
KulturáJJs krónika

Szerzetesek. A Prugg Verlag Puskely Mária által
összeállított könyvújdoDSaga időszerű olvas
mány. A magyarorszagi szerzetesrendek erősza

kos felosztása óta nemzedékek növekedtek fel,
amelyek taIm csak történelmi tanulmányaikból
meríthettek némi fogalmat a szerzetesi életről, s
arról, milyen erjesztőivoltak a vallásos életnek, a
kultúrának, de a társadalomnak is a folyvást
szaporodó rendek. Ezért is fogadják napjainkban
elég sokan némi tanácstaIansággal a szerzetesi
életközösségek visszaállításának lehetöségét. Ez
a korrekt, minden fontos adatot és törekvést
összegző munka alighanem segíteni fogja a
tájékozódást, s bár segítene abban is, hogy minél
többen válasszák ismét a szerzetesi hivatást.

A Szolgálat 83. száma ugyancsak időszerű témát
állított középpontjába: a közösséget.

Az elmúlt évtizedekben hosszú-hosszú ideig
ez a fogalom és életelv volt talán a legtöbbször
említett. Pontokba szedett lajstromokat tanítot
tak "a közösségí ember jellemvonásai" címszó
alatt, megtanulhattuk, milyen az "új típusú"
ember, aztán lassan kiderült, hogy éppen 'ez az
embertípus került a legmélyebb és legtartósabb
válságba, mert a SZép, látványos megfogalmazá
sok mögött nem rejlett kellő erkölcsi tartalom, s
egyre inkább hiányoztak azok az ideálok, me
lyekért érdemes volt áldozatokat hozni.

'Egyházunkon belül a hatvanas évektől kezdve
lehetünk tamii a közösségek új szemléleti alapon
történő szervezódésének (mint köztudott. e
szervezeteknek sok ellenérzést, olykor hivatalos
tiltást kellett leküzdeniük). A karizmatikus moz
galom, Thizé... csak egy-egy fontos jelzései e
folyamatnak.

A Szolgálat elméleti és gyakorlati tanulmányai
nagyon jó iiWet segítenek: Morel Gyula, Keresz
ty Rókus, orsy László, Lukács László, Németh
László és Fehér Gyula írásaiMl alkotó, egy
másért, az üdvösség ügyéért munkálkodó, fele
lős közösségí eszmény bontakozik ki, melynek
mozgatója a szeretet.

Nem kis érdeklődéssei olvastam a lapban az
élet a plébánián rovatban közölt két írást. Teleki
Béla a hitoktatás gyakorlatát elemzi, bizonyos
vonatkozásban kiváló vezérfonalat adva e nehéz
munka gyakran tanácstalan végzöínek, Baranyi
Imre Világiak a lelkipásztorkodásban címu jegy
zete pedig olyan kérdéseket vet fel, amelyek a
magyar katolikus egyházban egyre időszerűb

bek.

újLátóhatár1.989/3.Anyugati magyar irodalom
mtívelőiszámára egyre izgalmasabb az a kérdés:
vajon miképp alakul ennek az irodalomnak a
státusa a hazai viszonyok váltoZásával. Nyilván
távoli még az a kívánatos állapot, amikor a sokáig
tiltott írók egyszeriben megjelennek a hazai
könyvpiacon, alávetve magukat az olvasók és a
kritika ítéletének. Előbb-utóbb azonban sor ke
rül erre, hiszen a magát egyetemesnek nevező

magyar irodalom aligha juthat kellő és szilárd
önismeret birtokába, ha nem vállalja az egyete
mességgel együtt járó gyakorlati feladatok meg
valósítását.

Ebben a folyamatban lesznek írök, akiknek
nevét a legjelentősebbek között fogjuk emleget
ni, s lesznek, akik - Németh László szemléletes
kifejezését kölcsönözve - lemaradnak, anélkül,
hogy hiányuk fájdalmas volna.

Az Új Látóhatár mintha elébe menne ennek a
szellemi találkozásnak, új számában folytatja a
nyugati magyar irodalom míífujainak értékelését.
Sárközi Mátyás a líráról, Csiky Ágnes Mária 
akiről ugyanebben a számban Szakolczay Lajos
írt tanulmányt - a drámáról ad izgalmas és
hiteles képet.

Az elfogulatlan megméretterés még odébb
van. A folyamat azonban megindult, s ezzel a
magyar irodalom ügye sokat nyerhet.

Magyar sorskérdések. Bizonyos óvatossággal ol
vasom és hallom a "sorskérdések" szöt, Túl
sokan használják, túlságosan sokféle értelemben,
így ez a szép és nemes fogalom, mely olyan
fontos szellemi törekvések gyűjtőmedencéjele
hetett a harmincas években, amikor Illyés Gyula
vagy Németh László éltek vele, mára kicsit
megkopott.

Pedig a Korzenszky Richárd és Somorjai Ádám
előadásait tartalmazó, Rómában megjelent
könyv valóban megérdemli a méltányló figyel
met, mert a kultúra erkölcsének és a népesedés
nek olyan kérdéseivel foglalkoznak, amelyek
napjainkban is megosztják a magyar értelmi
séget, s amelyekről épp ezért nyíltan, kertelés
nélkül, elhítető erővel kell szölni, ahogy e két
szerző teszi. Korzenszky Richárd a magyariroda
lom és kultúra gyökereiig hatolva mutatja meg
azok bibliai megihletettségét, s nagyon figyelem
reméltó, időszerű eszményeket fogalmaz meg a
kultúra feladatáról. Somorjai Ádám pedig a népe
sedés kérdéskörével foglalkozik, amely nem
egyszerűen elvi, etikai kérdés, hanem a ma
gyarság jövőjének is kulcskérdése. Elkötelezett
komolysága és alapossága azt jelenti, hogy na-
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gyon is tudatában van az írástud6 felelősségének.

Bizony j6 volna, ha minél többen olvashatnak e
könyvet!

Ferencz Gy6z6: OmJásveszély. (Szépirodalmi)
A költő döbbenten ébred d, hogy egyreinkabb
magára marad, elfogynak mellőle társai. A mai
magyar lír.inak egyik legjellemzőbb alapérzését
fejezi ki kemény egyszerűséggelFerenezGyőző
is, aki e felismerés birtokában indul el önmaga
megmérettetésére, jóllehet tudja, hogy a ke
resztút még odébb van.

A van, a lehet és a volt a kulcsszavai lír.1j:1nak.
Valamennyi bizonytaIansagot és lehetőséget is
rejt. A gesztus mindenesetre azt sejteti, hogy
Ferencz Győző lírája épp konok következetes
sége révén érlelődik, s lesz egyre hitelesebb
lenyomata egy küzdő és elégedetlen ember
belső világának éppúgy, mint e nyugtalan,
eszményeit veszítő és kereső kornak. "Rosszul
vagyok az abroncsolt világban" - vallja meg
némi fájdalommal. De amint befelé fordul, s
önmagára figyel, egyrebiztonságosabban és ott
honosabban rajzolja meg lelke térképjeleit, ki-

fogyhatatlan bóségll témához, bejárni érdemes
költői út esélyéhez jutva.

1binszGéza:AzismétHJdésmisztikája. (Magyar
Könyvkiad6, Stockholm) Thinsz Géza a magyar
irodalom egyik~os mUJlkasa,aki azonban
nemcsak svéd fordfdsainak impozans sodval
segítette VWgirOdaImi h6ditásaink elég gyarl60
11U6 ügytt, de saját verseivel is gazdagította a mai
magyar irodalom térképét.

Új verseskönyve egyszerre ad képet lírája
VWgirOdaImi begyökérZéséról - ami a nyugati
magyar költő számára tennészetes - és folyto
nosan gazdagodó önszemléletécól, melynek
egyik legfontosabb eleme az az irónia, amelynek
nincs bővébena magyar költészet.

Szatirikus, szarkasztikus megjegyzései, képei
és kijelentései mögött azonban egy alapjában
véve nagyon érzékeny lírai alkat rejlik, aki tudja,
"drága dolog feltárni titkait - a magyarnyelv
nek", "a költészet meg - életet menthet", Ez a
szenvedve kiküzdött igazság lírájának egyikvisz
szatérő eleme, s részben ez teszi költészetét
igazi értékké. melyre mindig érdemes figyelni.

Rónay László

VIGILIA-EST

az"el6ttünk egy nemzetnek sorsa áll . . , "
mi hát az író dolga és az irodalmi lapoké címú sorozat keretében

az ANGELIKA eszpresszó sarokasztalánál1989. december 12-én, este ~8 órakor
(Budapest, Batthyány tér 7.)

A Vigilia szerkesztőségenevében válaszol

Lukács László főszerkesztő

Kalász Márton költő

Íróvendégeink

Mándy Iván és Rába györgy

közreműködik

Káldy Nóra és Erdélyi György színművész

szerkeszt6

Szentpál MónJka

Minden olvasónkat és érdekl6d6t szeretettel várunk!


