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Mg{" Józse! Cserháti, éveque de Pécs: Les quarante jOUl'S saints avant páques 
László Gyürki: L'apostolat de l'Eglise prírnitive et l'historicité de Jésus - István
Gábor Cselényi: La révolte d'Albert Camus et le christianisme - Lajos J. Csóka:
La formatio n de l'époque romane et les bénédictíns - László Mécs: Sotrvenirs
d'enfance (tragments d'auto-bíographie) - István Vas: Sur un paradoxe (extra it
du tróisieme volume de I'autobíographle de l'auteur, actuellement en préparation,

intitulé "Difficile amour") - Emile Simon: La foire (nouvelle).
DOCUMENT: Regards conciliaires dans l'esprit du concile (notes sacerdetales
d'Imre Longauer) - Circulaire du provinclal des Jésuítes du Chili apres les
électíons présidentielles au Chili - Institutions ethniques des Hongrois d'Amérique,
I. Les cercles (Julianna Puskás).
ENTRETIEN DE VIGILIA avec István Vas (Béla Hegyi).
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Józse! Cserháti, Bischof von Pécs: Die heiligen vierzig 'I'age vor Ostern - László
Gyürki: Wortverkündigung in der Urkírche und die Historizitát Jesu - István
Gábor Cselényi: Albert Camus's Ernpörung und das Christentum - J. Lajos Csóka:
Entfaltung des romanischen Zeitalters und die Benediktiner - László Mécs: Aus
den Erinnerungen eíner Kindheit (Teil eíner Autobiographie) - I.Hván Vas: Ein
Paradox (aus der Autobíographie betitelt "Schwere Liebe" des Autors) - Emil

Simon: Markt (Erzáhlung) - Gedichte von József Erdélyi imd Lajos Karay.
DOKUMENTE: Volksgemeínschattliche Institutíonen des Ungarntums in Amerika,
I. Die Verbáride (Julianna Puskás) - Rundschreiben des Provinzials der Jesuiten
in Chile nach der Prasldentwahl - Notizen eínes Seelsorgers (Imre Lonaauer).
VIGILIA-GESpRACH mít István Vas (Béla Hegyi).

SZAMUNK lROIROL. - Cselenyi István Giüvor gi.H'l>gkatolikus lelkész. Tanul
mányai a Teológiában és a Világosságban jelentek meg. Verseit 1970 márciusi és
áprilisi számunkban közöltük.

Csóka J. Lajos bencés professzor Pannonhalmán, a középkori egyház- és iro
dalomtörténet nagy tekintélyű tudósa. 19fi7-ben jelent meg - ebben a tárgykör
ben - "A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV.
században" círnű műve az Akadémiai Kiadónál. (Ism. Vigilia Hl69 május) Leg
utóbb (1969 június) "Hol született Szent Márton ?" című tanulmányát közöltük.
Számunkban olvasható tanulmánya részlet az Ecclesia könyvkiadónál "Szent Be-
nedek fiainak vílágtörténelme" címmel saitó alatt lévő művéből. .

Erdélyi József a Nyugat második nemzedékének egyik nagy lírikusa, ő volt
a kezdeményezője Ady után annak a fordulatnnk, amit ma a népiesség, az új lírai
realizmus fogalmaival szoktunk jelölni. Legújabb költeményeire is áll, amit 1933-ban
"Tarka toll" című kötetéről Illyés Gyula írt: "... van egy közös tulajdonságuk .
Mintha csaknem valamennyit emlékezetből, régi emlékek sugallatára írta volna .
A világ kérdéseire nem a fővárosban élő, modern műveltségű költő válaszol, ha
nem az a gyermek, aki még rendet látott a világban ... Nem a költő játszik az
éle! húrjain, hanem a valóság pendíti meg a költőben a húrt. hangját azért érez
zük egyszerre emberinek és költóinek."

Longauer Imre plébános Ajkán. 1970 májusában közöltük "A papi cölibátus mai
magyar szemrnel" című írását, melyet a Vatikáni Rádió is méltánylólag ismer
tetett.

Puskás Julianna kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia Történettu
dományi Intézetének tudományos munkatársa,


