
Ottokár Prohászka, the Way-Seeker - it was the title of a talk about Ottokár
Prohászka on the Hurigartan Radio on 4th F'ebruary. Two Marxist historian from
the Faculty of Arts of the Eötvös Loránd University outlined the age PRO
HAszKA, the Bishop of Székesfehérvár, lived and worked ln, enumerated the'
important stages of his career and analyzed his works and víews on ideology and
social policy. We are publtshing this talk in full.

Péter 'VASS: To the Correspondance of Ottokár Prohászka and Dezső Kosz
tolányi - Poems by Kriszta TEMESVARY - Pál ROSDY: The Pope John Paul
lI's Journey to Brasil - Poems by György RABA - András B. BALINT: How
Do We Feel Everyday?

The Example of the Dialogue. István KIRALY, member of the Academy, lite
rary historian and university professor is 60 years old. When drafting its prog
ramme theoretically for its readers and for itself, the VIGILIA recalled what
István KIRALY had said. Ten years aga he clearly realized our effarts to bríng
the coexistence wíth the socialist society "from the level of diplomatic rela
tions. .. to a level of polemíc, if not of peaceful appearance", thus modernízing
the oecumenity of catholicism in the medium of contemporary Hurigartan reality.
- István KIRALY: The Queried Security - Zsuzsa BENEY: "Your being totally
occupies aH substance there". About the world concept of Attila JÓZSEF's poem,
the Ode .

. SZAMUNK íRÓI

CZIRAKI LASZLÓ magyar-francia szakos
tanár a győri Czuczor Gergely bencés gim
náziumban. Giessweín Sándor-monográfiájá
nak kiadása az Ecclesia Kiadó terveiben
szerepeí.

ROSDY pAL az Országos Katolikus Gyűjte

ményi Központ és a Magyar Kurir murika
társa. Lapunk legutóbbi évfolyamaiban meg
jelent irásai : "önvizsgálat vagy önigazolás?
Serédi bíboros feljegyzése 1944 öszénv (1975.

március), "Az ember megválrója. II. János
Pál első enciklikája és a papokhoz írt le
vele" (1979. júllus) , "A Hittani Kongregáci6
nyilatkozata az eutanáziár61" (1980. novem
ber).

STETKA :€vA költő, műfordít6. Versesköte
tei: Az ébredés partjáig (1958), Az egyenlőt

len lépés (1963). Lirai munkásságát R6nay
György méltatta a Vigilia 1964. áprilisi szá-
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maban. Lapunknak rendszeres munkatársa
volt, olvas6ink csak hosszú, súlyos beteg
sége idején nem találkoztak verseivel, for
dításaíval,

VAS JÓZSEF, a szentendrei ferences gimná
zium ny. tanára. Az ut6bbi időben a követ
kező tanulmányait közöltük: "Mi6ta míséz
nek a nép nyelvén?" (1977. március), "Mik
azok ahiteshelyek?" (1977. nóvember) , "ün
nepeink nyelvész szemmet, Vasárnap - hús
vét - pünkösd" (1978. március), "A kará
csony keletkezése" (1978. december), "Hús
vét az Ószövetségben" (1979. április), "A leg
régibb karácsony" (1979. december), "Hús
vét az Újszövetségben" (1980. április).

VASS PÉTER ny. piarista tanár; kutatási
területe Prohászka Ottokár hagyatéka.

Itt hívjuk fel olvas6ink és az érdeklődők

figyeimét arra, hogy lapunk régebbi számai
a Vigilia Kiad6hivatalában megvásárolhatók,


