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RÉSUMÉ

Ce numero constdere les religions non-chrétiennes, en premier lieu I'islam. ZOLTÁN
ALSZEGHY, professeur de l'Université Gregoriana a Rome, étudie comment I'homme occi
dentai voit les religions oriental es et quel changement est survenu dans I'appréciation des reli
gions non-chrétiennes apres le concile Vatican II. GÁSPÁR LADOCSI, professeur de Theolo
gie analyse I'enseignememt et la pratique de I'Église primitive: il veut montrer comment on
considérait a cet epoque les religions de I'empire romain. ANTAL BABITS expose le Coran,
JÓZSEF SZENTIRMAI I'architecture cultique islamique. LÁSZLÓ VIRT honore la mémoire de
Körösi Csoma Sándor, notre grand explorateurde l'Orient. GYÖRGY GÖMÖRI: professeur a
l'Université de Cambridge, publ ie un écrit de Cyprian Norwid, écrivaln plonoais du sieele passé.
Au theme principal de ce numéro se rattache I'entretien de M. L. S. SENGHOR avec Károly
Golen et aussi la rubrique de l'Église universelle vívante.

INHALT

Das Heft fasst die nicht-christlichen Religionen, in erster Reihe den Islam in Auge. ZOLTÁN
ALSZEGHY, Professor an der römischen Gregoriana Universltát, untersucht wie der westliche
Mensch die östlichen Religionen betrachtet und welche Aenderung in der Bewertung der nicht
christlichen Religionen nach dem II. Vatikanischen Konzi! erfolgte. GÁSPÁR LADOCSI, Profes
sor der Theoloqie, analysiert die Lehre und Praxis der urchristlichen Kirche: wie sie damals die
heidnischen Religionen des Römischen Reiches sahen. MIKLÓS TOMKA prásentlert in seiner
Studie den Islam als Weltreligion und Weltmacht, ANTAL BABITS besprlcht den Koran und
JÓZSEF SZENTIRMAI die kultische Architektur des Islams. LÁSZLÓ VIRT gedenkt den grossen
ungarischen Asienforscher Sándor Körösi Csoma. GYÖRGY GÖMÖRI, Professor an der Univer
sitat Cambridge prásentiert eine Schrift des namhaften polnischen Dichtérs des neunzehnten
Jahrhunderts Cyprian Norwid. An das leitende Thema des Heftes schliesst sich das von Károly
Golen geführte Gesprách mit LÉOPOLD SENGHOR, sowie auch die Spalte: Lebendige Welt
kiche an.

CONTENTS

This copy examines non-Christian religions, especially Islam. - ZOLTÁN ALSZEGHY,
professor at the Gregoriana University in Rome, examines the way western man regards the
Eastern religions' and what changes have taken place in this respect in the evaluation of the
non-Christian religions, following the Vatican Council. - GÁSPÁR LADOCSI, professor of
theology, analyses the teachings and practice of the Patristic Christian Church: what was her
view of the paqan religions of the Roman Empire. - ln his study, MIKLÓS TOMKA describes the
Islam as a world religion and a world power. - ANTAL BABITS devotes his article to the Coran
and JÓZSEF SZENTIRMAI describes the cultual architecture of Islam. - LÁSZLÓ VIRT comme
morates Sándor Körösi Csoma, on country's great explorer of the East. - GYÖRGY GÖMÖRI,
professor at Cambridge University, publishes a writing by Cyprian Norwid, a Polish poet of the
past century. -The interview of LÉOPOLD SENGHOR by Károly Golen, as weil as the column
the "Living Universal Church" are both in connection with the prtnelpal subject of this copy.
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SOMMARIO

Ouesto numero prende in esame le religioni non cristiane, in primo luogo I'islamismo. ZOL
TÁN ALSZEGHY, prolessore all'Universita di Gregoriana a Roma, esamina come I'europeo
occidentale considera le religioni oriental i e qual'e i/ cambiamento avvenuto dopo il II. Concilio
Vaticano nella valutazione delle religioni non cristiane. II prolessore di teologia GÁSPÁR
LADOCSI analizza la pratica e I'insegnameto della Chiesa cristiana primitiva: come erano viste
altora le religioni pagane dell'lmpero romano. MIKLÓS TOMKA presenta l'lslamismo come reli
gione e potenza mondia/e. ANTAL BABITS ci la conoscere il Corano, JÓZSEF SZENTIRMAI
I'architettura cultica maomettana. LÁSZLÓ VIRT, noto orientalista ungherese, ricorda Sandor
Körösi Csoma. GYÖRGY GÖMÖRI, prolessore all'universitá di Cambridge, pubblica uno scritto
di Cyprian Norwid, poeta polacco del secolo scorso. Si collega al tema principale anche ill dia
logo dl LÉOPOLD SENGHOR con Karoly Golen, nonché la rubrica "Chiesa Viva".

A Vigilia postájából

Nagy Kázmér írásában, "Minek a törté
nelme ... ?" átfogó jellegű témával foglal
kozík és merész következtetéseket von le.
A merészség nem volna baj, de úgy látom,
időnként nem helytálló, vagy legalábbis
pontatlanul megfogalmazott és ezért
könnyen kárt okozó kijelentéseket is tesz.
Néhány ilyen kijelentést szeretnék meg
kérdőjelezni.

(6. bekezdésben) " ... ezeknek az ideoló
giáknak képviseletére és terjesztésére ki
épült egyhází szervezetek ... "
Észrevételem: az egyház és szervezete nem
"ideológiák" képviseletére és terjesztésére
épült ki, hanem valami egészen másra. Ezt
az egészen mást világnézeti ellenfeleink
ugyan ideológiának tartják és nevezik, de
nekünk ebbe a szóhasználatba nem volna
szabad belemennünk.

(hátulról a 4. bekezdésben) "Egyháztör
téneti tény, hogy a mai egyház, amely lé
nyegében ~ bármit mondanak is - "a klé
rus" ... stb."
Észrevételem: a "tény" az, amit a II. Vati
káni zsinat is tanit, hogy az egyház nem a
klérus, hanem a püspökök és papok (klé
rus) és a világi hivők összessége. S ez ak
kor is tény, ha a világi hivők túlnyomó
többsége ezt a tényt még nem - vagy leg
alábbis nem teljes mélységében - ismerte
fel és nem nőtt fel hozzá (évszázadok gya
korlata leszoktatta róla).

(hátulról a 2. és 3. bekezdés) "Vagy az
egyháznak egészen specifikus tevékenységi

körét is egy tőle származó, de szekulari
zált, humanista világnézet veszí majd át?
E7. a kérdés ... - úgy érzem - jogos ... "
Észrevételem: az egyház "egészen speci
fikus tevékenységi körét" sohasem veheti
át egy-akár tőle származó-szekularizált,
humanista világnézet. Más a kereszténység
és más a szekularizált humanizmus. Ponto
sabban: a kereszténység mindig tartalmaz
egy igazi humanizmust; számára Isten van
a közóppontban, második helyen pedig az
Ő akarata szerint az ember, míg a szekula
rizált, humanista világnézet számára az
ember a középpont.

Egy - a klérussal szerves kapcsolatban
nem lévő - humanista világnézet átveheti
az egyház eddigi tevékenységének nagy
részét, de éppen az "egészen specifikus"
tevékenységi körét nem veheti át. Ezeknek
az egészen specifikus tevékenységeknek
nagy részét átvehetné az arra hivatott és
azzal megbízott laikus keresztények köre,
és az volna a jó, ha ez megvalósulna.

Király Magdolna
Budapest

A Vigilia ez évi májusi számában, a 358.
oldalon Nagy Kázmér így ír: "Egy svéd ku
tatóintézet vezetőjére bízták az amerikai
négerek helyzetének felmérését. Megtá
madhatatlan kötetek láttak napvilágot.
Olyanok, amelyeket egy amerikai intézet
nem lett volna képes kiadni."


