Haza és nagyvilág
Ronav Gvorg-: halálának ötödik évfordulója alkalmából április 8-án szerkcsztőscgúnk koszorút helyezell el
az iro sirján a Fark,lSréli temetőben.
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern)
kiadásában jelent meg nemrég Cs. Szab» Lú.dIÍ új
interjúkötere HOLŐ Á RN YÉKBAN eimmel, mely többek közt tartalmazza az írónak Mezei Andrással, Békés Gellentel. Grósz Endre Andrással és Hegyi Bélával
folytatott beszélgetéscit is.
A Belgiumban megjeleno magyar kulturális szernle. az
Új N YUGAT idei 2. számában közölte Lotz Antal
Glattíeklcr Gyula, a: egl'hú21ij ,;.\. tudás c. cikket, mely
a Vigilia februári számában jelent meg.
A LÁTÓHATÁR eim ü kulturalis tallózó folyóirat

márciusi száma bősége» válogatást ad a Vigilia 1982.
novemberi számából. mcly anyagát a keresztény zsidó

RÓMÁBA UTAZÓ MAGYAROK
számára sok hasznos és szükséges tudnivalót tartalmaz
az a 20 oldalas Romai Magyar Tájék oztuto eimü füzet,
amely P. Salamon Z. László kapucinus atya, az itáliában ideiglenesen tartózkodó magyarok lelkésze összeállitásában ebben az évben negyedik alkalommal jelent
meg. Ingyen kapható a római Szent Péter bazilika
clöcsarnokában levő soknyelvü információs szolgálatnál (a bazilika főkapuján belépve jobbra) naponta de.
9,30-12 és du. 15,30 17 óráig.
Megtudjuk belőle, hogy a nyári időszámitás idején
énekes magyar szentmise van szentbeszéddel minden
kedden reggel 9 órakor a bazilika új magyar kápolnájában, Szent Péter sírja közelében, és minden pénteken
du. 15 órakor a Szent Callixtus katakombában. Megtudjuk azt is, hol és hogyan lehet ingyenes belépőjegyet
kapni a pápai szertartásokra és audicnciákra. hol lehet
olcsóbban vás.irolni kcpcsl.rpok:u. albumokat. kegytárgyakat: hogyan lehet részt venni az assisi zarándoklaton; hol Ichet magyar nyelven tclvilágositást kapni példúul a római közlekedésröl és egyebekriíl.

párbeszéd témájának szentelte.

BESZÉLGETÉS A MESTERREL
(1982. júniusi számunk)
Honnan veszi S. A. azt, hogy hiányoznak azok az
imák. amelyek olyan fiatalok tól származnak, akik már
megtették az első lépéseket Krisztus felé') De hát honnan is tudhatna a kritikus, hogy a magyar szcrző
hosszú időt töltött együtt például pannonhalmi diákokkal. s nem egy imát velük közösen szerkesztett.
A könyvben szereplő tanácsokat pedig éppen ellenkezőleg: nagyon is kérték'
Amikor a név- és tárgymutatót. annak elhelyezését
birálja. nem gondol arra. hogy nem őtlctszcruscg sugallta ezt a megoldási formát. Ezt a megoldást választotta nemcsak a francia. de a német szerző is hasonlóan szamos, az elmúlt 20·30 évben külfőldőn megjelent
imakönyvekhez. Hogy imakönyvnél miért 1'2 a szerencsésebb megoldás. erről érdemes elgondolkozni. A kritikus nem is ismeri a könyv külfőldi kiadásainak tipográfiáját scm, melyhez a magyar kiadás oly hűen Igazodik
A felsorolt elmarasztalasok mindegyike kizúrolag
Lelorte atyát érinti, aki viszont már nem tudja kivédeni
azokat. Ezért teszem meg itt helyette én. Vajon ismeri-e
a kritikus a könyv holland, olasz. spanyol. német.
angol, szlovák nyclvű kiadásainak visszhangját
Tárgyilagos kritikához szerintem némileg jobban
kellene ismerni a hátteret. az clőzmcnvckct , az igényeket, a lehetőségeket, egyszóval: 111111'" l"hh ir.invú öszszefüggést.
V. K.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődő k figyelmet arra.
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában megvásárolhatók.

SZÁMUNK íROI
BITSKEY ISTVÁN irodalomtörténész, egyetemi docens a debreceni Kossuth Lajos TUdományegyetem
Irodalomtörténeti tanszéken.
DOJCSÁK GYÖZÖ [931-ben szűletett, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktorált, kandidátus.
Mintegy 150 cikke és tanulmánya jelent meg főleg
tudományos ismeretterjesztő lapokban. Hosszú éveket
töltött Kanadában, ahol az University of Regina tanszékvezető egyetemi tanára volt. A kanadai Esterházy
torténete c. kötetéről (Magvető, 1981) tavaly novemberben irtunk. Ujabb, készülő munkáiban az amerikai
és a kanadai magyurok történetével foglalkozik.
FÖLDES JUDIT költő, Belgiumban él, szerkesztője a
brüsszeli Athenaeum Hangaricum el Orbis és az Új
Nyugat cimü időszakos kiadványok nak.
GAIZLER GYULA dr. orvos, ny. röntgenológus, itt
közölt tanulmánya teológiai doktori disszertációjának
részlete.
SURÁNYI DEZSÖ biológus, művelődéstörténész.
Kutatási területe, érdeklődése igen széles. Főleg az
alkalmazott biológia témáival (pl. a növényi hormonok hasznositása. virágszerveződés). továbbá agrártörténeti és művelődéstörténeti kérdésekkel foglalkozik. 1969 óta rendszeresen publikál, több irása jelent
meg a Vigiliában, a szaklapok gyakran közlik tanulmányait. Négy könyv írója és részben szerkesztője (Növe
kedésszabúlvozok a kerteszetben. 1978; Szilva, 1980;
Kujszibarack, I I; A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai, 1982). Szakirói és tudományos munkássága
elismeréseként kétszer kapott Nivo-dijat és 1982-ben a
Szocialista Kultúráért kitüntetésben részesült. Jelenleg
Cegléden él.
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BACH
Esz-d úr pr elúdium és fúga . BWV 552
..Schmücke dich. o h liebe Seele" - ko r á le l őj át é k.
BWV 654
..An Wasscrflü ssen Bab ylon " - k or álel őj át ék.
BWV 653
C-d úr tri ószon áta , BWV 529
g-mo ll fa ntázia és fúga. BWV 542
Ella Istv á n - o rgo na
Ára : 70.- Ft
SLPX 12484

BECKET TAMÁS EMLÉKEZETE
Szerk esztette: Raj eczky Benjamin
Közrcmüködik: Szersén Gy ula
Sch ola Hungari ca
Vez ényel: Dob sza y László és
Szendrei Janka
Digit áli s felvétel
SLPD 12458

Á ra : 80.- Ft

BACH
Sinfo niák a 35.. 49.. és 169. kantát ákból
HANI>EL
Bxí úr o rgo na verse ny. O p. 7 No . 3
F·d úr o rgo na verseny. No . 13
Ella Istv án - o rgo na
Co relli Kam a ra zenek ar
Vez ényel: Ella Ist ván
Á ra : 70.- Ft
SLPX 12464

PUCCIN I
Angelica n őv ér
Opera egy felvon ásban
T okody Ilona - szo prá n
A Magyar Állami Operah áz sz ólist ái,
Énck· és Zenekara
Vez ényel: Lamberto GardelIi
Digitál is felvétel
SLPD 12490

Ára : 80.- Ft

