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nyát közöltük: "Az ősegyház igehirdetése és Jézus történetisége" (1971 március),
"A Szentírás igazsága" (1971 november).

Csanád Béla a budapesti Hittudományi Akadémia pasztorális teológia pro
fesszora.

Borsai Ilona zenetörténész, az MTA Népzenekutató Csoportjának tudományos
munkatársa, főként a palóc-területek népzenei hagyományainak és a kopt litur
gikus zenének ismerője.

Amikor kézhez vettem a Vigilia már
ciusi számát és elolvastam, hogy a szer
kesztőség a márciusi számot a szexuali
tás. család és társadalom égető problé
máinak szenteli, kissé gyanakodva gon
doltam arra, hogya cikkek milyen
meglepetéseket és újdonságokat tartal
maznak. A cikkeket csaknem egyfoly
tában olvastam végig. Az áttanulmányo
zás után arra a meggyőződésre ju,tot
tam, hogy harmincegy évi lelkipásztori
munkámban, tizenöt évi szentszéki bí
rói működésem alatt ezek a gondolatok
lappangva vagy nyiltan, néha talán ár
nyalati különbséggel másként fogalmaz
va, esetleg lázongva már ott éltek a
lelkemben. Örülök, hogy ezek a cikkek
a "íustitia liberabit 'I-'OS" dv alapján
végre napfényre kerülhettek. Lényegé
ben ugyan még érvényben vannak a
talmudi szellemben megírt kánonok. a
házassági perrendtartási előírások, de
végre szembe merünk nézni olyan kél'
désekkel, amelyekhez eddig nem volt
jogunk a saját l1éleményül1ket kinyilvá
nítaní . . .

Mint pap az idősebb korosztályhoz
tartozom, de szeretném remélni, hogy
még megérem, amikor ezekhez az ösz
szetett, differenciált és sok esetben
egyedi, illetoe egyedülálló problémák
hoz az egyház és a jó szándékú lelki
pásztorkodó papság hozzáértéssel, meleg
ezeretettel segítséget és vigasztalást nyújt
a lelki szenvedőknek. Hálásan kö.~zönöm

a cikkírók fáradozását, bátor kiállásu
kat, és arra kérem, hogy a munkát eb
ben a szellemben folytassák tovább,
hony végre feloldódjon a merevség és
9uőzzön Krisztus irgalmas jósága és
túláradó szeretete.

Sz. Gy. kanonok, esperes
(Rirnaszombat)

Lapjuk régi olvasójaként
rcflektální legutóbbi, azaz a
ban megjelent cikkekre és
témakörre.

szeretnék
3. szám
az egész

Egyrészt gratulálni kell, hogy végre (!)
eljutottunk odáig, hogy ehhez az eddig
valóban "tabu-témához" is hozzá mer
nek nyúlni, mert valóban, ami van, azt
nem lehet letagadni, agyonhallgatni. És
bizonyos fokig jó, ha tudják a mai em
berek - fiatalok és idősebbek egyaránt
-, hol és hogyan is áll a mai egyház
ebben a nehéz és valóban aktuális kér
désben! A cikkek részben tudományos,
részben filozofikus, részben népszerű

statisztikai feldolgozása szerenesés kez
detnek látszik. De legyen szabad meg
kérdeznem, miért csak ezt az igazán
tiszteletreméltó szűk (szerkesztői) kört
szelaltarták meg, miért nem indítanak
valamitéle szélesebb rétegű hozzászóló
fórumot, ahol a nép minden rétegéből

lennének véleménynyilvánítók? Akkor
talán még nem késő a fiatalok korai
házassága, családtervezés, gyermekválla
lás és a világon sajnálatos módon egye
dülálló magyar öngyilkos statisztika
szornorú okairól is beszélgetni. Persze
ezek csak ötletek.

Nekem leginkább Farkas Attila cik
ke tetszett, egyrészt széles Iátókörű,

másrészt tiszteletre méltóan, közismert
vtlágnagyságokra való hivatkozása
míatt, s bár egyes dolgokban nem ér
tek egyet a cikkíróval, mégis van egy
két gondolata, amit jó lenne továbbve
zetni, befejezni. Például amit az ember
kiteljesedéséről ír, hogy ti.: ... "ez azt
jelenti, hogy az emberi személy lényege
szerint csak más személlyel kapcsolat
ban és csak történetiségében lehetsé
ges". Ez mind igaz. Én magam is, kö
zel negyedszázados feleség és gyakorló
édesanya vagyok. Sokat olvasok és még
többet szeretnék olvasni mindenféle fi
lozófiai vagy valláserkölcsi, vagy bármi
lyen komoly témáról. külföldiektől és
honiaktól egyaránt. Egyrészt mert en
gem minden érdekel, másrészt csak így
tudom lassan-lassan a helyes útra irá
nyítani a rámbtzottakat, VRqV il70k"t,
akik mtnt jómagam is - még keres
nek. .. Kérem, írianak máskor is -,
és kérem, ha lehet. indítsamik nvílt
.rvítatórumot". nyissák ki az ablakokat
ezen a téren is.

Gy. J.-M (Budapest)


