
A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségi fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig, a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-től 13 órá;g.

FEKETE ISTvAN író síremlékének felavatása május 22-én délután fél 3 órakor lesz a Far
kasréti temető X/l-es pareellájánáI. A sírjcóavutásr szertartást Szabó Imre püspök, apostoli
kormányzó végzi.

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL

Hegel a rnodern gondolkodás egyik legnagyobb alakja: sokan egyáltalán
tőle számítják azt, amit modern filozófiai gondolkodásnak nevezhetünk. Ju
bileuma alkuimából ismét rengeteg tanulmány, cikk, könyv foglalkozott a
Iegújabb kor elején már-már beláthatatlan hegyként magasló "Hegel-jelen
seggel", A nagy német bölcselő részben kihívóan, részben ösztönzően hatott,
és hat kivált napjainkban a keresztény, és nem kevésbé a katolikus teológiai
gondolkodásra is. Ezért mindenképpen hasznos, ha foglalkozunk alakjával és
tanításával. Szigeti Endre "Hegel megközelítése" címmel mintegy .Jcatolíkus
bevezetést" nyújt Hegel gondolatvilágába; Hegyi Béla pedig a modern Hegel
irodalomról ad tájékoztatást. - Közöljük Nyíri Tamás "Kultúra és hit" című,

a kérdés mai szemlélete szempontjából alapvetőnek nevezhető tanulmányát
(mely egyébként a Hittudományi Akadémia Szent Tamás űnnepségén hang
zott el). Hamvas István Makóról fest "portrét" városszociográfiai tanulmá
nyában ("Egy délalföldi magyar város"). Czére Béla tanulmánya Csáth Gé
záról a század elejének egy kiváló és tragikus alakjával foglalkozik; írása an
nak a hagyomány-számbavételnek az adaléka, amely a XX. századi magyar
irodalom fontos, kezdő korszakának értékeit leltározza - értékeket, melyek
nek a Magyar Szemle, majd az Élet hasábjain kialakuló .Jcatolíkus iroda
lommal" is figyelemreméltó érintkezési pontjaik vannak.

MÓRUS TAMÁS IMÁJA

Uram, add meg testem eqészséqét és a__ képesséqet, hogy a tőled kapott testi
erő ajándékát lehetőleg jó állapotban megonzzem.

Adj nekem jóra hajló lelket, hogy meglássa azt, ami jó és tiszta, ne ijedjern
meg a bún láttán, hanem inkább találja meg a módokat a bún okozta bajok
rendbehozására.

Adj nekem olyan kedélut, amely nem ismeri az unalmat, de éppúgy idegen
maradjon számára az elégedetlenség, sóhajtozás és panasz, és ne engedd, hogy túl
ságosan belemeTÜljek okvetetlenkedő énem gondjaiba.

Uram, adj humorérzéket nekem. A kegyelmet, hogy megértsem a tréfát, s így
megismerhessem az örömet, amit az élet nyújt és azt továbbadhassam másoknak
is. Amen.


