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ünnepre készül az ország: S z e n t
I s t v á n k i r á l Y s z ü l e t é s e 1000.
évfordulójának megünneplésére. Ebből

az alkalomból - Szablyá'r Ferenc váló
gatásában és összeállításában - a Ma
gyar Rádió is ünnepi programot sugá
roz. A műsorban magyar írók és l~öltők

állítják elénk Istvánt, az államalapítót
és országépítőt, aki egyszerre volt erős

kezű, de igazságos u'ralkodója és atyja
is a népének. A királyról és az ember
séges emberről szólnak a prózai és ver
ses szemelvények, amelyek sorából a
pápától koronát kérő, hitvalló ,Joeresz
tényt bemutató írások sem hiányoznak.
Régi pergamentek, klasszikus és modern
alkotóművészek sorai, írói-költői vallo
másai, maradandó értékei csendülnek
meg a programban: Heltai krónUcája és

egy középkori himnusz, a Szilveszter
pápához írt levél és Kós Károly: "Az
országépitő" című drámájának részlete,
Vörösmarty Mihály, Kosztolányi Dezső,

Babits Mihály és Sík sándor vel'seiből,

vett szemelvények és Veres Péter: "Hol
vagy, István király': címmel írt megem
lékezése. Mindmegannyi szín, hang, ér
ték irodalmunk elmúlt évszázadaiból
és jelenéM!. Hadd említsük itt mégegy
szer, külön is kiemelve Sík Sándor ne
vét. Az ő "István király" drámájából
az évek során már hangzottak el "ész
letek, születése évfordulóján pedig ver
sei ből mondtak el néhányat, míg most
az 1938-as Szent István jub~1eumi év
re írt versének szemelvényeit halljuk.

B. L.

Ijjas József kalocsai érsek legutóbbi római látogatásáról beszélgetett az Új
Ember munkatársaíval. - A püspöki kar, az egész magyar papság és a ma
gyar katolikus nép hódolatát akartam kifejezni a Szeritatyának aranymiséje alkal
mából. A másik küldetésem az volt, hogy bejelentsem: a Magyar Püspöki Kar
Szent István-évet rendez az idén. Ez egyúttal megemlékezés is lesz a magyar ke
reszténység kezdeteiről. A Rómában eltöltött időt arra is felhasználtam, hogy fel
keressem azokat az emlékeket, melyek Szerit István alapításait és nagyságát
idézik. Megtekintettem a táblát, amit az első római zarándokház helyén állítottak
fel a Szent Péter bazilika sekres'yéjének külső falában. Megnéztem, milyen em
léke van a Szerit István kerek templomban, amely egy ideig: magyar szentély
volt Rómában Utána meglátogattam a legújabban épült Szent István magyar za
rándokházat - mondotta Ijjas József kalocsai érsek.

A katolikus papok budapesti békebizottsága az Újvárosháza dísztermébelll ün
nepi ülésen emlékezett meg a papi békemozgalom megalakulásának huszadik
évfordulójáról. Az ünnepségerr részt vett dr. Horoátii Richárd, az Elnöki Tanács
tagja, a Budapesti Katolikus Bizottság elnöke, dr, Szabó Imre püspök, eszter
gomi apostoli kormányzó, dr. Bánk József váci megvéspüspök és több más ve
zető budapesti egyházi személydség. Az elnökségben foglalt helyet Miklós Imre,
az Allarní Egyházügy! Hivatal első elnökhelyettese. Dr. Babocsa Endre apát
plébános, a budapesti békebizottság titkára ünnepi beszédében méltatta a két
évtizedes békemozgalom jelentőségét. A Hazafias Népfront budapesti bizottsá
gának képviseletében dr. Nyilas József professzor tolmácsobta a társadalmi szer
vezetek üdvözletét az egybegyülteknek. Az Országos Béketanács Katolikus BiZQItt
sága nevében dr. Várkonyi Imre kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója
köszöntötte a budapesti papságot. Az emlékünnepség a Központi Szeminárium
kamarakórusának műsorával ért véget.

Konferenciát tartott a Mhgyar Püspöki Kar. Ijjas József kalocsai érsek, a püs
pökkari konferenciák elnöke a tárgysorozat első pontjaként beszámolt VI. Pál pápa
aranymíséjéről. Megemlékezeitt elődjének, Hamvas András volt kalocsai érseknek a
haláláról, és méltatta az elhunyt érdemeit. A konferencia ezután a Laikusok Taná
csának VII. üléséről, a Szent István jubileumi év megünnepléséről. a papnevelés
és a papi továbbképzés ügyéről, majd a Központi Szemínáríum tatarozásáról tár
gyalt. Foglalkoztak továbbá a gyermek-keresztelés szertartásának új rendjével,
szóba kerültek a jövő liturgikus év új perikópáí, az új temetési szertartás, a
Directoríum és végül a piarista rendnek az a kérése, hogy Kalazanzi Szent József
rendalapító ünnepe bekerüljön a naptárba, Tárgyaltak még a római Pápai Magyar
Intézet jövő évi ösztöndíjasainak kijelöléséről, a híttankönyvek ügyéről és. a Köz
ponti Hittudományi Akadémia új dékánjának tisztében való megerősítéséről. Végül
Brezanóczy Pál egri érsek, püspökkari titkár tette meg titkári jelentését.
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A VATIKÁNI RÁDIÓ A VIGILIA MÁJUSI SZÁMÁRÓL

Május 16-i adásában olvasta be a vatikáni rádió az alábbi jegyzetet:

"A párbeszéd jegyében folytatja fontos tájékoztató szerepét a Vigilia. A Rónay
György által szerkesztett katolikus folyóirat a zsinat szellemét akarja képviselni,
és cikkeivel az aggiornamento-t szolgálja. A májusi számban Nyíri Tamás - a lap
szerkesztőbizottságának tagja - -Szekularízáció és transzcendenca« címmel egy
ma igen vitatott problérnát tárgyal: szellemtörténeti példákkal rávilágít arra, hogy
a szekularizáció nem is új keletű. Talán kissé jobban meg kellett volna különböz
tetnie a szekularizáció és a szekularizmus fogalmait. Az előbbi - ahogy erre
a zsinat is rámutatott -, pozitív szerepet játszhat a kereszténységen belül is:
a világ, a földi valóságok helyes autonómiáját követeli. De manapság a szekulariz
mus Ideológiájaval is szembe kell néznünk: ez a szemlélet tagad minden természet
felettit és csak erre a világra (saeculum-ra) rendezkedik be. A szekularizmus
tulajdonképpen az ateizmus egyik modern változatát képviseli. Ezt szerencsésen
húzza alá P. Békés Gellért »Ki voltaképp az Isten« című cikke. A római Szent
Anzelm kollégium professzora a mai keresztény gondolkodók (főleg protestánsok)
istenkereséséről beszél és jól megvilágítja az evilági kereszténység buktatóit, az
ún. »Isten meghalt- - teológia túlzásait. A Vigilia májusi számából kiemeljük még
Longauer Imre »A papi cölibátus mai magyar szemmel« című [egyzetét, amely
néhány sajátosan magyar papi problémára hívja fel a figyelmet. Végül megemlítjük,
hogy a Vigilia mírit dokumentumot közlí azt a beszélgetést, amelyet február 28-án
P. Szabó folytatott a vatikáni rádióban Weöres Sándor költővel és költőnő felesé
gével, Károlyi Amyval."

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL

Száz esztendeje, hogy az első vatikáni zsinat megszakadt ; ebből az alka
lomból tisztázza körülményeit, méri föl hiányait, eredményeit és [elentöségét
a második vatikáni zsinat távlatából szemlélve nagyszabású tanulmányában
Cserháti József pécsi püspök. - Meszlényi Antal a keresztény egység törek
vések történetét ismerteti; Rónay László a Kapisztrán Kórus alapítójának és kar
nagyának, a három éve elhunyt Tamás Gergely Alajosnak, a modern magyar
egyházzenei élet e színes és jelentős alakjának pályáját és művét mutatja be.
- Közöljük Puszta Sándor és Toldalagi Pál versei t, Gerl '?i József elbeszélését;
Karunk kérdései rovatunkban beszámolunk a holland katolicizmus problé
máiról és reményeiről, és a teológiai oktatás reformjáról Hollandiában.

SZÁMUNK fROIROL. - Timkó Imre görögkatolikus püspöki helynök, kanonok,
a Hittudományi Akadémián az ókeresztény egyház- és irodalomtörténet tanára.

Pelsőczy Ferenc törökbálinti plébános, az egyháztörténet magántanára a Hit
tudományi Akadémián.

Pénzes Balduin az Új Ember főszerkesztője. irodalomtörténész, 1967 októberi
számunkban közöttük Arany, az ember és a költő című tanulmányát.

Szigeti Endre az Új Ember munkatársa, írásai - főként filozófiai és kultúr
bölcseleti tanulmányai - rendszeresen jelennek meg lapunkban, legutóbb (1969
december) Jaspersról.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp. 72. sz. postahivatalnál.


