
Levelek - válaszok

N. Istvánné. Idézzük leveléből: " •.. az
írások egy része nehezebben érthető, a sok
idegen kifejezés, a nagyobb tudás hiánya
miatt." Szerkesztőségünk igyekszik minél
érthetőbb és világosabb megfogalmazású
tanulmányokat, cikkeket közőlni, úgy hisz
szük azonban, vannak olyan kérdések,
új jelenségek, melyek megnevezésénél el
kerülhetetlen idegen szavakat használni,
kivált ha azok helyett, legalábbis egyelőre,

nem áll rendelkezésünkre megfelelő és
közhasználatú magyar. A Vigília elsősor

ban arra törekedhetik, hogy szerény lehe
tőségei szerint hozzájáruljon a teológiai
nyelvezet egységesítéséhez. de a jelek sze
rint ez is rendkivül nagy feladat, melynek
elvégzéséte egyetlen lap nem rendelkezik
elegendő lehetőséggel.Ha úgy ítéljük, hogy
egy írásban túl sok a nyelvi nehézség, ide
genség, megpróbáikozunk jegyzetek révén
megkönnyíteni az olvasói befogadást.

w: György. Aligha kell attól tartania,
hogy ötvenöt évesen - mint írja - "a szeni
litás felé közeleg", mert nem tudja követni
Teilhard de Chardin és más írók "eszme
futtatásait". Mióta krítikusan figyeli a világ
a szellem fejlődését, azóta elfogadott tény,
hogy az új jelenségek és eszmények megér
tése, még inkább feldolgozása olyan fel
adat, melyet csak nemzedékek végezhetnek
ei. Gondoljon például arra, hogy Ady End
rével szemben az egyik legtöbbet hangozta
tott kifogás az volt - és ezzel válaszolnánk
arra a kifogására is, hogy a versek nagy
részét "agyszüleménynek" nevezi -, hogy
"érthetetlen". A költői nyelvhasználat - fő

képp az igazi tehetségeké - majdnem min
dig megelőzi a kor átlagnyelvét. Mi szeren
csének és a fejlődés jelének hisszük, ha
nem az igazi tehetség alkalmazkodik a kor
hoz, hanem fordítva: az utőkor fogadja be
őt. Évek múlva bizonyára nem ilyen szigo
rúan ítélkezik majd a ma újnak és szokat
lannak vélt szellemi jelenségek fölött.

T. János. Mi nem érezzük olyan nagy baj
nak, ha a versben nincs pont és vessző. Az
igazi, elmélyült versértés egyik jele, hogy
nem írásjeleket olvasunk, hanem gondolati
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egységeket. Ha így közelít az ilyen típusú
költeményekhez, bele fogja hallani a gon
dolatfolyamba azokat az egységeket, melye
ket a hagyományos irásjelek választanak el
egymástól.

G. Nándor. Mély egyetértésben az Ön ál
tal írtakkal, mi is arra törekszünk, hogy la_o
punk minden fontos eseményről tájékoz
tatást adjon. Persze hogy szeretnénk bő

vebb terjedelmű kritikai rovatokat adni e
cél érdekében, lapunk jelenlegi terjedelme
azonban erre nehezen adna lehetőséget.

Higgye el, minden számunk összeállítása
önkínzó folyamat: értékes írásokat kell bi
zonytalan időre elnapolnunk, hogy álta
lunk még fontosabbaknak érzetteknek he
lyet adjunk. Igyekszünk eközben magasra
állítani a ffiércét, s nem megfeledkezni a
hivő katolikus olvasók velünk szemben tá
masztott igényeiről. Köszönjük jókívánsá
gait, s szívből viszonozzuk azokat.

P. Vilmos. A levélben írtak: a keresz
tényi eszme és a jézusi példa örök korsze
rűsége, illetve ennek kifejezése olyan gon
dolatok, melyeket mi vezérelvünknek te
kintünk. Hogy ezek az eszmények az ige
hirdetésben nem mindig nyernek hiteles
kifejezést, az vitathatatlan, mégis az a ta-

_ pasztalatunk. hogy ezen a téren az utóbbi
időben egyre több a pozitívum.

Z. János. Alighanem túlzott jóindulattal
minősíti munkánkat, amikor azt írja, hogy
az utóbbi időben "megújult a Vigilia".
Igyekszünk minél szélesebb és hitelesebb
képet adni a keresztény világ életéról és
mozgásáról, reméljük, a következőkben

még színvonalasabban sikerül megvalósí
tanunk e törekvésünket. Az a célunk, hogy
- másik kedves levélírónk kívánalmaira
reflektálva - "formáljuk" a katolikus köz
véleményt. Nem hisszük, hogy e cél ér
dekében profilunkat kellene módosíta
nunk, tudatában vagyunk azonban annak,
hogy még közelebb kell kerülnünk a ma
legfontosabb kérdéseinek megválaszolásá
hoz, vagy legalábbis kritikusan és önkrítí
kusan, kellő nyiltsággal kell felvetnünk
azokat.


