
Rónay György, a Vigilia felelős szer
késztője részt vett a "Hogy egyek le
gyenek - közös felelősség 'népünkért"
jelige alatt, április 12 és IB kozött a
svájci Sionban tartott ökumenikus ta
nácskozáson, melyet a Katolikus Magyar
Egyetemi Mozgalorn és az Európai Evan
géliumi Ifjúsági Konferencia Szabad
egyeteme az egység nevében (katoliku
sok és protestánsok közösen) rendezett
meg. Ennek egyik programja volt Rónay
György és Pilinszky János közös irodal
mi estje, amit a Bornemisza Péter Tár
saság meghívására a bécsi Pálffy Palotá
ban április 22-én megismételtok.

Nyíri Tamás teológiaí professzor, a
szerkesztőbizottság tagja május IB-tól
22-ig Jachym érsek meghívására meg
figyelőként részt vett a bécsi egyhúznie
gyei zsinat befejező ülésén.

A brémai Albertus Magnus Werke
meghívására Doromby Károly szerkesz
tő háromhetes előadói körúton vett részt
a Német Szövetségi Köztársaságban. Tíz
észak-német városban, többek között
Brémában, Lübeckben és Goslarban tar
tott előadást a következő témakörökből :
Mágikus cgyhúzf'cl íogús problémái Gra
ham Green művei kapcsán ; Az egyház
a modern világban: Keresztény pártok

problémái az evangélium rényénél. Az
előadások részben katolikus művelődési

központokban. részben a német népfő

iskola rendezésében hangzottak el. Bré
mába érkezésekor Doromby Karoly saj
tóértekezleten nyilatkozott a helyi sajtó
és rúdi ó munkatársainak, s felkérésre
fél órás előadást tartott a magyar kato
likus egyház helyzetéről a brémai rá
dióban. Doromby Károly július ll-től

22-i~ részt vesz a Katolikus Értelmisé
giek Nemzetközi Mozgalrnának Frei
burgban rendezendő közgyűlésén és
szümpozionán, amelynek központi témá
ja "Az ember felszabadítása" lesz. A
kongresszus után a küldöttek különvo
naton Rómába utaznak, ahol VI. Pál
pápa fagadja őket.

A Philadelphiában (USA) megjelenő

Journal of Ecumenical Studies idei l.
száma ismerteti a Vigilia 1970 júliusi
számában Holezer Gyula és Kassa Lász
ló tollából közölt. Az idők jelei című

tanulmányt, valamint Hegyi Béla be
szélgetését Beresztóczy Miklóssal a papi
békemozgalomról. Az olasz CSED docu
mentazione legutóbbi száma (1970-44
45.) teljes egészében leközölte a Vigilia
1970 karácsonyi körkórdósére - Ki ne
kem .Iézus ? - adott válaszokat.

SZAMUNK íROIROL. - Oriuuu; Gyula akadémikus. egyetemi tanár, az Elnöki
Tanács tazja. Cikke a Magyar Rádióban hanuzott el (1971 április 25.).

Szennay András a Hittudományi Akadémia tanára, a 'reológia szerkesztője.

Horváth László somogyudvarhelyi plébános. 1969 decemberi számunkban kö
zöl tük "Jézus, János, Kumrán" c. tanulmányát.

Lapalji idézeteink Jean-Claude Barreau "Egy pog,jny hite" (Le foi dun paícn)
c. könyvéből valók. A szerző 193:I-ban született, UHiO óta pap, 1965-ig párizsi káp
lan, főként a .Jiuligánok" (blousons noirs) pasztorálásával foglalkozott; jelenleg a
késői hivatások párizsi szemináriumán tanár. Könyvei a ,.nagy sikerek" közé tar
toznak. Az, amelyből idézeteink valók, önéletrajzi jellegű, s egy életpálya tanúsá
gával próbál válaszolni arra a kérdésre, találhat-e utat a kereszténység a ma "po
gányaihoz", a mind teljesebben szekularizált világhoz, és ha igen, hogyan találhat
anélkül, hogy a számukra többé-kevésbé érthetetlen egyházias nyelv, gondolkodás
forma és érzésvilág el ne riassza őket. Más szavakkal, Barreau "terminológiájá
bm": Hogyan találkozhat Isten, az Egyház és a Világ anélkül, hogy az Egyház föl
tórclül a Világ .Jcörülmetélését" kívánná ? Barroau erre a könyvére kapta meg a
francia katolikusok Karácsonyi Nagydíját.

AUGUSZTUSI SZÁMUNK Szent István emlékszám. Bónis György. Pel
sőczy Ferenc, Rónay György tanulmányaival, Csanád Béla szekvencia-fordí
tásával. - Ebben a számban közöljük Szabó Ferenc tanulmányát is "Jézus
történetiségéről", illetve a kérdés legújabb irodalmáról, valamint Weöres Sán
dor és Toldalagi Pál verseit, Fekete István novelláját.


