
über die Heilige Messe der Wahrheit entspricht. Nicht selten finden wir bei
ihm Gedankenreihen, die ein halbes Jahrhundert spater vom II. Vatikanischen
Konzil konzipiert wurden. - Béla Saád: János und Polikárp. Der Autor gedenkt
den var drei Jahren verewigten namhaften Theologieprofessor und Benediktiner
Ordensgeistlichen Polikárp Radó. (Polikárp war sein Ordensname, getauft wurde
er János.) Polikárp Radó, der an der Budapester 'I'heologlschen Akadernie den
Lehrstuhl der Pastoraltheologie inne hatte, schaffte sich hauptsachlích mít sei
nen Studien über Lttr-rgiegeschíchte einen Namen, Seine beim Herder-Verlag
erschienene zweibándige Arbeit betitelt "Enchiridion Líturgicum" gilt bis heute
als eines der fundamentalsten Werke der Liturgíewtssenscnaft. Er war auch
ein ausgezeíchneter Fachmann der Exegese und sehr volkstümlich warpon seine
kleinen Skizzen über Frömmigkeít und Liturgie, erschienen im katholtschen Wc
chenblatt Új Ember. Er war auch ein geschatzter Mitarbeiter der Zeitschrift
Vigilia. - Sándor Klempa: Beckett, über Síebzig. Samuel Beckett der weltbe
rührnte Schriftstel1er und Nobelpretstráger vollendete vorizes Jahr sein sieb
zígstes. Der Autor des. Artikels würdigt die Schríftkunst Becketts. "Beim Iite
rarischen Schaffen von Beckett - schreíbt er uníer anderem - müssen wir
zwei Aspeleten eine bésondere Aufmerksamkeit scherrken. Zunüchst bezeugen sei
ne Werke eine besonders schöne und bei anderen selten auffindbare Musika
litiH, was auch davon zengt, dass in seiner schöpterischen Tátigkeit der Inspi
ration eine grössere Rol1e zukommt. als die der Imaalnatlon. Zweitens kommt
auch ein einztsartlger malerischer Farbensinn in seiner Sprache zur Geltung,
Erschütternd ist seine zweifache Verneinung : er verneint die Welt und verneint
stch selbst." - János Reisinger prásentíert die Medítationen Bossuet's über die
Evanaelien. - László Rónay würdigt den volkstümlíchen Schriftstel1er Emil Ko
lozsvári Grandpierre gelegentltch seines siebzigsten Geburtstaaes,

Im Literaturteíl eine Meditation von Péter Vasadi. eme Erzáhlung von Béla
Hegyi, die letzte Folge der Memolren von Leontin Szili, Gedichte von György
Czigány, Ferenc Fáy, Agnes Simándi und Tamás Vékey.

Tájékozódás

"Ha stkerüt ellenáUnunk II hamis bizton
ság ktsértésének, ha hátra tudunk lépni a
látszó!agos bizonyosságok elöl, hogy meg
vizsgáljuk építkezésünk alapjait, akkor új
fajta viták ideje következik: gyönyör(\ség
gel fogunk fölvetni "kérdéseket, javí'gatjuk
őket, rostáljuk őket. s keressük a feleletet
rájuk.' Örsy Lásztö irja e néhány sort
Boldogok a keresők (prugg Vt!rlag, E'sen
stadt 1976) círnü könyve előszavában. A
könyv epilógusának címe (..Boldogok, akik
nem látnak és mégis hisznek") már árul
kodik arról, hogya szerzö a zstna-í gon
dolkodás és az ebből fakadó következmé
nyek népszer-ú, "köznyelvre" Iefordított, II
a mindennapi gyakorlatban hasznosf'ható
összetogla' ására vállalkozott. A ráció bizo
nyossága helyett a hit örömére és revela
c ójára teszi a hangsúlyt. Különösen elgon
dolkodtató a könyv "Küldetésben" című

fejezete, mely a modern vilagban tanúsít
ható keresztényi magatartás különbözö
személetes példáit mu-atja be. E fejezetet
természetesen csak azok tapasztalataival te
hetné igazán teljessé, akik a szocializmus
közegében őrzik hitüket. és teljesen újfajta
tör..éneti alternatívák között teljesítik kül-
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detésüket, világnézeti el'enfeleikkel közös
célokért mozgósítva alkotó energíátkat, de
jottányit sem engedve a hit alapvető kér
déseib61 és Igazságatból.

A kültötdön élő magyarság e'Ulk legte
hetségesebb, ritkán publikáló lírikusa Hor
váth Elemér. Majdnem tizenöt esz,e"dóvel
eísö kötete (A mindennapok arca, Anony
mus, 1962) után [etentkezett új versgvűíte
ménnyel (Egy fehér néger naplójáböl, Ma
gyar Múhely, Párizs, ln76). Ha a hazai tí
rában rokonát és elődjét keressük. kétség
telenül Pilinszky Jánosra gondolhatunk. Az
ő hallattanul tömör képakotásávat, szag
gatott, vizionáló versépítésével rokon a Hor
váth Ele!11éré. Mindez nem jelenti azt. hogy
föladta volna eredetíségét, :E:ppen nem l A
hatásokat szerencsésen asszlmítálva egy na
gyon is tudatos. humánus víágot alakított
ki, melynck középponttában a magára ma
radt, a természet szépségetre fgyelő em
ber keresi htvatását, rendeltetését, menekül
kisértetei elől és épít! a jövője útját. Né
hány egészen nagy vers is van a kötetben.


