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Tisztelt Szerkesztőség,

Nagy megnyugvássalolvastam a Vi
gilia júliusi számában Hel}yi Béla ta
nulmányát. Úgy tűnik, hogy ez a ta
nulmány - alaposan átgondolt szándé
ka szerint - végérvényesen tisztázza
a keresztény hivők helyzetét és szere
pét a mai magyar szocialista államban.
Önkéntelenül is a "Pacem in terris"
egy mondata jutott eszembe: "Megítél
ni, vajon elérkezett az a pillanat vagy
sem, és emellett megállapítani hogy
milyen módon és mily fokon kell ke
7'esni együttesen a valódi jót akár gaz
dasági és szociális kérdések, akár kutiu
rális, akár közigazgatási területen
mindezt ,aZ okosság, minden erény sza~
bályozója döntheti el, amely mind az
egyes emberek, mind a társaságba cso
portosult emberek életét kormányozza."
(Sz_ent Istl)án Társulat kiadása, 1963)

Ugy érzem, hogy Hegyi Béla és a
Vigilia jól választotta meg a kellő idö-

pontot. Sietni és késni egyaránt veszé
lyes dolog lehet. A helyzet valóban
megér,ett a döntésre. Ezt a döntést azon
ban kinek-kinek a saját lelkiismereté
ben is meg kell hoznia. Kérdés, hogy
katolikus közvéleményünk milyen széles
körben és milyen mélységben értette
meg az idők szavát. A régi előítéletek,

melyek sok esetben ma már meghala
dott tényekben is gyökereznek, még
mindig hatnak. Bevallom, hogy ma
gamnak is jó időbe tellett, míg fölé
bük tudtam kerekedni. (Nem hiába,
hogy - legalábbis felerészben - ku
rucok: i1)adékai vagyunk) A Vigiliához
beérkező levelek bizonyára tükrözni
fognak majd valamit a közvélemény
visszhangjából, bár nem hiszem, hogy
statisztikai pontossággal. A magam ré
széről ezt a levelet szavazatnak szánom
a mérleg jóra billenö serpenyöjébe.

Tiszte lettel
Sziberth Bertalan

1026 Budapest

SZÁMUNK íRÚIRÚL. - Baróti Dezső a szegedi egyetemen Sik Sándor ta
nítványa, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának egyik vezető egyéni
sége volt. A felszabadulás után Szegeden egyetemi tanár, tanszékvezető, az
egyetem rektora; jelenleg a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalomtörténeti osz
tályának vezetője.

Hajdu Péter a Budapest-kelenföldi református egyházközség lelkésze.

Lukács József marxista vallástörténész, filozófus, az ELTE Bölcsészettu
dományi Karán filozófiai tanszékvezető egyetemi tanár, a Világosság főszer

kesztője. Legutóbb (1971 június) "Együttműködés és vita" c. cikkét közöltük,
mely a Magvető Könyvkiadónál rövidesen megjelenő kötetében (Igent mon
dani az emberre) is helyet kapott.

Lukács László tanár, a kecskeméti piarista konviktus igazgatója. "Pilinsz
ky János ,világmodellje' " c. tanulmányát 1973 júliusi számunkban közöltük.

Paskai László a Központi Papnevelő Intézet rektora, a Hittudományi
Akadémia bölcseleti tanszékének professzora. 1973 áprilisában "Az általános
papság és a papi szolgálat a keresztény életben" c. előadását közöltük.

Rónay László irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézeté
nek tudományos munkatársa. Lapunkba 1973 januárjában "Petőfi a Nyugat
ban" címmel írt tanulmányt.

Tordai Zádor marxista filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia Filo
zófiai Intézetének tudományos munkatársa,


