
Ave Generosa  
(Üdvöz légy Fenséges) 
1 
O vis aeternitas  
(Ó öröklét ereje) 

Hildegard von Bingen laudes előtt 

hallom hajnalonta a fűszálak énekét  
a hangok eggyé válnak a fénnyel 
a Napba dúdolnak  
fölfelé magasba  
nem vágyakoznak  
földi teljességük ragyog csak 
csend és néma hangok nyelve 
ignota lingua  
összes fűszála a rétnek meghajol a  
harmatcseppek zuhatagában 
hadd éljek a te akaratodban 
 
2 
O splendissima gemma  
(Ó fényességes ékkő) 

Hildegard von Bingen imája Máriához 

fényességgel áttetsző hegyikristály szoprán 
melegen csillogó rózsakvarc mezzo 
mélylila ametiszt alt a 
csörgedező hegyi patak vizének 
fodrain hangzásuk sok ezer dalt dúdol a 
tavaszban fehér ruhád suhogását idézik  
meg a hangok a hullámok lépteid ritmusát 
igéző muzsikává változtatják ó  
Fényességes Ékkő lépj be testem templomába 
tedd tieddé a lelkem szívem olvadt fény legyen 
vezesd szellemem hogy ne én legyek hanem a 
Szentléleké veled együtt általad 
Femina forma Maria 
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3 
O ignee spiritus  
(Ó tüzes Szentlélek) 

Hildegard von Bingen estefelé a rupertsbergi kertben 

O aeterne Deus 
Caritas 
O aeterne Deus 
Cum dilatato corde 
O aeterne Deus  
 
délután és est között tétovázik az idő 
a naplemente előtti elvonuló fények 
törésében jelzi az elmúlást a nap 
miért ez a legnehezebb óra 
Angyalok Királynője küldj mosolyt a 
földre hogy szomorúságunk terelje 
messze  
szívünkben csak drágakő  
fényzene hallatsszon tisztán 
felemelve eszméletre
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA 

KOVÁCS PÉTER 
Pilinszky közelében 
 
Kovács Péter művészettörténész második életrajzi kötete tar-
talmazza a szerző szinte minden, a családjáról szóló írását. 

A Pilinszky közelében a második világháború előtti évektől a 
rendszerváltásig követi a szerző személyes életpályáját, bele-
ágyazva az évtizedekig együtt élő nagycsalád történetébe. A sze-
rény és szűkszavú, szépírói láttató erővel megírt történetek 
kirajzolják egy keresztény középosztálybeli család sorsát a vál-
tozó, majd évtizedekig változatlan történelmi időben. Háború, 
fordulat éve, ötvenhat, Kádár-kor — és már csupán a szerző 
generációja számára: rendszerváltás. 

Az emlékezés és a tudás átörökítése az „öregek” dolga, de 
nemcsak ez a természetes emberi késztetés indította Kovács Pé-

tert a szövegek megírására és kiadására, hanem az a tény, hogy Pilinszky János is e család tagja volt. 
„Később aztán az a belátás is vezetett, hogy Pilinszky körül lehetnek olyan kérdések, amelyekre ma 
már rajtam kívül másnak nincs közvetlen rálátása” — írja a kötet bevezetőjében. A Pilinszky közelé-
ben megmutatja tehát azt a hátteret, amely meghatározta a költő életét is.                   Ára: 3.500 Ft


