
A Vigilia postájából

A VIGILIA IDEI CÍMLAPJA

Végre a szemünkkel is gyönyörködhettünk.
Értettük a rajzolót. aki világosan tálalta témá
ját.

Csákvári Ibolya

Hogy mi a "vallási giccs" a képzőművészetben,

azt a Vigilia idei címlapjairól tanítani lehetne.
v.r

Ez a grafikus tudja, rni a hit. Mit jelent nekünk
vallásunk mélysége. Csak megköszönhetjük
neki, amit alkotott.

Csorba Viktor

Ha egy szimbólum roppant .jömegét" felfogni
nem tudom, de létem lényeget benne sejtem,
akkor ízlelgetni, boncoIni vagyok kénytelen.

A vonal egy pontból indul. Ez a pont a Te
remtés könyve elott van, ahová pályáját befut
va visszatér. Útja során felforrósodik. s izzásá
nak csúcsa a szimbólum. A vonal az test! A vo
nal az ostya komolysága! Ha nem, azt az ostya
sem takarja el. De ez rnit is jelent? Nekünk
magunknak muszáj végül is a présbe kénysze
rülnünk. Befejeznünk a rnondatot. A vonal. ha
nincs mondanivalója, a legszentebb gyolccsal
is takarózhat, akkor sem öltöztette föl magát.
Csupán a szemérmetlen semmi. A vonal nem
rejthet el senkit.

Láng Albert

PILINSZKY JÁNOS ÍRÁSAI
a Vigilia kiadásában

Rokonszenvünket főleg a középszerüség, a
nyárspolgáriasság és az általa farizeusinak ne
vezett képmutatás elleni, nagy erkölcsi erejű

fclszólarnlásai keltik föl. Példát ad bármily vi
lágnézetű olvasóinak azzal. hogy saját nézeteit
dogmáktól mentesen hirdeti (nem tudom,
nem számít-e eretnekségnek az ő világnézetén
belül, amikor Jézust "a szeretet anarchistája
ként" említi?), és az írástudói mcsterség pas
cali puritánságára, lényegre törö szenvedélyé
re tanít, e1utasitván míndenfajta cinikus ját
szadozást a szavakkal. S ezzel a tulajdonságá
val egészen más világnézetet valló moralistát

juttat eszembe, szintén kérlelhetetlen tisztasá
gú és öszinteségű publicistát: a szoeialista Len
gyel Józsefet.

Alföldy Jenö:
A párbeszéd folytatódik
Népszabadság
1983. augusztus 26.

Pilinszky János prozal Irasal valóban "A líri
kus naplójából" valók, ugyanazokat az élmé
nyeket. gondolatokat közvetttik. amelyeket
verseiból ismerünk. A vezető szólam itt is a
magány, a megrendülés és a transzcendenciá
ba vetett remény. Pilinszky a megváltásban bí
zott, a végsö isteni mozdulatban, amely az
idok végeztével rendet visz a világ káoszába.
és értelmet ad az emberi létnek. Misztikus köl
tő lett volna? Inkább istenkeresö. A magyar
költészet régi hagyományának, Balassi Bálint,
Berzsenyi Dániel, Ady Endre és Babits Mihály
istenkereső kűzdelmeinek folytatója. Egy
szersmind folytatója annak a XX. századi val
lásos költészetnek, amelyet Charles Péguy,
Paul Claudel és Pierre Emmanuel lírája képvi
sel. Vallásos költő, anélkül. hogy "hitbuzgal
mi" célok szolgálatába állította volna a költé
szetet. Az istenkeresés és a vallásos hit az ö
számára rnindenekelótt a világgal és önmagá
val folytatott szívós kuzdelcmbcn kapott sze
rcpet: küzdelemben, amely az emberi lét értel
mének és rncltóságának visszaszerzéséért
folyt.

Po mogáts Béla:
A lírikus naplójából
Magyar Hírlap
1983. szeptember 17.

SZÁMUNK ÍRÓI

BELLÉR BÉLA tőrtcnész, legutóbb 1976. júni
usi-júliusi számunkban szerepelt "A kora
középkori egyház és a virágzó középkor egy
házának képe újabb ifjúsági regényeinkben" c.
kétrészes tanulmányával.

MELCZER TIBOR irodalomtörténész, a Szé
chényi Könyvtár tudományos munkatársa.

SZÉLL TÍMEA a New York-i Columbia Egye
tem Barnard College-ában angol irodalmat ta
nít. A tanítás mellett fordít és ír. Angol nvelvú
novellai amerikai és kanadai folyóiratokban
jelentek meg. Magyar nyelven itt publikál elö
szőr,

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