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dexre tette. A Mérleg munkatársa Francois Evainnel be
szélgetve igyekszik választ találni e határozat gyökereire.
Evain, aki a Rosmini-életmű kritikai kiadása munkálatai
nak egyik részvevője, részletesen beszámol a munkálatok
előrehaladásáról.Rosmini annak idején - részben a fran
cia enciklopédisták műveinek ellenhatásául - meg akarta
írni a nagy keresztény enciklopédiát, felÖlelve benne a tu
domány minden területét. Átfogó látásmóddal igyekezett
választ találni a napjainkban is időszerű és fontos kérdés
re: hol jelölhetjük ki az ember helyét a világegyetemben.
Az emberre orientált gondolkodásmódjának számos meg
felelőjét találjuk a keresztény filozófiákban. s már csak
ezek előzményeinek felkutatásában is fontos szerep vár a
kritikai kiadásra. A tudósok azt remélik, hogy a Szent Of
ficium elítélő határozata - mely csak posztumusz műveire

vonatkozott - az eredeti szövegek helyreállítása után tisz
tázhatóvá tehető.

POSSONYI LÁSZLÓ ARANYDIPLOMÁS

A Vigilia egyik alapitója, sokáig főszerkesztője, majd ro
vatvezetője, az Új Ember nyugalmazott főmunkatársaöt
ven évvel ezelőtt szerzett diplomát a budapesti Közgazda
ságtudományi Egyetemen.

Ebből az alkalomból az 1981. szeptember I2-én megtar
tottegyetemi tanácsülésen (évnyitón) Csizmadia Ernő rek
tor kezéből átvette az egyetem által kiállított aranydiplo
mát. Ehhez gratulált, tolmácsolva az Állami Egyházügyi
Hivatal elnökének, Miklós Imre államtitkárnak jókiván
ságait, Bugár Péter, a Katolikus Főosztály vezetője.

A Vigilia szerkesztősége bensőséges házi ünnepségen kö
szöntötte az aranydiplomás Possonyi Lászlót.

ELHUNYT PFEIFER JÁNOS

1981. október 21-én, életének 72.és papságának 48. évében
a budapesti Széher úti kórházban, súlyos betegség követ
keztében elhunyt Pfeifer János c. apát, a Római Katolikus
Hittudományi Akadémia társadalomtudományi tanszéké
nek ny. professzora. Lelki üdvéért Gál Ferenc professzor,
a Hittudományi Akadémia dékánja mondott engesztelő

szentmisét november 6-án az Egyetemi templomban. Szü
lőfalujában, Zalakaroson temették el.

Lapunknak tett utolsó ígérete szerint folytatta volna a
pápai enciklikák szociális tanitásainak ismertetését. Az el
múlt nyáron még a Laborem exercens méltatásán dolgo
zott, amikor a betegség ágynak döntötte. Úgy emlékezünk
vissza rá, mint aki lelkipásztori és tudományos munkássá
gát egyaránt a keresztény közösség javára kamatoztatta.
Nem feledjük atyai közvetlenségét, barátságos egyéniséget,
amely - ha szerkesztőségünket meglátogatta - valameny
nyiünket megörvendeztetett. Egy hitelesen keresztény em
berrel, egy igaz pap-tanítóval lettűnk szegényebbek.
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BOROSS GÉZA református lelkipásztor

GICZY GYÖRGY az Új Ember munkatársa. 1979. má
jusi számunkbanjelent meg "A zsidó »Törvénye-tisztelet"
cimű irása.

HAFENSCHER KÁROLY evangélikus lelkész

KOMLÓS ATTILA református lelkipásztor, újságiró, a
Reformátusok Lapja felelős szerkesztő helyettese, a Re
formátus Zsinati Iroda Tájékoztatási Osztályának veze
tője.

MA KA Y GUSZTÁV ny. vezetőtanár. c. egyetemi do
cens. "Korszerűtlen gondolatok a líráról" (1976. május),
és "Várkonyi Nándor »pergő éveie" (1977. október) cím
mel írt tanulmányt a Vigiliába.

POMOGÁTS BÉLA irodalomtörténész, kritikus. leg
utóbb kiadott jelentős munkái: Sorsát keresó irodalom
(tanulmányok, 1979), A tárgyias költészet/ól a mitologiz
musig (A népi lira irányzatai a két világháború között,
1981). Lapunkba 1970 májusában "Mindenség és költé
szet. Juhász Ferenc újabb verseiről" és 1981 januárjában
.Csillagtoronyban. Jékely Zoltán ifjúkori költészetéhez"
eimmel irt tanulmányt.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődök figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


