
~ A Bolognában megjelenő CSEO-documentazione januári (80.) száma
közli Bogdán István A karáceonuolá« c. néprajzi cikkét, mely a Vigilia 1973
decemberi számában, a februári (81.) száma Lukács László PiLinszky János
"vi!úgmodeUje" c. tanulmányát, mely a Vigilia 1973 júliusi számában, a már
ciusi (82.) száma pedig Mészáros György tanulmányát közli VaLLás, ünnepek
és hiedelmek a magyarországi cigányoknál, mely a lap 1974 februári szá
mában jelent meg.

~ A nyugatnémet kiadású (Materialdienst des Konfessíonskundlichen
Instituts) evangélikus folyóirat, az MD 1974 március-c-ápi-ilisi (2.) számának
szcmlerovata közli a Vigilia márciusi számában megjelent "Egy korszak vé
gén" c. szerkesztőségi kommentárját.

- Aprilis 21-én a Budapest-kelenföldi Református Egyházközség gyü
lekezete Vigilia-estet rendezett az ökumenizmus jegyében. Hajdú Péter re
formátus lelkész bevezető elmélkedését követően Doromby Károly Graham
Green-ről tartott előadást, Balássy László Ernesto Cardenal életútját ismer
tette. Vasadi Péter saját verseiből szavalt, Hegyi Béla egy készülő Vigilia
beszélgetésből olvasott fel részleteket. Az estet közös ima zárta be.

~ Doromby Károly szerkesztő 1974. július 4-től 7-ig részt vett a Kato
Iikus Értelmiségiek Nemzetközi Mozgalrnának (Pax Romana) Würzburgban
megrendezett európai találkozóján. amelynek tárgyköre a "Pluralizmus az
egyházban .- pluralizmus a társadalomban" volt. A vitaindító referátumokat
neves előadók tartották, többek között Wilhelm Breuníng bonni teológus
professzor és Pietro Scoppola római egyetemi tanár. A záró kerekasztal-ér
tekezlet egyik meghívott résztvevője Doromby Károly volt.

- Nyíri Tamás professzor, szerkesztő bizottságunk tagja július 15-én
a tübingeni egyetem meghívására vendégelőadást tartott a mai magyar teo
lógia felelősségéről. Ezt az előadást ismételte meg Münchenben, a jezsuita
filozófiai főiskola felkérésére. Az előadásokat részletesen ismertette a Sud
west-Funk és beszámolt róla a KNA hírügynökség, valamint több holland
újság is.

TÁJÉKOZÓDÁS

Irodalmárok és történészek egyre többet és
egvrc szenvedélyesebben vitatják az utóbbi
ídöben a hazafiság és a forradalmiság kér
déseit. Alighanem a kitűnő rrodalomtörténé
szé, Király' Istváné az érdem, hogy e kérdé
se:, az érdeklödés homtokreróbe kerültek,
s aki az ő lobogó, az eszméket sok oldalról
megközelítő, minden idegszálával az újra tö
rekvó, ugyanakkor azonban az igazi hagyo
rnán yolcból tápnükozó magatartásával szeret
ne megismerkedni, haszonnal forgathatj a
Hazafiság és forradalmiság cimű könyvét,
mely a Kossuth Könyvkiadónál jelent meg.
Kir,i])' István Ady forradalmi magatartását
érzi parndig.n ának, s elsősorban ehhez mér-,
viszonvítja a mai élet és életmód által fel
verot t probrómakat. Az ő kezében Ady jó
mérce marad. A mi számuruera pedig hasz
nos lehet egyfelől az igazság ügyéért vívott
ily szenvedélves harc példája. másrészt a
'·;-in"'vben felvetett kérdések. mclyek az
utóbbi években mínd több keresztény szer
zö művében is felmerülnek. Minden ke
resztény, minden hivő olvasö a maga életé-

re vonatkozóan is új felismeréseket szerez
het. illetve továbbgondolásrn érdemes im
pulzusokat nyerhet például azokból a fejte
"etésekből, melyek az ifjúság és a forra
dalmiság. vagy a dezillúzió kérdéseivel fog
lalkoznak.

A mai magyar prózairodalom egyik leg
kiemelkedőbb alkotója Déry Tibor. Érdekes
megfigyelni, hogy az irónia és a gúny egy
másra rakodó rétegei alatt hogyan huma
nizálódik írói világa. Már csak e folyamat
regisztrálása okán is fontosak azok az iro
dalomtörténeti müvek, melyek az ő alakját
igyekeznek emberközelbe hozni, s életének,
nóí útjának kttérókket szegélyezett emelke
dőí t dokumentálni (Ungvári Tamás: Déry Ti
bor, Szépirodalmi Könyvkiadó), illetve írói
kiteljesedésének folyamatát az irodalomtör
ténetírás elfogulatlan mérlegére téve elemzi
(Pomogáts Béla: Déry Tibor, Akadémiai
Könyvkiadó) .

SOI{SZ0r halljuk a kesernyés. kicsit nosz
talgikus sóhajt: nem érteni a mai fiatal
ságot (mínt ahogyategnapit sem értette
a tegnapelőtti) ! Bizonyos, hogy minden
ifjú korosztálynak vannak eszményei, van-



•.-...,.
nak új vágyai, melyek első impulzusra szo
katlanole. érthetetlenek. Rendszerint épp ez
az értetlenség okozza a nemzedéki feszült
ségeket, váltja ki a néha végzetesen e!ide
genítö surlódásokat. Egy ilyen mai fiatal
élet tragikus krónikájának vázlatát olvas
hatjuk Natha!ia Ginzburg olasz írónö Ked
ves Michéle című regényében (Nagyvilág
1974/8.). Michéle zaklatott sorsának szinte
szükségszerű végpontja a halál. A kérdés,
mely nyitva marad, és nyugtalanítóan él to
vább az olvasóban: hogyan lehetett volna
Michélét, hogyan lehetne a hozzá hasonló
tehetséges fiatalokat úgy irányítani, hogy ne
forgácsolják el energíáíkat, hogy ne csalód
janak vágyaikban és várakozásaikban. A vá
laszt persze nem az irodalmi muvekben
kell keresni. hanem a keresztény humaniz
musnak és a szeretetnek életetvvé tételében.

..Az ima módszerei" című írás a Mérleg
új (1974/3.) számának talán legérdekesebb,
leghasznosabb tanulmánya. Yves Raguin, a
cikk írója több ízben is hangsúlyozza, hogy
az imádság legnagyobb akadálya a szóra
kozottság, szétszórtság, figyelmetlenség. Azo
kat a lelki tényezőket igyekszik hát mód
szeres pontossággal elemezni, melyek felsza
badítják legbensőbb énünket és lehetövé te
szik az Istennel való kapcsolatteremtést. 
Figyelmet érdemel még Walter Kasper Jé
zus a viták tükrében című jól tájékoztató
összeroglalóf a.

Aki Boros László Az emberben felénk haj
ló Isten (Prugg Verlag, 1973) című megrázó,
a modem embert sokszor .,szíven találó"
elmélkedéssorozatban a szerzö későbbi vál
ságának nyomait keresné, altahanem csalód
nék. Az ember és Isten kapcsolatának, kap
csolatteremtési lehetőségeinek, az emberi élet
rendeltetésének, a tragikumból való felesz
mélésének szép dokumentuma e könyv. m el y
a huszadik század egyik lehetséges istenél
ményének hű dokumentuma.

Az emigráció szépirodalmának egyik leg
jellegzetesebb vonása a nem szúnö nosztal
gia, az elvesztett (vagy eldobott) anyaor
szág iránt érzett hűség, lelkifurdalás újra
és újra történő mearogalmazása. A dilettán
sok és tehetségtelen írók giccsesen fejezik
ki ezeket a valóban súlyos kérdéseket, áb
rázolásulmak ezért kevés a hitele (kivált,
amikor egy-egy politikai célzással ígyekez
nek új hazájuk iránt való hűségüket is do
kumentálni). Néhány új abb műben viszont,
melyet a "harmadIk hullám" írói alkottak,
megragad bennünket az őszinteség hitele és
az ábrázolás tehetsége. Mindenekelőtt Saáry
Éva Atható csend (Lugano, 1973) című, szé
pen illusztrált gyűjteményében, mert ebben
a már-már végzetes reménytelenséget újra
és újra csökkenteni látszik a költői tuda
tosság és a sorsvállalás egyszerű alázata.
Ugyancsak érdekes és jellemző dokumentum
a hangsúlyozottan politikamentes Vagyunk
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című folyóirat köréhez tartozó Sárvári Éva
Kigyúlt a fény (Kanadai Magyar trók) cí
mü regénye, melv jó néhány esetlegessége
és tútírtsága mallett is hitelesen ábrázolja
azt az emlg rácí ós közérzetet, melynek meg
határozó összetevöte a bizonytalanság és a
titkolva palástolt vágyakozás a régi haza
iránt.

Mérleg címmel jelentette meg a Magvető

Könyvkiadó Rónay György válogatott ver
seit (1931·-1972). az életmű javát. A gyűj

teményes kötet. melvet Kass János finom
rajzai illusztrálnak. keresztmetszetet ad egy
humanista költő életútjának a líra eszközei"
vel megfogalmazott állomásairól. A Móra
Könyvkiadó adta ki Ignácz Rózsa új mese
könyvét, A hegyen-völgyön szánkázó diófát,
mely hazai és külhoni gyermektörténeteket
ölel fel. A kavargó. sok színben pompázó,
élvezetes meséket, melyek a felnőtt számára
is kellemes olvasmányok, Szántó Piroska
rajzai díszítik. A Gondolat KIadó kitűnő

Európai Antológia-sorozatában látott napvi
lágot A francia színház a XVIII. században
c. szemelvény-gyűjtemény. mely a felvilá
gosodásnak a francia színműirodalomra tett
hatását összegzi.

Ugyancsak a Gondolat Könyvkiadó jelentet
te meg Krúdy Gyulának a magyar iroda
lomról szóló írásait. A szobrok megmozdul
nak címmel. Az Advról. Gárdonyi Gézáról,
Reviczky Gyuláról, Jókai Mórról és mások
ról rajzolt írói arcképei Krúdy újságírói te
vókenysógének értékes darabjai. összegyűj

tésük, gondozásuk a jó nevű irodalomtörté
nész. Kozocsa Sándor érdeme. Kár, hogy
az írások egy része hiányosan - zárójeles
kipontozásokkal - került a kötetbe, ami a
mai olvasó kedvét fölöslegesen csökkenti
és - úgy véljük - Krúdyval szemben is
méltatlan eljárás.

Orosz László esszéie a kiadó Nagy Ma
gyar Irók sorozatában látott napvílágot. A
Ieg új abb kutatások és az eddig megjelent
elemző tanulmányok felhasználásával írta
meg Katona József életének, pályájának és
munkásságának összegezését. Alapos, színvo
nalas, hasznos munka.

A Hazafias Népfront Honismereti Bizott
ságának kiadásában. Töltési Imre szerkesz
tésében jelenik meg a Honismereti Hiradó
c. negyedéves folyóirat. Az 1974. évi 1. szám
érdekesebb írásai: a helytörténeti krónikák
megírásához nvújt hasznos tanácsokat Glatz
Ferenc, Morvay Péter, és Zákonyi Ferenc
a nemzeti emlékhelyek és a temetővédelem

fontosságára hívja fel a figyelmet, Kallós
Zoltán népköltési gyűjtőt Andrásfalvy Ber
talan mutatja be. Az 1974. évi 2. számban
Csete György Kós Károly életútját ismer
teti, "eltűnt" balladáink nyomára vezet
Együd Arpád. Szathmári István pedig az
önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtés je
lenlegi helyzetéről számol be.


