A Magyar Hírek, a Magyárok Világszövetségének lapja 1973. január 6-i (1.)
számában
beszélgetést közöl
Rónay
Györggyel, a Vigilia felelős szerkesztő
jével. A Hegyi Bélának adott interjúban
Rón,a.y GYQrgy eddigi munkásságáról,
mestereiről vall, alkotói terveiről beszél. többek között magyar irodalomtörténetének megírásáról, a külföldön élő
magyar írók életműveélnek megítéléséről.
A beszélgetés a Vigilia programjának és
soron levő feladatainak ismertetésével
fejeződik be.
.
A Magyar Hírek Kincs'es K.aLendáriuma 1973 " ... egymást indukáló energiák" címmel méltatást közöl Antal Gábor tollából az 1972-ben megjelent magyar tudományos folyóíratokról. A Vigiliáról a következőket olvashatjuk:
'oo .• Sokat tett és tesz a .dialógus' érdekében a VigíLia című folyóirat is. A
magyarországi Actio Catholicának ez a
lapja ugyan elsősorban irodalmi folyóirat - katolikus szellemiségű Irók, költőle, kritikusok színvonalas fóruma --,
de néhány esztendő óta mínd több helyet, megnyilatkozási lehetőséget aci a
világ változásait figyelemmel kísérő katolíkus teológia magyar képviselőinek és
főleg kimerítő inter-júk formájában
a magyar marxista tudományosság
több
reprezentánsának is. Jellemző,

hogy a Vigiliának adta élete egyik utolsó magnóinterjúját Lukács György, rámutatva arra is, hogy milyen pozitívumokat lát (a társadalmi viszonyok humanizációja és a korszerű, alkotó személyiség
kialakítása
.szempontjából)
marxista és keresztény kutatók "párbeszédé'<ben, Az 1972-es esztendő egyik
legérdekesebb ilyen írása az a hosszabb
nyilatkozat volt, amelyet a marxista etika egyik jeles magyar művelője, Huszár
Tibor egyatorní tanár adott a Vígiliának. A családi kérdésekről, a mindennapok erkölcséről, a generációk közöttí
konfliktusok
problémáival
foglalkozó
nyilatkozat egyik hangsúlyos témája az
volt; miért kell e kor emberének túljutnia a (kiTlémbOző előjelű) katekizmusokon, miért szükséges szélesíteni azt a
kört, amelynek Iehetőségeí közül az individuum kiváLaszt}a, az általa legjobbnak, legmegfelelőbbnek ítélt magatartásformát ..."
A
bolognai
(Olaszország) kiadású
CSEO dokumen:tazione 1972 évi szeptemberi száma teljes egészében Ieközlí
a Vigilia júliusi - Kodály Zoltán emlékének szentelt számának három
tanulmányát: Kodály nemzetnevelő terve (Dobszay László), A kodályí életmű egysége (Eősze László), Az ember
és a barát (Nádasi Alfonz).

KÖVETKEZŐ SZAMUNKRÖL. Végleg elfelejtünk-e imádkozni? Vagy \'13..'1. az
imádságnak " korszerű" , ún. "aktív" formája? Az aszkézis valóban a világtól elforduló, társadalmi szempontból meddő őnsanyargatást jelenti, vagy van "korszerű
aszkézis" is, amely éppen ellenkezőleg, a szocíálís személyíség kibontakozását segíti
elő, és nem a világtól el, hanem a világ felé fordít, és nem Iétmegvetés, hanem
éppen a lét tevékooy szeretete? Milyen volt a tegnap misztíkája. és milyen a
misztíka ma, abban az értelemben, ahogyan Teilhard de Chardin élte és tanítja?
Megvalósíthatja-e az ember a technikai civilizáció "lármás" világában is a szemIélődésnok azt a belső csöndjét, amelyből megfr-Issülten térhet vissza evilági föladatainak teljesítéséhez.? Ezekre a mai hivőt alapvetően érintő kérdésekre keresnek és adnak választ márciusi számunkban Béky Gellért, Gál Ferenc, Nyíri Tamás,
Vajda József tanulmányai és a Teilhard imádságaiból és "misztikájából" egybeszedett gazdag szemelvény-gyűjtemény.

A KIADOHIVATAL I{ÖZLEMJ;:NYEI: Megjelent a Vigilia 1972. évi nyolcoldalas tartalomjegyzéke. 1,- forintos bélyeg beküldése ellenéhen a kiadóhivatal kérésre megküldI.
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