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A SZERKESZTŰSEG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdolgoz
hatóknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szerkesztő

ségi fogadóórák: hétfőn és csütörtökön Il-től 16 óráig, a többi napokon ll-tóI 13
óráig.

A Szent István jubileumi évben már eddig is szamos zarándok csoport kereste
fel szent királyunk születési helyét, Esztergomot. Jean Rupp, monacóí püspök és
kísérete látogatott elsőként Esztergomba. Öt követte König bíboros érsek, majd
Nikodim és Filaret érsek metropoliták és Míroslav Novak prágai huszita pátirárka
Százával jöttek szent királyunk városába a szomszédos Csehszlovákiában lakó hí
vek is.

A pécsi egyházmegye Boldog Mór lelkiségének szellemében emlékezett meg
második püspöke halálának 900. évfordulójáról. Október 25-én az egyházmegye
minden templomában Boldog Mórról mondták a szentmíséket, róla emlékeztek a
szentbeszédek is. A pécsi. székesegyházban a főpásztor, Cserháti József megyéspüs
pök a káptalan négy tagjával és Pécs hat plébánosával koncelebrálva mutatta be
az ünnepi szentmisét, melyen a székesegyház országos hírű énekkarának vezetésé
vel a hivő sereg együtt énekelt és imádkozott a papsággal.

Az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága megyeí vezetőinek tanácskozá
sán Rákosi Elek győri apostoli kormányzói helynök kiemelte a papságnak a hon
ismerett kutatómunkába való bekapcsolódását mint szolgálatot, melIyel a pap egy
szerre használhat egyházának és hazájának.

ünnepélyesen megnyitották az Egyházi gyűjtemények kincseinek kiállítását a
Magyar Nemzeti Galériában. Megnyitó beszédett mondott Trautmann Rezső ny. mí
niszter, a Hazafias Népfront Országos Elnökségének tagja. Megjelentek a kiállítá
son a résztvevő egyházak vezetői, valamint kulturális életünk számos ismert
szernélyisége és nagyszámú érdeklődő közönség, A kdá1litást dr. Dávid Katalin tu
dományos főmunkatárs rendezte.

A csanádi egyházmegye fennállásánal<: tizedik évszázadában együtt ünnepli
Szent Istvánnal első püspökét, Szent Gellértet is. A jubileumi év eseményeibe
illeszkedik a Fogadalmi templom felszentelésének 40. évfordulója is. Október 25-én
a főpásztor távolléte miatt Molnér Antal prépost kononok, a templom plébánosa
mondta az ünnepi szentmisét és szentbeszédet, megemlékezve a fogadalmat t€VŐ

alapítókról és építőkről. hívekről, papokról. Az ünnepi megemlékezés hangverseny
nyel ért véget.

A világ bencés apátjai és kormányzó perjelei értekezletre ültek össze Rómában
a S. Anselmo apátságban és kollégiumban, hogy megtárgyalják és rnegvítassák
azokat az új teendőket, melyeket a megváltozott világ állít a szerzet elé. 208-an
vettek részt a világ minden tájáról. A magyárok részéről a magyarországi bencés
kongregácíót Monsberger Ulrik kormányzó perjel képviselte, a kaliforniai apát
ságot Hoffer Lipót perjel, a brazílíaít Tóth Veremund perjel. VI. Pál pápa külön
kihallgatáson fogadta a magyar bencés kongregáció jelenlevő tagjait. A három
magyar perjel tisztelgő látogatást tett a Római Magyar Intézetben is.

Az Országos 'Egyházművészeti és Műemléki Tanács Egerben tartotta tanácskozá
s<tt. Az ankét résztvevői tanulmányút keretében megísmerkedtek az egri fóegy
házrnegye termetén iévő műemléki felújításokkal és új templomokkal. Megnézték
az egri bazilika új szembenéző oltárát, a bélapátfalvi XIII. századi felújított temp
lomot, Szucs község új templomát és a honfoglaláskori feldebrői altemplqmot.
Látogatást tettek Cserépváralja és Hollóháza modern templomaiban, majd felke
resték Sárospatakot. ahol az elmúlt 25 év egyik legnagyobb vidéki műemléki

templom helyreállításával ismerkedtek meg.

Charles de Gaulle tábornoknak, a Francia Köztársaság volt elnökének lelki
üdvéért szentmisét mondatott november 12-én a Belvárosi f'őplébánia templomban
a Francia Köztársaság budapesti nagykövetsége.
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Ijjas József ,laLlacsai érsek körlevelében az új hittankönyvekkel kapcsolatban
adott tájékoztatást: 1.) Az első könyv (5-6 éves korú gyermekek számára) már
készen áll; sajnos azonban a nyomdai nehézségek miatt megjelenése nem várható
olyan hamarosan, mint az kívánatos volna. Címe: A mennyeí Atya szeret, minket.
2.) A második könyv: az Elsőáldozók könyve (7-8 éves korú gyermekeknek). A ke
gyelmi, szentségí életre készit elő. Körülbelül az 1970-71-es iskolaev végére Vál ható
a megjelenése. 3.) A harmadik könyv (9-10 éveseknek) első részében az egyházi év
menetét követve adja elő az isteni erényeket. A könyv második részében a szentrnise
felépítését tekinti irányvonalnak. 4.) A negyedik hittankönyv (11-12 éveseknek)
első részében az ószövetségi és újszövetségi szeritírási kinyilatkoztatás foglalatát
adja. A második részben az egyháztörténelmet tárgyalja. 5.) Az ötödik könyv:
(13-14 éveseknek) a keresztény életre való nevelésnek és egyben hitünk igazsá
gainak összefoglalása.

* * :If:

Béla Bartók zum Gedáchtnis (Schriften von Gyula Illyés Antal Molnál', Ilona
Fodor, László Rónay, Géza Haiis, György Rónay und Lajos Kassák: Vigilíu-Oes
prache mit der Witwe von Béla Bartók, mit Margit Rédey Tanzkorrepetitorin und
mit Maria Comensali Klavierkünstlerin, beide ehemahge Freunde des Ehepuars
Bartók).

Antal Meszlényi: Die Suche nach dem Weg zur Einheit der Christenheit - László
Possanyi: Deer Beruf (Erzahlungj - Béla Hegyi: Masken (Erzahlung) - Gedichte
von Paul Claudel, Miklós Nagy, János Perencs. Gyula Makrai, Agnes Gergely, Ho
zita Pálos und Anna Lengyel.

Kritiken und Referaten.

SZÁMUNK fROIROL. - Molnár Antal Kossuth-díjas zenetudós. a Zeneművészéti

Főiskola tanára. Esztétikai írásai a zeneirodalomnak színte valamennyi területét
felölelik. Munkásságában kiemelkedő helyet foglalnak el a Bartók és Kodály mű

vészetéről írott cikkei, tanulmányai.

Fodor Ilona tanárnő, irodalomtörténész, a Magyar Rádió munkatársa, Bartók
műveinek képzőművészeti ábrázolásait és a társmüvészetekre gyakorolt hatását
kutatja,

KÖVETKEZŐ SZÁMAINKBÓL

A pécsi egyházmegye nemrég ünnepelte második püspöke, Szent Mór
halálának 900. évfordulóját. Ebből az alkalomból közöljük Petrovich Ede tör
ténésznek. a pécsi Püspöki Levéltár vezetőjének tudományos prtékű munká
ját "Szent Mór pécsi püspök" címmel. - Megjelentetjük Benkő Istvánnak
"Maurice Blondel béke-filozófiájáról" és Tótfalusy Istvánnak a papság mai
problémájáról írott tanulmányát. - Szépirodalmi anyagunkban közöljük Len
gyel Balázs kritikus, irodalomtörténész jegyzeteit. Déry Tibor ,.A lélekfényké
pész" című novelláját, Toldalagi Pál új verseit. egy fejezetet Vas István
önéletrajzi regényének készülő. harmadik kötetéből. Jékely Zoltán André
Frcnaud-Iorditasait, valamint újabb válogatást Fekete István hátrahagyott
írásaiból.

ELOFIZETOINKHEZ, OLVASOlNKHOZ! Felhívjuk figyelmük..t. hogy postafiók számifutt' meg
változott. Az új postacím: Bp. 4, postafiók lll. Kérjük, hogy leveleiket, killdeményeiket ". címre
sziveskedjenek küldenI. Egyúttal közöljük, hogy 1971. december l-től anagybudapesti ügyinté.
zést és előfizetést ismét az V., Kossuth Lajos u. 1. szám alatti kiadóhivatal végzi.


