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RÉSUMÉ

Kornél PATAKY, l'évéque de Győr: .Sois béni, roi Saint Etienne!"
L'hymne en ,vers du roi Saint Ladislas, traduit par Béla CSANÁD
Rózsa IGNACZ: Homme de féte (extrait de roman)
György RÓNAY: Saint Gellért en Pannonie ,
Gyula PRO KOPP: Le "baton de Sainte Elisabeth (l'auteur présente cette piéce conservée dans la

collection de reliques du Trésor de la Basilique d'Esztergom).
Nous pouvons parvenir IIla sérénité. Une entrevue sur la musique avec le poéte János PILINSZKY
László PASSUTH: Alma Mater II Kolozsvár - un écrit post hume de I'auteur présenté par Lajos

Tardy.
Zoltán MENSÁROS: Boumerang (récit).
Zádor TORDAI: Oh, les beaux jours. Beckett et sa piéce de théátre.
Zoltán ZELK: Une émission radiophonique Sur Lajos NAGY

Imre VÁRKONYI (1916-1983) - Adieux d'Imre Várkonyi décédé récemment. (Il fut prélat
chanoine, directeur national de l' Actio Catholica, éditeur de notre journal).

Les poemcs d'Éva STETJt(A, János OLÁH, Ágnes SIMÁNDI ,

Dans la rubrique de critiqueet de tour d'horizon vous trouverez les écrits de László Rónay (du livre
de Miklós Bélády, intitulé: Le fondateur d'esprit), de Pál Rosdy (de l'ouvrage d'inspiration marxiste
de Jenő Gergely, intitulé: L'histoire de la papauté). László Possonyi évoque le souvenir de Mária
Mezei, grande actrice disparue récemment; Józse! Borovi analyse I'ouvrage d'István Pirigyi, traitant
de I'histoire des Hongrois catholiquesgrecs; István Tóth évoque le souvenir de József Koller, célebre
prétre-historien, natif de Pécs; Károly Fekete lejeune rend compte d'un livre présentant les anciennes
orgues classées monuments historiques de la Slovaquie; László Rónay présente II ses lecteurs les
enregistrements baroques de l'éditeur de disques soviétique: Melodia; enfin vous trouverez une
présentation de Ede Tarbay sur I'exposition récente du peintre György Román.

INHALT

Kornél PATAKY, Diözesanbischof von Győr: "Gesegnet sei König Stephan der Heilige!" \
Der Psalm des Königs Ladislaus der Heilige, in Versen, übersetzt von Béla CSANÁD
Rózsa IGNÁCZ: Der Mann der Feier (Auszug aus einem Roman)
György RÓNAY: Der Heilige Gerhard in Pannonien
Gyula PROKOPP: Der "Stock" der Heiligen Elisabeth (Der Autor prásentiert ein Stück aus der

Reliquiensammlung der Schatzkammer der Basi!ika von Esztergom)
"Wir können zur Fröhlichkeit gelangen" ein Rundfunk-Gesprach mit dem Dichter János PILINSZ-

KY über die Musik I .

László PASSUTH: Alma Mater in Kolozsvár (Klausenburg) - eine Postumus-Schrift des Autors,
eingeleitet von Lajos Tardy

Zoltán MENSÁROS: Bumerang (Erzahlung)
Zádor TORDAI: Samuel Beckett und sein Stüc];; "Oh, diese schönen Tage"
Zoltán ZELK: Über Lajos Nagy im Rundfunk
Imre VÁRKONYI (1916-1983): Wir verabschieden uns von dem im Apri! dieses Jahres verstorbe

nen Probst Imre Várkonyi, Landesdirektor der ungarischen Actio Catholica, verantwortlicher
Herausgeber der Vigilia .

Gedichte von Éva STETKA, János OLÁH und Ágnes SIMÁNDI
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In der Kritik- und Referatspalte bespricht László Rónay ein Buch von Miklós Béládi und Pál Rosdy
das Buch des Marxisten Jenő Gergely über die Geschichte des Papsttums; László Possonyi tedenkt
der vor kurzem verstorbenen namhaften Schauspielerin Mária Mezei; Józse! Borovi prásentiert ein
Buch von István Pirigyi, das sich mit der Geschichte der unierten griechisch-katholischen Kirche
in Ungarn befasst; István Tóth gedenkt des namhaften Priester-Historikers von Pécs, József Koller;
Károly Fekete Jun. berichtet über ein Album das die berühmtesten Orgeln der Slowakei priisentiert;
Barockaufnahmen der sowjetischen Schallplatten-Fabrik "Melodia" empfiehlt unseren Lesem
László Rónay; Ede Tarbay führt uns durch die Ausstellung des Malers György Román.

CONTENTS

Kornél PATAKY, Bishop of Győr: "Be blessed King St. Stephen".
Psaltery of St. Ladislaus, translated by Béla CSANAD.
Rózsa IGNÁCZ: Festive Man (chapter from a novel).
György RÓNAY: St. Gilbert in Pannonia. "
Gyula PROKOPP: The walking stick of St. Elizabeth in the Museum of the Basikica of Esztergom.

. Radio-interviwe with János PILINSZKY about spiritual Joy and Music.
László PASSUTH: The Alma Mater in Kolozsvár. A posturnus piece of authobiography, introud-

uced by Lajos Tardy. .
Zoltán MENSÁROS/ Boomerang (A short story).
Zádor TORDAI: The good old time... (on Beckett)
Zoltán ZELK: Lajos Nagy, the writer in the Radio.
Memory ofImre VÁRKONYI (1916-1983) provost, director of Actio Catholica, Publisher of our

magazine who died recently.
Poems of Éva STET KA, János OLÁH and Ágnes SIMÁNDI.

In our Review columns László Rónay writes about the book of Miklós Béládi: The Reason-founder;
Pál Rosdy reviews a Marxist history of Papacy by Jenő Gergely. László Possonyi writes a personal
obituary of the Mária Mezei; József Borovi reviews the book of István Pirigyi on the history of
United Greek Catholics in Hungary; István Tóth on the memory József Koller the noted priest
historian of Pécs; Jun. Károly Fekete reviews a book on the old organs in Slovakia; László Rónay
recommends the new Baroque records of the Soviet "Melodia" Record Company and Ede Terbay
is our guide to the exhibition of the painter György Román. .

SOMMARIO

Kornél PATAKY, veseovo di Győr: .Sií benedetto, re Santo Stefano".
Il salmo in versi del re San Ladislao, tradotto da Béla CSANÁD. .
Rózsa IGNÁCZ: .Uomo festevole" (brano di romanzo).
György RÓNAY: "San Gerardo in Pannonia". .
Gyula PROKOPP: "Il 'bastone' di Santa Elisabetta" (l'autore presental'oggetto che si trova nella

collezione di reliquie della tesoreria della basilica di Esztergom).
.Potremo arrivare alla serenitá" Dialogo radiofonico col poeta János PILINSZKY sulla musica.
László PASSUTH: "Alma Mater di Kolozsvár" - uno scritto postumo dell'autore introdotto da

Lajos Tardy.
Zoltán MENSÁROS: "Bumerang" (novella)
Zádor TORDAY: "Oh, quei bei giorni. .." Beckett e il suo pezzo omonimo.
Zoltán ZELK: "Su Lajos NAGY alla radio".
"Imre VÁRKONYI (1916-1983)". Commiato dal prepo~o-canonico Imre VÁRKONYI, scompar

so di recente, che era stato direttore generale dell' Actio Catholica ungherese eredattore responsa
bile del nostra periodico.

Poesie di Éva STETKA, János OLÁH e Ágnes SIMÁNDI.
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Nella rubrica di eritica e di rassegna László Rónay presenta il libro di Miklós Béládi "Il fondatore
della ragione"; Pál Rosdy l'opera del marxista Jenő Gergely "La storia del Papato"; László Passonyi
rammenta la grande attrice ungherese Maria Mezei, scomparsa da poco; Józse! Borovi recensisce
il volume di István Pirigyi sulla storia della religione greco-cattolica in Ungheria; István Tóth ricorda
József Koller, insigne storico sacerdote di Pécs; Károly Fekete jun. presenta un libro sugli organi
di valore artistico ancora esistenti in Slovacchia; László Rónay consiglia ai lettori le incisioni di
musica barocea della fabbrica di dischi sovietica MELODIA; Ede Tarbay ci guida all'ultima mostra
del pittore György Román.

(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária. DOROMB Y Károly,
NAGY Erzsébet és Brita FRANCHl)

A Vigilia postáíából

KERESZTÉNY-ZSIDÓ PÁRBESZÉD
(1982: novemberi számunk)

Nagyon jó dolognak és feltétlenül kívánatosnak tar
tom a folyóíratuk által kezdeményezettkeresztény-zsi
dó párbeszédet. Egyetértek azzal is, hogy a Vigiliaközli
a hozzászólók leveleit. Vigyázzunk azonban arra, ne
hogy ez az "olvasói párbeszéd" kimerüljön a múlt
felhánytorgatásában. és a ,,vigilia postája" a kölcsö
nös egymásra mutogatás színterévé váljon. Annál ébe
rebben kell erre ügyelni, mert a messze múltban csírá
zó, sok vérrel, könnyel és még több fájdalommal körül
övezett témában kívánjuk megkeresni a kivezető utat.
Nem elég ezért a jó szándék. Roppant óvatossággal és
nagy-nagy tapintattal szabad csak megközelítenia kér
dést. Egy-egykellően meg nem fontolt szó, vagy kitétel
ugyanis az elérni kívánt céllal ellentétes hatást válthat
ki.

A két világháború közötti időszakra visszatekintve,
hiba lenne tagadni, hogy a kérdéseskor társadalmának
jelentős része antiszemita volt. Azt is el kell azonban
ismerni, hogy a magyar nép lelkiségétől mindig is távol
állott a szadizmus, a mások üldözésére irányuló haj
lam. A tárgyilagos szemlélődőnek továbbá látnia kell
azt is, miszerint az antiszemitizmus kialakulásáért nem
csak a keresztény társadalom hibáztatható. Ezért - úgy
vélem - némi túlzás ennek felelősségét majdnem kizá
rólag a keresztényegyházak és azok vezetőinek nyaká
ba varrni, nota bene, az antiszemitizmust a "nagyhét
ceremóniái"-ból eredeztetni. Az utóbbi régi keletű teó
ria, nem viszi előbbre az ügyet. Valóságtartalma
ugyanis megfoghatatlan, miután az abban foglalt állí
tás objektíve se nem bizonyítható, se nem cáfolható. A
keresztény egyházakat illetően elég csak elővenni azo
kat 'a korabeli napilapokat, amelyek a zsidókérdéssel
kapcsolatos főpapi megnyilatkozásokat publikálják.
Ezekből megismerhetjük többek között Glattfelder
Gyula csanádi püspöknek a II. zsidótörvényjavaslat
felsőházi vitájában elmondott beszédét, melynek befe
jező része így hangzott el: "Lelkiismeretes megfontolás
után csak arra az elhatározásra lehet jutni, hogy mivel
a törvényjavaslat életlehetöségét kíván bíztosítani az
ország keresztény társadalmának, azt általánosságban
meg kell szavazni, mert a szükség törvényt bont. Az első

paragrafust azonban. mely eredeti szövegezésben a ke-
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resztség joghatályát megtagadja s gyűlölf!/ ál/al befo
lyásolt elfogultság sugallata. a kormányelnök úrral
szemben érzett minden bizalmam dacára sem fogadha
tom el. Mivel pedíg a zsidó rendszabály emberi és
történelmi kényszerűség, míg a keresztségért helytálla
ni örök érvényű isteni rendelés, a logika és a hit által
megszabott sorrend csak az lehet, hogy ha az első

paragrafus változatlanul elfogadtatnék, akkor harma
dik olvasásban, illetve végső szövegezésnél az egész
törvényjavaslat ellen adnám le szavazatomat egyszerűen
azért, mert sem egyéni rokonszenv. sem - ínég kevésbé
- tömegterror kedvéért nem hagyom cserben a kereszt- .
séget és a keresztényeket s mert a gyűlölet útjáról. mely
szégyenbe és örvénybe vezet, visszatartani kívánom a
nemzetet" (Nemzeti Újság, 1939. IV. L)

Az állásfoglalás jelentőséget növeli, hogy az nem
csak egyéni véleményt fejezett ki. Mint ahogy azt a
Vigilialegut6bbi (február, 142.old.) számából megtud
hattuk, "püspöktársai őt kérték meg, hogy 1938--40
kőzőtt a Felsőházban a Darány-Imrédi-féle zsidótőr

vények taglalásánál az egyház álIáspontját képviselje".
Hallgassuk meg továbbiakban, miként nyilatkozott
erről a kérdésről 1939 legelején a többi keresztyén
egyház vezetője. Ravasz László református püspök: A
zsidókat "szeretettel és példaadással kell körülven
nünk. Szeretettel, mert a zsídót négyezer esztendőn

keresztül nem szerette senki. Mi sem ezért szeretjük,
mert zsidó, hanem mert ember" (Pestí Napló, 1939. I.
3.). Raffay Sándor evangélíkus püspök: "Az ístení igaz
ságot keresemaz emberi életben... Az új zsidótőrvény
javaslatot nem tartom evangélium szelleműnek" (Pesti
Napló, 1939. I. 3.). Révész Imre tiszántúlí református
püspök: ..Igazságtalanságok és embertelenségek (igazá
ban: istentelenségek) elkövetése ellen pedig a magyar
református lelkiismeretnek Krisztus nevében még akkor
is tiltokoznia kell. hogyha azok a Krisztushoz meg nem
tért. de különben az Isten tízparancsolatát becsületesen
megtartó, s a nemzetnek egy vagy más téren hasznos
szolgálatokat teljesített, emberöltök óta jóindulatúlag
asszimilálődni igyekezett zsidó családok tagjain köve/
telnek ef' (Pesti Napló, 1939. I. 3.).

Ezek a főpapok vagy az irányításukkal müködő

lelkészekés papok nevelték volna a hívőkbe, a magyar
népbe az antiszemítizmust? Aligha hihető! Mint ahogy
logikusan az sem feltételezhető, hogyamegidézett egy
házi vezetők nézete, a zsidókérdésben kifejtett vélemé
nye és a társadalom jobbik részében ezek nyomán
kíalakult közfelfogás a későbbiekben visszályára for-


