
FEKETE ISTVANT, a nemrég elhunyt
népszerű irót 70. születésnapja alkalmá
ból lapunk áprilisi számában köszöntöt
tük. Jókivánságainkra a következő sorai
val' válaszolt:

Megemlékezéstek hetvenedik születés
napomról, hálával és szeretettel köszö
nöm. Van ezekben az évfordulókban
mindig egy kis szomorúság is - a hosz
szú út visszafelé és az egyre rövidülő

út előre -, de ott van mmdjárt a
vigasztalás is, barátaink szeretetében és
a végtelen út hitében,

Hát ebben a hitben köszönöm meg
újra gratuláeiótok, és viszonzásul én is
békés és boldog esztendőket kívánok
valamennyiőtöknek s a Vigilia minden
olvasójának.

Fekete István

*
Együttérzéssel és a [elentőségéhez

mérten nagy örömmel üdvözlöm Lukács
professzor úr nézeteinek közlését a Vi
giliában a Párbeszéd rovatban. A
marxizmus szent -öregje igazán kitett
.emberségből, tudományosságból és euró
paiságból is - arndkor engedélyt adott
- nézetei - hozására, közlésére. Lu
kács György akadémikus 85 éves létére
fiatalabb a 20 éves dogmatikusoknál.
Felfogása, álláspontja friss, eleven és a
valóságnak megfelelően - míndig hű
szerétett rmmkésosztályához" Voltakép
pen ő egy - durva képiséggel megha
tározva - huszonegyedik-századbeli ke
resztény - liturgiai igény, liturgiai kö
vetelmények nélkül. Nagyon jól látja a
marxizmus értékeit, ugyanakkor azokat
a problémákat is ismeri, ami miatt az
újtípusú demokráciát létre' kell hoznia
- (az új világnézeteknek) és értesülése
van a "más" világnézetek keletkezése,
létezése fontosságáról is. Ha nem is nyi
latkozik állítóan azokról.

Tisztelt Uraim!

Ebben a szétszaggatott, vergődő Euró
pában szívből köszöntöm bátorságukat.
Szívből köszönitöm a katoHkus megújho
dás e tiszta jelét, példáját. Ami, mond
juk meg bátran, a jövőt hordozza, segíti
és irányt jelzövé válik, válhat - más né
peknél is a sajátos problémák megol
dásában.

A. J. tudományos kutató

•

Örültem a Suenens-ínterjú közlésének.
a Humanae Vitae közlésének és a vita
közreadásának. Elsők között és mindig
elolvasom az egzegetíkaí tanulmányokat.

Ha rajtam múlna, sokkal több teret
adnék a lapban mindannak, - ami a mai
világi értelmiségit (gondolom, az olvasók
zöme ebből a rétegból kerül ki) érdekel
heti. Gondolok a szentírástudományra,
(ószövetség! - Különös tekintettel a mi
selíturgiába történt fokozott belépésére)
vallásszociológíára, az ökumenikus kap
csólatokra. Újra elővenném Rónay
György úr húsz év előtti témáját az ige
hirdetésről - rengeteg a rossz, korsze
rűtlen, készületlen prédikáció. Az igehir
dető pap vegye végre tudomásul, hogy
nem a templomot megtöltő60-70 évesek
hez kell szólnía, mert tíz év múlva üre
sek lesznek a templomok. Tudomásul kell
azt is vennie, hogy a világi hivő sok
esetben nem "laikus" hit- és egyházi
kérdésekben, és általános, műveltsége

folytán formai igényei is .vannak a pré
dikációval szemben.

Udvözlettel: H. T.

*
Sajnálattal közlöm, hogy tekintettel

koromra és anyagi körülményeimre, a
lap előfizetését nem áll módomban meg
újitani.

Évek folyamán a lap nekem sok örö
met okozott, az utolsó években már ez
volt egyetlen szellemi olvasrnányom, eb
ből táplálkoztam. De most már nem tu
dom magas szintű fejtegetéseiket figye
lemmel kísérni. Eljám az idő felettem.

Mikor a lap előfizetéséről lemondok,
egyúttal hálás köszönetet mondok a sok
hitbeli és szellemi táplálékért, a sok
örömért, amit lapjukkal nekem nyűjtot

tak. Isten áldását kérem. további munká
jukra.

Hálás tisztelőjük: özv. H. J.-né

*
Szívesen küldöm az előfizetési díjat,

mert a Vigiltát szeretem. Úgy találom,
hogy nemcsak színvonalas azzal a
múltban sem volt baj -, de egyre érde
kesebb, korszerabb is és eléggé közért
hető, olvasható.

K. K.,. Szombathely
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