
Haza és nagyvilág

A londoni THE TABLET, az 1840 óta folyamatosan
megjelenő tekintélyes katolikus hetilap 1982. július 3l-i
száma hosszú beszámolót közölt Magyar egyen/eg (Hun
garian Belance Sheet) címmel 'Christopher Cviic tollából.
A szerzö horvát származású angol újságíró, az Economist
főmunkatársa, aki gyakran járja be Közép-Európát.
A Tab/et hasábjain megjelent írásában a magyar egyház
jelenlegi helyzetét ismerteti, majd lapunkat említve
szó szerint- a következőket mondja : "Vannak más tények
is, amelyek meglepik a nyugati látogatót. Például a ka
tolíkus értelmiség Vigilia című folyóirata, amely havonta
12000 példányban jelenik meg és irigylésre méltó tekin
télye van még a párthoz tartozó értelmiség között is, mint
amely egyike a legjobb három-négy vezető magyar folyó
iratnak."

A LÁTÓHATÁR cimű kulturális tallózó folyóirat 1982.
augusztusi számában közölte Pilinszky János Képzelt
interjú cimű írását, amely eredetileg lapunk júniusi számá
ban jelent meg.

OLVASÓI VÉLEMÉNYEK

Sosem volt gazdag Magyarország tehetségekben. De
Bethlen Gábor se kérdezte, hogyan fogja aparasztgyerek
megtanulni a latint, ha magyarul se tanítjuk olvasní. Vol
tak gyerekek, akik megtanultak a legszegényebb vidéken
is. Ha bőven szórjuk a magot, lesz, amelyik megfogan.
Nagy a mi betegségünk. Már nem gond a kenyér, ne fél
jünk hát szórn í a magot; nehezebb időkben sem féltek.
Küldjünk ajándékba minden plébániára három Vigiliát,
hadd hányódjon, s egyszer egy tizenhat éves gyereknek.
vagy egy háromgyerekes cigánylánynak a kezébe akadhat
Hesse, akit máshonnan soha nem ismert volna meg.

Atyáink igen távol élnek az emberektől. Katolikusnak
lenni ma leginkább a kinevettetés veszélyével jár. Nincse
nek munkáspapjaink, mint a franciáknak. Az egyház
olyan magasan jár az emberek felett, mint a Vigilia. De ez
nem baj. Még csak 37 év telt el azóta, hogy minden ember
nek van kenyere Magyarországon. és végeredményben
minden gyerek megtanulhat irni-olvasni-szolmizálni. A
háború előtti érzelmes-könnyes vallásos irodalom idősze

rűtlen. Majd meg fog teremni - Isten kegyelmével - né
hány évtized után az az utánpótlás, amelyik szintetizálni
tudja az új életet, új embert s a hagyományt. A mi korosz
tályunk gyermek volt akkor - az idősebbek a háború alatt
nevelődtek.Az új világban született gyermekek még fiata
lok ahhoz, hogy humanistákká váljanak.

Kedves Vigilia! Hintsed te fentről a magot bőven, ne
sajnáld! Az iskolák megtanitják a gyereket keresni, aztán
majd magától kézbe vesz téged. Visszamenőleg kér majd
egy l970-es számot, amiről csak most hallott, hogya Zen
ről, buddhizmusról írtál. S te küldj, mint küldött a Szolgá
lat is, amiről csak most hallottam tőled én is először. Meg
térül az ajándék. Mindenkinek. Talán egykor azt a szinté
zist én viszem végbe, s leszek a munkatársad, talán egy
gyermekem vagy tanítványom.
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Kérlek, Székely Piroskának (Sopron) csak azért küldd
el a nevem és a cimem, hátha a Vigilián kívül az emberi
kapcsolatra is szüksége van.

Dobozy Ildikó

Olvasótársaimmal történt beszélgetések során arról győ

zödtem meg, hogy különösen azok a tárgyak érdekelnek
bennünket, amelyeket történészek, vallástörténészek, teo
lógusok, nyelvészek tollából olvashatunk. A Napló rovat
keretében közölt ismertetéseknek is örülünk, mert dióhéj
ban sok érdekes dologról kapunk közlést. A szépirodalmi
rovat ís érdekel rnindnyájunkat, A legtöbb novella érde
kes és tanulní ís lehet belőlük. A jó verseket, a valóban jó
költeményeket is szeretjük. Csak arra szeretném még fel
hivni a szíves figyelmüket, hogy ma az emberek több fo
lyóiratot is járatnak az érdeklődési körüknek megfelelően,

így a Vigiliában különösen olyan témákra vagyunk kiván
csiak, amelyek a kereszténységgel valamiképpen kapcso
latban vannak.

Ligeti Etelka
Győr

A Vigilia a mai folyóiratok közölt a legszinvonalasabb, a
legjobban szerkesztett lap. Remek gondolat volt a Pi
linszky-szám! Ilyet szeretnék olvasni Rónay, Thurzó, Pas
suth, Bárdosi Németh, Takáts Gyula, Toldalagi Pál. Pos
sonyi László, Végh György, Horváth Béla, Just Béla, Bal
la Borisz, Puszta Sándor, Sik Sándor, Mécs László, Har
sányi Lajos- a régi Vigilia íróiról. Irodalmi értékelést
több szempontból.

Bővebb könyvismertetést szeretnék a megjelenő köny
vekről. Például két Werfel-kötetet adott ki a Szent István
Társulat, és én csak véletlenül tudtam meg.

És miért nem kap több oldalt a Vigilia? 80 oldal ke
vés! !

Lőrinc; Ferenc

Az elmúlt év számomra ismét igazolta, hogy lapjuk tartal
mas és színvonalas.

Kíemelkedően jónak tartom - talán érdeklődési terüle
tem miatt is - a szerkesztöségi cikkeket és a tanulmányo
kat, amelyek sok izgalmas problémát helyeznek új megvi
lágitásba,

Dicséretes az a törekvésük, hogya régmúlt idők ta
pasztalatainak és hagyományainak ismertetése mellett
arányosan teret engednek az aktuális napi problémáknak
és eseményeknek.

Lapjuk álláspontjával nem mindig értek egyet. de azt
gondolom, ez természetes következménye marxi sta meg
győződésemnek.

Időnként szivesen olvasom régebben megjelent számai
kat is.

Virán)'0.1' Sándor




