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SZAMUNK IROIROL. - Benkő István tudományos kutató Debrecenben; fő

ként a nemzetközi jog, a Kelet és Nyugat közötti kulturális kapcsolatok, valamint
a japán irodalom kérdéseivel foglalkozik. 1970 júniusában közöltük Kawabata Ja
szunárir ól írt, Japánban is elismerő vísszhangot keltett tanulmányát.

Csépányi Ferenc prépost-kanonok, nyíregyházi esperes. 1970 [úlius! számunk
ban közöltük a Vigilia beszélgetését a papi békemozgalom kérdéseiről Beresztóczy
Mikl óssal, al cí a mozgalorn megújításával kapcsolatban ezt mondta : "Szeretnénl<
mindenütt megvalósítani a zt, ami n éhány helyen, Nyíregyházán, Fejér megyében
már gyakorlat - az enciklikák, zsinati dokumentumok csoportos beszélgetések for
májában történő f öldolgozását, ami önmagában a papság továbbképzését is szol
gálja." A nyírségi "cs oportos megbeszéléseknek" a fő mozgatója Csépányi Ferenc;
s ennek a munkaközösségnek a Gaudium et Spes enciklika földolgozásában elért
eredményeit foglalja össze és k özlí - továbbgondolás és továbbmunkálás céljából
is - számunkban olvasható tanulmánya.

Kerényi Károly, a világhírű magyar tudós jelenleg Svájcban él.
Lengyel Balázs író, kritikus, irodalomtörténész, a fölszabadulás után az Újhold

folyóiratnak (a "negyedik nemzedék" folyóiratának egyik szerkesztője, 1969 szep
temberében Weöres Sándorról írt lapunkban.

Petrovich Ede a pécsi püspökség főlevéltárosa, történettudós, elsősorban a
középkornak és Pécs város 'tör ténetének szakértője.

TátJalusy István piarista, költő, irodalomtörténész. 1967-es évfolyamunk több
számában k özöl tünk verseiből

A SZERKESZTOSEG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem ml kértünk, vagy
előzőleg meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetönek vagy átdol
gozhatónak találjuk. Kéziratokat nem órzünk meg és nem küldünk vissza. Szerkesz
tőségi fogadóórák: hétfön és csütörtökön ll-től 16 óráig, a többi napokon ll-tól 13
óráig.


