
Haza és nagyvilág

A Brüsszelben megjelenő magyar kulturális
tallózó, az ATHENAEUM HUNGARICUM et
ORBIS összevont nyári - június-július-augusz
tus - száma közli Remenyik Zsigmond önval
lomasát lapunk májusi számából. az Új NYU

GAT pedig a 80 éves Possonyi László köszön
tése alkalmával leadott, Herczeg Fereneről

szóló cikkét, valamint Kertész Olga Szuper
Világ c. versét júliusi számunkból vette át.

SZÖG ÉS OLAJ
Pilinszky a Vigilia kiadásában

Erről a kötetről, mely bízvást lehetne napi ol
vasmányunk, akár a saját naplónk, szoros
kommentár vagy breviárium formájában le
hetne igazán számot adni ...

A cikkgyűjtemény két legfontosabb e világi
szereplöje a jobb lator és a tékozló fiú. Valóban:
vajon létezik-e kőzclibb. közvctlcnebb és in
tenzívebb dráma az ovékénél, és lehetnénk-e
többek, jobbak kettőjüknél? Őket követi aztán
a csecsemő, a gyermek, a szent, a beteg, a mü
vész, a bűnöző. Mindnyájuk közössége: köz
érdekűsége nyilvánvaló. Egyetlen, sokértelmű

hasonlat részesei ők, amelynek mélyén jelen
valóan, rész szerint érzékelhető csupán a ha
sonlított. Az, hogy Piliszky János létezésünket 
szélsőségesen fogalmazva - az evangélium és a
Karamazov testvérek kommentárjának olvas
sa, az így természetesen csak a vallásos hit ré
vén lehetséges. Ám ez semmi alól sem ment
föl: Pilinszky hite nem relikvia, nem hittan
óra, hanem az igazság szelíd szélsősége, mely
azonban szétválasztásaival, .mern't-jcível egyál
talán nem nélkülözi a szigort s a keménységet,
éppen a kaján kárörvendők.a rettegő szakem
berek botránkozására. Mert korántsem simul
bele kultúránkba, észjárásunkba oly kezesen
Pilinszky szava, rnüvészete, mint ahogy talán
szeretnénk feltüntetni. Nem jámbor. Csak
ugyan: ha merjük észrevenni, és ha nem akar
juk semJegesíteni, akkor árad belőle a radiká
lis szakadás, az igazság törése, a gyengék el
képeszetö ereje. A némasághoz közelítő botrá
nyos alázat (nem megalázkodás'). amiről itt és
ma kultúránk már szinte semmit sem tud.

Balassa Péter: Bevezetés az egi
publicisztikába

Élet és Irodalom, 1983. augusztus 12.

A Színházmüvészeti Szövetség keretén belül
müködö

LATINOVITS ZOLTÁN BARÁTI KÖR

tájékoztatta tagjait eddig végzett munkájáról.
Az első évadban Latinovits Zoltán emlékérmet
alapított - Varga Imre szobrászrnüvész alkotá
sa -, melyet első alkalommal Őze Lajos szín
müvésznek adtak át. Szigethy Gábor előadást

tartott a Kőr tagjainak .Latinovits Zoltán Köd
szurkálo c. rnüvének aktualitása ma" címmel.
Levetítették Latinovits Zoltán televiziós Ady
estjét és Jeles András "Következik a követke
zetesség" című, a nagyobb nyilvánosság előtt

nem ismert, Latinovits-csal készült vizsgarnun
káját, A Kör kezdeményezte az Egyetemi Szín
padon megrendezett Latinovits Zoltán szavaló
versenyt. Dokumentumanyaggal és személyes
segítséggel részt vett a balatonszemesi Lati
novits Zoltán emlékkiállítás megrendezésé
ben. A Kör megkezdte magnetofonfelvéte1ek,
előadó estek, újságcikkek és egyéb dokumen
tumok gyűjtését.

A Vigilia postájából
PÁZMÁNY ÉBRESZTÉSE
(1983. júliusi számunk)

"Pázmány ébresztése" föcímmel három érde
kes tanulmányt közöl a Vigilia júliusi száma.
Örömmel üdvözöljük ezt a kezdeményezést.
Pázmány ébresztését 20-25 évvel ezelőtt Ró
nay György kezdte el, K1aniczay Tibor folytat
ta, és ma már féltucatnyi fiatal kutatógárda
foglalkozik otthon müve különbözö szempont
jaival. Külföldön pedig Őry Miklós jezsuita já
rult hozzá jelentősen az új Pázmány-kép kiala
kításához.

Magyar Figyelő

Vatikáni Rádió

Igen régi előfizetője-olvasójavagyok a katoli
kus sajtónak, kezdve a diákkori Élet-folyó
irattól a Magyar Kultúrán át a Vigiliáig. Így ta
lán megbocsátható, ha rövid megjegyzéseket
füzök a Vigilia szerkesztéséhez.
Mindenekelőttgratulálok ahhoz, hogya ne

héz kiadói feltételek ellenére is minden hó
napban örömet jelentenek olvasóiknak. Ter
mészetes, hogy a Vigilia szintje bizonyos isme
ret- és előképzettségi szintet kíván meg, ebből

érthető, hogy például Komlón kevésbé sikerül
bővíteni az olvasótábort, mint például egy



VIGILIA
egyetemi városban. De kár lenne ezért a nívót
csökkenteni, annál is inkabb. mert hiszen al
Új Ember inkább szolgálhatja azt '1 cclt.

Szerenesésnek tartom az egyes kiadvánvok
profilírozását olyan aranyban, mint az a juniusi
és júliusi számokban mutatkozik, arnelv számuk
különösen jól sikerültek. Voltak elozöleg szá
mok, ahol a terjedelemból még többet kapott a
szám vezértérnala. s ez esetleg csökkentheti a
témában kevésbe érdekeltek lelkesedését.

Úgy gondolom, hogy a teológiai értekezések
bizonytalanságot kelthetnek ebben a témában
kevésbé járatosokban. és különben is, inkább
egyházi koröknek szólnának, amire van meg
felelő lap. De ha mégis kivánatos i1ven tanul
manv megjelentetése, akkor a nem minden
napi szakkifejezéseket. a szakzsargont elsö al
kalommal célszerű lenne az érthetöség érde
kében röviden magvarul értelmezni.
. Tudom, a keret kötött, de talán sikerülne az

irodalmi és a rnuveszeti tájékoztatást mégis
bővíteni, évekkel ezelott az nagyobb körű út
baigazítást adott. Somfai Jeno dr.

Pécs

ALMA MATER KOLOZSVÁROTT
(1983. augusztusi számunk)

Felejthetetlen emlékű, drága barátom, Pas
suth László nagyon szép és megható cikkébe
kolozsvári iskolájáról. becsúszott egy apro té

vedés, nála egészen szokatlanul, mert adatok
tekintetében példásan megbízható volt.

Azt írja. hogy - idézem - "tudtommal a vá
rosnak egy nem magyar nyelvu iskolája volt,
az evangélikus elemi ben ugyanis németül ta
nítottak, de luteránus középiskola nem volt."

Bizony nem tanítottak németül. Mind a
négy osztályt abban az elemiben jártam ki, a
volt Deák Ferenc utca elején, a lutheránus
templom tövében, és soha egy árva szót se
hallottam németül. Ellenkezőleg. Mivel akkor
még "színész-vér" lobogott bennem (hamaro
san végleg elpárolgott). március IS-én és októ
ber 6-án olyan Petőfi- s egyéb hazafias verse
ket szavaltam a két ernlékünnepen. ame
lyekért Bécsben a kétfejű sas alaposan meg
dorgált volna. Lutheránus középiskola csak
ugyan nem volt Kolozsváron, ezért kerültem
át az elemiből a kálvinista kollégiumba a Pas
suth László általodaadó szeretettel és tökéle
tes pontossággal ábrázolt Farkas utcában.

Cs. Szabo László
London

Ára: 20,- Ft

SÍK SÁNDOR ES A MAGYAR
CSERKESZPEDAGÓGIA
(1983. októberi számunk)

Sik Sándor, e sokat, sokfelé mozgó dinamikus
szervezö, író, költö, lelkivezető, tanár és pro
fesszor igen meleg lelk ú, s"lIl(l(esztí\' hatású pe
dagogus volt. A pesti piaristák cserkészcsapa
tában parancsnoksága alatt volt gimnazista
ként cserkész Ibránvi Ferenc, a későbbi egye
temi tanár, aki így elevenítette fel rávonatkozó
emlékeit:

"A cserkészet példát adott. Akkor természe
tesnek találtam, hogv Sik parancsnok úr min
den vasárnapját és a nyári vakáció egy részét
velünk tölti és ügyes-bajos, önmagában annyi
ra kicsiny, és nekünk akkor annvira fontos
dolgainkat intézi. Ő számította ki, hogy
rnennyi liszt, bab, lekvár kell a táborba és
ment a megajánlás. mert ő vezette. Ha valaki
nek feltörte a bakancs a lábát, azt is ö intézte
el. Amikor Barlangligetből Dobsinára rnenet
reggeltől estig egyfolytában bőrig aztunk. ő is
velünk ázott. Es kinek lógott volna az orra, rni
kor az ő jelenlétének hatása alatt születtek a
ma sem elfelejtett nóták. Mindig rnindennel
hozzá mehettünk, ajtaját talán még éjszakára
sem zárta magára, Soha fáradt nem volt, ha
rólunk volt szó, Mi pedig akkor nem gondol
tunk arra, hogy öt kimélni is lehetne. - Ma,
azaz jó pár éve, rájöttern. hogy mindez nem
olyan egészen magától értetődő, hanem nagy,
igen nagy áldozat volt! Csak azért tünt fel
olyan természetesnek, mert az áldozat áldoza
tos, értünk élő és égő lélekből fakadt." (Megtal
álhato a budapesti Központi Piarista Levél
tárban.)

SZÁMUNK IRÓl

BERAN FERENC teológus, a Pázmány Péter
Hittudományi Akadémia végzett hallgatója.

HORVÁTH PÁL filozófus, a MTA Filozófiai In
tézetének tudományos munkatársa.

ROSDY PÁL teológus, lelkipásztor, a Magyar
Kurir munkatársa.

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődök fi
gyelmét arra, hogy lapunk régebbi számai a
Vigilia Kiadóhivatalában megvásárolhatók.


