
hoc die, sunt persecuti und non est victa, lassen noch ausgeprágter' an ein Gescheh
nis der letzten Minuten denken.

Wahrend wir aus nachkonstantíníscher Zeit über zahlreiche archáologísche
Denkmáler des Christentums auch vom transdanubísehen Gebiete Pannoniens
sehon langer verfügen, stíessen wir bisher auf keine Spuren des híesigen Christen
tums aus der friihesten Zeit.

In den auf den Ziegelinschriften von Brigetío verewigten Mlirtyrern sowie in
dem südlich vom Castrum gelegenén Orabgruppen bestatteten Persorten erreichen
wir vermutlich solche Christen, die bereits in der zweíten Hálfte des 3. Jahrhun
derts Anhanger des neuen Glaubens waren. Doch wíssen wir nicht, ob sie aus
Italién stammen, was eígentlích sehr wahrscheinlich ist, oder ob víele von ihnen
schon seít langer Zeit in unserer Provinz lebten, also bereits in Pannonien chrístía
nisíerte Anhanger des neuen Kultes waren.

- A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az állam és az egyházak közötti egyez
mények aláírásának 25. évfordulója alkalmából, az állam és az egyház közötti jó
viszony kialakulásában és fejlődésében kifejtett tevékenységük elismeréséül 1974.
április 3-án lapunk felelős kíadójának, Várkonyi Imre c. prépost-kanonoknak, az
Actio Catholica igazgatójának a Magyar Népköztársaság Zászl6rendje II. fokozata
kitüntetést adományozta, ugyanakkor Horváth Richárd ternplomlgazgató, az Elnöki
Tanács tagja, az OBKB főtitkára a Magyar Népköztársaság Zászlórendje I. fokozata,
Cserháti József pécsi püspök a Magyar Népköztársaság Zászlórendje II. fokozata,
Magyar Ferenc. az Új Ember felelős szerkesztője a Magyar Népköztársaság Zász
l6rendje III. fokozata kitüntetést kapta.

- A Magyar Hirek; a Magyarol{ Világszövetsége lapjának 1974. április 13-i (8.)
száma "Közös munkánk nyomán erősödik mindnyájunk érdeke" címmel beszélge
tést közöl Lékai László esztergomi apostoli kormányzóval, melyet a püspök szer
kesztőségünk belső munkatársával, Hegyi Bélával folytat.

- A Magyar Rádió német nyelvű adásainak. szerkesztősége interjút készített
Nyíri Tamás professzorral, folyóiratunk szerkesztő bizottságának tagjával a ma
gyar katolikus teológia helyzetéről és feladatairól a szocialista társadalomban. A
három beszélgetésből álló sorozatot januárban, februárban és márciusban sugá
rózták.

- Lengyel Iaptársunk, a Zycie i MysI 1973. évi 7. számában terjedelmes
ismertetést és részleteket közölt a Vigilia 1972 decemberi számában megjelent
A kereszténység jövője a szocialista társadalmakban c. ankét[ából. Ugyancsak fog
lalkozik az ankéttal a Pax német és francia nyelven kiadott katolikus lapszemlé
jének (La vie catholique en Pologne) 1973. 7. 91. száma.

- A Magyar Nemzet folYóiratszemléjében (1974. március 29-i szám) részle
tesen ismerteti a Vigilia márciusi, Aquinói Szent Tamás emlékének szentelt
számát. A cikk kiemeli a szám bevezetőjének alapgondolatát: a szerzők igye
keztek "olyan nyíltan és szabadon beszélni róla, ahogyan azt - úgy érezzük 
mínd egyénisége, mind szelleme megkívánja a vele foglalkozóktól",

- A Bolognában megjelenő CSEO dokumentazione 1974 januan száma le
közli Bogdán Istvánnak a Vigilia 1973. decemberi számában megjelent A kará
csonyolás c. néprajzi írását.

- A Magyar Rádió Szellemi munkások - diplomások - értelmiségiek c. -:
Huszár Tibor és Rapcsányi László vezette - vitaműsorában lapunk belső mun
katársa, Hegyi Béla két ízben nyilatkozott az értelmiség fogalmának tisztázásáról.

. feladatár6l és a társadalomban betöltött szerepéről. A sorozat első alkalommal
a Kossuth adón hangzott el, ismét1ését pedig áprilisban az URH-n (3. műsor)

sugározták.


