
ehe pubblicano saggi veramente importanti, di arrivare anche in Ungheria almeno ai rappresentanti della
"crema" cuIturaIe: scrittori, scicnziati, eritici ... Arnbcdue le riviste potrcbbero cosi allargare il ccrchio di
un dialogo costruttivo." Si passa poi alla situazione delle minoranzc ungheresi dei Pacsi lirnitrofi, in pri
mo luogo Romania e Jugoslavia ; Pomogáts considera PCf() unchc i rapporti nazionali e religiosi nella dis
tribuzione della popolazione in Transilvania. Infine apprezza la funzione di Vigilia, aecentuando che la ri
vista .Ja parte della vita culturale e spirituale ungherese. e deve rimanere tale".

Ha cornpiuto da poco i centocinquant'anni la Seuola della Letteratura Ecclesiastica Ungherese del Se
minario di Budapest. Il seminarista László OBBÁGY cspone gli antetatu alla fondazione della seuola. il
suo funzionamento nel secolo scorso, le difficoltá degli ulti rni trent'anni e infine la lenta, ma promcttente
rinascita attuale del circolo letterario. Tra i compiti della seuola eglí rnenziona la presa e il mantenimento
di contattó con la letteratura rnondiale, in primo luogo con le opere di lirica e prosa di ispirazione spiritua
le, nonché con gli esponenti delle arti figurative, della musica edeIle varie scienze. László VANYÓ, pro
fessore del Seminario Centtale. attira l'anenzione dei lettori sull'irnportanza. tra le trudizioni e le possibi
litá della detta seuola. della traduzione, specialmeute di opere tcologiche.

ln GALLERIA Dl VIGILIA András B. Bálint presema il pitiore Mattia Triznya, che vive e lavora a
Roma.

(Brita FRANCHI)

A Vigilia postájából

Végtelen ül örülök, hogy kedves barátom (töbh mint bará
tom: testvérem), Rezek Sándor tanácsára előfizettem a
Vigili ára a Kultúra által. Minden oldalát élvezem. sőt már
leforditgattam belöle az uramnak hollandra. aki mint
holland bírósági elnök egy szót scm ért magyarul.

Kísjúk ai Erzsébe:
Hitversum. Hollandia

Köszönjük figyelmüket. hogy gondoltak ránk. Köszönjük
a nyomtatványt is, amelyen megrendelhetnénk a Vigilia
folyóiratot. Egyelőre nemei mondunk. Bocsánatot kérek
az egyházközség nevében. Szó szerint idézem egyik hivőrn

szavait: "Az Új Ember is sok".
Lel"'!

Plébánia

Nekem a plébániára júl'. Mások nem értik. nekik magas
szintű ez, még az Új Ernber is!

Za/oerd/;d
Plébánia

Nálunk hatan kérik a folyóiratot, de a fele részben meg
kérdőjelezi, ha nem felel meg. vissza mondják . Szeriotem
ez nagyon értelmiségi folyóirat. Mi pedig egyszerű falusi
dolgozók vagyunk. Ha a lapot mindenkinek írják , töbh
szórakozuno. vallásos elbeszélést. folytatólagos irást kö
zölhetnénck.

I'<'gil jáos<'/
V<Iscgerszeg

A Vigiliát áldozatos gondoskodástokból. rendszeresen
kapom ... Gyónóírn kapkodják. mint a csemegét. A ne
vükben is bátran kivánhatok szép, bensőséges karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt. hálás tisztelő ilivetek

P. Rákos Ravmund
Vatikán

Sajnálattal le kell mondjak kedves folyóiratomról. amit
1960 óta nagyrészt bekötve őrzők és olvasok. Okom rész
ben anyagi. beteg vagyok, havi gyógyszerszámlám 200 Ft.
A nyugdíj zsugorodik. minden évben valamiről le kell
mondanorn. Nagyon kedves két számom volt az idén
(198I-hen). mivel erdélyi vagyok. a szeptemberi, amikor
Márton Áron püspők úrról emlékeztek meg halálúnak év
fordulóján, és a decemberi szám. amit II kórházban olvas
tam el. Amennyiben lehetséges és lesz. még egy tartalom
jegyzéket kérnék További munkájukhoz a jó lsten áldá

sát kérem.
S:ékt'ir Piroska

Sopron

Gratulálok a tartalmas karácsonyi számhoz, Igen szepen
összejötlek a Pilinszky megemlékezések. Gazdag egyéni
sége felméréséhez kellett ez a prizma. Reméljük, ő is elége
detlen .forgatja kezében" ezt a számot, .. Jó lenne persze
tudni. hogyan látja most önmagát. De hát ilyen mennyei
riportokra egyelőre nincs lehetőségünk ..

Puskelv Mária
Vatikáni Rádió
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