsősorban a müvészetekhez való viszonyuk különbözteti meg őket

a többiekétől. Ők érdeklődnek legkevésbé a vallásos témák iránt és ők a legkritiku
sabbak is.
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Korosztályok és nemzedékek

Egymásból kinövö, az elözöek mintáit követő korosztályok, vagy egymás nyelvét és
szokásait nehezen értő nemzedékek a tizen- és huszonévesek, a 30-60 évesek és a 60
évesnél idősebbek?A különbözö nemü, életkorú, foglalkozású, vallásosságú és feleke
zetü olvasó-rétegek közül leginkább a 30 évesnél fiatalabbak érdeklődési iránya tér el
az átlagostól. Körükben egyrészt nem kevésbé erős a lélektan iránti érdeklődés,mint
a vallás iránti, másrészt az átlagosnál jóval erősebb a társadalom és a müvészet iránti
fogékonyságuk is. A 60 évesnél idősebbek körében nemcsak a lélektani és a társa
dalmi, hanem még a vallási témák iránti érdeklődés is jóval alacsonyabb az átlagos
nál. Bár akad az idősebb nemzedékek között is szép számmal nyitott, tág horizontú
olvasó, a legfiatalabbak érdeklődésiköre mégis sokkal tágasabb, mint az idősebbeké.

Ami a legkedveltebb Vigilia-olvasmányokat illeti, a legidősebbek nem annyira vá
lasztásaikkal különböznek a náluk fiatalabbaktól, hanem inkább azzal, hogy köztük
találhatók legnagyobb arányban a mindent elolvasók. A legfiatalabbak közül is kitűn

nek a tanulók: ők azok, akik elsősorban irodalmi Iapként olvassák a Vigiliát, akik az
irodalmi müvek, a szociográfiák és kritikák kivételével valamennyi müfajt az átlagos
nál alacsonyabb arányban olvassák és kedvelik.

Az állandó rovatok között három is akad, amelyik a legfiatalabbak körében talál
legnagyobb visszhangra: a Hit és élet, a Napló és a Mai meditációk.

A müvészeti jellegü alkotó tevékenységet végzők aránya kétszer, háromszor, négy
szer akkora a tizen- és huszonévesek körében, mint szüleik és nagyszüleik nemzedé
kében. A legnagyobb eltérés a színpadi elöadómüvészetben van.

Összegezve: a fiatalabb nemzedékek nyitottabbak, kritikusabbak (olykor türelmet
lenebbek) és aktívabbak (olykor tererntöbbek), mint az idősebbek, mind a diplomá
sok, mind az alacsonyabb végzettségüek, de leginkább a tanulók körében.

Klerikusok és laikusok

A papok és a világiak nem a vallásos és a teológiai témák iránti érdeklődés erősségé

ben különböznek! A papokat inkább a történelem, a világi értelmiségieket inkább a
müvészet vonzza. Az, hogy az ifjúság, az egészség és a humor iránti érdeklődés a
papok körében hangsúlyosabb, arra mutat, hogy az átlagéletkoruk alapján meglehe
tősen idős papság életfelfogása fiatalosabb, mint azt életkoruk alapján feltételezhet
nénk. Az, hogy a papok jóval kevesebb témát tartanak nem a Vigiliába valónak, mint
a világi értelmiségiek, elsősorban azzal magyarázható, hogy az előbbiek jóval keve
sebb nem vallásos folyóiratot olvasnak, mint az utóbbiak, és csak másodsorban azzal,
hogy nyitottabbak. Három téma akadt, az életminőség, az értékrend és az esztétika,
amely a világi értelmiségiek, egy pedig - ez most nyilván többeket meg fog lepni -, a
humor, amely a papok körében volt sokkalta fontosabb. Keresettebb téma volt a
papok körében a bibliatudomány. a dogmatika, a történelem (beleértve a legújabb
kori történelmet isl), a kozmológia, a földrajz, a neveléstudomány és az ifjúság (az
utóbbi kettő nem kevésbé, mint a pedagógusok körében!). Az irodalomtudomány, a
filozófia, a szociológia, a kultúra, a mitológia, az erkölcs, a közösség és még a keresz
tény értékrend is a világi értelmiség körében fontosabb. Feltünö, hogy a tucatnyi
vallásos téma közül mindössze kettő olyan akadt, amely iránt a papok körében mu
tatkozik nagyobb fokú érdeklődés.

Emlékezhetnek olvasóink arra is, hogya Vigiliában olvasható témák közül legfon
tosabbnak tartottak élén a teológia, a hitélet, az irodalom és a világegyház mai hely
zete állott. A vallási témájú írások iránt legkevésbé a tanulók érdeklődnek, legjobban
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viszont a világi értelmiségiek egyes rétegei, s nem a papok. Meglepőnektűnhet, hogy
az állandó rovatok közül legnépszerűbb Élő világegyház a világi értelmiségiek között
kétszerte olvasottabb, mint a papok körében. Vajon magyarázható ez csupán azzal,
hogy erről a papok nagy része máshonnan vagy többféle forrásból is tájékozódhat,
mint a világiak? Ami a fontos szemiket illeti, a kérdésre válaszoló papok legnagyobb
része (40 százaléka) csak teológusokat említ, 35 százalékuk más szakembereket is, 25
százalékuk írót is. A világi értelmiségiek közül kevesebben említenek kizárólag teoló
gust, csaknem ugyanannyian más szakembert is, 43 százalékuk pedig (a teológusok
vagy más szakemberek mellett) írót is.

Miért ilyen fontos a .Jaíkus" és a "klerikus" értelmiség érdeklődésénekszembesí
tése? Többek között azért is, mert e .Jaikus" értelmiségiek közül minden harmadik
negyedik egyházközségi megbízatással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy papok köz
vetlen munkatársai. És azért is, mert ők lehetnek papjaik legértőbb és legkritikusabb
hallgatói, valamint "üzeneteik" legavatottabb továbbadói is. Hogy jobban szót értse
nek egymással, annak egyik fontos feltétele éppen az, hogy tudjanak horizontjaik
különbözőségeiről is. Még ennél is fontosabb azért, mert az érdeklődés a hivatásos
értékközvetítők, az elkötelezett közéleti emberek esetében (és ilyen a papság is) ko
rántsem magánügy. A kommunikációs stíluson kívül még az érdeklödésí horizont is
nagyon különbözővé teheti azokat á papokat, akik egy-egy plébánián sűrűn váltják
egymást - ilyenkor nehézzé válik az "átállás" a hívek számára. Nehezítheti az egy ré
gióban dolgozó papok kommunikációját is, ám ha létrejön, kétségkívül gazdagíthatja
is az érdeklődésbeli másság (ami persze olykor értékrendbeli különbséget is takarhat).

Kuhuraközvetftők,műszakiak,egészségügylek. természetkutatók, közgazdászok

Sokszínű, mondhatni, de a vártnál egyszerűbbegyüttes a különbözö foglalkozású dip
lomásoké. Egy biztos: nem lehet egyértelműen sem rangsorolni. sem kétfelé osztani,
például humán és reál szakemberekre.

Feltételezhető,de ez azért még bizonyítandó, hogy kereszténységűk is szerepet ját
szik ebben, ám az is lehet például, hogy a vallásos humán diplomások nem eléggé
humán értelmiségiek. A pedagógusokat az átlagosnál erősebb lélektani és művészeti

érdeklődés jellemzi, a természettudományos diplomával rendelkezőkviszont nemcsak
a természettudományos, hanem a vallási és a társadalmi témák iránt is erőteljeseb

ben érdeklődnek,mint a pedagógusok, a könyvtárosok, a néprnüvelök vagy a közgaz
dászok.

Az orvosokat a tény-müfajok, a kultúrakorvetiuiket az irodalmi, művészeti és társa
dalomtudományi témák iránti kitüntetett, a kozgazdászokat, jogászokat és a természet
tudományi területen dolgozó diplomásokat viszont az irodalom iránti mérsékeltebb
érdeklődésükkülönbözteti meg a többiektól. A diplomások különböző csoportjai kö
zül a természettudományi értelmiség bizonyult a legnyitottabb, a müszakiak pe
dig a legszűkebb horizontú rétegnek.

Pap-nemzedékek

A fiatal, vagyis a 40 évesnél fiatalabb, a 41--60 éves, és a 60 évesnél idősebb papok
nemzedékei horizontjuk alapján jobban különböznek egymástól, mint a világi értel
miségiek hasonló nemzedékei. A 60 évesnél idősebb papok érdeklődése jóval szü

kebb, az 1945 után születetteké viszont jóval szélesebb, mint a hasonló korú világiaké.
Feltűnő, hogy az 1945 után született papok még a vallásos témák iránt is jobban ér

deklödnek, mint idősebb paptársaik, valamint az is, hogy a fiatal papoknak nemcsak
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a vallás, hanem a társadalom és a természet iránti érdeklődése is erősebb, mint a
hasonló korú világi értelmiségieknek.
Érdeklődésük alapján a papok legfiatalabb nemzedéke korántsem valamiféle el

világiasodottsággal jellemezhető, hiszen az 1945 után született papok a vallásos té
mák iránt is jobban érdeklődnek,mint idősebb paptársaik. A legfiatalabb és az őket

követo papnemzedék érdeklődése közötti különbség leginkább azzal jellemezhető,

hogy az előbbiek körében a barátság, a demokrácia, az esztétika, a halál, az ifjúság, a
keresztény értékrend, a kőzösség, a kultúra, a magyarság, a müvészettörténet és a
szerelem jóval fontosabb, mint a 41-60 évesek körében, ahol csupán három témát, az
egyháztörténetet, a hitvédelmet és a világnézeti párbeszédet minösítették fontosnak.
Mindössze hat olyan téma akadt, amelyet a legidősebbek köre tart legfontosabbnak:
a csillagászat. a jog és az egyházjog, az elméleti fizika, az etológia, valamint a földrajz.

Még érdekesebb az, hogya legidősebb papok és a hasonló korú világi értelmisé
giek érdeklődése (eltekintve a papok erőteljesebb természettudományos érdeklődé

sétöl) nagyon hasonló, ez viszont korántsem állapítható meg a legfiatalabb kleriku
sokról és laikusokról, a fiatal papok érdeklödése több ponton is eltér a hasonló korú
világi értelmiségieketol. A fiatal papok társadalmi érdeklödése meghaladja még a tár
sadalomtudománnyal foglalkozó értelmiségét is, de erősebb vallási és természettu
dományos érdeklődésük is.

Ami a Vigilia "étlapját" ílleti, erről is meglehetősen különbözö módon válogat a
három papi nemzedék: az irodalom és a mai magyar valóság iránti érdeklődés az élet
kor előrehaladásávalegyenes arányban csökken. A történelem és az egyháztörténet a
40 évesnél idősebb, a család és a házasság a 40 évesnél fiatalabb papok számára fon
tos témák.

A zenélő, a prózát vagy verset írogató papok aránya alig különbözik a három nem
zedékben. A festő, rajzoló, szobrászkodó papok aránya a legidősebbek körében a leg
nagyobb (16 százalék), s a legfiatalabbak között a legkisebb (4 százalék). Az éneklők

aránya a legfiatalabbak körében a legmagasabb és a legidősebbek körében a leg
kisebb. Nagyon magas a verset mondók és a színjátszók aránya a fiatal papok köré
ben, kétszerte nagyobb, mint az ebben legaktivabb tanulók körében! Ők a betlehe
mes és passiójátékokat felkutató, betanító és megrendező káplánok, müködési he
lyük "reverendás népmüvelöi". A másik két nemzedékben ilyenek alig találhatók,
ami a jelenlegi "templomi kultúrára" nézve nem túlságosan biztató, a jövőt illetően

viszont határozottan reményt keltő jel.
Az, hogya 40 évesnél fiatalabb papok érdeklődése a 30 évesnél fiatalabb világiaké

hoz hasonló, jelenti azt is, hogya papok ebben a tekintetben megosztottabbak, mint
a világiak, de azt is, hogy a jövőben a papok és világiak horizontja közeledni fog egy
máshoz, ez pedig reménnyel töltheti el azokat, akik egy háznak szeretnék tapasztalni
az egyházat. Sokan álmodoznak a magyar zsinatról. Ha ma kerülne rá sor, és ha csu
pán a résztvevő diplomás keresztényekre gondolunk is, feltétlenül szükséges lenne a
magyarról magyarra tolmácsolás biztosítása.

Ha a Vigilia maradéktalanul ki akarná elégíteni olvasói igényeit, legalább három fo
lyóirat feladatát kellene felvállalnia: egy keresztény irodalmi folyóirat, egy elsősor

ban humán tudományokkal foglalkozó keresztény szellemű, Valóság-típusú folyóirat,
valamint egy lelki élettel, a teológia gyakorlati kérdéseivel és az egyház ügyeivel fog
lalkozó "vallásos" lap feladatát, de a felmérés szerint ezeken kívül még egy Új Tükör
jellegű keresztény kulturális hetilapot és egy keresztény ifjúsági lapot is sokan igé
nvelnének. Ezt az "öttusát" elvállalni nemcsak lehetetlen. hanem értelmetlen is, hi
szcn ez a jelenlegi Vigilia megszunését is jelentené. Nincs más megoldás: "előre me
nekülni", nagyjából az eddigi irányban.

K.I.-T. M.
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