
- A Concilium igazgató tanácsa 1975 májusában tartott közgyűlésén

Nyíri Tamást, a budapesti Hittudományi Akadémia professzorát, a Vigilia szer
kesztő bizottságának tagját a Concilium című Hollandiában kiadott, több nyelven
megjelenő nemzetközi katolikus teológiai folyóirat szerkesztő bizottságának tag-
jává választotta. .

- A Népszabadság, az MSZMP központi lapja 1975. november 13-i számában
foglalkozott Erdő Péternek a Vigilia 1975 októberi számában megjelent Egyházi
Munkaügyi Döntőbizottság? című cikkével. Rózsa László írása (Munkajog és
pásztorlevél) ennek kapcsán többek között megállapítja: "A Munka Törvény
könyvére valóban minden állampolgár támaszkodhat, hivatkozhat, még akkor is,
ha véletlenül sekrestyés vagy kántor az .tllető, S ha még a világi személyeken
túl annak »szellemét« egyházi személyek is vonatkoztatják magukra, annál jobb.
Hiszen való igaz, hogy népköztársaságunk semmiféle megkülönböztetést nem tesz
állampolgárai között jogaikban . .. E jogok és fogalmak megjelenése az egyházi
szövegek szornszédságában többet is takar, mint azonos szavak fogalmi haszná-

. latát. Azt is jelzi, hogy a magyar egyházak - köztük a katolikus egyház is 
a Magyar Népköztársaság törvényei, társadalmi rendje elismerésének szellemé
ben tudnak, akarnak, kívánnak tevékenykedni. Azt tekintik helyesnek mind ma
guk, mind híveik számára, ami - kivéve természetesen az ideológiát - egybe
vág az állam, a nép szocialista törekvéseivel. Erről nyílatkozni természetesen
ők illetékesek. De ilyen megnyilatkozások is voltak és vannak, egyénileg és egy
házvezetői szinten is ...

Bárhogyan is vezetett is e folyamat odáig - folytatja gondolatmenetét Rózsa
László -, hogy a magyar katolikus egyház vezetői maguk is a népakarat meg
nyilvánulását látják a szocialista társadalmi rendben - megnyugvással veheti azt
tudomásul mindenkí, aki híve a szocialista népi-nemzeti egységnek. Az idők je
Iének érzem azt is, hogy ilyesmiről nyíltan, egymás félreértése nélkül lehet be
szélni. Hiszen amikor egy jobb társadalom építésében közös munkát és közös
szavakat találunk még az egyházzal is: a kommunisták tudják, hogy ők kom
munisták maradnak, semmit nem kell módosítaniuk a marxista-leninista ideo
lógiát valló elveiken, világnézetükön. f'ilozófíájukon. Az egyházi vezetők meg
tudják: nem ideológiai, hanem az ország építésében való gyakorlati együttmű

ködésről lehet szó... Az életben, a közjóért való munkálkodásban megvan a
lehetősége az együttműködésnek."

A Vigiliának Horváth Richárddal, a katolikus papi békemozgalom egyik ala
pító tagjával folytatott beszélgetését említve, a szerző cikkét a következőkkel

zárja: "De abban is egyetérthetünk. hogy nem a múltat, hanem a jelent és a
jövőt kell figyelni. A jelen pedig teljesen egyértelmű: állam és egyház, mate
rialisták és hivők bőven találnak rá alkalmat, hogy erejüket, figyelmüket arra
irányítsák, ami közös: népünk felemelkedésére és boldogulására a szocialista tár
sadalmi igazság és méltányosság keretei között."

- A Bolognában megjelenő CSEO-documentazione 1975 szepternberi, 98. szá
una olasz fordításban, teljes szövegében leközölte Hegyi Bélának Németh László
val (Vigilia. 1975 július) és a Magyar Papi Békemozgalom huszonötéves évfor
dulója alkalmából Horváth Richárddal, a mozgalom egyik alapító vezetőjével

folytatott beszélgetését.

- Az Evangélikus Élet 1975. szepternber 21-i száma Völgykeresők címmel
méltatta munkatársunknak, Vasadi Péternek a Szépirodalmí Könyvkiadónál meg
jelent első verseskötetét C.Jelentés Babylonból"), majd több ezt követő számában
közölte a kötet egy-egy versét.

- Lengyel laptársunk. a Wiez 1975 augusztusí-c-szeptemberí (7-8.) száma
ismertette Rosdy Pálnak a Vigilia 1975 márciusi számában Önvizsgálat vagy
önigazolás? címmel, Serédi bíboros 1944 őszén született feljegyzéseiről írt ta
nulmányát és a lapban dokumentumként közzétett részleteket Serédi prímás vég
rendeletéből (Non recuso laborem). A Wiez októberi (9.) száma pedig részleteket
közöl Hegyi Bélának Gál Ferenc professzorral folytatott beszélgetéséből (Vigilia,
1975 május).



Bozóky Mária grafikusművész a
cellei R. Hálbach Galériában (Nyugat
Németország) állította ki 1975. novem
ber 6 és 20 között húsz darabból álló
"Kölni sorozatát", valamint a Rilke
ihlette "Orfeusz-Szonett-Ablakok" c.
kompozícióit és legújabb Kafka-illuszt
ráci6it.

- A Nyugat-Németországban meg
jelenő Publik-Forum 1975. december
19-i (26.) száma ismertette Cserháti
József pécsi püspök Az egyház dialó
gusa hazánkban c. tanulmányának a
marxista-keresztény párbeszédre vonat
kozó megállapításait. melyet a Vigilia
1975 novemberi száma közölt.

- A Journal of Ecumenical Studies,
az USA-ban kiadott ökumenikus ne
gyedévi folyóírat 1975 tavaszi számá
ban ismertette Csépányi Ferencnek la
punk 1974. novemberi számában közölt
A keresztények a modern társadalom
ban c. cikkét.

•
HIBAIGAZfTAS. Lapunk 1975 de
cemberi számának 833. oldalán sajná
latos tördelési hiba következtében Bel
lér Béla tanár, történésznek a Vigilia
"Miért vagyok-nem vagyok keresz
(tyén)tény?" körkérdésére adott vála
szában a nyomda hibájából (a szer
kesztőségi korrektúrában a mondat he
lyesen szerepelt) egy sor kimaradt, il
letve megismétlődik. A mondat szöveg
hűen a következő: "Ha mint marxis
tát - ami inkább törekvés, mint álla
pot - arról kérdeznének. hogy izraeli
ta, mohamedán vagy budhísta vagyok
e, gondolkodás nélkül nemmel vála
szolnék. Miért szakad belém a sz6, ha
a kereszténységgel kapcsolatban kérde
zik ugyanezt 1"

*
A Vigilia kiadóhivatala közli: Meg

jelent a Vigilia 1975. évi nyolcoldalas
tartalomjegyzéke. 1,- forintos bélyeg
beküldése ellenében a kiadóhivatal
megküldi. Előfizetőink részére januári
számunkhoz mellékeltük.
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Gancz Miklós; A "Derkovits emléke" c. sorozatb6l

(A sorozat többi darabja lapunk 25, 26 és 30. oldalán)

KRITIKA

Verseskönyvek (Síki Géza), }'arkas Ferenc
70 éves (Tóth Sándor), Fgy szinésznő gondola.
tai (Nádas Péter). A Bartók összkiadás új le
.mezei (R. L.), Pasolini és a .meg'l'áltás (M. G.),
Tájékozódá~, Szereti ön Bachot? (S. G.)


