
VI. pAL pAPA HIVATKOzASA A VIGILIARA

Mint ismeretes. ez év püskösdjén magyar nemzeti zarándoklat járt Rómában, amelynek
püspok í és papi résztvevőit külön is fogadta VI. Pál pápa. Hozzájuk intézett beszédében,
amint azt az Új Ember június 4-i számában olvashat tuk, l< Szentatya többek között ezeket
mondotta:

"Ha már a családról van szó, lehetetlen, hogy ne említsük a család mai vál
ságát, amelyet a ti szeretett hazátokban is tapasztalhattok. Példának hozzuk fel azt
a tanulmányt, amely a Vigilia ez évi márciusi számában jelent meg a szüle
téscsökkenésről, az abortuszról, a válásokról és az öngyilkosságokról. A tényekkel
szemben nem maradhatunk közömbösek. Értesültünk arról, hogy maguk az állami
hatóságok is igyekeznek ezeket a bajokat orvosoini. Az egyháznak sürgető köte
lessége, hogy ezen a téren, saját hatáskörében, mivel szeros értelemben erköl
csi problémáról van szó, a bajok orvoslására siessen."

SZÁMUNK íROIROL. - Eiisze László zenetörténész. a Zeneműkiadó Vállalat
zenei-irodalmi vezetője. Tanulmánya a debreceni Kodály Zoltán Zenetudományi
Ulésszakon, 1971. február 2-án elhangzott előadás.

bobszay László a Zeneművészéti Főiskola tanszékvezető professzora. Leg
utóbb (1972 április) "A népének hazai története" c. eikkét közöltüle.

Rajeczky Benjamin zenetörténész, egykor Kodály növendéke a Zeneművészett

Főiskolán. Az MTA Népzenekutató Csoportjának nyugalmazott igazgatója.
Nádasi Alfonz bencés tanár Győrött.

Gárdonyi Zoltán zeneszerző és zenetudós. egykor Kodály növendéke a Zene
művészeti Főiskolán. A zenetudományok kandidátusa. az MTA zenetudományi fő

bizottságának tagja, a Zeneművészefí Főiskola nyugalmazott professzora.
Pákozdy László Márton a Theologiai Szemle főszerkesztője, a Református Te

ológiai Akadémia profeszora. Legutóbb (1972 június) a "Protestáns uniós törek
vések" c. cikkét közöltük.

Félegyházy József a budapesti római katolíkus Hittudományi Akadémia egy
háztörténet professzora. 1969 májusában "Történelmi irodalmunk kezdetei" c. ta
nulmánvát közöltüle.

Domokos Pál Péter népzene- és néprajzkutató.
Sólymos Szilveszter bencés tanár Pannonhalmán.
Tótfalusy (Jelenits) István piarista tanár, író, irodalomtörténész. 1972 február

jában "Ábrahúm áldoz-ata" c. írását közöltüle.

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL

"Az egyházi életnek vannak olyan formái és struktúrái, amelyek megalvadt
hibáknak tünnek. Az egyház önmagához való hűsége nem jelentheti azt, hogy
megrőgződjék e hibákban. A krítikus teológiának itt határozottan ellent kell mon
danía" - J. B. Metznek, a neves német teológusnak e soraival indítja következő

számunk vezető tanulmányát ("Az egyházban levő változásokról") Tomka Ferenc.
_. Ez év augusztusában fejeződik be a Szent István jubileumi év. Ebből az alka
lombül közöljük Király Ilonának a XI-XV. század Szent István ábrázolásait fel
dolgozó cikkét és Vas József írását, mely a Szerit István-kori misék történeti át
tekintéset adja. Szántó Konrád a jászok és a ferencesek hétszáz éves kapcsolatára
hívja fel a figyelmet, a jászberényi volt ferences templom és kolostor ötszáz éves
fennállása alkalmából. - Lukács László .,A tévedhetetlenség problémáj ához" c.
cikkében Karl Rahner és Hans Küng emlékezetes vitáját és annak visszhangját
ismerteti a pápai csalhatatlanság kérdéséről. - Pergel Ferenc nagyszabású tanul
mányában a magyar szellemi ellenállás történetének egyik izgalmas fejezeiét
(1941-1944) írja meg "A Nyugat utóda, a Magyar Csillag" címmel. - Makkai
Ádám (USA) az anyanyelvi fennmaradás problémáját boncolgatja az amerikai ma
gyarak körében. - Szépirodalmí anyagunkban KaZló Ferenc és Possonyi László
nove llúját, Mécs László és Tóth Judit verseit közöljük. - A Vigilia Galéri:íjában
Dévényi It:án és Szedő I,ás::ló Borsos Míkl ós szobrászművész életművét és leg
ujabb rnunkáit mutatja be.


