
Levelek - válaszok

A folyóirat buzgó olvasói vagyunk, csaknem
minden számot örömmel olvasunk. Kivételt je
lent az "Önmagunkkal szembenézve" című cikk.
a Vigilia kérdőívének értékeléséről.

Kritikai észrevételünk: nem értünk egyet a
válaszok minősítésével. Másképpen kellett volna
feltenni a kérdést, ha javaslatokat vártak. Talán
nem "steril panasz"-ok fogalmazódtak volna.
Arra a kérdésre: .mít tart Ön a keresztények
legégetőbb problémáinak és feiadatainak ma
Magyarországon" - rni sem személyes feladatok
megfogalmazásával válaszoltunkvolna. Acikkből

kitűnik, hogy néhány száz aktív olvasó kísérelt
válaszolni, általános érvénnyel, mely szám nem
csekély, ha azt vesszük, az válaszol, aki akar.
Bántónak és túlzónak érezzük azt a megfogal
mazást, amely szerint alulnézeti perspektívájú
panaszáradatot jelentett a válaszok összessége. A
felvetett gondokat jellemzőnek találtuk, nyu
godtan elfogadhatjuk kor- és kórtünetnek

Kérdőívük nem kért konkrét ötleteket, így
nem tudjuk, miért csalódottak? Mit vártak egy
mú~onddal atomizálttá tett társadalom tagjaitól
mást, mint .alulnézetí" megközelítést? Sajnála
tos, hogy az értékelést végzőknem vállalkoznak
a "steril panasz"-nak titulált tények közvetítésére
a felülnézettel rendelkezőkfelé. Az a benyomá
sunk: mintha nem a válaszadók, hanem az értéke
lők ( vagyakik részére az értékelés készül, netán
az egyházi hierarchia?) bújnának ki az aktív
cselekvés, a reagálás kényszere alól. Mintha
minden megoldást az alulról jövő kezdemé
nyezésben látnának, s nem érzékelnék. hogy
ennek ösztönzésére, nevelésére felülnézetbőlis
nagy sZükség lenne. A belső tennivágyás, tert
rekeszség szervezés híján nem hasznosul. Elvár
juk az elemzés értékelőitől.ne csak a válaszadók
elé tartsák tükrüket, hanem maguk is vállalkozza
nak a "hogyan tovább" megfogalmazására.

Külön szeretnénk kiemelni a paphiány
kérdését. A papi pálya társadalmi presztízse
esett, s ez összefügg a kereszténység társadalmi
peremre szorulásával, a papok nagy leterheltsé
gével. Ebből következőert alig nyílik mód és
lehetőség önmüvelésre, s nehéz eleget tenni a
"tudás fáklyavivői"évszázados szerepének; vonz
erőt jelenteni a hit és szeretet mellé a szellemi
tökéletesebbé válást is keresők számára.

Levelünk - töredék. De reméljük, adalék a
felmérés - elemzéséhez ...

Tisztelettel: Botos Katalin-BotosJózse!

Közvélemény-kutatás
és közös gondolkodás

Nehéz eldönteni, hol vannak a közvélemény
kutatás felhasználhatóságának határai, a véle
ményt mondók (vá!aszadók) és a véleményt
összegzök számára egyaránt. Minek tekintjük hát
a Vigilia kérdőívét? A kiinduló kérdést érdemes
lenne valahogy ilyenformán megváltoztatni: "Mi
lyen feladatot lát maga előtt a katolikus egyház
ban? Mi akadályozza ennek ellátásában? Mi tudná
elősegíteni,hogy még eredményesebben vegyen
részt az egyház életében és feladatai megoldásá
ban?"

A Vigilia a magyar keresztény értelmiség fo
lyóirata ötven éve. E mínöségében szellemet,
kultúrát, nézeteket közvetít minden irányba, de
nem a meglevő szervezeti különbségek őrzésé

re, nem a különböző szintek közöttí közvetítesre
szolgál. A kérdőív önmagunk - az olvasok,
szerkesztők, a szerzők, s minden magyar katolí
kus - helyzetismeretét kívánta növelni, az alul
nézetet nagyobb távlattá tágítani, a mindnyájun
kat jellemző rövidlátást átfogóbb irányba fejlesz
teni.

Nyilvánvaló, hogy alulról jövő kezdeménye
zésekre és közép- és felsőszintű szervezésre
( ösztönzesre ) együtt van szükség. Az egyik nagy
kérdés, hogy a különbözö "szintek" miképpen
kapcsolódnak egyetlen egységgé? Honnan tudja
a "felső szint", hogy milyen előrelépésre érett
meg a helyzet, hogy az "alsó szint" mit igényel?
(Lehet-e "alsó" vagy "felső", aki Krisztusban
egyenlő?)A szervezeti rendbe, a megszokásba, a
politikai kényszerekbe szorult intézményi veze
téstől elvárható-e az az előbbre vivő ösztönzés,
szervezés, amíg Isten népének külön funkcióval
nem rendelkező tagjai nem jelzik nyomatékos
készségüket. igényeiket? A hívek közössége fele
lösségét csökkenti-e, ha a "felső színt" nem
reagál elég gyorsan az idők jeleire, li nem biz
tosítja azokat a szervezeti formákat, amelyek a
hívek tettrekészségének jobb hasznosításához
szükségesek? Ennek eléréséhez alighanem ma
gunkra kell vállalni mínd az állandó kezdemé
nyezés terhét, mind a gyakori megneinértettség
és válasz nélkül maradottság fájdalmát, mind
önmagunk alázatos kritikáját. Ez nem csüggedés
és elbátortalanítás, hanem az egyházba, a jövőbe

és mindegyikünk keresztény hivatásába vetett
hit és bizalom!

K.I-T.M.
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