
Katalin Dávid: The foundaltion of Benedictine abbeys of Hahót and' Csatár.
The authoress reports her research work into the history of the foregoing two
medieval Benedictine abbeys in Western Hungary. The results of her investi
gatíons corroborated the assumptíon that the monastery of Hahót was not foun
ded id the XUlth century, as suppösed, but prior' to the Hungarían conquest.
In this connection, Katalin Dávid makes an interesting statement, namely, that
the church organisation afber the conquest was reíyíng greatly on the exístíng
Frankish church organízatíon, - József Borovi: Church organízatton in Czechoslo
vakía, Poland and Hungary. -Tibor Somlyói-Tóth: Joculator Dei (historical
:portrait of St. Francis of Assisi. - Géza Ottlik: The world of Kosztolányi.
Józse! Dancs: A stud-farm comes ínto being (selection of the rnonography on
Bábolna). - Notes of Jenő Gadányi, well-known paínter of fine arts.

-'---The fiction part íncludes a short story by Sándor Kende,' as weil as poems
by Kálmán Dudás, Lá8zló Galamb08i' and István Huwyádi.

_ AFés'Lek Klub irodalmi estjeinék
sorában február 17-én rendezték meg
Rónay György estjét. Az est beveze~
előadáSát Rába György tartotta, rmg
a szerső kÖltemériyei.t és prózai ítliS8.1t
Bánffy György, Bodor Tibor, Sütő Irén.
és Szilágyi Tibor tolmácsolták. Közre
működött Hernádi Lajos zongoramű

vész.

r A CSED documentazion~. 1978
januári száma közli Rónay Gyorgynek
a Vigilia 1977 decemberi számában
megjelent, Hol tartunk? címií. tanul
mányát, továbbá Mi1GJós Imre állam
titkár' Magyar Hírlapnak adott interjú
ját, melyet a bolognai lap a Magyar
Kurir 1977.' szeptember l-i kíadásából
vett át.

- A Neue Zürcher Zeitung január
2-i száma a magyar állam és az egy
házak viszonyával foglalkozó cikkében
többek .között a Vigiliában- Cserháti

'.József püspök, Nyíri Tamás és Csanád
Béla tanulmányai alapján közölt
statisztikai adatokra hivatkozik, majd
a következőket írja: "Nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni, hogy a vallási
közösségak maguk is megváltoztak. Ez
mindenekelőtt a katolikus egyházra
vonatkozik, amely levetkőzte feudális
-és klerikális vonásait, és inkább ős

keresztény értelmű közösséggé vált.
Ezen a módon probál szembeszállni
korunk kihívásaival. Protestáns, vala-
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tnintkatolikus részről is pozitívan íté
lik meg az egyházak egymás közti
kapcsolatát, és ez olyan megállapítás,
amely valöszínüleg az említett körön
kíVül is érvényes. Például azt jelenti,
hogy egy református tiszteletes szemí
náríumot szervezett Teilhard de Char
dinről, s ezt mindenekelőtt katolikusok
látogatják .. , A helgzet de facto öku
menikusként jellemezhető, a nyugat
éUrópai sok, pusztán névlegesen öku
meníkus törekvéssel- szemben."

- Lukács Lászlónak a Vigilia, ez
évi januári számában megjelent Az
ember: ég és föld fia című tanulmá
nyát ismertette március 12-i számában
a Freiburgban megjelenő Christ in der
Gegenwart című katolikus hetilap,
"Igazság,' tevékenység, szeretet" cím
mel. Ismertetését így vezeti be: "A
Vigilia című magyar katolikus folyó
irat egyik szerzője, Lukács László egy
nálunk ritkaság számba menő kísérle
tet tett egy keresztény antropológia
kidolgozására."

- Nyíri Tamás professzor, szerk,esztő
bizottságunk tagja április hónapban
részt vett a Pax Christi Internationalis
vendégeként a szervezet évi közgyűlé

sén Hágában. Ebből az alkalomból elő

adást tartott a tílburgí katolikus főis

kola teológiai fakultásán a mai magyar
teológia feladatairól..


