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A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 80. születés
napja alkalmából, eredményes munkássága elismeréséül

Domokos Pál Péter

folkloristának, irodalomtörténésznek a Munka Érdem
rend arany fokozatát adományozta.

Barátunk, munkatársunk, a mai magyar lira egyik jelentős

alakja,
Fáy Ferenc

költő 1981. június ID-én hatvanéves korában szívroham
következtében Torontóban elhunyt. Halála egész irodal
munknak, a Vigiliának, olvasóinknak súlyos vesztesége.
Rajtunk múlik, író kon, szerkesztőkőn, a költészet ked
velőin, hogyemlékét, müvészetét elevenen megtartsuk,
gondozzuk és idézzük a magyar ajkú olvasóknak itthon
és külföldön egyaránt.

Fáy Ferenc munkásságának, életének méltatására la
punkban visszatérünk.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kiemelkedő

pedagógiai és tudományos munkássága, valamint iro
dalompolitikai tevékenysége elismeréseként, 60. születés
napja alkalmából

Király István

Kossuth-díjas és állami dijas akadémikusnak, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem tanszék vetető egyetemi taná
rának a Szocialista Magyarországért Érdemrend kitünte
tést adományozta.

HÍRÜNK A VILÁGBAN

A CSEO documentazione (Bologna) 1981. februári száma
olasz fordításban. teljes terjedelmében közölte Szennay
András Szent Gellért lelkisége és teológiája c. írását. vala
mint Bosnyák Sándor Jézus élete a csángók szújhagvomá
nyában c. gyűjtését. Mindkettő a Vigilia 1980. decemberi
számában jelent meg. A lap áprilisban Cserháti József pé
csi pűspök Az egyházi kisközösségek teológiája c. tanul
mányát vette át márciusi számunkból.

A freiburgi CHRIST IN DER GEGENWART 1981. feb
ruár 22-i száma beszámolt Hegyi Bélának a januári Vigili
ában megjelent programcikkéről. "Hegyi először is a Vigi
lia utolsó három évtizedét tekinti át - írja többek között.
- Megemlékezik a korábbi, idöközben elhunyt szerkesz
tökről, Sík Sándorról, Mihelics Vidről és Rónay György
ről, majd ísmerteti azokat a feladatokat, amelyeket a fo
lyóirat tűzött ki maga elé. A Vigilia. amit még a második
világháború előtt alapítottak, olyan kiadvány, amely pár
beszéd jellegű. minden kultúrterületet át akar hatni, és
meg akar valósítani egy lehetőség szerint messzemenő dia
lógust. Józan, de nem megalkuvó, figyelemmel kíséri és ér
tékeli az egyház és az állam közti kapcsolatot, másrészt
nem szépiti a magyar egyház terhes múltját. Azzal, hogy
szem előtt tartja az ország kulturális hagyományait, külö-

nösen az irodalmat - Vas István, Fáy Ferenc és Tűz Ta
más nevét említi -, a Vigilia segíteni akar a kommunista
társadalmon belül az értékekben való egység munkálásá
ban. A Vigilia a keresztények egységéért is dolgozik, s
azon túl egy olyan egységért, amihez a nem keresztények
is csatlakozhatnak. Megismerteti a magyar olvasókat a vi
lágegyház kűlönböző teológiai irányzataival, bemutatja a
magyar teológia széles skáláját. Figyelemre méltó sza
vak.

A Krakkóban megjelenő ZNAK című katolikus folyóirat
1980. novemberi számában két elmélkedést - "Semmi sem
olyan szép, mint lsten"; "Halálodat hirdetjük, Uram"
- közölt Vasadi Péter , az Új Ember szerkesztője, lapunk
munkatársa Tűzjel cimű, a Szent István Társulat kiadásá
ban I978-ban napvilágot látott kötetéböl, Józef Pucilows
ki forditásában. -Az 1979/11. szám Pasterka i zolnez cím
mel közölte Pilinszky János Simone Weilről szóló írását.
amely folyóiratunk 1979/11. számában jelent meg. - A Ko
lozsvárt megjelenö STETA UA című román irodalmi és
művészeti folyóirat 1980/10. számában hat Pilinszky
verset közölt (Ékszer ..Betűk . sarok ..Sztavrogin elköszön;
Zsolozsma; Mégis; Titok) Abriana Guran Hórári for
dításában.

A LÁTÓHATÁR című folyóirat 1981. augusztusi száma
hosszabb részleteket közöl a Vigilia májusi számában
publikált, Bálint Sándorra emlékező írásokból, Erdélyi
Zsuzsanna és Kilián István tanulmányából.

KOLFÖlDI MAGYAR KIADVÁNYOK

A JUGOSZLÁ VIA I MAGYAR IRODALOMNAK két
újdonságúról számolhatunk be. Lévay Endre Ao utak is
meretlenjei (Életjel-kőnyvek) cimű riportkötetében har
minc év valóságfeltáró munkája összegeződik s nyer
finom árnyalatokat a szerző nosztalgikus-idillikus maga
tartásának kifejező színeitől. A szabadkai Üoenet áprilisi
számának "Örökség" rovatában a nyolcvanéves Németh
Lászlóra emlékezik - a Homályból homályba című tanuI
mánykötet kapcsán - a kitűnő irodalomtörténész, Dér
Zoltán.

A Rómába utazó magyarok számára sok hasznos és szük
séges tudnivalót tartalmaz a Római Magyar Tájékoztató c.
16 oldalas füzet. Ingyen kapható a Szent Péter bazilika
előcsarnokában levő információs szolgálatnál (a bazilika
főkapuján belépve jobbra) minden nap de. 9-12 és du. 3-6
óráig.

Megtudjuk belőle,hogya nyári időszámítás idején min
den kedden reggel 9.30 órakor magyar szentrnise van a
Szent Péter bazilika alatti grottákban, a Szent Péter sírja
közelében levő új magyar kápolnában. Minden pénteken
délután 3 órakor csoportos katakombalátogatás magyar
nyelv ű vezetéssel és szentmisével. Megtudjuk azt is, hol és
hogyan szerezhető (ingyenes) belépőjegy a pápai audien
ciákra és szertartásokra ; s egyéb hasznos tudnivalókat kő
zől a római közlekedésről,emlék- és kegytárgyak vásárlá
sáról stb.


