
Őrváltás 
„A Vigilia: virrasztás és őrtállás” — írta a 86 éve alapított lap beve-
zetőjében Schütz Antal, utalva annak címére és egyben program-
jára is: az őrtorony magasából figyelni az idők jeleit, értékelni a kor 
történéseit. Az éjjeli őrséget álló virrasztó azért virraszt, mert őr-
ködni akar — írja. Őriz valamit, ami az éberségére van bízva: érté-
keket, embereket. Közösségből fakadó, közösséget formáló szolgá-
lat ez — közösségben van azokkal, akikért és akikkel virraszt. 

Sík Sándor egy évtizeddel később így fogalmazott: „Szemlénk ma 
is (…) a szó legtisztább értelmében való katolikus szellemet kíván-
ja szolgálni — a legteljesebben, azaz a katolikus hit, erkölcs és élet-
forma alkuvás nélküli teljes tiszteletében —, a legteljesebben katoli-
 kusan, vagyis egyetemesen, azaz nyitott lélekkel minden, bárhol és 
bárki által megjelenő emberi érték áhítatos tiszteletével. Katoliku sok 
vagyunk, azaz semmi emberi és semmi isteni nem idegen tőlünk.” 

A virrasztók feladata az értékek és életek őrzése. Az eltelt évtizedek 
során többször megfogalmazták a Vigilia programját. „Művelni, épí-
teni a keresztény kultúrát, választ keresni azokra a kérdésekre, ame-
lyeket az egymást váltó politikai és ideológiai rendszerek fölvetnek, 
érintkezési pontokat felkutatni egyház és társadalom között.” „A Vi-
gilia hidat szeretne képezni a mélyen hívők, a kultúra iránt érdek-
lődők, az istenkeresők és a vallás iránt többé-kevésbé közömbösek 
között.” Azokhoz szól, akik „egyfajta tágasságot, spirituális meg-
közelítést, történeti érzékenységet, szellemi nyitottságot várnak”. 

Ez a cél különlegesen nehéz feladatot jelent ma, amikor az em-
beriség történelmének egyik legsúlyosabb válságát éli át. A tudás és 
technika fénye egyre ragyogóbb, de ezzel és ettől egyre nagyobbak 
az árnyak — még a fény is szennyezővé válhat. Egyre többen élnek 
ezen a bolygón, egyre jobban egymásra utalva, egymásnak kiszol-
gáltatva — de az összezártság gyakran nem a szolidaritást, a test-
véri összetartást erősíti, hanem az erőszaknak nyit utat. A Vigilia 
az idők jeleit kutatva próbál eligazodni ebben az egyre csábosabb és 
egyre félelmesebb világban. 

Kérdés persze, hogy a magazinok, digitális médiumok és közös-
ségi portálok dzsungelében nem vész-e el ennek az egyszerű külse -
jű, alig füzetnyi havilapnak a hangja? Akik a Vigiliát készítik és ol-
vassák, meg vannak győződve arról, hogy talán éppen most válik 
igazán fontossá ez a fajta tájékozódás. 

Az őrállók időnként váltják egymást, de a virrasztás folytatódik. 
Három és fél évtizedes szolgálat után eljött az ideje annak, hogy ez 
bekövetkezzék a Vigilia életében is. Másfél éve Görföl Tibor a fő-
szerkesztő, mostantól fogva pedig Gájer László a felelős kiadó. E so-
rok írója azonban nem búcsúzik el a laptól, csak visszahúzódik a lap 
olvasóinak és barátainak remélhetőleg egyre szélesebb táborába.
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