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SZAMUNK lROIROL. - Szabó Ferenc S. J. Rómában él, a Vatikáni Rádió
munkatársa,

Pelsőczy Ferenc hittudományi akadémiai magántanár, 1970 augusztusi szá
munkban írt tanulmányt "Szent István király Intelmei az ezredik év közfelfogá
sában" címmel.

Bónis György az állam- és jogtudományok doktora, a Fővárosi Levéltár osz
tályvezetője.

SZEPTEMBERI SZAMUNK bevezető tanulmányát Boda László teológiai
professzor írja Eucharisztia és emberi jdenlét címmel, a keresztény fenomeno
lógia megközelítésével és a skolasztikushoz viszonyítva egzisztenciálisnak ne
vezhető teológia szempontjából tárgyalva az eucharisztia és a hivő kapcsola
tát. - Hegyi Béla a közelmúltban elhunyt nagy marxista filozófus, Lukács
György pályájának első szakaszával foglalkozik A fiatal Lukács György című,

még Lukács által átnézett és jóváhagyott tanulmányában. - Mauriac halá
lának első évfordulója alkalmából közöljük Rónay György tanulmányát az
íróról. - Szántó Miklós, a Magyarok Világszövetsége lapjának (Magyal' Hí
rek) szerkesztője Gondolatok az em.igrációróZ címmel terjedelmes tanulmány
ban foglalkozik a külföldön élő magyarság mai helyzetével, problémáival, és
a hazai magyarsághoz való viszonyával. - Számunk egy részét a kétszáz éves
Beethoven emlékének szenteljük, kiváló zenetudósok és Beethoven-interpre
tátorok közreműködésével. - Szépirodalmi anyagunkban Mécs László és a
Jugoszláviában élő magyar költő, Fehér Ferenc verseit közőljük, valamint
Kopácsy Margit A vénasszony című elbeszélésének folytatását.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kért6nk, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetóknek vagy átdol
gozha.tóknak találjuk Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségi fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig. a többi napokon (szom
ba' klvételévelj ll-től 13 óráig.

ECCLESIA SZÖVETKEZET
Budapest V., Károlyi u. 4-8.

Levélcím: Bp. 5. Pf. 599.

Új KIADVANYAlNK:

dr. Tarnóczi János: Szent István életműve és lelkivilága
Csóka J. Lajos: Szent Benedek fiainak világtörténete

I-II. kötet

EGYÉB KÖNYVEINK:

ljjas Antal: Jézus története I-II. kötet
Horváth Richárd: Jelenlétünk a világban
Harsányi Lajos: Toronyzene
Katolikus költők antológiája (Tiszta Kút)
Possonyi László: Bűnbak és áruló
Kormos Ottó: Barangolás a négy világtájon
Balássy-s-Csanád: Haldokló bilincsek
Vitányi György: II. Vatikáni Zsinat
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