
VIGILIA
A Róm ába utazó magyárok számárasok hasznos és szük
séges tudnivalót tartalmaz a RÓlUI MaltYar Tájékoztató c.
16 o lda las füzet . Ingyen kaphat ó a Szent Péter bazi lika
előcsarnokában lev ő info nnációs szo lgála tná l (a baz ilika
főkapuján bejépve jobbra) minden nap de. 9-1 2 és du . 3-ó
órá ig.

Megtudjuk belöle. hogy a nyári idószámítás idején rnin
den kedden reggel 9.30 ő rakor magyar szentmise van a
Sunt Péter bazilika alatti grottákban, a Sunt Péter sirja
közelében levö új magyar ká po lná ba n. Minden pént eken
délután 3 órakor csoportos katakombalátogatás magyar
nyelvü vezetésset és szentmisével, Megtudjuk azt is. hol és
hogyan surezhetö (ingyenes) bel épőjegy a pápa i audien
ciákraés szerta rtá sokra: s egyéb haszno s tudnivalókat kö
zöl a róma i k özlekedésr ől, emlék- és kegytárgyak vásárl á
sárói stb .

A HAZAI KÖNYVTERMtsUÖL

A Szent lstván Társulat kiadásában jelent meg a TA LÁL ·
KOZÁS ISTENNEL soroza t második kötete, JéZl8
KrlszlU!l,a teslYérlIIlkcímmel. A kön yv ezútt al is gazdag
sz ő veggyűj teményt kínál, s az év minden napj á ra jól meg
váloga to tt. rövid elmélkedési anyagót tartalmaz. Kár ,
hogya sz ő vegek lelőhelyeinek megjelölése nem k övetke ze
tes, holott a válogatás sok esetben éppen ahhoz csiná l
kedvet , hogy alaposabban is megismerkedjünk az ill csak
lzelit ő ű! kapott olvasnival óval.

TÁRKÁNY SZűCS ERNÖ: Magyar jogi népszokások.
Jo gtud ósaink méltán büszkék a rra. hogy hazánkban év
száza do k ó ta jogilag is rende zell a társada lmi viszo nyok
szinte minden részterülete. Kevesebb szó esik arró l, hogy
a tételes jog rnellett mindig l étezett és műkőd őt t egy. a
népszokásokon alapuló normarendszer. amel y néha pár
huzamosan, de gyakran a tö rvény betű ivel ellent étesen
szabályozza az egyes életviszonyoka t. Tárkán y Szücs Er
nő az utóbbi két és fél évszázad szokásjogá t veszi górcső
alá : megvizsgálja a személyiség és a társadalom kapcsola
tát , a párv ála sztás és a házasságkötés form áit . a csalá d i és
rok on sági viszo nyoka t. valamint a tulajdonszerzés jo gát.
S beb izonyítja. hogy az állami törvények alatt, de azo kka l
szoros kölcsönhatásban funkcionáló szo k áso k milyen szi
gorúan érvényesültek a mindennapokban - nem a hata
lom , hanem a valódi közösségk ényszerít ő ereje á lta l. Kü
l őn ösen érdekesek azok a fejezetek , amelyekben a szerz ő

az egyházi-vallási szabályok mellett, ese tleg azokkal szem
ben hat ó nép i jogot mutatja be (Gondolat Kiadó. 1981).

V. L JANYIN: NyIrfakéreg 1e,e1~ üzenete. " . . . amikor
az elsö cövekeket levertük . .. • még senki sem gondo lta
közülünk. hogy tizenkét esztendő munk álatai t indítj uk
el. . . " - irja az 195O-esévek no vgorodi ásatásairól szóló
beszámolója első fejezetében a szerz ő , a ki maga is neves
régész.

Évek óta folyt már a ku ta tás, melynek célja egy közép
kori novgorodi lakó negyed feltá rása volt, amiko r
1951-ben vára tla nul el őkerült az els ő nyírfak éregre írt le-
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vél. A ku tatók, a különleges leleten felbuzdulva. a k övet
kező évek sorá n nagyszámú gazdasági feljegyzést , pa
naszt . üzleti megbízást , irodalmi szöveget s főkén l magán
levelel hozta k felszín re. melyek fém és cso nt írószerszám
mai készültek a XII- XIV. száza d táján. A kincset érő lele
tek jelentősége abba n áll, hogy a kor embereinek é letkő

rű lm é nyeir ö l, mindennapj a iról. magánéletéről üzennek
nekünk - szinte személyes közelségbe hozva a régmú ltból
a levelek irói t és címzetteit - : azo kró l a tör ténészeket leg
inkább izga t ó kérdésekről tud ósitanak . amelyekről az ed
dig ismert kevés írásos a nyag - töb bségében hivatalos ira t
- alig mond valamit.

Kissé önkényes válogatásban álljon itt kellő a kön yv
megirá sáig föllelt több, mint ötszáz, ránk marad t szö
v égből. Az első egy végrendelet : Az A tya . Fiú és S zentl é
lek nevében. Én. lsten szolgája Mihal, eltól az élettól elt á
voz v án. lr ást írok a vagyo nom r ál, hogy két ruhelem Kobil
kejá é legyen. . . Egy másik nyírfairaton ó-orosz találós
kérdé s : Az ég és a fö ld közölt van egy város, amelybe néma
k Ö" et érkezik. de nem úton halad . és megiration levelet visz ,
A szóbeli rejt vény még századunk elején is ismert vo lt,
megfejt ése : a biblia i Noé bárkája és az oda olajág-üzene
tet vivő ga lamb.

Az író időrendben követi a munk álatok eseményeit és
eredményeit. a sz övege k és sz öv égösszefüggések megfejt é
sének izgalmas folyamatát, miközben bea vatja az olvasó t
a régészet i mun ka rn űhelyt itka iba is (Gondolat KÖllyvkl
~Kirpátl Kiadó. 1980).

SZÁM UNK IRÓl

EROODY ED IT irodalomtört én ész, az MTA Irod alom
tud omán yi Intézetének munkat á rsa .

REISING ER JÁNOS irodalomtörténész. az Irod alornt u
dom án yi Intézel munkat á rsa . 1977 júliusába n " Rákóczi
vallomása i". 1978 novemberében ..»Hal ál helyell világos
ság«, Lev To lsztoj : Iván I1j ics halála" c ím ű ta nu lmá nyát,
1980 júniusában Nikolau s Nissiol is görög professzorral. a
Nem zetk özi Olimpiai Akad ém ia elnökével folytat ott be
szélgetését közöltük.

RUF FY PÉT ER író, újságíró . Rózsa Ferenc-d íjas. Fo n
tosabb m űvei : Csavarg ások (1963). Bujdosó nyelvemlék e
ink ( 1977), Világaim ( 1979), Varázslatos Magyarország
( 1980).

SANTA RC ANGE LI, PAO LO magyar származású olasz
k ölt ő , elbeszélő, müford ító, kult úrtört énész. A torínói
egyetem magyar nyelv és iroda lom tan székén ek professzo
ra. a magyar költészet - elsősorban Ady, József Attila és
Radn óti - legkiválóbb olaszországi n épszerűsit ője . Ma
gyarul megjelent kön yvei: A labirintusok könyve (Gondo
lat . 1970). A bet űk mágiája (E uró pa . 1971), "Po kolra kell
a nnak menn i . .. " (Gondo lat, 1980). - E számunkban kö
z ölt, még publikálatl an tanulmán yát a Vigili ának küld te.

Iti hívjuk fel olvasói nk és az é rdek lődök figyeimét arra,
hogy lapunk régebb i szá ma i a Vigilia Kiadóh ivata lában
megvásárolha tók .


