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Még hátra van

Én azt hiszem
S ki tudja rajta kívül
Még nem fejeztem be a művemet

Még nem végeztem el a küldetést

És addig meg nem halhatok
A nagyobb rész
még mindig hátra van

KÜLFÖLDI MAGYAR KIADVÁNYOK

A MAGY AR BENCÉSEK 50 ÉVE BRAZIuÁBAN.
A Sao Pauló-i Szent Gellért kolostor tavaly emlékezett
meg a magyar bencések fél évszázados jubileumáról. Sze
lecz Arnold személyében 1931 márciusában érkezett az el
ső magyar bencés szerzetes a Szentkereszt földjére. Az ün
nepi alkalomra kiadott könyvecske áttekinti a brazíliai
magyar lelkipásztorkodás rnúltját ésjelenét, a Sao Pauló-i
Szent Imre kollégiumban folyó nevelőmunkát, a cserkész
mozgalmat, a brazíliai Vöröskereszt Magyar Bizottságá
nak tevékenységet. Megismerkedhetünk a Szent Gellért
kolostor szerzeteseinek szeretetszolgálatával. a rendtársak
kulturális es tudományos téren elért eredménveivel. A
testvérek közül többen. munkatársai a Del-amerikai Ma
gyar Hírlapnak, a lap kebeleben szervezett rádióadónak.
külőnböző kiadóknak es szabadegyetemeknek ; műveiket
a füzet részletesen felsorolja. A szernélyi adatok ismerteté
se után fekete-fehér fotók mutatják be a Benedek-rendi
közősség épületeit, a szerzetesek művészi alkotásait, min
dennapi munkáját. Öröm számunkra, hogy a jól szerkesz
tett könyvecskén kereszt1il nemi bepillantást nyerhetünk a

. tőlünk távol élő magyar bencések életébe. (A Szent Gellért
kolostor kiadása)

Olajfák hegyén
midőn szemét az Isten is lebunyja

Pilinszky

Belekapaszkodnék
fűbe-fába

szemednek egyetlen
sugarába

Szemedet lehunytad
lila-éjfél
életem öleld át
ha te félnél

KARÁTSON ENDRE: Színhelyek. Az egyik-legsajáto
sabb hangvételü nyugati magyar író ujabb könyvét tartja
kezeben az olvasó. Karátson novellás kötete is bizonyság
arra, hogy külhoni irodalmunk ereje nem pusztán a nosz
talgiában, a hazakeresésben, az otthontalanság érzetének
megéneklésében van " mint idehaza néhányan állítják -',
hanem abban is, hogy az új élethelyzetben megtalálja a
maga mondandóját a kint es az itthon élőkhöz egyaránt;
magyar marad > a szó egyetemes értelmében. Karátson
Endre otthon van nyelvi hazájában, ezt tehát nem hiá
nyolhat ja ; keresi viszont helyét az isztriai strandtól a por
tugál monostorig, a képzeletbeli fenyőfa tövétől a 28,as
rnagárízárkáig mindenütt - helyét az emberek között, a
tárgyak, jelenségek, egyszerű csodák világában. Az ese
mény érdekli elsősorban, de úgy, hogy figyeimét nem csu
pán a látszat köti le, észreveszi a mőgőtte lévő meglepeté
seket, a szellem fonákságait, a kapcsolatok tragikumát is.
Vagy már ezek ismeretében keresi sajátos helyszíneit? Le
het; írásainak - dicséretére legyen mondva - még síncs
konstruált jellege, nem erőlteti ránk esetleges prekoncep
cióit, inkább elgondolkoztatja az olvasót. A kötet a lon
doni Szepsi Csombor Kör magyar sorozatának tizenkette
dik darabjaként jelent meg, Hanák Tibor, Gömöri
György, Czigány Magda, Cs. Szabó László és mások
könyvei után, Molnár József nyomdájában.
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