
Csanad Béla teológiai professzor, la
punk munkatársa május 26-án a frei
burgi egyetem pasztorális intézetének
meghívására előadást tartott a teológiai
karon A lelkipásztorkodás főbb irány
1'onalai a mai Magyal'országon címmel.
Az előadást Alois Müller, az Európa
szerte ismert pasztorálteológus, a teoló
giai kar dékánja vezette be. Csanád Bé
la előadásában - melvnek ismertetésére
egyik következő számunkban visszaté
rünk - az egyház alapfeladatait, illet
ve a zsinati reformtörekvéseket szem
besítette a mai magyarországi lelkipász
torkodás törekvéseivel.

*
.Iúlius 14 és lB közőtt Luxcrnbourg

ban tartotta meg a katolikus újságirók
és lapkiadók nemzetközi szövetsége
(UClP) IX. kongresszusát. Hazánk ka
tollkus sajtóját Magyar Ferenc, az Új
Ernbe-r felelős szerkesztőjének vezetésé
vel öttagú delegáció képviselte, rnely
ben a Vigilia részéről Hegyi Béla szer
kesztő vett részt. Az idei kongresszus fő

témája "A katolikus saitó szerepe a ],<'170
vélemény alakításában" volt.

*
A Magyarok Világszövetségének két

hetenként megjelenő lapja a Magyar
Hirek június 26-i számában terjedelmes
ismertetést közölt a Vigfliúról, megálla
pítva, hogy "a Vigilia ad elsősorban

helyet a magyar katolikus szemleletü
irodalomnak és költészetnek. de fi gye
lennnel kíséri az egész szellemi és k.ul
turúlis horlzontot ; éppúgy beszámol n
kor keresztény szellemi áramlatní rol
rni n t a könyvkiadás, színhúz- és f'ilm
rm.vószct új terrnéséről". A méltat.i so
rokat a folyóirat első félévének anya
gából vett szemelvények és illusztrációk
egé,;/.ílet\!~k ki. A Szcni István-év le
/.'\l'ÚS~l alkalmábót a Magvar Fl írr-k (;s
il Vi'~ili;l közösen szcrkesztett reprezen
taí ív sz.irnot jelentetott me-g augusztus
:ZG-;\n. Ennek bevezeUíjében ol vashatjuk

a következőket: ..... szimbólumként sem
ralálhattunk volna nemesebb ügyet az
együttműködésre,mint éppen a nagy ki
rály - mindannyiunké ő, hivőké és
nem-hivőké egyaránt - emlékének fel
idézését." A szám - a Vigilia részé
ről .- Ijjas József kalocsai érseknek
a püspöki kar elnökének nyilatkozatát.
Rónay György, Csanád Béla és Hegyi
Béla ír;'lsail tartulrnnzzu.

Mint a KIPA svájci katolikus hírügy
nökség beszámol róla: tizennégy európai
és latin-amerikai ország 23 keresztény
folyóiratának képviselői, akik a svájc.
Freiburgban közös megbeszélést tartot
tak, beadványt intéztek a püspöki szi
noclushoz. A beadvány utal arra, hogy
a latin-amerikai országok gazdasági, po
li tíkaí, szocíális és kulturális téren más
államoktól függenek. A püspöki színo
dus ismerje el ezt a tényt. és szálljon
síkra ennek a függőségi viszonynak a
megszüntetése érdekében. Sőt, e függő

ségi viszonyt - vetik fel a beadvány
szerzői - a katolikus egyházon belül
is fel kellene számolni, hogy az egyik
helyi egyház ne uralja a másikat, hall
ják meg minden nép szavát, különösen
pedig a latin-amerikai keresztényekét.
akik a szabadságért küzdenek. A be
adványaláírói között az alábbi folyó
Irutok szerepelnek : Herder Korrespon
clenz (Freí burg, D. Seeber), Il Gallo
(Genova. I. Castellano), Communio Via
torum (Prága, L. Broz), Tyuodntk Pow
szechny (Krakkó, J. 'I'urowícz). La re
vue nouvelle (Parix, R. ele Mnntvalon) ,
Actuulidad pastorul (Buenos Aires. V.
Vetrano). Vioilia (Budapest, Doromby
Kár-oly).

Ugyanezen a tulalkozón a latin-ame
rikai és európai szerkcs;~lők egy közös
nvilatkovntot is elfo-radtak. arnelv a La
tin-Amcrtkúba irányuló fegyverszállítá
s.kkal foglalkozik. Ezt a nyilatkozatot
teljes szövogében novemberi számunk
ban k,;:/iiliiik.

A SZERKESZTŰSÉG KOZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi lü'rt:ink, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor váluszotunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozhatliknak taf ál juk, Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldűnk vissza. Szer
kesztőségi fogadliórák: hétriín és ('<;ütörtökön ll-től 17 óráig. a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-től 13 óráig.
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SZAMUNK tROIROL. - Zemplén György püspök, a Hittudományi Akadémia
professzora, a Központi Szemínárium rektora.

Hahn István egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ókori (görög
és római) tanszékének vezetője, vallástörténész, a Világosság szerkesztőbízottságá

nak tagja.

Szántó Konrád ferences, tanár a rend esztergomi gimnáziumában.

Heller Agnes marxista filozófus, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia
Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa.

Hegyi Béla a Vigilia szerkesztőségének tagja.

Hermann István marxista filozófus, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia
Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa.

Nyíri Tamás hittudományi akadémiai professzor, a Vigilia szerkesztőbizottsá

gának tagja.

KÖVETKEZd SZÁMUNKBOL

Kilencven éve született Edith Stein, Husserl egyik legkedveltebb tanít
ványa, korunk egyik kimagasló vallásos egyénisége, a hitleri haláltáborok
egyik áldozata. Eletútját és művét mutatja be Széli Margit "A kereszt tudo
mánya" c. tanulmánya. - Párbeszéd rovatunkban Betlér Béla ismerteti Íjjas
Antal nagy Jézus-életrajzát "Krisztus történetétől Jézus történetéig" címmel;
ez a marxista szempontú elemzés és hozzászólás nemcsak az álláspontok köl
csönös tisztázása tekintetében jelentős, hanem fontos lépése a marxista-ke
resztény dialógusnak is abban az értelemben, ahogyan ezt - inkább a párhu
zamos és közös vizsgálódások, mint a vita jegyében - a Vigilia értelmezi. 
Rokon témát és részben az előző tanulmányban is említett kérdéseket érint
és világít meg a modern keresztény fölfogás szerint Gyürki László "A Szent
írás Igazsága" c. tanulmánya. - Közöljük Bencze Anzelm "... Mint a holtak
zsengéje" c. írását, sm Ferenc már jelzett tanulmányát Náray Györgyről,

Kunszery Gyula portréját a kilencven éves Falu Tamásról, Falu Tamás és
Bárdosi Németh János verseit, valamint Pergel Ferenc "Hajnali harangszó"
c. novelláját.


