
- Roger Etchegaray marseille-i érsek 1975. január 28-i keltezéssel az alábbi
levelet írta Rónay Györgynek, a Vígilia felelős szerkesztőjének:

Hálásan köszönörn, hogy megküldték nekem a Vigilia legutóbbi számát (a ja
nuári számról van szó), amelyben oly szívesek voltak és Iekőzőlték a Püspöki
Szinoduson elhangzott, Európáról szóló előadásomat. Ez nagy örömmel töltött el,
és megtiszteltetésnek tekintem.

Fogadja nagyrabecsülésern és testvéri érzéseim ismételt kifejezését
R. Etchegaray

- A Magyar Hírek, a Magyárok Vílágszövetsége lapjának Kincses K,alendá
riuma 1975 az "Egy esztendő halottai" c. búcsúztatójában emlékezik meg az 1973
áprilisában elhunyt író és újságíró Kunszery Gyuláról, a Vigilia és az Új Em-.
ber munkatársáról. "Szerény kedvesség vonásaival vésődött arca sokak emléke
zetébe - olvassuk a nekrológban -, írásaiból is ez az arc világított az utóbbi
időkben. Az idősebbek azonban más vonásait is ismerték ennek az arcnak. Em
lékeznek még igazi hőskorára. kérlelhetetlenül ostorozó, szellemes, bátor cikkeire
a hazai történelem legszennyesebb korszakainak egyikében, a Iasizálódás idején,
amikor tudását, ízlését és legfőképpen tiszta emberségét harcba is küldte - ha
kellett, az emberi elmék megvilágosítására. Az irodalomtörténetbe, a sajtotörté
netbe így kell bevonulnia elsősorban: kritikus időben vállalt nagy feladatok baj
nokaként,"

- Nyíri Tamás Versuch einer verantwortlichen Theologie in Ungarn (Fele
lelős teológia kísérlete Magyarországon) c. tanulmányát közölte 1974 decemberi
számában az egyik legrégibb teológiai folyóirat, a tübingeni 'I'heologísche Quar
talschrift. Az ökumenikus holland Wending Verantwoord spreken over God in
Hongarije címmel tette közzé 1974 novemberi számában, Nyíri professzor részt
vett az Osztrák Lelkipásztori Intézetnek 1975. január 2-től 4-ig Bécsben tartott
ötvenedik. jubileumi pasztorálteológiai konferenciáján, melyen az egyház és vi
lág témakörrel foglalkozó munkacsoportot vezette.

- A VATIKÁNI RADIO magyar adásának Figyelő rovatában 1975. március
3-án részletes méltatás hangzott el a Vigilia 1975 februári számáról "A népi val
Iásosság értékeinek megmentéséért" címmel. A Figyelő ismertette svámunkriak
Erdélyi 7:suzsa könyvével és munkásságával foglalkozó tanulmányait, Erdélyi
Zsuzsának a számban közölt írását (Theophilos-Tenfilius), Hegyi Bélának Ortutay
Gyulával folytatott "beszélgetését", Domokos Pál Péter és Székely László esszéit,
n Gvovai Eszter ..ragyogó tehetségét" sejtető melJékleteket, majd így folytatta:

E rÖ1Jid figuelő végén két megjegyzést teszünk. Igaz, hogyaparaliturgiát,
vagy a néni vallásosságba keveredett babonás, mitikus vagy pogámj elemeket
ma krWkl/sahh szemmel nézzük és nagyobb fenntartással fogad,Íuk, mint a zsinat
előtt. De ténu az is - gondol.iunk csak a legutóbbi püspöki szinndusra -, hogy
a mai e10anqNizálásban még inen jelentős probléma a népi vallásosság, vagy a
népi hooucnruinuolc. a hennszülött kultúra integrálása..

Ha nálunk ez a nrobléma nem is jelentkezik olyan élesen, mint az ún. har
m(uW: vilán orsz/uiaibrui. a liturgikus meGújuláshan Lekintettel kell lennünk a
marlUl1r l'allásns népi múltra és - hoau úgy mondi1ik - nem S7IIhnrt a fiirt1ő

t'Ízzel kiönteniink ,a gyermeket is. Azoknak pedig, akik esetleg mŰl,elődési prob
lémát látnak a népi vallásosság világát életrekeltő új hullámban, jó figyelmezte
tés Ortutav Gyula szakavatott lJálasza Hegyi Bélának: "Sajnos vannak még otuan.
nézetek: am.eluek szííklátókörűen ellenzik az eqyetemes maGvar kl11túra részét
képpzö l'allásos alkotások tematiTwi meGismerését, tárgyi elsairítítását. Ez a fel
fogás ind0kolatlanul félti az em1)('ri tudatot, művelődést a vallá.~os alkotásoktól,
noha ezek az univerzális em1)eri kultúra szerees részét teszik É.~ nem lehet a
műoészetet élt,ezni, az aikotások méluére hatolni annak a valláskultúrlinl'lk az is
meretp nfilkm, amel1/ e művészeti alkotások hátteréül, ihletőiéill szolgált." Ortu
tau a beszélaetés l'éaén nagyon jó példát hoz fel arra a tudományos szintlí nnr
beszédre. amely felkfoszíti a nem keresztény vilánTlézetiiekpt is a vallási értékek.
méltán1Jos fopadtatására. A maquar 7'ádió "A Biblia 7)ílána" cím'í sorozatában,
ameis; könyvalakban is több kiadást ért meg, hil'Ő lcatolikus vallá.~tiirténészektől

kezüre a mar:x:ista tudósúkig mindenki elmondta 1,éleményét a Bibliáról és ta
l1vlsános eszmecserét folytatott. Ortutau Gyula szavait megszívlell'e. marxistiik:
és hivők íluen termékeny eszmecserét kezdhetnénele a népi valláskultúráról,
amelunek megmentéséért olyan sokat tesznek az Erdélyi Zsuzsák és Bálint Sán
doroki.


