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VI. Pál pápa magánkihallgatáson fogadta a római rendkívüli püspöki színodu
son részt vevő Ijjas József kalocsai érseket, a magyarországi katolrkus püspöki kar
elnökét. A pápa érdeklődésére válaszolva Ijjas érsek a magyarországi katolikus
püspökök. papok, hívek köszöntésének tolmácsolása után elmondotta, hogy átérezve
az egyház egységének mai jelentőségét, és áthatva attól a közös felelősségtől, mely
ben Isten népe osztozni kíván Krisztus földi helytartójával, a magyarországi kato
likus püspökök, lelkipásztorok és hívek hűségesen ragaszkodnak egyházunkhoz,
Péter apostol utódj ához, az anyaszentegyház fegyelméhez. A Szeritatya örömmel
vette ezt tudomásul, hozzátéve, hogy buzgón imádkozik a magyar egyház püspökei
ért, papjaiért. a hivatásukat teljesítő szerzetesekért és szerzetesnőkért és a magyar
hívekért. Mindarmyiuknak atyai üdvözletétés apostoli áldását küldte. A szinodus
munkájáról SZÓlVél, örömmel vette tudomásul, hogy a szinodusi sajtószolgálat mun
kájában a magyurországi katolikus sajtó képviselője is részt vett. Megkérte Ijjas
József érseket, pápaságának hatodik évében készült emlékplakettjét azzal adja át
a saitótudósítást végző Magyar Ferenc újságírónak. hogy ugyanakkor neki és egész
családjának apostoli áldását is küldi.

Kacziba József püspök, győri apostoli kormányzó körlevelében beszámolt ró
mai útjáról és a Szeritatyánál tett látogatásáról. Megható volt az a közvetlcnsóg,
amellyel testvéreként köszöntött - írja a Szeritatyáról -, és az az atyai szeretet,
amellyel eayházrnegyánk után érdeklődött. Végül azt kérdezte, mível lehetne tá
moaatásunkra. A székesogyház restaurálasi munkáit említettem. Mosolyogva biz
ta: ott, hogy nem feledkezik meg rólunk ... Adománya azóta a maga hivatalos
útján meg is érkezett hozzánk. A Dunántúl egyik legjelentősebb egyházi épületé
nek, a győri székesegyháznak felújítása a terveknek megfelelő ütemben folyik.

A. székesfeh(!rvál'i püspökség és az István Király Múzeum megállapodása alap
ján feltárást végeztek a püspöki palota kertjében, és az eddig régészetileg érintet
len területen keresték a közópkori királyi bazilika maradványait. Az eddig ismert
hét pillér után előkerült a nyolcadik, amelynek létezését a régészek csak sejtették
és számítások alapján feltételezték. Az ásatások során mintegy öt négyzetméter
területen a bazilika vörösmárvány padlóját is megtalálták.

Vajda József váci seOédpiispök, a Szent István Társulat kiadásában megjelent
Keresztény tanítás cimű könyvéről beszélgetett az Új Ember munkatársával, 
Célom a vatikánt zsinat határozatainak megismeréséhez szükséges tanbeli alapfo
galmak kifejtése és magyarázata volt, korunk tudományos eredményeinek szám
bovételével. Két újabb munkám is befejezés előtt áll. Az egyik a szentségekről

szól, a bűnbánat, a házasság, a keresztség problematikáját tárgyalja a mai élet
keretei közott. A másik egy modern erkölcstan, arncly korunkról ad képet és ko
runknak válaszol - nyilatkozta Vajda püspök.

A Müvclődésügyi Minisztérium és az Allami Egyházügyi Hivatal rendezésé
ben a magvarországi egyházi gyűjtemények, könyvtárak, levéltárak, múzeumok
vezetői kétnapos értekezletet tartottak a Magyar Nemzeti Galériában. Az ér
tekeztetén részt vett és felszólalt Prasitner József államtitkár, az Allami Egyház
ügyi Hivatal elnöke és Molnár János művelődésügyi miniszterhelyettes. Katoli
kus részről Jelen volt dr.Váj"konyi Imre prépost-kanonok, az Actio Catholica
országos igazgatója, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója és
Faith István, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ főtitkára. A tanácsko
záson Giinyci Antal, a Müvelődésügyi Minísztérium múzeumi főosztályának ve
zetője tájékoztatta a résztvevőket; az állami és egyházi szervek közös feladata
ként jelölte meg az egyházi gyűjtemények megóvását, ápolását. Az egyházi
gvűjtcmónyck vezetői közül többen Ielszólaltak, katolikus részről Faith István, és
köszönetüket fejezték ki az állami szerveknek azért a jelentős anyagi és erkölcsi
támogatásért, amely az egész nemzeti kultúrának és egyházi emlékeink szem
pontjából felbecsülhetetlen műtárgyalc megőrzését szolgálja. Hangsúlyoztak: a jövő

ben tovább szorgalmazzák az együttműködést, hogy az egyházak tulajdonában lévő

gyűjtemények a nemzeti kultúra közkincsévé váljanak. A konferencia résztvevői

megtekintették a Budapesti Történeti Múzeum és a Nemzeti Galéria kiállításait
:SI budavári palotában és felkeresték a Magyar Országos Levéltárt is.
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A Vatikáni Rádió magyar adása ismertette Klempa Sándor veszprerm apos
toli kormányz ónak a magyar egyházzenei életről szóló nyilatkozatát. Többek
k özött megemlékezett a z 1897 óta rnűködő Szent Cecilia Egyes ületről. amely
19ti9-ben Szent Cecilia Társulat nevet vette t öl, Hangsúlyozta annak jelentőségét,

hogv az eddigi k ántork épző tanfolyamokon kívül az 196!l-ílJ-es tanévtől kezdő

d ően a magasabb zenei képzés érdekében karnagyképző tanfolyam indul a
Központi Hittudományi Akadémia liturgikus tansz ék ének keretében.

Szeged október ll-én emlékezett meg felszabadulása 25. évfordulójáról. A meg
emlékezésből kivették részüket a szegedi katolikusok is. Népes ünnepség zajlott le
a szegedi szemináriumban, amelyen megjelent Udvardy József püspök, csanádi
apostoli kormányzó, Beresztóczy Miklós prépost, az országgyűl és alelnöke, a püs
pöki aula, a szeminárium tanári és elöljáró kara. valamint a lelkipásztorkodó
papság számos tagja. Szilas József rektor megnyitójában személyes élményei alap
ján idézte fel a negyedszázad előtti eseményeket. Tanulságként rámutatott: él
nünk kell a felszabadulás lehetőségeível. Dolgoznunk kell becsülettel napról nap
ra. Az igazi béke a haladással és a fejlődéssel valósul meg. Beresztóczy Miklós pré
post, az országgyűlés alelnöke megemlékezett a huszonöt év előtti bátor és helyt
álló papokról. Az ünnepség befejezéseként Udvardy József püspök szólt a jelenle
vőkhöz. Hangsúlyozta: a keresztény hivő minden jóakaratú emberrel összefog, hog}'
ne ismétlódjék meg a háború.

Gustav A . Wetter S. J., a Pápai Keleti Intézet professzora, október l6-án elő

adást tartott a Hittudományi Akadémia díszterm ében, ahol Pietjer János dékán
üd vözölt e az előadót és a vendégeket, akiknek élén ott volt Brezanóc,~y Pái egri
érsek. a Püspöki Kar titkára, Szabó Imre püspök. apostoli adminisztrátor, Endretl
Mihály. Winkler' József és Zemplén György püspökök.

Teilhard de Chardin válogatás jelent meg magyarul. A kilencvenéves Dienes
Valéria Teilhard-fordításának megjelenése jelentős eseménye a magyar katolikus
szellemi életnek. Az egykori Bergson-tanítv ány és Bergson-Iord ít ókora ellenére is
lankadatlan aktivitásának köszönhető. hogya Szent István Társulat most törleszt
helle a régi adósságot. A könyv "Hit az Emberben" címmel jelent meg. A válogatás
nyomán átfogó képet alkothatunk a tudós jezsuita paleoantropológus és gondol
kodó kialakult é l etművé ről .

A német Teilhard de Chardin Társaság magyar-e-német konferenciát rende
ze tt november l-én és 2-án Regensburgban, a régi városháza Dolltnger-terrn ében ,
A kOnl ,ergencia lehetöségei és határai címmel. Horst Ruprecht professzor ein " k
le t ével. a társaság titkára, az Acta Teílhardiana szerkesztője, Gerhard Sitzmann
szervezésében, Német részről Alois Guggcnberger és Paulus Engelhardt professzo
rok tartottak előadást (A tudományok hurnaniz áci ója és az evolutív konvergen
cia. üdvtörténeti teleológia és konvergencia) . Magyar r észr ől a megbeszéléseken
öten vettek részt és adtak eló : Agh Attila. a Tudományos Akadémia filozófiai in
tézetének munkatársa, Teilhard egyik legkiválóbb marxista ismerője (A konver
gencia antropológiai elúfeltéte1ei), a Hittudománvi . Akadémia három professzora:
Gál Ferenc (Teilhard jelentősége a dialógusban, mint II konvergencia lehetősége

ben). Nyíri Tamás (Keresztény antropológia és konvergáló evolúció), Paskai László
(A teleológia szerepe a konvergens evolúcióban), és Rónay György (A konvergen
cia lehetőségel és határai).

Kelényí István novemberi számunkban megjelent két versébe sajnálatos tör
delési hiba folytán idegen szedés került. Az .,Esó" címú vers első t íz sora és az "Oszi
vázlat" címü vers utolsó hat sora törlendő.
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