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SZÁMUNK ÍRÓIRÓL. - Horváth László somogyudvarhelyi plébános. "Jézus,
János, Kumrán" c. tanulmányát 1969 decemberi számunkban közöttük.

Pjeijer János a budapesti Hittudományi Akadémia professzora. 1970 január
jában "A munka szociálteológiája" c. tanulmányát közöltük.

Dobszay László a Zeneművészéti Főiskola tanszékvezető professzora.
Szalatnai Rezső irodalomtörténész, esztétikus, a rnagyar-s-szlovák irodalmi kap

csolatok szakértője. "Juhász Gyula hatszáz napja" c. kandidátusi értekezését 1962
augusztusi számunk olvasónaplójában ismertettük; "Arcképek, háttérben hegyek
kel" c. könyvéről 1969 augusztusában írtunk.

Endre Károly költő, Temesvárott él. ötvenesztendős költői termését összefog
laló gyűjteménye "Versek" címmel 1965-ben jelent meg Méliusz József bevezető

tanulmányával a bukaresti Irodalmi Kiadónál. Ezt 1966 márciusában ismertettük
olvasónaplónkban.

KÖVETKEZO SZAMAINKBÓL

Ez évi januári számunk az ún. ,,keresztény demokrácia" kérdésével foglalko
zott és igyekezett azt többoldalúan megvílágítaní. Néhány szerkesztőségünkhöz

írt levélből úgy látjuk, hogy - ha elenyésző kivételképpen is - voltak és van
nak, akik bIzonyos dolgokat félreértettek, bizonyos fogalmakat másként értelmez
tek; abban például, hogy Nell-Breuníngnak az egész világsajtót bejárt tanulmá
nyát ismertettük, az egyházi tekintélyaláásásának törekvését vélték kíolvashatní,
stb. Ezekben a kérdésekben, mint minden egyébben is, nézetünk szerint minden
kinek magának kell a legjobb lelkiismerete, tudása és a lehető legszélesebb infor
mációs anyag alapján nézetét kialakítania. A Vigiliának természetesen színtén
megvan a maga gondosan kialakított nézete; ezt januári számunkból bárki vilá
gosan kiolvashatta, ugyanannak a számnak a szerkesztőségi bevezetésében mí ma
gunk is igyekeztünk tömören összefoglalni. Nézetünkert sem ebben a kérdésben,
sem egyébben nem akarjuk senkire rákényszeríteni; abba azonban, hogy a más
álláspontot képviselők egyszerűen szétvitatkozzák a lapunkat (amire volt már né
hány intő példa a magyar folyóirat-irodalom történetében), sajnos nem rnehetünk
bele. Ez annyi lenne, mínt megállni az úton egy beláthatatlan tartamú eszme
cserére, amiben mindig is több szokott lenni a szócsavarás, mínt az eszme; mí
pedig nem megállni akarunk, hanem lépésről lépésre előre menni a szocíalísta
társadalomban tevékenyeri és öntudatosan élő keresztény értelmiségi gondolkodás
kialakítása és a keresztény lét lehetőségeinek a szocialista jövő keretei közt való
kidolgozása felé. Mindebben támaszkodunk természetesen hagyományokra is. Ha
ezeket a keresztények általában jobban ismernék, akkor sok mindent jobban meg
értenének és sok mindenen kevésbé akadnának fönn. Így például a "keresztény
marxízmus" kitételen, mely annak a látogatásnak a beszámolójában hangzott el,
amellyel az Élet és Irodalom tisztelte meg a múlt év végén lapunkat. Amit ez a
"keresztény marxizrnus", vagy keresztények "marxizmusa" jelent, annak szintén
jelentős és értékes hagyományai vannak a keresztény társadalmi gondolkodásban.
A dolgok és fogalmak tisztázása érdekében ezekből mutat be egy csokornyit Hegyi
Béla "Keresztények .marxízmusa' " c. tanulmánya. Amivel egyúttal abból is meg
mutat valamit, mílyen alapokra épül ebben a vonatkozásban a hazaiak (Giesswein,
Prohászka, stb.) mellett a Vigilia irányzata.

Csanád Béla "Lelkipásztorkodásunk a Zsinat után" c. tanuimányában rend
kívül fontos kérdéshez nyúl hozzá nagy körültekintéssel és alapossággal: ahhoz ti.,
mennyiben érvényesül, illetve nem érvényesül a mai magyar katolikus életben a
Zsinat szelleme. - Gyürki László tanulmánya a püspöki funkcióknak az ősegy

házban való kialakulását kíséri nyomon ("Episkopos, Presbyter, Püspök").


