
Haza és nagyvilág

Hazánk felszabadulásának 37. évfordulója alkalmából a
szocialista magyar kultúra fejlesztésében szerzett érdemei
ért a művészeti élet számos képviselőjének magas kitünte
tést adományozott a Minisztertanács. Köztük néhány
olyan alkotónak, akik többek kö,zt a Vigilia szellemi köré
hez, munkatársi gárdájahoz is tartoznak.

A Magyar Népköztársaság kiváló művésze címe t kapta
Bálint Endre festőművész.

Józse! Attila-díjban részesült Gyurkovics Tibor költő,

drámaíró.
Az idei Munkácsy Mihály-díj birtokosa Tóth Sándor

szobrászművész.

Ezúton is gratulálunk nekik, és valamennyi érdemes
kitüntetettnek.

HIRONK A VILÁGBAN

A Revue de Hongrie 1981. évi 6. száma "Le cha nt de la ci
gale en 1943" címmel közli Örvös Lajosnak az 1981. de
cemberi számunkban megjelent visszaemlékezését Pi
linszky Jánosra.

Kiss János kanonok. plébános meghívására 1982. feb
ruár 28-án szerkesztűségiink: Morr« látoeamn, A baráti
hangulatú Vigilia-délutánon, a műsort követően, élénk
eszmecsere folyt a lap munkatársai és olvasói között.
A folyóiratot Hegyi Béla, Vasadi Péter és Bálint B. András
képvisel ték.

A Concordia University keretében működő Lonergan
College meghívására Hegyi Béla főszerkesztő 1982. márci
us I l-től 26-ig tanulmányutat tett Kanadában, Útja sor' II

"A Vigilia helye és szerepe a magyar szellemi életben"
eimmel előadásokat tartott egyrészt az egyetem hallgatói
és tanárai előtt, másrészt a magyar emigráció köreinek
többek közt Montrealban, Toront6ban és Hamiltonban.
A New Jersey-ben (Egyesült Államok) működő Magyar
Öregdiák Szövetség Bessenyei György Körének és Püski
Sándor irodalmi társaságának felkérésére előadását meg
ismételte New Yorkban és New Brunswiekban is.

Az IZraelben magyar nyelven kiadot! ÚJ KELET heti
lap 1981. december 18-i számában "Igaz ember volt" eim
mel emlékezik meg az 1944 okt6berében mártirhalált halt
Káll6 Ferenc esperesről. Cikke, mely - mint irja - "a Bu
dapesten mealelen6 Vigilia eimű humanista, niv6s katoli.
kUl foly6iratb61" il idéz, méltatja Káll6nak az üldözötte
ket ment6 áldozatos tevékenységél.

\
A brülSzeli ORBIS Société a. s. b. I. Littéraíre, Scientifl-

que et Artiltique olztályainak magyar nyelvű tagozata, az
Athenaeum Hun,aricum Kör kiadásában havonta megje
len6 ATHENAEUM HUNGARICUM ET ORBIS kultu
rálll tájékoztató - felelős kiad6ja és szerkeszt6je Földes
Judit - 1982. márciusi száma a Vi,ilia februári számáb61
közléIre átvette Gál Ferenc "Közösségi tudat a hivő sze
mével" c. tanulmányát.
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VIGILIA.EST NYlREGYHÁZÁN

A Hazafias Népfront és a Megyei-Városi Művelődési

Központ rendezésében Vigilia-est volt Nyíregyházán a
Megyei-Városi Művelődési Központ kamaratermében
1982. május 24-én este fél 7 órai kezdettel. A műsorban

felléptek: Erdélyi György és Márai Enikő előadóművé

szek. Faragó Laura énekes és Szabados György zongora
müvész, zeneszerző. Bevezetöt mondott Hegyi Béla fő

szerkesztő. A szerzöi estet a közönséggel folytatott kötet
len beszélgetés követte. A Vigilia munkatársi gárdáját Ke
rényi Grácia, Bálint B. András és Vasadi Péter képvisel
ték.

ZEMPLÉNYI KÁROLYNÉ JUBILEUMA

Április 20-án ünnepelte szerkesztőségünk titkámöje,
Zemplényi Károlyné - aki 1980-ban nyugállományba vo
nult, de nyugdíjasként az6ta is tevékeny közreműkődője

lapunknak - 25 éves munkaviszonyát, melyböl tizenhetet
a Vigiliánál töltött el. A jubileum alkalmából a szerkesz
tőség és a kiadóhivatal nevében Hegyi Béla köszönte meg
eddigi gondos munkáját, mellyel hozzájárult a lap készíté
séhez. A bensőséges házi ünnepségen a szerkesztőség és a
kiadóhivatal vezetője Zemplényi Károlynér pénzjutalom
ban részesítette, a Vigilia munkatársainak ajándékkosarát
a főszerkesztő adta át.

A Vigilia postájából

A SZOLGÁLAT SO. SZÁMÁRÓL
(1982, Januári számunk)

A hátsó belső borítón közölt ismertetésben ezt olvashat
juk: "A IHP többi írása közül hadd emeljük ki Ther Péter
Teilhard Krlsztusa elm li tanulmányát. A szerző SAo Pau
16-i s ebből a tényből arra következtethetünk, hogy la
punk munkatársa, Rezek Román immár utánp6tlását is
felnevelte. "

Hogy brazil "utánp6t1ásom" már van - Prof. Dr. José
Luiz Archanjo, aki hét éven át - velem dolgozva - készi·
tette el doktori munkáját Teilhard hiperflzikájár61, és
1974 óta is állandóan dolgozik a Teilhard-munkák fordí
tása terén és Teilhard-kurzusokkal -: ez tény. Annak vi
szont, hogy Ther Pétert "magyar Teilhard-utánpótlásom
ként felneveltem volna", - hosszú és egyáltalán nem befe
jezett története van, amelyet bizalmas naplójegyzeteim
őriznek " . .

Rezek Romdn
SAo Paulo

Az utóbbi két esztendőben H Vigilill 1IZ egyik legkorsze
rabb. élő folyóiratunk, Vigyázzatok rá I

L. S.
Lakitelek



A Vigilia ,.a magyar hivó értelmiség" folyóirata. lsten
őrizz, hogy ezt valaha is -zürkc egyoldalúsúggal. s/emcl
lcnzősen. semati k usan szcrkcsxzck. Igazuk van. egesIsége·
<cn gondolkodó hivőt nunden érdekel. ami a világhan
mozdul. dc az is, ami sajnos nem mozdul. éppen azért.
hogy miért nem mozdul. Hosszan tartana, kilógnu egy
levél kerereből. ruglalni al crtclmiscg mai helyzetét ilyen

specialis helyen. mint Komló. Nagy részüket már nem ér
dck lik a vallasi szempontok Vagv ha érdekli. csak "Ilag

szinvonalon <ÍIJ. így a Vigilia ,illell szemleletét. óvalos
megközelítéseit nem érti. nem ér/ekeli. Ezért volt mctlefo

gá;., ez a fogalmazasuk ..komloi katolikusok", Ilyen álta
lánosítás abszolút irreális trtelmiségi viszonylathan szu

per-irreális. Na. de hagyjuk.

Megítélésem szerint a nyomdatechnika változatosságu
nem szórakozásból, hanem tényleges igényből szülctetr.
Ha cgvszcr a Vigília megjelenne úgy. mint a Fetes et Sai
-,on, az Epoca vagy a Famiglia Mcsse. s utána megkérdel
nök a7 erdc kcltck ct , melyik fo rrna t igénylik inkabb.

S haerről mégálmodnunk -cm lchcr. akkor is c/ irányban
érdemes volna. szerirucm. nyitni. A papír minőscgc

kétségtelen kriminális. Kénytelenek vagyunk beletörődni.

hogy az ország legrosszabb papírját sózzák mirúnk '!~

Szögezzük Ic mindkét oldalon: sokkal könnyebb kriti

zúlni. mint az elveket megvalósuuni. Biztosan tudom:
semmivel nem volna jobb a Vigilia. ha én szcrkesztcncm.
Eggyel több Vigiliitt sem adnúnak cl Komlón, ha Önök

volnúnak itt a plébános. Lgyczv iink meg abban. ezután is

megírom a/L amit szükségesnek tulálok. akár kellemes.
akar kényelmetlen. lvután is várom a Vigilia érkezésé:

nunden hónapban. ahogy eddig. vártam, S igyekszem any
nyi Vigiliát eladni, amennyit csak lehet. Nem azért, hogya
lapjuk fogyjon. hanem hog.y az olvasó gazdugodjon.

Bors '_ús:/tí
plúbános

Kőszónőrn a mult év augusztusi vúmhan k őltői m unk ás
ságornról közölt tanulmányt Rónay László tollú búl. l::S a
verseket. Gratulálok, a Vigilia kitünö! Kellemes tava

szodást és sikeres, eredményes munkát kiván

Til: Tamús
Canada

Régi olvasója vagy uk a Vrgilianak , még az ötvenes évek
végén. Sík Sándor idején kezdtern vásárolni. s azóta nem
múlt cl hónap. hogya kezembe ne vettem volna. I hkklö
dcsscl és rokonszenvvel figyelem azokat az erőfcsziteseket,

amelyeket a jelenlegi szcrkcsztés a lap megújítása érdeké

hen tesz. Igazodni a kor társadalmi és szellemi igényeihez,
ugyanakkor megőrizni a keres/tény alapállást : nehéz. dc
korantscm kilútústalan CI ti kiserlet. Volt idöszak, amikor
úgy tűnt. mintha a Vigilia cik kcit.kizárólug papok sza ma
ra irnák : alig akadt egy-két irús, amí az én tigyclmcrnet
igJz~'1I1 megragadta volna. L-:rtelmiségi rnunkát végzek. en
gem és csaladornat. harútaimal az érdekel elsősorban, ho
gyan ítélhetjük meg a keresvtény világnézet szempontja

hól a hazai változusokat (ezért tartom fontosnak a nemrég
indult ripon rovatot), az irodalmi. művészcti és tudorná
nvos élet jelenségeit és az egyhúzhan. a teológiúhan is ész
lelhetli különféle ir"nyzatnkat. I/galmas és kultúrpolitikai

s7emponthól is Jelentös v"lIalko/Úsnak tartottam péld:'ul

a IV Anyanyelvi Konlerencia alkalm:'hól szerkesztell

S7.á~Hlt (ebben jú lett volna kicsit töhbet olvasni nemcsak

a Nyugaton, hanem a környező országokhan élő magya
rokról is), a rokkantak ügyének felelős ábrázolását. a ci

gányok mindennapjainak és költészetének bemutatását.
De ugyanigy fontosnak vélem az ökumené vagy a kiskö

zösségek problémáinak rendszeres felvetését; ezeknek sem

kizúrólag vallási, hanem egyúttal szociológiai szerepük is
van. Amiért azon han most, február kőzepén tollat raga

dok. az a Huszurik-asszcállitús. Az egyetemes kulturitlis

értékek már a szó Jelentésénél fogva is beletartoznak a

katolikus látók őrbc. H us"irik míiveinek eszmeisege elvá

laszthutatlan a miénktől, mert hasonlóképp az emberi lét

végsö kérdéseire keresi a választ, ahogyan mi. S tulajdon
képpen mint figyelem ezt keresi a mai magyar valóság
han a Vigilia is. Sok sikert hozzá I

Ke/ény; Péter
Budapest

Töhh irányú érdeklődésű. és így a Vigiliúnak is rendszeres
olvasója vagyok. Nagyon megörültem a közölt postarovat
szellemének. nevezetesen a hiráló kritika kőzlésenek Egy

több feladatu folyóirat szerkesztése mindig problematikus
az arányok vonatkozásában. Az érdeklődés iránya válto- .

zó lehet. ennek vizsgálata tehát folyamatos feladatot ké

pez. Talán a külön hizonyítgatás nem annyira lényeges,
hisz a tényeket az olvasó úgyis ismeri és értékeli. A folyó
irattal kapcsolathan úgy vélem- a legfontosabb követel

mény az. hogy miként viszonylik a tudományos civilizá
cióhoz, amihen az ernberiség jelenleg él. A leközölt tanul

mányok mennyihen lefelnek meg e követelménynek. Elég

gyakori hibára hivnám fel a figyelmet. A tanulmányok
gyakran idegen (latin. görög stb.) szakkifejezéseket hasz

nálnak . Az olvasók zöme nem szakmabeli, igy azok értel

mét nem ismerheti. Nem állunk rosszul a magyar szakki

fejezésekkel sem. de ha az idegen használata elkerülhetet

len, akkor a szerző jegyzethen közölje körülirt értelmét.

Ez különben sok félreértést is kikűszőbölhet.

A Vigilia szcrkesztésévet kapcsolathan nekem is volna

észrevetelem. A ll. vatikáni zsinat határozatainak végre
hajtása és az ökumenikus mozgalorn érdemi vonatk ozásá

han kevés a kőzlcmény. Az ökumenikus közlemények elég

tartózkodó stilusúak. A gyakorlati közeledés megvalósita

sát semmi nem akadályozhatja oly vonatkozásban. ami
hen nézetazonosság van. Tévesnek tűnik azt hinni. hogya
legfelsőbb szintű teológiai megegyezés az emberi gondol
kodásban és magatartásban feloldja a több évszázudos cl
lentétekből eredő külőnválús eredményeit a lelkekben.

Már most is járható útnak tekinthető például a senki iti ta!

nem vitatott tartalmú énekek közös használata. Intézmé
nyes éneklésük már most is keresztülvihető. A k őzős ének

összekovácsoló hatásu, az idegenkedest feloldja a tárgyi

lagos szemléletet. megbecsülést elősegíti és egyengeti egy

más szcretctcnek kialnk ulú sat (János 13,34- 35).

Matolav Olivér
Szeged

Lapjukat majdnem rendszeresen olvasom. (Mivcl nem va
gyok előfizető. az újságosnál sokszor kifogy.) Rendkívül

gazdagnak és szinvonalasnak érzem. s köszönettel tarto

zom azért. amiért viszonylag képlékenyegyéniségemet
formitlja.

Harmalh Béláné
Paks


