
Keresztény kulturális
lapok
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Csoma Áron, a Confessio felelős szer-
kesztője (CsÁ), Zászkaliczky Zsuzsanna, a Credo főszerkesztője (ZZs) és
Lukács László, a Vigilia főszerkesztője (LL).

LL: A Vigiliát 1935-ben alapította a magyar neokatolikus mozgalom
néhány kiemelkedő képviselője, Aradi Zsolt, Balla Borisz és Possonyi
László. Céljuk az volt, hogy előmozdítsák a kultúra és a hit találko-
zását, a katolikus szellemű irodalom megújulását és a magyar kato-
likus egyház korszerűsödését. Az egyetemesség jegyében tágították
és mélyítették el a katolikus gondolkodást: felkutatták és felmutatták
az irodalom, sőt az emberi kultúra minden igaz értékét; az Istent ke-
resők számára pedig a misztika útjait tárták fel, a szentek példáján tá-
jékozódva keresték a hétköznapi kereszténység lehetőségeit. Új táv-
latokat nyitottak a magyar irodalom horizontján is: megalkották az
irodalomnak keresztény indíttatású, spirituális ihletésű szemléletét,
s felmutatták az irodalom transzcendentális, Istenre nyíló értékeit.

A német megszálláskor az akkori főszerkesztő, Possonyi László
megszüntette az évnegyedes kiadványként induló, de 1938-tól már
havi folyóirattá nőtt lapot. 1946-ban mint civil egyesülés alakult
meg a Vigilia munkaközösség Juhász Vilmos szervezésében, az or-
szágos tekintélynek örvendő Sík Sándor vezetésével, Mihelics Vid,
Possonyi László és Rónay György segítségével.

1948-ban minden független lapot, kiadványt betiltottak. A katolikus
egyház számára egy katolikus hetilapot engedélyeztek, az Új Embert,
és egy havilapot, a Vigiliát. Így 1990-ben a Vigilia egyházi jogi sze-
mély státust kapott. A lap a katolikus szellemiséget képviseli, de szer-
vezetileg független.

ZZs: A Credo a huszadik évfolyamában van, 1995-ben indult a rend  -
szerváltoztatás után néhány évvel. Jegyzünk egy „előd” folyóiratot,
a Diakoniát. Ez 1979-től 1993-ig élt. A lap nagyjából egyidős a Confes -
sióval. Annak, hogy a Diakonia címe megváltozott, az a háttere, hogy
a pártállami időben az evangélikus egyház — elsősorban Káldy Zol-
tán püspök tevékenységének köszönhetően — a diakóniai teológia
nevű iránnyal, gondolkodásmóddal, teológiai tanítással azonosította
magát, illetve próbált belesimulni a pártállami elvárásokba. Ezt a teo-
 lógiai üzenetet közvetítette a folyóirat címe. Bár tudjuk, hogy a dia -
konia és a szolgálat milyen fontos az evangéliumi tanításban, mégis

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS

Hogyan jött létre a lap-
juk, hogyan alakult a
történetük?
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ennek a szónak — sajnos még ma is — van számunk -
ra egy olyan negatív felhangja, hogy jobbnak látták ak-
kor, az 1990-es években, megváltoztatni a folyóirat címét.
A Credo ennek a folyóiratnak a „jogutódja”. Azt az ala-
pos körültekintést, nagy tudású szerkesztést, amit egyéb-
 ként Veöreös Imre a Diako niában végzett, mi képtele nek
vagyunk folytatni. Ezt mondhatom a szerkesztőtársaim
nevében és a magam nevében is. Ő hihetetlen energi-
át, figyelmet tudott erre fordítani. A Cre dót 1995-től Bár-
dossy György szociológus, 1998-tól id. Hafenscher Ká-
roly evangélikus lelkész szerkesz tette, majd 2000-től
Mányoki János, aki nagy műveltségű könyvtáros, az
Evangélikus Országos Könyvtár igazgatója. Aztán
2009-ben írt ki pályázatot egyházunk vezetősége a Cre-
do főszerkesztői teendőinek — nem mondok állást,
mert nem az — elvégzésére.

CsÁ: A Confessiót a MRE Zsinata alapította és Bottyán
János szerkesztette 1984-ig, aki az irodalommal mindig
szívesen foglalkozott. Nekünk a háború után nem volt
olyan újságunk, amelyik a világ felé és nem befelé fi-
gyelt volna. A Confessio volt az, amelyik kifejezetten
társadalmi kérdésekkel foglalkozott. Nagyon erősen
társadalmi irányultságú lap volt. Voltak nagy pillana-
tai a Confessiónak, amikor Tenke Sándor alatt a cikkek
már súrolták azt a határt, ami még befogadható volt.
A 80-as évek közepén foglalkozott a lap kisebbségi és
szórvány kérdésekkel, a határon túli magyarság és a de-
mokrácia problémájával. Ezt mi is igyekeztünk folytat-
ni. Van egy szerkesztőbizottság, magam 2002-ben kap-
tam meg a Zsinattól a feladatot, hogy Tenke Sándor után
vigye valaki a lapot. Voltak változtatásaink. Célunk volt,
hogy a lap megfeleljen az új évezred kihívásainak, és re-
formátus, aktuális és érdekes maradjon. A református

háttér nem azt jelenti, hogy csak református anyagokkal dolgozunk,
hanem nyitottsággal és rugalmassággal nézzük a világot és próbáljuk
megjeleníteni a krisztusi értékrendet, amelyet követünk. Sajnos a kez-
deti példányszám a rendszerváltás utáni évektől az ötezer példány-
számról mára hatszázra csökkent. Most éppen ott tartunk, hogy 2015-
ben, 38 év után, nem lesz papíralapú Confessio, a Zsinat szünetelteti,
mi pedig online megjelentetéssel próbálkozunk. Bízunk abban, hogy
még megjelenhetünk.

ZZs: A Diakoniát annak idején még az Evangélikus Sajtóosztály adta
ki, egyházunk nagyon kevés egyéb kiadványával egyetemben, ame-
lyekre az ÁEH egyáltalán engedélyt adott. Most van az evangélikus
egyháznak egy önálló kiadója. Mindegyik sajtótermék kiadását tá-

Milyen a lap és egyhá-
za kapcsolata? Az egy-
ház „hivatalos” lapja-e,
az eszmei közösségen
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mogatja a Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyilván van némi be-
vétel az előfizetésekből, de az egyház támogatása nélkül a lap nem ma-
radna fenn. Ötszáz példányban jelenik meg, éven te négyszer. Ahogy
tudom, jó háromszáz elfogy az egyéni és gyülekezeti előfizetők révén,
van üzleti árusítás is valamennyi, illetve néhány könyvtári előfizetés.
Volt már, hogy egy-két számra NKA-támogatást sikerült nyerni. Azon
túl, hogy a főszerkesztőt az elnökséget képviselő sajtóbizottság vá-
lasztotta meg, nincsen más szervezeti vagy egyházi összekapcsolódás.
A szerkesztőbizottságnak tagja ugyan az országos felügyelő, aki ná-
lunk az egyházi hierarchiában a legfontosabb világi vezető, de ő inkább
baráti kapcsolatként van jelen a lap életében. Az egyház vezetése és a
Credo között semmilyen hierarchikus kapcsolat nincsen. Én magam
kértem fel az első általam szerkesztett lapszámba Fabiny Tamás püs-
pököt, hogy ő írja meg az Iránytű rovatba az áhítatot.

LL: Szervezeti és anyagi szempontból a lap önálló. Az egyháztól nem
kapunk semmilyen anyagi támogatást, ami komoly gondot jelent, hi-
szen a lap előállítási költségeinek alig egy harmada jön össze az eladott
példányokból. Évek óta részesülünk a Nemzeti Kulturális Alap folyó -
irat támogatásából, a hiányzó összeget alkalmi adományokból igyek-
szünk pótolni. Szűkös anyagi helyzetünket nehezíti a lapterjesztés
hiá nyossága és a számos hasonló, konkurens kiadvány is. Amíg csak
a Vigilia és az Új Ember létezett, sok plébános kötelességének tartot-
ta, hogy ezt a két lapot megrendelje több példányban, kitegye a sek-
restyében vagy a templomban, és így többen hozzájuthattak a laphoz.
Ma viszont rengeteg egyéb kiadvány jelenik meg, a templomokban nem
győznek velük foglalkozni. Így aztán erősen megfogyatkozott az a ré-
teg, amelyik valaha a plébániákon keresztül vásárolta meg a lapot.

CsÁ: A Confessio alcíme: „a Magyarországi Református Egyház fi-
gyelője”. A Confessióban — ha mérlegre tesszük, hogy kultúra és tár-
sadalom —, akkor a társadalom felé billent el a mérleg, mindig az
volt a súlypont. Ez volt a cél, én is így folytatom. A Confessio soha
nem kokettált pártokkal, sőt ellenkezőleg. A Vigiliához képest inkább
társadal mi figyelő volt. Mindig az volt a cél, hogy az éppen időszerű
társa dalmi kérdéseket járjuk körül, és az akkor tájékozódni akaró ol-
vasóknak ezzel segíteni tudjunk. A Confessio felelős szerkesztője füg-
getlen, ezért a Confessio teljesen független újság. A lap tulajdono-
sa a Magyarországi Református Egyház, amelynek megbízásából a
Kálvin Kiadó adja ki.

CsÁ: A mi esetünkben a szerzők foglalkozása sokrétű. Van teológus,
szociológus, közgazdász, evangélikus zenész, újságíró, fizikus, kato-
likus teológus is. Ott merítünk, ahol meríteni tudunk, de nyilván köny-
nyebben elérünk református szerzőket. Könnyebben megszólítunk olyan
szerzőket, akik akár evangélikusok, akár katolikusok, de van valami
kötődésük felénk. Sajnos azt kell mondjam, hogy a merítés legtöbbször

túl fennáll-e intézmé-
nyi, szervezeti, gazda-
sági összetartozás?

Szerzőiket milyen kör-
ből válogatják? Meny-
nyire jelent előnyt vagy
hátrányt szerzők fel-
kérésekor a lap egyhá-
zi jellege?
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a református egyház holdudvarához vagy más felekezetekhez tarto-
zó keresztények közül kerül ki, mindig az adott témához felkérve. Igye-
keztünk színesebbé tenni a lapot, ezért létrehoztunk egy Kommentár ro-
vatot, amiben rövid írásokban lehetett egy-egy témára reflektálni. Ez
nagyon sok energiát követelt, de nagyon izgalmas volt. Újabban visz-
szatértünk a körkérdéshez, ahogyan a Vigilia is teszi.

ZZs: Néha nagyon nehéz adott témára szerzőt találni. Gyakran elő-
fordult, hogy „hozott anyagból dolgoztunk”, egyetemen oktató szer-
kesztőbizottsági tagjaink bele-beleakadnak olyan írásokba, aminek —
átdolgozás után — van vagy lehet helye a Credóban. Ennek köszön-
hetjük azt is, hogy olyan témák is előkerülnek, amik egy irodalmi lap-
ban ritkábban fordulnak elő. Elég sokszor szó van globális kérdésekről,
újabban szerencsére gazdasági kérdésekről, vagy bioetikai, orvoseti-
kai problémákról. Az olvasókat, az „átlagembert” ezek sokkal inkább
foglalkoztatják, mint bármilyen vájt fülű irodalmi kérdés. Most ala-
kul talán egy olyan kisebb szerzőgárda, akik elsősorban viszont iro-
dalommal foglalkoznak, recenziók, tanulmányok is várhatók tőlük.
És vannak azok a szerzőink, akik szorosabb kapcsolatban állnak az
evangélikus egyházzal. Néha lelkészeket is rá lehet venni, hogy ne csak
áhítatot, hanem más műfajú szöveget is készítsenek nekünk. Vannak,
akik a teológiánkon tanítanak vagy sajtósaink, tőlük is lehet szerez-
ni írásokat. Sőt a Credo az én személyemen keresztül össze van köt-
ve a gyűjteményekkel, tehát ha az evangélikus gyűjtemények konfe-
renciákat szerveznek, akkor ennek az anyaga sok esetben a Credóban
lát napvilágot. Természetesen nagyon örülünk az evangélikus szer-
zőknek, de a felekezeti hovatartozás sosem akadálya a publikálásnak.

LL: Szerzői törzsgárdánk egyik csoportja a teológusok és más hu-
 mán tudományokkal foglalkozó szakemberek, a másik az írók, köl-
tők, irodalmárok. Ez adódik abból, hogy a Vigilia alapvetően teológiai
és irodalmi lap. Kicsi ország vagyunk, a teológusokat, filozófusokat jól
ismerjük. Minden témában vannak jó szakemberek, akiktől biztosan
színvonalas írást remélhetünk. Különös figyelemmel tartjuk viszont szá-
mon azokat a teológusokat, akik a szűkebb specializációjukon túl nyi-
tottak a világra, a társadalomra, az egyházra is, hiszen a Vi gi lia nem
teológiai szaklap. A másik nagyobb csoport az írók, költők, irodalmá -
rok. Szép/Írás rovatunk minden számban közöl verset, prózát, irodal-
mi tanulmányt, emellett évente legalább két számot kiemelten irodalmi
témának szentelünk. Az elmúlt ősszel például arra kerestünk választ,
hogy milyen helyet foglal el a Biblia a kortárs magyar irodalomban.
Tizenhat írót, költőt, dramaturgot, filmrendezőt kérdeztünk meg, hogy
az ő művészetükben mit jelent a Biblia.

CsÁ: A Confessiónál mindig van Meditáció, Tanúság, a Szépmívesség, a
Képzőművészet. A szépmívességen belül van: irodalom, képzőművé-
szet, recenzió, könyvszemle. Amit mi beletettünk, hogy mindig le-

Milyen a lap tartalmi
felépítése, belső szer-
kezeti arányok?
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gyen egy konkrét téma, van tehát egy fő vonal, aztán a témára szokott
reflektálni a Figyelő is. Próbálunk aktuálisak lenni a témában, akár az
érdekesség felé elmenni. Van a Tanúság rovatunk. Igyekszünk úgy csi-
nálni a lapot, hogy ez is ráfelelés legyen a témára. Ha indirekt, akkor
is, ha egyáltalán nem, akkor is, és ha sikerül, annak örülünk. Beve-
zettük a Körkérdést, azután van a Kommentár, amit körbe lehetett járni;
nagyon szeretem, ha újságíró ír a lapba, mert egészen másképp ír. Pél-
dául volt egy társadalmi problémákkal foglalkozó szám, csinált va-
laki egy olyan riportot egy luxus prostituálttal és egy meleggel, amely
nagyon mély volt, irodalmi értékű. Ez ki is verte a biztosítékot egyéb-
ként, de ezeket újságírók szignálták, tehát nem írók, nem teológusok.

ZZs: A mi lapunkban van néhány olyan rovat, amely minden szám-
ban jelen van. Az első a Lectori salutem című, amely valamelyik szer-
kesztőbizottsági tag publicisztikája. Ezt követi az Iránytű, ez egy áhí-
tat vagy meditáció, ezt mindig lelkész írja. A harmadik állandó rovat
pedig a Szemle, ahol nyolc-tíz recenzió jelenik meg könyvekről, kiál-
lításokról. Természetesen a saját kiadónk köteteire is reflektálunk, mert
úgy gondolom, hogy kötelességünk népszerűsíteni a saját kiadvá-
nyainkat is. Az Idézőjel pedig egy vers vagy novella első közlése. A ro-
vatok jelenléte, megjelenése, sűrűsége inkább annak függvénye, hogy
mennyi tanulmányt, írást tudtunk szerezni. Nagyon fontos, hogy fog-
lalkozzunk teológiával, ez az Isten műhelye rovat; ha nagyon ritkán is,
de megjelentetünk természettudományos írást, akkor annak a helye
a Teremtett világ rovat. A Tanúk és tanulságok a történész rovat, a Hajlék
az építészeté, van kultúra, néprajz, művészettörténet is: ez a Tárgy —
kultúra, és a Harmónia, ami zenei rovat. A Modus vivendi napjaink kü-
lönféle életviteli kérdéseivel, a mindennapi élet konfliktusaival vagy
pozitív példáival foglalkozik. Általában a tanulmányoktól függ, hogy
melyik rovatok vannak jelen egy-egy lapszámban. Amikor tematikus
számot hozunk össze (például gyűjteményeink Mária konferenciájá-
nak anyagából), az ott elhangzott előadásokat besoroljuk a rovatokba.

LL: A Vigilia első oldalát több mint húsz éve magam írom. Ez a — szi-
gorúan kötött terjedelmű — írás vagy a szám tematikáját vezeti be, vagy
„madártávlatból” reflektál valamilyen aktuális eseményre. Ezután kö-
vetkezik három-négy tanulmány vagy különböző témák ról, vagy egy
téma köré rendezve. Ez utóbbi esetben arra törekszünk, hogy a választott
témát különböző szempontokból közelítsük meg: teológiai, filozófiai,
szociológiai és irodalmi nézőpontból. Ezt követi a Szép/Írás rovat, eb-
ben versek, elbeszélések, irodalmi tanulmányok. Szerzőinket igyekszünk
a legszélesebb körből kiválasztani. Van egy réteg, amelyik külön fel-
kérés nélkül is küldi az írásait, vannak, akiket szinte minden folyóirat
közöl, s így a Vigiliának is mindig adnak írást, de vannak néhányan,
akik elzárkóznak tőlünk, talán a lap egyházi jellege miatt.

Állandó és közkedvelt rovatunk a Beszélgetés. Mindig olyanokat igyek-
szünk megszólítani, akik híres, közismert személyiségek, alkotók, vagy
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olyanok, akiknek érdekes, megfontolandó gondolataik vannak. A ka-
rácsonyi számunk Körkérdés szokott lenni, de máskor is élünk evvel a
módszerrel. A Mai meditációk spirituális rovat, amelyben nem teológiai
tanulmányokat közlünk, hanem a szó klasszikus értelmében vett „esz-
széket”, elgondolkodtató, az élet mélyére hatoló, „világi” eszmefut-
tatásokat. Ezen kívül vannak idősza kos rovataink: Emlékezet és kiengesz -
telődés című rovatunkban a kö zel múlt történelmének egyes mozzanatait
próbáltuk feldolgozni. Fontosnak tartjuk a Kritika és a Szemle rovatot.

ZZs: Nagyon sok ebben az esetlegesség, a váratlanság és a véletlen sze-
rűség is. Nincs rendszer abban, hogy egy évben egy téma hányszor ke-
rül elő. Mindig nagyon örülünk, ha nemcsak történelemhez és iroda-
lomhoz jutunk hozzá, hanem más is akad, ha sikerül valamilyen
társadalomtudományi, gazdasági, természettudományi kérdéssel
foglalkoznunk, és tudatosan, módszeresen keressük azokat a szerző-
ket, akik olvashatóan, érthetően írnak ezekben a kérdésekben. De hát
be kell látnunk, hogy az orvostudomány kérdéseiről még nehezebb
köz érthetően írni. Amikor tematikus számot adunk ki, annak többnyire
vagy egy aktuális konferencia az oka, vagy valamilyen fontos jubi-
leu mot ünnepel az ország, és ehhez kapcsolódunk. A 2014/3. szá-
munkban három-négy Ybl Miklóssal foglalkozó cikk jelent meg. De ilyen
volt, a talán legsikerültebb Weöres Sándor 100 éves számunk, ekkor sok
fontos szerzőt sikerült megszólítanunk. Most, hogy egyházunk készül
a reformáció indulásának 500. évfordulóját megünnepelni, tematikus
évekkel lép elő, és ezekhez többé-kevésbé a Credo is tud kapcsolód-
ni. Tematikus szám volt, amikor az evangélikus stratégiáról megem-
lékeztünk, vagy a Reformáció és tolerancia számunk épült úgy föl, hogy
egyharmada foglalkozott a tolerancia témával, egyharmada pedig a hit-
oktatással, ami egyébként a tolerancia kérdéshez is kapcsolódik. Úgy
érzem, a tolerancia a lapra is jellemző: a világ, a társadalom iránt nyi-
tottan, pártpolitikai hátszél nélkül, keresztény elkötelezettséggel és —
adott esetben — szeretetteljes kritikával élnek szerzőink.

LL: Mi a témákat legalább fél évre előre próbáljuk megkeresni. Az
ötletek azután érlelődnek, némelyikük elhal, a többi megérik és meg
is valósul. A 2014-es évben két számunk is a fiatalokkal foglalkozott,
a korunkra jellemző nemzedékváltással. Azt is kerestük, milyen ma
a házasság, a család. Egy számunk a magyar holokauszt tal foglalko -
zott. Közismert, hogy vannak kényes témák, amelyek sok félreér tés-
 re adhatnak okot, sok vélt vagy valós érzékenységet érinthetnek. Volt,
aki felháborodott, hogy miért beszélünk magyar holokausztról. Ilyen
kényes téma a cigánykérdés, vagy akár mind az, ami a libe ralizmus
kifejezéssel kapcsolatos. Alapvetőnek érzem a nyitottságunkat —
igyekszünk a gyakorlatba átültetni a II. Vatikáni zsinat szemléletét.
Elkötelezetten vállaljuk a zsinat nyitottságát, tágasságát, a „katoli-
kus” szónak abban az értelmében is, hogy „egyetemes”. Ez indít arra,
hogy próbálunk átlépni a kis Magyar ország, sőt még Európa hatá-

Mely témákat érzik a
leginkább aktuális-
nak? A teológia – egy-
ház – társadalom –
irodalom – művészet –
kultúra világából mi-
lyen szempontok sze-
rint válogatnak?
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rain is. Az egyház valóban világegyház, ma már tartha tatlanul szű-
kös az eurocentrikus gondolkodás. Például nagyon jó visszhango-
kat kaptunk, amikor A keresztényüldözések a világon témával vagy La-
tin-Amerikával foglalkoztunk. Sajnos hiányzik most a lapból a vallás
és a természettudomány témaköre, holott ennek ma újra a rene-
szánszát éljük. Aktualitása miatt foglalkoztunk még a hit- és etika-
oktatás kérdésével is, erre még nyilván vissza kell térnünk, amikor
már elegendő tapasztalatok birtokában vagyunk.

CsÁ: A mi gyakorlatunk, hogy a különböző témákat különböző ol-
dalakról járjuk körbe. Vegyünk példának három számot. Az egyik
a 450 éves a Heidelbergi Káté — ez érdekelte a reformátusokat, és egy
református folyóirat nem mehet el mellette. A 2011-es népszámlálás
nekünk igen tanulságos volt. Szociológusokkal és lelkészekkel vizs-
gáltattuk meg az eredményeket. Szerettem volna nem egyházi sze-
mélyeket megszólaltatni, de nem vállalták, nem tartották annyira
fontosnak, hogy erről beszéljenek. Nem sikerült végül felkérnem
olyan szerzőt, aki esetleg nem egyházi szempontból is vizsgálná az
eredményeket. A legutóbbi, 2014/2. számunkban a társadalmat
mozgató és egyensúlyban tartó erőket próbáltuk megvizsgálni. Ta-
nulmányíróink és a körkérdésre válaszolók arra keresték a választ,
milyen erők mozgatják a társadalmat, a nyugati társadalmakat, Eu-
rópát, hazánkat. Lehetséges-e társadalmi egyensúly? Beszélhetünk-e
fenntartható fejlődésről? Nevén nevezhetjük-e a társadalomban je-
lenlévő erőket, mint irigységet, gyűlöletet, szeretetet? Milyen szem-
léletváltásra van szükség? Úgy gondolom, hogy a reformáció idején
is az emberek kérdésekre kerestek válaszokat, és abban a kérdéseikre
megkapták a megfelelő válaszokat. Azt gondoltam, hogy ne refor-
mátus válaszként írjuk meg, hanem keresztény válaszként, de ez
mindegy, mert ez voltaképpen egy és ugyanaz. Nekem mindig az a
célom, hogy mindegyik számban találjuk meg azokat a kérdéseket,
amelyekre valamilyen formában válaszolni kell.

CsÁ: A mi lapunk olyan nyitott és érdeklődő keresztény református
értelmiségnek szóló folyóirat, akiket izgatják azok a kérdések, ame-
lyek a világban vannak. Ez nagyon szűk réteg. Az a véleményem,
hogy ma az, hogy valaki értelmiségi, mást jelent, mint akár egy év-
tizede, vagy régebben. Természetesen az információ minősége és
formája is megváltozott közben. Ma már úgy jutok információhoz,
hogy rákeresek az interneten, de sokszor mélyebb összefüggések
már nem jelennek meg a talált információval. Ma mintha elég lenne
tájékozódni, a felszínen maradni, jelen lenni. Az a tartalom, amihez
nem lehet könnyen hozzájutni, amit nem lehet könnyen meg-
emészteni, talán már nem is olyan fontos. Nem csodálkozom, hogy
csökken a keresztények létszáma Európában, mert a kereszténység
nem egy populáris vallás. És ebben az információtömegben ez a
fajta tartalom nem fér el. A mai értelmiségit sokszor érzem zárkó-

A lap olvasóközönsége
hogy alakul, kik olvas-
sák, vannak-e egyál-
 talán visszajelzések?
Célközönségük kikből
áll elsősorban?
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zottnak. Ezen azt értem, hogy csak a maga ideológiai keretében él.
Nem mer kérdezni, nyitottan elfogadni azt, hogy nem feltétlen csak
az „én” „ideológiám” az egyetlen, az egyedül érvényes. Az a maga -
tartás és szemlélet hiányzik, amely szeretettel és bátran meghall-
gat ja a másikat, és ha kell, enged annak. Pedig az értelmiség kérde -
zést, nyitottságot, egyfajta empátiát jelent a másik iránt, és hogy
azt, amit a másik ad, esetleg be tudom-e építeni a saját gondolko-
dási rendszerembe.

ZZs: A Facebookon osztott meg Fábri György egy rövid reflexiót: az
Indexen megjelent egy kritika A szarvassá változott fiú előadásról.
Úgy kezdi az Index kritikusa, aki egyébként Fábri György szerint
jól ír, hogy „én nem találkoztam még ezzel a művel”. A mi időnkben
a szerző élő klasszikus volt… És most? Hát erről beszélünk. El lehet
kezdeni egy laza félmondattal egy kritikát, hogy én még nem talál-
koztam ezzel a művel. Lehet mondani, hogy ez legalább őszinte volt,
de az őszinteség oltárán — szerintem — nagyon sok mindent felál-
dozunk. Mi előbb elolvastuk volna, és nyilván nagyon szégyelltük
volna magunkat, hogy csak most találkozunk a művel. Ez elképesz -
tő különbség a mai és a harminc évvel ezelőtti értelmiség között. Mi-
közben tudom, hogy a fiatalok sok nyelvet beszélnek, és egyébként
meg széles körűen tájékozottak, de másképp, máshogyan és más-
honnan. És nem elég az, hogy „bonyolult a vallásunk”, ha nem ne-
künk az a szempontunk, az a célunk, hogy ennek a hitnek, ennek a
vallásnak a hátterén láttassuk a dolgokat. Nem elég, hogy van egy
komplikált társadalmi kérdés, de van ehhez egy még komplikáltabb
nézőpontunk, amely nehezen eladható. Hogy megértsük, Jézusnak
miért kellett meghalnia, el kell mondani egy hosszú történet. A ke-
reszténység tanítása nem fér el egy söralátéten.

LL: Azt érzem a legnagyobb gondnak, hogy a keresztény értelmi-
séget akarjuk megszólítani, de hol van keresztény értelmiség?
Egyáltalán van keresztény értelmiség? Mintha hiányozna ma az a
fajta tágasság és nyitottság a világ alapvető kérdéseire, ami az ér-
telmiségnek alapvető jellemzője. Az egyetemi diploma önmagában
még nem garantálja, hogy tulajdonosa valóban értelmiségiként éli
az életét, éli meg a hitét. Sokak idejét teljesen kitölti a munkájuk és
a családjuk, nem érnek rá olvasni, a tévé és az internet segít ségével
tájékozódnak a világban és az egyházban is. Mondják, hogy az em-
berek többsége nemigen fogad be többet egy képernyőnyi szöveg-
nél, még az értelmiségiek sem. Azt gondolom, hogy az értelmiségi
lét könnyebbséget jelenthet a hitben való elmélyüléshez, ugyanak-
kor viszont azt a feladatot is magával hozza, hogy a hit eleven és
személyes tapasztalatát alátámasztja a hitigazságok megismerése,
a teológiai tudás is.

Sokat foglalkoztat az a kérdés is, hogy a mai kultúrát mennyire
járja át a kereszténység, és megfordítva, hogyan alakítja a keresz-
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tény életet korunk kultúrája. Három éve pályázatot hirdettünk, a
keresztény hit korszerű bemutatására korunk európai kultúrájában.
A felhívásnak váratlanul jó visszhangja volt. Hatvan pályamű ér-
kezett be, jó néhány igen színvonalas írással. Most a lap jubileumi
évében szeretnénk egy másik — kifejezetten ökumenikus érdeklő-
désre számot tartó — pályázatot kitűzni, ilyen címmel: A keresztény
értelmiségiek szerepe korunk társadalmában. Bízunk benne, hogy soka-
kat gondolkodásra késztet ez a kérdés.

ZZs: Amikor 2009-ben az első általam szerkesztett szám megjelent,
a szerkesztői beköszöntőben öt metaforát mondtam el azzal kap-
csolatban, hogy mit szeretnénk, milyen legyen a Credo. Legyen
tükör, amiben látjuk saját magunkat, mintegy az Evangélium tük-
rében, és a környező világot. Legyen távcső is, amivel messzebbre te-
kinthetünk, és az olvasóknak megmutathatunk távolabbi dolgokat,
tudományokat, tágíthatjuk a horizontot. Legyen kincsesláda, ami-
ben a múltunkat őrizzük. És legyen létra, amivel, aminek a segítsé-
gével Istenhez segítünk, Istenhez emelünk másokat. De mindene-
kelőtt és elsősorban legyen válasz. Hiszen a misében az igehirdetésre
válaszol a credo, a hiszekegy elmondása. Isten lépett, Isten lép min-
dig előbb, és a mi megjelenésünk, a mi szolgálatunk legyen válasz
arra, hogy Ő lép felénk. Ezt a címlap tördelésében is a „re” szócska
kiemelésével közvetítjük: szeretnénk válasz lenni.

LL: Most is aktuálisnak érzem azt a küldetésnyilatkozatot, amellyel
1935-ben elindították és 1946-ban újraindították a lapot: szintézist
kerestek teológia és irodalom, hit és kultúra, misztika és a társadalmi
valóság között. Manapság gyakran emlegetik a dialógus fontosságát
a legkülönbözőbb területeken. Az egyháznak alapvető programjává
lett a dialógus a II. Vatikáni zsinat óta. A Vigilia a keresztény értelmi -
ség lapja kíván lenni a dialógus szellemében: értelmiségiek írják és ol-
vassák, akik szóvá teszik napjaink életének alakulását, elemzik és
értékelik azt. Ugyanakkor a hit szemével próbálják látni a világot,
és párbeszédre törekszenek mindazokkal, akik tájékozódást keres-
nek az élet olykor átláthatatlanul kusza forgatagában.

CsÁ: Én egy nagyon egyszerű küldetésnyilatkozatot fogalmaztam
meg: úgy megérteni a környezetünket és úgy szólítani meg az em-
bereket, hogy az újságot el is olvassák. Az a református egyház és
az a kereszténység, amely a világra nyitott, de közben Jézusra ref-
lektál, hiszen abban a világban mozog, ahol ő is. Ugyanezt olyan
formában megoldani a lapban, hogy ez a valóság a mai világban is
érthető és olvasható legyen. Egy mondatban összefoglalva a lap le-
gyen aktuális, legyen érdekes és mindenekelőtt keresztény.

Hogyan fogalmaznák
meg lapjuk küldetés-
nyilatkozatát?
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