
"Egy öreg munkás" aláírással kap
tuk az alábbi levelet, amelynek né
hány részletét közöljük: "Meghatva,
mondhatnám azt is, megrendülve 01
vastam Gicsswein Sándorról írt is
rncrtctésükct. Mennyi re szüksógcs, hogy
most, amikor végre eliutottunk az
egyenes, becsületes, minden káros elő

ítélettől és az igazsággal bátran szem
benéző, félelemtől mentes dialógusok
lehetőségéíg, tudunk hivatkozni korukat
mcssze megelőző férfiakra! Itt Pro
hászkúra is gondolok! Róla is nagyon
kellene egy tárgyilagos, életét, írásaít,
tetteit bővebben ismertető tanulmány...
Engedjék meg, hogy ismertessek egy
verset, melyot szeretö kegyelettel őrzők

immár több, mint 48 éve! Víkár Béla
írta Glesswein Sándor halálára:

Nem haltál meg, bár eltemettek:
Csak változik az életút,
Száz ere gazdag szellemednek
Ezernyi szivkamrába fut.

Ezernyi szívben öröklődik

Az élet, a tőled fogant,
Igy élsz időtlen időkig

Hiába takar el a hant.

Szívünkbe szállsz mint ein. szikra,
Ott fényt, meleget érlelő,

Szívünket békés harcainkra
Felgyújtó isteni erő.

Harcokra, hol nem a golyónak,
Nem az ágyunak jut szerep,
Hanem az észnek, szívnek. szónak,
Ami nem könnyebb, ámde szebb!

Elnémult bár lelked zenéje,
De megtanultuk dalait.
Örajtuk nem győz éjnek éje,
Nem győz a rög, mely elborít.

Szívünkben zsongnak egyre még ők,

Mint ,hagyomány, mint kegyelet,
S örök tüzek, szívünkben égők,

Virrasztanak sírod felett!

Fél évszázad után. ime a kor, me
lyet ihletett, népét, hazáját forrón sze
rető lelke óhajtott, látnoki szeme lá
tott, melyért akkor szinte magára ha
gvatottan, tárnadva. gyalázva, még a

legjobb szándékú .Jceresztények't-től is
félreismerve. törhetetlen hittel harcolt!
Új kor, új társadalom. új utak, de ősi

vágyak, beteljesülések őt igazolják!
Daloljunk hát bátran. híven, büszkén

,dalait' ! ..."
Részletek néhány, Nyíri Tamásnak

írott levelből. ,,'" Hadd mondjam el,
hogy A szexualitás értelmezése című

tanulmányát maradék nélkül tudtam
magamévá tenni és különös örömömre
szolgált, hogy ebben az átkozottul fér
jicentrikus világban és egyházban leg
alább egyetlen ember jelismerte világo
san a bújo]: gyökerét és az orvoslások
kiindulási pontját. A márciusi Vigilia
cikkei hasznosak és előre mutatók ..."

M. M. (Pécs)
"... Minrlen szava igaz volt. Ötvenöt

éves vagyok és mar leányfejjel is, de
főleg masok életében bőven tapasztal
tam családoknál és egyébként is mind
azt, amit mondott, Különösen helyes
megállapítás volt, hogy eléggé nyomo
rítja a természet a nőket, miért nyomo
rítsuk meg mi is őket .... Bizony még
míndrnáig gyakori a nőt tárgynak, .bí
ológíaí lénynek' vagy legjobb esetben
valami jobbféle .hází állatnak' tekinteni,
dcgradální. Férjem és még nagyon-na
gyon sok-ak nevében írtam." N. H.-né,

(Nyíregyháza)
" ... Teljesen osztom a nézetét, hogy

a drámai családi, népesedési problé
mákra nincs megoldás egy férfijogú
társadalomban. De éppen ezért, milyen
alapon marasztaljuk el az egyházatyá
kat, hogy az evangéliumi tanok ismere
tében a kereszténység nevében ujjong
va nem lelkesedtek a házasság intéz
ményéért? Mert milyen házasságot is
mert az ókor kereszténye? A szabad
párválasztást? A férfi és nő közötti
személyes kapcsolat intézményét? A
zsidó házasságban a nő számára még
a gyermeknevelés is tilos volt. Örül
hetett, hogy a zsinagóga erkélyén meg
türték. Még gyermeke körülmetélésén
sem vehetett részt! A római házasságot
kellett volna kereszténu szempontból
fölmagasztalni? Ahol a nő haláláig
kiskorú maradt? Az ókorban a házas
ság nem a férfi és a nő. hanem az
apák ügye volt... Kérdés, hogy az
atyák értékítéleteit, amiket az ókori
,házassági intézményre tettek, (ami is
métlem nem a férfi és a nő személyes
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kapcsolatának kerete volt!) összevet
hetjük-e a házasság mai eszményével
és valóságával? . . .' P. A. (Brüsszel)

. . , Hivő barátaim meglehetősen bot
ránkozva. sőt néha feháborodva olvas
ták a Vigiliának ezt a számát (a januári
számról van szó), de végre is be kell
látniuk, hogy az egyház ún. ellenségei
tulajdonképpen jóakarói, hiszen akár
csak a X. Pius pápa által elítélt Loisy
vagy Renan inkább csak segítik az
egyhá zat abban, hogy a modern világ
hoz alkalmazkodjék... T. J . (Bpest)

A magam részéről azért is csak gra
tulálni tudok, hogyamarxistákkal a
dialógust iLyen józanul folytatják, nyil
tan, bátran, egyenesen. Ehhez sem kis
m erészség kellett, kűZönösen ha vtssza
gondolok arra a számukra, ahol, ha j61
emlékszem, Hatni professzor világos és
logikus fejtegetést hozott az eszkatolo
gikus keresztény erkölcsszemléletről, es
ugyanabban a számban a mi cikkirmnk
rettentő tekervényesen nyúltak a kér
d éshez. A legútóbbi számban (márciusi)
szivesebben vettem volna, ha a dialó
gu s témája nem az erkölcs in genere,
hanem a szexualitás lett volna ntar:t:is
ta szemmel ... Még valami nagyon tet
szik szerkesztésiikben: a bátor önkriti
ka. Szembe merűnk nézni önmagunk
kal. Időnként azonban az önkritika ön
pocskondiázássá fajul. Mi haszon ebből?

És nem vagY'lbnk-e igazságtalanok ke
res ztényeleinkkel szemben? Nem olyat
kérűnk-e tőlűk számon. ami szituáció
jukban megoldhatatlan volt .. . Keresz
tény cikkíróinknak igen éles érzésük
van a diagnózisra, de jóval kevesebb
az ú tmutatásra... B. L. (Szentlőrinc)

Nagy ér dek lodéssel olvastam a f . évi
l. számban Gíessweín Sándorról írt cik
küket. Nagyon kérném. ha m ód és le
hetőség van rá, századunk első évtize
dének más keresztényszocialísta úttörői

ről is emlékezzenek meg egy r övid cikk
ben. Itt gondolok: Anka Jánosra. Früh
w írt Mátyásra. Gríeger Miklósra. Haller
Istv ánra, Szabó Jánosra. Tóbler Jánosra.
TuM Bél:ára és a többiekre .. .

H, G . (Bicske)

A Vigiliának régi előfizető olvasója
vagyok. Az 19í1 okt óberi számban a je
len két etikai össze rn ér ésével sok k ér
désre adott választ és erőt.

öZJ: . S. K. -né (Bpest)
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. . . Szeretnék gratulálni a Vigilia leg
újabb számához. A három szo : szexuali
tás, család, táTsadalom - lényeglátán
a téma három legfontosabb vonatkozá
sát Tagadja meg és boncolgatja hozzá
értő kézzel. Tetszik a "méTsékelten ha
ladó szellem" , amely nem barátja sem
a maTadiságnak, sem az esztelen Tadi
kalizmusnak. Volna mégis néhány mon
danivalóm az "építő kritika" szellemé
ben. Némely témánál nem ártott volna
bátrabb. ntarkánsabb fogalmazás, mint
például az "egyke-egyse" kérdésben.
3-4 évvel ezelőtt a Nők Lapjának ha
sábjain olvastam erről a témáról hete
ken, hónapokon keresztül tart6. léleg
zetelállítóan érdekes vitát. Példá ja 1'olt
annak, hogyan kell ezt a kérdést lelki
ismeret-mozgat6n meghányni-vetní . ..

A Vigili.a dicséretes új szokása, hogy
egy-egy számának írógárdáját egészen
Töt'iden bemutatja. Ennek alapján kic.'1it
meghökkentően hatott rám, hogy csupa
pap és szerzetes írója volt ennek a szám
nak (az egy marxistát k ivéve!). ·holot t
ez a "civil" téma " ci v il" ír6k megsz6
laltatását is igényelte volna. De nem
csak "civil" írókét, hanem női írókét is,
hiszen a kérdés természeténél fogva
"kétnemű". dr. B. J . (Tura)

Nagy érdek!ödéssel olvastam a Vigilia
1971 októberi számát. Az alapötlet szen
zációs: Magyarországon még nagyobb
szükség ran katolikus-maTxista párbe
szédre és együttműködésre, mint másutt,
mert másutt ennek már régebbi hagyo
mányai v anna k (például Lengyelország
ban és Franciaországban), míg mi a
Horthy-korszak súlyosan terhes öröksé
gével kezdtük 45-ben. Az etika pedig
olyan témakőr. amelyben nagy mérté
kű együttműködés lehetséges.

Szerintem azonban Magyarországon
katolikus részről még ma is túl kevés
sze esik a protestánsokkal való párbe
szédTől. s túl keveset is tesznek ezen a
téren. Pedig elsősorban a vegyes házas
ságú családokban igen fontos az ökume
né is . Én is vegyes házasságból szárma
zom. s mind a katoi ikus, mind a pro
testáns egyházakba,! számos személyes
jó kapcsolatom van , s igyekszem is ezt
az ökumené érdekéqen hasZ1Wssá tenni.

P. J. (B pest)


