
römön kívül esnek, vagy pedig igen magasak. Olvasmá
nyosabb tartalom bizonyárajobban megnyerne a magunk
fajta "egyszerűbb" emberek tetszését, érdeklődését. ..

Sebestyén A. Sándor
érseki tanácsos

A havonta egyszer megjelenő Vigilia - azt tartom - nyu
godtan mel1özhetné a világi témákat, és a helyet Istennek
és a lelkek üdvösségének szentelhetné. Még a hitetlen
ember is örömmelolvasná a benne található értékes tar
talomért, s talán lassan ráébredne a hitben található erőre

és örömre. A mai ifjúság nagy része nem részesül hit
oktatásban, annál inkább szükséges, hogy a Vigilia utat
mutasson az érdeklődöknek.

özv. Nádor Ferencné
nyugdíjas

A Vigilia 1981. januári számának programadó cikkéből

világosan kitűnik. hogya lap a hivö értelmiség. a világiak
és papok - a vallásos és profán kultúra iránt egyaránt ér~

deklődő rétég - fóruma kíván lenni. Mint ilyen. ha csak az
elmúlt ötnegyed évet tekintjük is. véleményem szerint ed
dig meg is felelt a maga elé tűzött feladatoknak. Nekem
nem okozott csalódást I

A több szórakoztató elbeszélést. kevésbé magas szintű,

folytatólagos írást tartalmazó lapot a zalaerdődi és a vas
egerszegi olvasókkal együtt (A Vigilia postájából 1982!.!.)
bizonyára másutt is hiányolják. S hogy ilyen nincs. az nem
csökkenti. hanem éppen növeli a Vigilia jelentőséget. érté
két!

A magyar és henne a keresztény valóság feltárása. be
mutatilsa irodalmi szinvonalon -- olyan sokrétű és nem
könnyű teladat. aminek vállalása és becsűletes megvalósi
tása bizalmat. bátorítást és főleg támogatást érdemel. Ezt
a támogatást. különösen a figyelemfelkeltés terén - úgy
vélem - lelkészkedő papságunk tudja a leghatásosabban
nyújtani. (No persze. mi világiak is tehetünk valamit!)

Ha körülnézek szűkebb pátriankban. magam is sajná
lattal látok templomi önkiszolgáló asztalokon. némely vá
rosrészben eladatlan sajtótermékeket. másutt viszont "ki
elégítetlen keresletr-et sejtek a gyorsan kiürülő polcok lát
tán. Ezért fordultam már 1979-ben ('). majd utoljára az
elmúlt év őszén városunk lelkipásztori testületének veze
tőihez szerény észrevételemmel. javaslatommal. amit -- az
utóbbit - legyen szabad szó szerint idéznem :

"A katolikus sajtó köztudottan fontos szerepe a lelki
pásztori munkában igényli a gyakoribb - talán rendszeres
- szószéki ajánlást. figyelemfelkeltest. Egy kis ráhatással.
plébániák közti átcsoportosítással el lehetne érni. hogy ne
porosodjanak esetleg hetekig az önkiszolgáló asztalon az
Új Ember és a Vigilia megmaradt példányai. Ha pedig
mégis marad vissza. ki kellene osztani a rninistránsok , hit
tanosok. kispénzű nyugdíjasok között."

Szeretném hinni. hogy a kornlóiaknak adott szerkesztő

ségi választ (1982/2.) - a Vigilia kvintesszenciáját - azok is
egyetértően fogadták. akiknek eddig talán más elképzelé
sük. s ennek következtében más hozzáállásuk volt.

Nagyon jól szolgálta a tisztánlátást a KALOT-doku
mentumok közlése (1982/4.). Talán lesz majd valaki (ép-

pen Rosdy Pál"), aki a KIOE fellelhetö iratanyagában is
talál dokumentum-értékűeketés közérdekűeket.

Végezetül még egy javaslat. Nem tudom. hogya Kiadó
hivatal a lap olvasótáborának növelése érdekében élt-e
már a tnutatvánvszúm szélesebb körü alkalmazásával. Ha
nem. javaslom (az anyagi lehetőségek szabta korlátok kö
zött) az olvasók. előfizetők által -- vélem. szívesen- meg
adandó címekre. névre szólóan, egy-egy mutatványszá
mot küldeni. Ez is hatékony módszer lehet a lap meg
ismertetésére. Ezt persze azok ís megtehetnék. akiknek a
"nyakán marad" egy-egy példány.

Adjon a jó lsten békét és nyugalmat. hogy amit vállal
tak - míndannyiunk közös örömére -- sorra-rendre meg is
valósithassák.

Pék Károlv
Szombathely

SZÁMUNK íRÓi

HORVÁTH ELEMÉR költő, Amerikában él, a Chicagó
ban megjelen ő irodalmi szernle, a Szivárvány szerkesztője.

Megjelent művei: Egy fehér néger naplójából (Róma, Ma
gyal' Műhely, 1976). A homokóra nyaka (London, Szepsi
Csombor Kör, 1980). Maya tükör (Chicago. Szivárvány
Könyvek, 1982). Korábbi versei az 1979. májusi és 1980.
januári számunkban olvashatók.

KAMARÁS MIHÁLY ferences szerzetes, helyettes tar
tományfőnök Esztergomban. Legutóbb Mario von Galli
A megéltjövö: Assisi Szent Ferenc (Ecclesia Kiadó, 1982)
cimű könyvét fordította magyarra.

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN író, újságíró, kritikus,
a Magyar Filmtudományi Intézet ésFilmarchívum tudo
mányos kutatója, Novel1ái az Új Tükörben, filmkritikái a
Pilmkultúrában, a Filmvilágban és lapunkban jelennek
meg rendszeresen. Legfontosabb kötetei: Mint vendég (két
kisregény - 1958), Louis Jouvet (tanulmány és életrajz
- 1974), igy élt Déryné (tanulmány és életrajz -- 1978) stb.

MATURA, THADDEE 1940-ben lépett be a Szent Fe
renc rendbe, 1948-ban szentelték pappá. 1950·től 55-ig a
római és a jeruzsálemi egyetemeken teológiát tanult, főleg

exegézissei foglalkozott. 1955 és 64 között képesítették
rendjében magántanárrá. a montreaIi egyetemen az exegé
zis és a liturgia professzora. Roger Schutz meghívására
I964-ben Taizében telepedett le. 1973-75 között a jeruzsá
lemi Tantur Ökumenikus Intézetben folytatott tanulmá
nyokat. 1975 óta a provence-i Grambois-ban él ötödma
gával. a maga létesítette kis ferences közösségben,

PUSKELy MÁRIA Kordia nővér, a Vatikáni Rádió ma
gyal' osztályának munkatársa. Ismertebb munkái: Akik
híttek a szeretetben (1975), Avilai Teréz (1977). Ahol a job
bik részt választották (1978). Árpádházi Boldog Erzsébet és
a XlV. századi misztika (1980), Bibliai tájakon (1981).

SZEDÖ DÉNES költő, műfordító, Ferenc-rendi szerze
tes. Gyermekversei a Kirelejszom című könyvében (1948),
versfordításai több kőtetben láttak napvilágot.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődők figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók,


