
keretbe ágyazva mondja el, milyen ember
formáló élmény a megtérés és a hit kia
lakulása, az utóbbi vadregényes természeti
környezetbe kalauzolja gyermekhöseít, akik
a természet ezernyi szépságét vallatva döb
bennek rá a teremtő Isten jelenlétére és
nagyságára.

Az én Pásztorom. A mindennapok jelen
ségeiből meriti elmélkedéseinek anyagát a
kis könyvecske. Elsősorban a nevelés fo
lyamatában lehet jól hasznosítani vonzó pél
datárát. bár feldolgozása olykor kicsit naiv.

A GONDOLAT KIADÓ ÚJDONSAGAIBÓL.
- A Messzi népek magyar kutatói c. kétkö
tetes válogatás huszonkilenc neves utazó
nak - elsősorban néprajzi vonatkozású 
írásaiból ad Izelítöt, Az elsö a XVII. szá
zadi kolozsvári születésű Kakas István per
zsiai utazásáról, az utolsó a nemrég elhunyt
Diószegi Vilmos szíbérlat útjáról tudósít.
Találkozunk még a kötetben többek közt
a XVIII. századi Hausegger József jezsuita
szerzetes Indiai élményeit tárgyaló leveleivel,
Éder Xavér Ferenc jezsuita bolíviai missziós

munkájáról szóló beszámolóval, MagY:ólr Lász
ló dél-afrikai utazásának és Vámbéry Armin
közép-ázsiaí expedíciójának leírásával. - J.

K. VOjsvillónak, a moszkvai Lomonoszov
Egyetem logikai tanszéke professzorának
könyve, A fogalom tárgyával ismeretelméleti,
logikai és szemlotikal szempontok szerínt
foglalkozik. A gyakran kritikai jellegű vizs
gálódásai a fogalmak logikai szerkezetének
korszerű feltárását végzik filozófiai alapon.
- Benda Kálmán Emberbarát vagy hazafi?
c. tanulmánykötete a szerző több évtizedes
kutatásainak eredményeit összegezi a felvi
lágosodás korának hazai problematikájáról:
a kor gazdasági, társadalmi és kulturális
viszonyairól. Feldolgozza a magyar jakobi
nus mozgalom történetét, a nemzeti ébredés
kezdeteinek kérdéseit a Habsburg-monarchia
országaiban, szót ejt Napóleon és a magya
rok, valamint Rousseau és Magyarország
kapcsolatáról s Robespierre-ről, ahogy őt

magyar kortársai látták. A kötetet a szerző

felvilágosodás korával foglalkozó tanulmá
nyainak jegyzéke zárja.

- A Journal of Ecumenical Studies
(Philadelphia) 1977. évi 3. száma ismer
teti Cserháti József pécsi püspöknek a
Vigilia 1977 márciusi számában megje
lent Nyitott kapuk c. tanulmányát.

- A Magyar Rádió Szülőföldem adása
húsvéti műsorában interjút sugárzott
Hegyi Bélával a: Vigilia múlt jának jelen
tős állomásairől, a lap mai feladatai
ról és céljairól. A riporter Fikár László
volt. A magyarul elhangzott interjút több
idegen nyelvű adásban is ismertették.

- A lengyel PAX szerkesztésében
megjelenő WTK című katolikus irodalmi
hetilap április 30-i száma megemléke
zést közölt Rónay Györgyről Balássy
Péter tollából.

- A CSEO-documentazione márciusi
száma közlí Székely László A gyimesi
csángók lelki élete c. tanulmányát,
mely a Vigilia idei 3. számában jelent
meg.

- Az ausztriai Fuschi am See-ben
1976. április 19 és 25 között megrende
zett második magyar ökumenikus talál
kozó anyagát Miért éppen Jézus? cím
mel most kötetben jelentette meg a
római Katolikus Szemle. A bevezető

előadást Horváth Arpád tartotta Hegyi
Bélának a Vigilia 1970 decemberi sza
mában közölt körkérdése alapján (Ki
nekem Jézus?), megadva ezzel a tanács- .
kozás központi gondolatát.

- A Concilium nemzetközi folyóirat
ez évi áprilisi száma közli Nyíri Tamás
tanulmányát, melynek témája az evan
gelizáció helyzete, feladata és módszere
hazánkban. - Nyíri professzort a Ma
gyarok Világszövetségének legutóbbi,
1978 májusában tartott elnökségi ülése
az elnökség rendes tagjává választotta.

Az Újvidéken megjelenő Hitélet
májusi száma közli Péterfalvy András
nak a Vigilia 1978 áprilisi számában
megjelent interjúját Marcel Légaut-val,
"a megújuló keresztény lelkiség egyik
mesterével".

- A nyári könyvpiac újdonsága
Déry Tibor Botladozás c. kétkötetes ta
nulmánygyűjteménye fl szerző esztétikai,
filozófiai és szociológlaí írásain kívül
többek közt tartalmazza Hegyi Bélának,
az elhunyt neves magyar íróval folyta
tott beszélgetését is, ez először a Vigilia
1970 februári számában jelent meg.
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