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.A japún Kokubungaku (Nemzeti Iro
dalom) cirnű irodalomkritikai folyóirat
] 970 szeptemberí számában az egyik
neves japán egyetem docense két teljes
iapon nagy elismeréssel rnéltatja Benkő

Istvánnak a Vigilia 1970 júniusi számá
ban megjelent tanulmányát Kawabata
Yaszunáriról ; hasonmásban közli la
punk címlapját is. - Ismertette rövi
debb terjedelemben a tanulmányt a két
és félrni llió példányban megjelenő Yo
miuTi Simbun c. napilap is.

A lengyel Zycie i Mysl (Élet és Gon
dolat) ez évi negyedik számában a lap

szcrkesztője, ZbigniewCzajkowski köz
li beszélgetését Dr. Brezanóczy Pál egri
érsekkel, valamint Dr. Várkonyi Imre
vel, lapunk felelős kiadójával a magyar
katolicizmus időszerű kérdéseiről, nem
zetközi kapcsolatairól, az Actio Catho
lica és a Katolikus Püspöki Kar Kül
ügyi Bizottsága munkájáról, Ugyanott
közli a Vigilia szerkesztőjével folytatott
beszélgetését a "katolikus irodalom"
kérdéséről, valamint a Vigilia irányá
ról, törekvéseiről és helyzetéről a ma
gyar szellemi életben.

Az Oj Ember negyedszázados jubileuma alkalmából a Magyar Püspöki Kar
Külügyí Bizottsága az európai katolikus saitó néhány vezető képviselőjét baráti
találkozóra hívta meg Budapestre október ll-14-ig. A külföldí vendégek október
ll-én, vasárnap délelőtt a budai ferencesek Mártirok úti templomában. találkoztak
először az Új Ember, a Vigilia szerkesztőségének és kiadóhivatalának munkatár
saíval, valamint a laptulajdonos Actio Catholica vezetőségével. Ugyanezen a napon
este 8 órakor a Püspöici Kar Külügyi Bizottsága ünnepi fogadást adott a Gellért
Szálló különtermében. A bensőséges ünnepség kezdetén Várkonyi Imre prépost ka
nonok, az A. C. országos igazgatója a laptulajdonos nevében mondott beszédet,
üdvözölte az európai katolikus sajto képviselőit. Ezután Balló István, az Állami
Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese köszöntötte a jubileumi ünnepség résztvevőit.

Beszédének végén Balló István felolvasta a betegsége miatt távol levő Prantner
Józsefnek. az Allami Egyházügyi Hivatal elnökének köszöntő sorait. Hétfőn dél
után az Új Ember szerkesztőségében szimpozion volt, melyen Szigeti Endre fő

munkatárs üdvözlő szavai után Mgr. Jesus Iribarren tartotta meg bevezető refe
rátumát, A Katolikus Újságírók Nemzetközi Szövetségének főtitkára elismerően

értékelte az Új Ember negyedszámdos rnunkálkodását, és a jövő feladatairól szólva
kijelentette: 1. Nem szabad elszígetelní a magyarországi egyházat az egyház álta
lános fejlődésétől, 2. Nem szabad elszigetelní a katolikusokat az élettől és az ál
lampolgári kötelességelotől, 3. A híveket nem szabad elszakítani pásztoruktól. Jesus
Iribarren referátumához elsőnek Rónay György, a Vigilia főszerkesztője csatlako
zott felszólalásával, melyben a magyarországi katolikus egyház és sajtójának hely
zetét mérte fel az elmúlt negyedszázad történelmi szakaszában. Utána a kerek
asztal-konferenciára meghívott Lukács JÓ2JSef, a Világosság főszerkesztője, majd
Alois Schardt, a Publik főszerkesztője (NSZK), Witold Jankowsky főszerkesztő

(Lengyelország), Hubertus Guske helyettes főszerkesztő (NDK), Zbigniew Czaj
kowsky főszerkesztő (Lengyelország), Ladislav Skoda kanonok, sajtóreferens
(Szlovákia) és Jan Meysztowicz szerkesztő (Lengyelország) szólaltak fel a baráti
hangulatú eszmecserén. Október l3-án a külföldi vendégek ellátogattak a két szerit
istváni alapítású püspöki városba, Székesfehérvárra és Veszprémbe, majd Balaton
Iüreden és Tihanyban megtekintették a Balaton-környék ős2J:i szépségeit.

Balló István minJiszterhelyettes, az Allami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese
Maruzs József csoportvezető társaságában látogatást tett az Actio Catholica Orszá
gos Elnökségénél, ahol Várkonyi Imre prépost kanonok, országos igazgató fogadta.

A Vigilia évekíg volt felelős szerkesztőjének, az Új Ember több, mint két év
tizeden át volt főmunkatársának, az 1968. decemberében elhunyt Mihelics Vidnek
özvegye művészí síremléket állíttatott a Farkasrétí temetőben. A síremlék be
szentelése és felavatása október 26-án történt meg.

Új magyar ordináriumot, a Szent István-mísét énekelte az esztergomi Bazili
kában Tardy László vezényletével az egyházzenészekből áhló "Schola Cantorum"
kamarakórus. Az új miseordinárium a magyar népzenei kincsből és a gregertán
stílusból ered.
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József Darvas: De l'État jusqu'a l'État populaire - László Mezey: "PannonJia quae
et Ungria" - Tamás Nyíri: L'averrir de l'Église (Cornpte-rendu de congres de
theologie á Bruxelles, II. partie - László Lukács: .Aux bras du bonheure" (Les
pensées de C. S. Lewis) - Is'ván VoUy: István Rácz artiste de la photographie 
Béla Hegyi: Le trend du film ~oDgrois

Nouvelles de Sándor Sík, László Possonyi. Poernes de Sándor Weöres, Zsuzsa Beney,
Béla Csanád, Mihály lzes et Tamás Falu.
LE PETIT SENTIER par Gellért Belon.

DOCUMENT: Qui est pour moi Jésus-Christ? - Enquete de les Vigilia dans les
milíeux d'intelleotuels hongrois croyants et non-croyants.
Compte-rendus et critiques.

* * *

A SZERKESZTOSl':G KÖZLI: Kézíratokra. amelyeket nem mi kértünk, vagy elő

zetesen meg nem beszéltünk. csak akkor válaszolunk, ha közölhetóknek vagy áL
dolgozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem órzünk meg és nem küldünk vissza.

3ZAMUNK IROIROL. - Darvas József író, a Magyar Irók Szövetségének elnöke.
Mezey László irodalomtörténész, paleográfus, az irodalomtudományok doktora,

a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa. A középkori írásbeliség és írás
művészet európai-hírű tudósa.

Volly István magyar folklorista, népzene-kutató, egykom Kou<'.ly I .mítvány. A
magyar népénekek és népi játékok avatott ismerője. Legutóbb (1969 decemberé
ben) Betlehemes játék egy törökkel című írását közöttük.

---------
KÖVETKEZŐ SZÁMAINKBOL

1971 januári számunk Bartók emlékszám. Tartalmából : Molnár Antal
Bartók tanulmánya; Fodor Ilona: Nagy Albert festőművész Cantatája; Rónay
László: Bartók és a Nyugat; Rónay György: A Cantata profana (Bartók és
"szövegei"), stb. - Közöljük Claudel "Vízkereszti ének" című ódáját Szedő

Dénes fordításában, Hegyi Béla rövid írásait "Újabb maszkok" címen. Egri
Csaba novelláját ; folytatjuk Possonyi László kisregényét és Nyíri Tamás be
számolóját a Concilium brüsszeli kongresszusáról.

Már most jelezzük, hogy 1971 májusi számunk Arpádhází Szetit Margit
emlékszám lesz, Mezey László, Király Ilona, Rónay György tanulmányaival,
s a teljes középkori Szent Margit officium Csanád Béla készítette fordításával.

ELÖFIZETÖINKHEZ, OLVASOlNKHOZ! Felhivjuk figyelmüket, hogy postafiók számunk meg
változott. Az új postacím: Bp. 4, postafiók 111. Kérjük. hogy leveleiket, küldeményeíket e
címre szíveskedjenek küldeni. Egyúttal közöljük, hogy 1971. december l-től anagybudapesti
üg~rintézést és előfizétést ismét az V., Kossuth Lajos 1. szám alatti kiadóhivatal végzi.

Készpénzzel bérmentesítve
a Bp, 12. sz. postahivataInál


