
A svájci Sionban 1971 áp
rilis 12 és 18 között megrendezett Ma
gyar Ökumenikus Találkozó anyagát
most könyvalakban jelentette meg a ró
mai Katolikus Szemle. A "... hogy mind
nyájan egyek legyenek« című, P. Bé
kés Gellért OSB szerkesztésében napvi
lágot látott kötet tartalmazza annak az
irodalmi estnek a műsorát is, amelynek
keretében Rónay György, lapunk felelős

szerkesztője és Pilinszky János rnűve

ikből olvastak fel. Az irodalmi est be
vezetőjét Cs. Szabó László író tartotta.

A Prugg Verlag (Eisenstadt)
magyar nyelven is kiadta a párizsi Edi
tion du Cerf Pour 'vous qui est Jésus
Christ? című gyűjteményét, melynek
függeléke teljes egészében közlí a ma
gyar szellemi élet jeles képviselőinek

a Vigilia körkérdésére (Ki nekem Jé
zus?, 1970 decemberi szám) adott vála
szait.

1972 május 12 és 14 között
az NDK fővárosában, Berlinben együt
tes ülést tartott a Berlini Konfzrencia
elnöksége és nemzetközi tanácskozó tes
tülete a június elején megtartott brüsz
szeli Európa Fórum napirendjén szerep
ló kérdésekről. Húsz európai országból
mírrtegy nyolcvan küldött vett részt a
tanácskozáson. Lapunkat Nyíri Tamás
professzor, a Vigilia szerkesztőblzottsá

gának tagja és Hegyi Béla szerkesztő

képviselték.

A Magyárok Világszövetsé
gének kéthetenként megjelenő lapja, a
Magyar Hírek augusztus 20-án - a
Szent István jubileumi év befejezésének
alkalmából - idén is a Vigiliával közö
sen szerkesztett, reprezentatív számot
jelentetett meg, melyben - folyóiratunk
részéről - Doromby Károly, Nyíri Ta
más és Hegyi Béla írásai kaptak helyet.

A Bolognában megjelenő

CSEO dokumentazione 1972 júniusi, 61.
száma teljes egészében Ieközölte Csanád
Bélának a Vigilia májusi számában meg
jelent Lelkipásztorkodásunk a Zsinat u
tán című aikkét és Hegyi Bélának Jan
csó Miklóssal és Hernádi Gyulával ké
sútett interjúját. A lap 62., júliusi szá
mában pedig Dobszay László A népének
hazai története (Tények és tanulságok)
című tanulmánya jelent meg, rnelyet a
CSEO dokumentazione szerkesztősége a
Vigilia áprilisi számából vett at.

Szokolay Sándor, Kossuth
díjas zeneszerző és lapunk munkatársa,
Balássy László A tavaszt hozó kisleány
című meseoperáját - amelyet néhány
éve mutatott be a Magyar Rádió és az
óta is műsorán tart - a párizsi "Al
phonse Leduc" zeneműkiadó vállalat 
kiadási és terjesztési joggal. - rnegvá
sároltá. A meseopera Spring Maid cím
mel jel1ent meg.

szAMUNK fRÚIRÚL. - Nemeskürty István irodalom- és filmtörténész. esz
téta, az irodalomtudományok kandidátusa, a Budapest Filmstúdió művészeti igaz
gatója.

BelléT Béla marxista történész, a történelemtudományok kandidátusa. Vallás-,
egyház-, valamint neveléstörténeti tanulmányokat ír. Folyóiratunk 1971 novemberi
számában Krísztus történetétől Jézus történetéig címmel Ijjas Antal J'ézus-köny
véről jelent meg cikke.

Kovács István teológus, a budapesti Központi Szemínáríum végzős növendéke.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem órzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségi fogadóórák: hétfón és csütörtökön ll-tól 17 óráig, a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-tól 13 óráig.


