
- A Philadelphiában kiadott Journal of Ecumenical Studies időszaki folyóirat
197'1 tavaszi (2.) száma szemlerovatában ismerteti Nagy Kázmérnak Egy államegy
ház gondjai című, a Vigilia 1973 júniusi számában megjelent írását.

- A bolognai CSEO-dokumentazione 1974 évi [úniusi (85.) száma leközölte
Gál István ismertetését Babits: Psychoanalysis christiana c. verse születésének
körülményeiről és a vers különböző változatait, ősszövegét és töredékeit, valamint
a végleges, nyomtatásban megjelent szöveget, melvet a Vigilia 1974 májusában
tett közzé. Ugyanebben a számban olvashatjuk Nagymihályi Géza Ősi ikonok, mo
dern idők c. cikkének olasz fordítását, mely a Vigilia 1974 márciusi számában
jelent meg. A júliusi-augusztusi (86.) szám Székely László Katolikus néprajzi
emlékek az erdélyi evangélikus szászok hagyományaiban c. tanulmányát közölte.
amit a Vigilia 1974 júliusában. míg a szeptember-októberi (87-88.) szám Tótfalusy
István Vendég voltam ... c. cikkét, amit a Vigilia augusztusban közölt.

- Szekfű András Fényes szelek, fújjátok című, Jancsó Miklós filmrendezői

munkásságát tárgyaló monográfiája több ízben hivatkozik és idéz Hegyi Bélának
a Vigilia 1972 májusi számában megjelent, Jancsó Miklóssal és Hernádi Gyulával
folytatott beszélgetéséből.

- A Vatikáni Rádió 1974. szeptember 3-i magyar adásában, a megújított és
helyreállított magyar templomokról szólva, megemlíti lapunk régi munkatársának,
Dénes Gizellának a nevét. "Az eleven tollú és a magyar múltat lelkesen felidéző

írónő - hangzott el az ismertetésben - újabban színes riportokat készít meg
újuló templomainkról. Ezek közül néhányat beküldött szerkesztőségünkbe," Ezek
ből a beszámolókból hallhatunk a Vatikáni Rádió adásaiban.

- A Christ in der Gegenwart 1074 szepternberí számában a Vigiliáról mint
"magas színvonalú katolíkus folyóirat"-ról ír, mely - ahogy említi - "a mi ré
gebbi Hochlandunknak felel meg". Egyúttal felhívja a figyelmet Hegyi Bélának a
lap szeptcmberí számában megjelent, Technika, tudomány, műveltség c. tanul
mányára és megállapítja, hogy a szerzö .Jrása szorosan kötődtk Teilhard de
Chardin történeti optimizmusához; napjaink válság-pesszimizmusában különösen
jóleső olvasmány ez" - majd néhány jellemző részletet idéz belőle.

- Az európai katolikusok Berlini Konferenciája alapításának tizedik évfor
dulója alkalmából az NDK fővárosában rendezett jubiláris ülésen lapunkat Hegyi
Béla szerkesztő és Nyíri Tamás professzor képviselte. Az 1974. november 19-23.
tartó tanácskozás fő témája "Az igazságosság a béke alapja" volt.

-- A magyar kulturálís sajtóból válogató, havonta megjelenő digest, a Látó
határ 1974 novemberi számában leközölte Nagy Gáspárnak a Vigilia szeptemberi
számából átvett, Kondor Béla emlékére írt, Égi megbízás c. versót.

ROGER ETCHEGARAY Marseille érseke, az Európai Püspökkari Konferen
ciák Tanácsának titkára, aki már többször járt Magyarországon. megtisztelte a
folyóiratot azzal, hogy szinodusi f'elszólalását lapunknak küldte meg közlésre,
amiért a Vigilia ezúton is köszonetét fejezi ki. A franciául elhangzott előadás

teljes szövegét Dorornby Károly fordította le.

A KIADÚHIVATAL közli: megjelent a Vigilia 19i4. évi nyolcoldalas tartalomjegyzéke.

1,- forintcs bélyeg beküldése elleneben a Kiadóhívatal kérésre megküldi. ElőfJzetőnk ré
szére januári számunkhoz meltékeltük.


