
Egy ideje, úgy tűnik számomra, nemcsak a vallás hagyta magára az embert, ha
nem a kultúra, az irodalom is. A képek is. Egyedül a zene nem. Abban még min
dig ott van Isten, ha meg nem, nem érdemes hallgatni... Nem?

*
Mégis megőrizni az igazság nyelvét (a nyelvben az Ég szándékát) ma is a művé

szet feladata. Ugyanúgy, mint eddig. Amíg egyetlen olvasni, látni vagy hallgatni
tudó ember él.

*
A lehetőség kapuja mindig nyitva áll.

JELENITS ISTVÁN

Gondolatok a hetvenéves Vigiliáról

Folyóiratok életében nagy idő hetven év: ennyi idő alatt nemcsak író- és olva
só-nemzedék cserélődnekki, hanem nagyot változhat a világ is. A keresztény vir
rasztás programja mást jelentett a második világháborút közvetlenül megelőző
években s a háború alatt, mást a kommunista diktatúra idején, s megint mást je
lent ma, a kilencvenes fordulat után.

Ma információ-özönben élünk, a publikálás kényszerében is. Az olvasó, tájéko
zódást és elmélyedést kereső ember alig győz lépést tartani a megjelenő írásokkal;
a lelkiismeretes gondolkodó sokszorosan mérlegeli, illetékes-e arra, hogy valami
ről saját véleményt nyilvánítson, igénybe vegye felebarátainak figyeimét. Ugyan
akkor az üzlet és az ügyeskedők jóvoltából devalválódik a szó értéke. A kulturális
alkotó tevékenység kenyérkeresetté válik, sok könyv, tanulmány inkább a tudo
mányos pályán való előrejutás kedvéért születik, nem valami "írástudóhoz" illő

megszólalási felelősségből. A szellemi életben egyre kevesebb szerepe van az
esszének, mind több a szakembereknek szánt szigorúan tudományos igényű ta
nulmány, amellyel a nagyközönség nem tud mit kezdeni. Még a szépirodalom is
elveszti szélesebb közönségét, és már-már bennfentesek körére számít csak. Mind
ez csökkenti a Vigiliához hasonló folyóiratok megszólalási esélyeit. Viszont talán
annál nagyobb felelősségetró rájuk, hogy le ne mondjanak arról, amit egyre nehe
zebb megvalósítaniuk.

Vegyük hozzá, hogy indulásakor a Vigilia itt Magyarországon egyetlennek
érezhette magát a maga nemében. A diktatúra évtizedeiben ez a sajátos szerep még
nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen a lapnak más egyházi folyóiratok feladatait is át
kellett vennie. Ma újra gazdag a katolikus folyóiratok palettája, a Vigilia eredeti
programjához hasonló célokkal is indultak katolikus, keresztény folyóiratok, akár
országos terjesztésűek,akár helyi jellegűek: egy-egy egyházmegye, egyházközség
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vagy egy-egy keresztény közösség kiadványai. A Vigiliának ezek között kell megke
resnie a maga helyét, s ez annál nehezebb, mert ezekben a folyóiratokban sokszor
ugyanazok publikálnak, s ugyanakkor ezek kénytelen-kelletlen egymással"vetél
kednek" az olvasók bizalmáért, érdeklődéséért,de az egyre véknyabban csordogá
ló anyagi támogatásért is, amely nélkül képtelenek volnának fennmaradni.

A Vigiliának - hagyományaihoz híven, de megújulásra mindig készen - saját
arccal kell rendelkeznie. Hagyományainak megfelelőenazt is vállalva, hogya ma
gyar olvasóközönség előtt világranyíló ablak legyen, bemutatva, követve a "zsinat
utáni egyház" sokszor bonyolultnak látszó életét.

Nyilván minél többféleképpen meg kell szólítania, sőt talán meg is kell szólal
tatnia olvasótáborát. Ahogyan teszi: könyvekkel is, ahogyan tette: összejövetelek
kel, vidéki rendezvényekkel is, talán az elektronikus információ lehetőségeinek

felhasználásával is. Olvasótábora akkor lesz továbbra is, ha szerzőket tud meg
nyerni nemcsak egy-egy cikk megírására, hanem lazább-szorosabb, de hűséges

kapcsolatra, s tud olyan szoros magot összehozni, együtt-tartani, amelybe állandó
munkatársak tartoznak, akik felelősségetéreznek azért, hogya folyóirat szolgálata
folytatódjék. Magam meg vagyok győződve arról, hogy szükség van rá, de ez a
szükséglet talán nem olyan egyértelműenjelentkezik, mint hetven éve, vagy mint a
diktatúra évtizedeiben.

JÓKAI ANNA

A virrasztás: az írástudónak kötelessége

A fizikai alvás pótolja a lélek kiáramlott energiáit. De ha a lélek aluszékony, meg
lehet, burjánzik a fizikum, életet tartó formája mégis szétesik.

Virrasztani nehéz. Hogy mennyire nehéz, azt éppen a tanítványok példája mu
tatja. Krisztus vérkönnyei a legteljesebb magányban hullanak: a kiválasztottak sem
voltak képesek ébren maradni - pedig Ö maga kérte meg őket erre. Oly bódulatba
merültek, hogy - János kivételével- csak Pünkösd után világosodtak meg igazán.
Ma sincs másképpen: az igyekezet megvan, de a szürkületben el-elbóbiskol az em
ber, s amikor felriad, rendszerint már bajra. Esetenként pedig büszke képességeire,
hogy lám, alvás nélkül mily hosszú ideig bírja, vagy panaszolja, le sem hunyta éjjel
a szemét ...

A virrasztás nem csupán a nem-alvás ténye.
A virrasztás

nem
krónikus álmatlanság, izzadt forgolódás a gyűrt

párnák között
nem

átmulatott éjszakák duhaj mámora, talp-alá
húzott zeneszóval
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