
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


