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RÉSUMÉ

JÓZSEF KACZIBA, eveque, directeur de l'Actio Catholica, dans son article exprime ses
compliments du Jour de l'an, en son nom et au nom de Vigilia. Il fait le bilan de l'activité
de Vigilia qui entre dans sa 49. année de parution et du programme auquel elle restefidéle
depuis des décennies, - MARGIT BEKE, dans son article: La libération d'Esziergom en 1683,
préconise cet événement d'il y a troiscents ans, lorsque le cháteau fort d'Esztergom fut
Iíbéré de l'occupation turque par les forces armées réunies dans toute l'Europe, autrichi
ennes, bavaroises et polonaises. La féte commémorative de ce tricentenaire s'est déroulée
le 30 octobre 1983 a Esztergom, en la présence des prélats de I'Eglise polonaise: c'estIe
cardinal László Lékai qui a célébré la messe de Te Deum le mérne dimanche matin, dans la
basilique d'Esztergom, - BÉLA BELLÉR, historien. analyse les rapports entre le roi Loúis
le Grand et la papauté, a l'occasion du éeme centenaire du roi de Hongrie.

Le' compte-rendu de I:ERENC SINKÓ résurne I'héritage Iittéraire de János Vitéz, cardinal
d'Esztergorn a l'époque de la renaissance, sous le regne du roi Mathias, héritage littéraire
d'ailleurs paru récemment dans un volume. - CSABA KÓSA nous présente un reportage
fait au lycée des Piaristes a Kecskemét. Il a interviewé entre autres plusieurs professeurs.
des éléves de la derniere année, et également deux des anciens éléves dont un est actuelle
ment directeur de la maison de la culture d'une grande commune et l'autre est devenu
chef d'entreprise dans une exploitation agricole d'Etat a Kecskemét. Ce dernier devait déc
larer entre autres: "au-dela des résultats de mes études, des connaissances acquises dans
de diverses matíeres, fai emporté en moi la conception de vie des Piaristes. J'ai recu d'eux
l'ídéal de l'homme harmonieux, honnéte et correct, qui corisidere primordial l' estime ré
ciproque des hommes et qui veut étre un citoyen efficace dans son pays ...". - PÉTER
HANDI publie son information - envoyée de Melbourne sur la littérature en Australie;
TIBOR KESZTHELYI publie un choix des oeuvres de poetes africains; DÉNES FARKAS-.
FALVY, vivant a Texas, se penche dans son étude sur les problérnes de traduction en ang
lais des poetes hongrois contemporains.

SOMMARIO

Nell'articolo introduttivo il veseovo JÓZSEF KACZIBA, direttore dell'Actio Catholica editri
ce di Vigilia, fa gli auguri .di Capodanno tanto a nome suo che della nostra rivista, che ent
ra ora nel suo quarantanovesimo anno di et a, e ne valuta il programma a cui é fedele da
decenni con la sua collaborazione.j- MARGIT BEKE; nello scritto "La liberarione di Eszter
gom nel 1MB': ricorda I'avvenimento di tre secoli fa, quando la fortezza di Esztergom fu
liberata dall'occupazione turca in una coalizione europea, con l'aiuto delle truppe d'Aust
ria, Beviera e Polonia. Il giubileo fu festeggiato, con la presenza dell'alto elero polacco, a
Esztergom, dove nella Basilica il Te Deum fu celebrato dal cardinale László Lékai. - Lo sto
riografo BÉLA BELLÉR illustra il rapporto tra Lodovico I e il Papato, in occasione del se s
to centenario dalIa morte del grande re ungherese. - FERENC- SINKÓ espone, in un volu
me apparso poco fa l'ereditá letteraria di János Vitéz, arcivescovo di Esztergom al tempo
di Mattia Corvino. - CSABA KÓSA nel suo servizio intervista, al Iiceo dei frati scolopi 'di
Kecskemét, studenti, professori e anche due ex-allievi del liceo: l'uno é ora direttore della
casa della coltura di una cittadina di provincia, l'altro é il dirigente di uno stabilimento
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della Fattoria Statale di Kecskemét. Quest'ultimo ha detto: "Ben oltre ai risultati di studio
ed alle cognizioni acquisite, ho portato con me la concezione di vita dei frati seblepi. II mia
ideale di vita e I'uomo onesto e corrette che ritiene de cisivo il rispetto reciproco e vuole
essere un utile cittadino della propria patria ..." - PÉTER HANDI informa da Melbourne
sulla letteratura australiana, TIBOR KESZTHELYI presenta un mazzo di poesie di poeti
africani, mentre DÉNES FARKASFALVY medita dal Texas sui problemi della traduzíone in
inglese delle opere poetiche ungheresi moderne.

INHALT

Bischof JÓZSEF KACZIBA, Direktor der Ungarischen Actio Catholica - der unsere Zeit
schrift gehört - übermittelt in seinem einleitenden Artikel die besten Neujahrswünsche, im
eigenen Namen, sowie im Namen des Organs. Er bewertet die in ihr 49-ste Erscheinungs
jahr tretende Vigilia und das Programm zu dem die Zeitschrift Jahrzehnte hindurch treu
geblieben ist. - In ihrem Beitrag, betitelt Die Befreiung von Esztergom im Jahre 1683, wür
digt MARGIT BEKE das Ereignis von vor 300 Jahren, als die Burg von Esztergom mit euro
paischern Zusammenschluss, mit Hilfe der vereinigten österreichischen, bayrischen und
polnischen Truppen, von der türkischen Besatzung befreit wurde. Die Jubilaums-Feier
Iichkeiten wurden am 30. Oktober in Esztergom, in Anwesenheit von mehreren polnischen
Bischöfen, in Esztergom abgehalten. Der Dankgottesdienst am Sonntag Vormittag wurde
im Dom von Esztergom vom Kardinal-Erzbischof László Lékai zelebriert.

Der Historiker BÉLA BELLÉR untersucht das Verhaltnis zwischen König Ludwig
(Anjou) dem Grossen und dem Papsttum gelegentIich des 600-sten Jahrestages des Todes
des ungarischen Königs. - FERENC SINKÓ bespricht den Iiterarischen Nachlass des nam
haften Erzbischof von Esztergom in der Renaissance-Zeiten unter König Matthias, János
Vitéz. Dieser Nachlass ist vor kurzem in Buchform erschienen. CSABA KÓSA schrieb eine
Reportage üb~r das Gymnasium des Piaristen Ordens in Kecskemét. Es kommen die Pro
fessoren, der abgehende Jahrgang. sowie zwei ehemalige Schüler der Schule zu Wort.
Einer der beiden letzteren ist jetzt Direktor des Kultur-Hauses einer grösseren Ortschaft,
wahrend der andere Betriebsleiter im Staatsgut von Kecskemét ist. Letzterer sagte unter
anderem: "Über das Erlernteund die erworbenen Kenntnisse hinausbrachte ich auch die
Lebensanschauung der Piaristen mit. Der harmonische Menschentyp wurde mein Ideal,
der ehrenhafte, korrekte Mensch für dem die gegenseitige Achtung der Menschen ent
scheidend ist und der nützlicher Staatsbürger Ungarns sein will ..." - PÉTER HANDI (Mel
bourne) berichtet über die australische Literatur, TIBOR KESZTHELYI prasentiert eine
Auswahl von Gedichten afrikanischer Poeten. wahrend DÉNES FARKASFALVY (Texas)
sich mit den Problemen der Übersetzung moderner ungarischer Poe te n ins englische be
fasst.

CONTENTS

Bishop J. KACZIBA Director of Actio Catholica greets, the readers in the first issue of Vigi
lia in 1984 and points it out how this magazine in the las t 48 year was always loyal to the
high ideals set by the founders and famous editors of the paper. - MARGIT BEKE on the
300th anniversary of liberation of Esztergom kom the Ottoman occupation writes about
the joint Christian military forces, their tactics and success. The festivites took place on
the 30th of October 1983 in the presence of Polish cardinals and bishops. The high mass
was sung by the Hungarian Cardinal, László Lékai in the Basilica. -

BÉLA BELLÉR, a historian examines the written documents from the 14th century on
the close relationship between the Holy See and the King of Hungary Lajos the Great. 
FERENC SINKÓ reviews a new book on the Iiteraryheritage of János Vitéz, Archbishop of
Esztergom in the 15th century. - CSABA KÓSA reportage about the High School run by
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Piarist fathers in Kecskemét (Central Hungary) is a collage of íntervíews wíth students,
teachers and old boys among them an agronomíst who tenderly recalls how the Píarists
fathers ínfluenced hís life, hís studíes and eventually hís success, - PÉTER HANOI who
settled ín Australía íntroduces the maín trends and writes of the Fifth Contínent. - TIBOR
KESZTHELYI translated African poetry. - DÉNES FARKASFALVY from Texas (USA) wri
tes about the problems how to translate to English contemporary Hungarian poetry.

(A tartalomjegyzék fordítóí: TOMPA Mária, DOROMBY 'Károly, NAGY Erzsébet és Bríta
FRANCHI)

Haza és nagyvilág

RÓNAY GYÖRGY író, a Vígilia volt főszerkesztője

szűletésének 70. évfordulója alkalmából a Műve

lödési Minisztérium, a Magyar Irók Szövetsége és
az Actio Catholica képviselői 1983. október 7-én
megkoszorúzták az író sírját a Farkasréti temető

ben. Itt helyezte el a megemlékezés koszorúját a
Vigilia és az Új Ember szerkesztősége is az egyko
ri munkatársak és barátok nevében. Október
II-én reggel Kacziba József püspök, az Actio Ca
tholica igazgatója szentmisét és homiliát mondott
az elhunyt emlékezetére a Vigilia és az Új Ember
dolgozóinak körében.

A Román Szocialista Köztársaságban levő Re
formátus és a Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egy
ház hivatalos lapja, a Kolozsvárott megjelenő

REFORMÁTUS SZEMLE 1983. I. száma az alábbi
akat írja folyóiratunk 1982. novemberi számáról:
"Ez ideig is többszörráirányítottuk a figyelmet
erre a jól szerkesztett folyóiratra. Mindenik szám
nak van valami olyan sajátossága, ami tartalmilag
és formailag egyaránt érdekessé teszi a közölt
anyagot. A jelen szám ilyen természetű »sajátossá
ga« a zsidóság sokrétű (Múltra és jelenre tekintő)
problémájának a felmutatása. Számunkra igen so
katmondó - teológiailag is - a Paskai László püs
pök toIIából olvasható "Mindnyájim Ábrahám fiai
vagyunk..." Ezt követően pedig az egész kereken
~O lapnyi terjedelem a zsidósággal foglalkozik.
Nemcsak a nagyobb tanulmányok (Zsidó-
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keresztény teológiai párbeszéd, A Miatyánk a
Szentírás és a zsidó irodalom tükrében, Találkoz
ni a zsidósággal, A zsidó vaIIás kapcsolata a ma
emberével), hanem a más természetű dolgozatok
(pl. Egy interjú nyomában stb.) szintén a központi
kérdéshez igazodnak. A szerkesztési elképzelés is
érdekes. Azt a benyomást ébreszti az egész anyag
(a költeményekkel együtt), hogy szemlélődésében

jól »virraszt- a Vigilia."

A KALOT-mozgalommal több ízben foglalkozott a
Vigilia, igen széles körűen. Kérem a KALÁsz
Lányok mozgalmáról is szíveskedjenek biztosítani
érdemi tájékoztatást - amit eddig nélkülöztünk.

Cserhalmi Valéria
Hosszúhetény

ME'RLEG "Dialógust a prédidikáció he
lyett?" - veti fel a kérdést

a Iap 1983. harmadik száma tanulmányának címé
ben Winfried Blasig, a linzi teológiai kar homileti
ka tanára. A fejtegetés előzményei 1970-re nyúl
nak vissza, amikor Trierben, a német katolikusok
nagygyűlésén felmerült az a kívánság, hogy kor
szerűbb közlési forma váltsa föl a hagyományos
prédíkácíót. A laikusoknak a Zsinat után nagyobb
lett a szerepe az istentiszteletekben, de a hivő kö
zösség előtt nem nyilvánítanak véleményt (bár ez
természetesen nincs tiltva).


