
SzAMUNK lROIROI.... - Tótjalusy István piarista tanár, író, irodalomtörténész,
1971 februárjában közöttük "Papságunk az idő rostájában" című írását.

Boda László esztergomi teológiai tanár, esztétikus, legutóbbi tanulmánya la
punkban: "Eucharisztia és emberi jelenlét" (1971 szeptember).

Szabadi Sándor református lelkész Kecskeméten.
Szabó Ferenc S. J. (Róma) él Vatikáni Rádió magyar osztályúnak újonnan ki

nevezett vezetője.

Petrovich Ede, a pécsi egyházmegye egyhúztörténésze 1971 februárjában írt
tanulmányt lapunkban Szent Mór pécsi püspökről.

Renate Kriiqer német (NDK) író, művészettörténész; nagysikerű életrajzi re
gényt Irt Dürerről (Fény sötét háttérrel) és Holbeinr-ől (Az avignoni tánc). Itt kö
zölt tanulmúnyát a Vigilia számára írta.

KÖVETKEZO SZAMUNKBOL

Márciusi számunk anyaga - "Szexualitás, család, társadalom" gyűjtő

eimmel - egy világszerte vitatott, a mi társadalmi és demográfiai viszo
nyaink között pedig nemcsak szintén aktuális, hanem egészen sajátos módon
és súllyal jelentkező kérdés köré csoportosul. Kérdés köré, amelyről - úgy
érezzük - nyiltan és világosan, a keresztény nagykorúság szellemében be
szélni kell; ugyanakkor az egész problémát - keresztény, illetve katolikus
"fekvésben" - mintegy a "helyére kell tenni", fölhagyva a szemlélettel, mely
az erkölcs középpontjába szinte uralkodó érvennvel a hatodik parancsot he
lyezte, aminek következménye a kérdés túlnyomóan kazuisztikus-juridikus ke
zelése az antropológiai és szociológiai szempontok és tények rovására. Szá
munkban a szexuális kérdésnek erre a másfajta szemlélésére teszünk kisér
letet. Nyíri Tamás adja meg antropológiai alapvetését. Farkas Attila lélektani
vonatkozásból tárgyalja, Tomka Ferenc - részben az osztrák lelkipásztori
konferencia eredményeinek hasznosításával - a család, válás és magányos
élet kérdésével foglalkozik, Szakony Ferenc hatalmas tudományos és demog
ráfiai anyag földolgozásával a hazai tényeket tárja fel és társadalmi mélysé
gében, Vigh Szabolcs pedig a lelkipásztor szemszögéből és a Humanae vitae
vonatkozásában vizsgálja a problémát. Ezúttal sem lehet közömbös számunkra
egy ilyen fontos erkölcsi és nemzeti kérdésben a marxista vélemény; ez tárul
elénk és ad bőséges anyagot a továbbgondolásra Hegyi Bélának Huszár Tibor
professzorral folytatott beszélgetésében. A témához kapcsolódik Czakó Kál
mán Dániel általánosabb vonatkozású tanulmánya is ..az emberi kisérletről",

valamint Heinrich Böll egy PEN ülésen elhangzott és közlésre lapunknak át
engedett hozzászólása. - Közöljük Dénes Zsófia személyes élmény hítelével
írt arc- és pályaképét a nagy magyar pszichológusról. Ferenczi Sándorról. va
lamint Czigány György. Gyurkovics Tibor és Keresztúrtj Dezső verseit.

A SZERKESZTOStG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze.
tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségi fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig, a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-tól 13 óráig.

Megjelent a VIGILIA 1971. évi nyolc oldalas tartalomjegyzéke. 1,- forimos bélyeg beküJ
dése ellenében a kiadóhivatal kérésre megküldi, EJőfi~etöink részére januári szarnunkhoz
meltékettük,


