
Haza és nagyvilág

IRODALMI HAGYOMÁNYAINK SZLOVÁ
KIAI lexikona. Csanda Sándor irodalomtörténész,
tanszékvezetö egyetemi tanár, föszerkesztő vezeté
sével a pozsonyi Komensky-egyetern bö1csészkará
nak magyar tanszékén dolgozó munkaközösség ál
lította össze a Magyar Irodalmi Hagyományok
Szlovákiai Lexikona című kiadvány első kötetét.

A kötet az ismeretterjesztést, a népművelést, az
irodalmi honismeretet kívánja szolgálni. Az egyes
szócikkekben világos. pontos, tömör tájékoztatást,
útbaigazítást nyújt a könyv azoknak az irodalom
kedvelőknek. könyvbarátoknak, irodalomtaná
roknak és .diákoknak, akik tudni szeretnék, kik
azok az írók, akiknek munkássága Szlovákiához
kötődik; milyen magyar irodalomtörténeti emlé
kek fűződnek a szlovákiai tájhoz, falvakhoz, kis
és nagyvárosokhoz.

A kötetben a szépírókon (költőkön, prózairó
kon, drámaírókon) kívül elsösorban a szépiroda
lommal foglalkozó, vagy ahhoz közel álló műfa

jok, tudományágak képviselőikaptak helyet (kriti
kusok, irodalomtörténészek, publicisták, történet
írók, nyelvtudósok, gondolkodók. műfordítók,

népköltésgyűjtők, művészettörténészek). Nem ke
rültek be viszont az egyéb tudományágak (föld
rajz, statisztika stb.) képviselői, mivel a kötet nem
művelődéstörténeti, hanem irodalomközpontú
munka.

A szócikkek foglalkoznak az írói szülőházak és
sírok gondozásával, emléktáblák és szobrok állítá
sával is. 121 fotómelléklet illusztrálja gazdagon a
kötetet. A Madách Imre, Czuczor Gergely, Jókai
Mór, Kármán József, Kazinczy Ferencz, Szenczi
Molnár Albert tiszteletére rendezett emléknapok
ról úgyszintén hírt adnak.

A kötet végén magyar-szlovák helységnévrnuta
tót találunk, amely lehetővé teszi, hogy az olvasó
irodalomtörténeti útikalauzként, helységnevek
szerint tájékozódva forgathassa a kitűnő szak
könyvet.

A kötet hazánk és Csehszlovákia közös könyv
kiadási egyezményének alapján a Madách Kiadó
(Pozsony) gondozásában jelent meg 1981-ben.
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VARGHA KÁLMÁN Csak azokon a napokon él/em, mi
kor dolgoz/am ! Emlékezés Komlós Aladárra című tanulmá
nyát, amely eredetileg a Vigilia 1981. márciusi számában
jelent meg, teljes terjedelemben átvette a Magyar Izraeliták
Országos Képviseletének 1981/82. évi ÉVKÖNYV-e.
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MEGHALT SZÉKELY LÁSZLÓ

Szomorú hirt kaptunk Temesvárról : életének 70. évében,
tűrelemmel viselt, súlyos szenvedés után 1982. július 24-én
elhunyt Székely László nyugalmazott középiskolai tanár,
folklorista, néprajzi szak író, a Vigiliának állandó inunka
társa a hatvanas évek végétől fogva. Több évtizedes peda
gógusi pályáján önfeláldozó munkával gazdagította az if
jú nemzedékek sorát, a tudományok és az egyház tisztele
tére, igaz emberségre, a munka és a művelődés szeretetére
nevelte őket. Néprajzi szakirodalmi tevékenységével. a
vallási néprajz tárgykőrében végzett munkásságával az
együtt élő népek kulturális értékeinek kőlcsönös megbe
csüléséért fáradozott. Egyik legszebb írásával búcsúzunk
tőle; e havi számunkban közöljük A háromszéki szentföld
c. tanulmányát, amelyben az erdélyi medence délkeleti
sarkának vallási néprajz; szokásait rnutatja be.

A Lausanne-i C. F. RAMUZ ALAPÍTVANY meghívásá
ra őt napot töltőttem ez év áprilisában a francia Svájcban
mint klasszikus írójuk, Ramuz egyik magyar kutatója és
forditója. A svájci francia nyeívű rádiónak adott nyilatko
zatomban nemcsak irodalmi munkámról esett szó, hanem
a mai Magyarországról is. Erről ad képet - mondtam töb
bek közt - az a költői antológia, amely a Nyugaton élő,

külfőldi állampolgárságú, de magyarul verselő költők

munkáiból kínál válogatást, és erről tanúskodik a VIGI
LIA cimű katolikus irodalmi folyóirat is; az a Vigilia
- hangsúlyoztam -, amely annyi magyar tollú, külföldön
élő költő, író művét közli.
A Svájcban élő Major-Zala Lajos versei gyakran olvasha
tók a lapban, de idézhetnék más neveket is - folytattarn a
rádióban - Franciaországból, Nyugat-Németországból
vagy az Egyesült Államokból. A Lausanne-i rádió már tá
vozásom után, április 25-én sugározta a csaknem egyórás
beszélgetést.

Örvös Lajos

LATINOVITS ZOLTÁN BARÁTI KÖR alakult az ősz

folyamán a Művészeti Szakszervezetek Szövetségénck
székházában, a Színházmüvészeti Szövetség keretén belül.
Célja, hogy a tárgyi emlékek összegyűjtése mellett elevenen
tartsa és továbbfejlessze a nagy művész alkotó- és előadó

művészi törekvéseit. A működési szabályzat és program
elfogadásával megalakult baráti kör tevékenységéről a
továbbiakban időnként lapunkban is hírt adunk.

A DUCHOVNÍ PASTYR címü Prágában megjeJenő fo
lyóirat - a csehszlovák Puecin ill terris lapja - 1982. évi
4. számában teljes terjedelemben közölte Várkonyi Imre
Lehet-e egység? című tanulmányát, amely eredetileg a
Vigilia 1982. januári számában látott napvilágot.



EGYED ANDRÁS O. s. P.
(1982. novemberi számunk)

1944 novemberében egy szerzetes fölkeresett annál a ki
segitő munkaszolgálatos részlegnél. ahova be voltam oszt

va. Emlékszem rá. hogy számomra nagyon fontos üzenet
tel érkezett. Húgom. aki az üzenetet küldtc, ma is jól
emlékszik annak tartalmára: keressem föl a marista test
véreket. ahol menedéket kapok.

Helyzetem egyre veszélyesebbnek látszott. mert már
szóba került a részlegnek nyugat felé irányitása. Rövide
sen fölkerestem a marista testvérek házának falai között
rejtező családornat. s magam is ott maradtam mindaddig,
amíg az egesz ház számara veszélyessé nem vált a helyzet.

A szerzetes, mint megtudtarn. dr. Egyed András piarista
tanár volt. Emlitett látogatásáig nem is ismertem öt. Annál
is inkább méltányolnom kell látogatását. mivel vállalkozá
sakor nem tudhatta. hogy nem kell-e szembenéznie a
mindennapos felkoncolások idején brutalitással vag'
éppen életveszéllyel. Amikor hálás szivvcl gondolok dr.
Egyed András e kockázatvállalására, Romain Rolland
szavát kell idéznem : "Hös az, aki megteszi. amire képes;
a többiek nem teszik meg."

Szivélyes köszöntéssel:

s

A VIGILIA SZABOLCSBAN
(1982. májusi számunk)

A májusi Vigilia jó kezdet volt. érdekesek a cikkek, abla
kot nyitnak a világra. hazánk hitéletére. A verseket is szi
vesen olvastarn. jó váltás volt egyik cikktől a másikig. Ki
tűnő ötlet hazánk társadalmi valóságában vizsgálni az
egyházközségek szcrteágazó problémáit, állapotát. A fe
dőlapon a megragadó eimeket még szembetűnőbben kel
lene elhelyezni. Nekünk is szabad a reklám ízléses eszkö
zeivel élni.

A megújulás folyamatában az első, a legfontosabb.
amit tudomásul kell venni az. hogy lsten gondolatait mil
liók hordozzák, sokak gondolatában van elrejtve a teljes
egész. Aki a tudást alázatosan műveli, hisz abban. hogya
legegyszerűbbember is mondhat valami bölcs dolgot, ami
a tudás fényében kibontható. Ebből logikusan követke
zik, hogyamegújulás rnódja a gondolatok áramlása. a
nyitottság, a befogadókészség. a párbeszéd. Az egyház
múltja bizonyítja. hogy egyedül, magunkra hagyatottan
csak fölélni lehet az egyházat.

A második legfontosabb a szemléletváltás. hogy ne a
természetfeletti életre akarjuk épiteni a természetes életet.
mert azt senki nem tudja, hagyott mi van, és így csak
zsákutcába juthatunk a hitben. A természetes életre kell
épiteni a természetfelettit, mert itt van számunkra elrejtve
a feladat, jelenleg a megújulás megvalósításának jelei, út
mutatója.

A harmadik, hogyamegújulás keresésében egy pilla
natra se felejtsük el, hogy az Úr Jézus emberi testben, em
berre szabottan alkotta meg a megváltás művét, isteni
akarattal. szeretettel, szellemmel betöltve. M int Istent. föl
nem foghatjuk, de Embersége. az, ahogy éJte az életünket.
hogy ismerte a fáradságot. a szomjúságot, az út porának
terhét, a szülői gondoskodás örömét, az anyai szerétetet.
hogy őt is hazavárták aggódva, féltőn. hogy öröme volt,
ha sütött a nap. ha jókor jőtt az eső. ha bőven termett a

föld. ez mind a mi életünk, erre építette föl a megváltás
művét.

Kassa László kitűnő cikkének záró szakasza vitatható.
Nem az. amit mond, hanem a szellem: hogya plébános
hosszú évek tanulása, felkészülése után végül az egyház
községben magára maradva, hivek nélkül, gyötrelmes
eredménytelenségben él, de azért mégis úgy látszik, mint
ha boldog lenne. Szerintem ez a plébános olyan boldogta
lan, hogy attól sirnl lehet. Még ma is kisért az egyházban
az al elidegenitőszellem a múltból, hogy nem baj, ha sem
mire sem megyünk, ha falra hányjuk a borsót, ha az ered
ménytelenség felőrli az egészségünket, a gondolataink
gazdagságát, azért csak örüljünk annak, hogy pap va
gyok, hogy hivő vagyok. Ez a valóságban igy nem igaz ..

Az egyházközség vezető papja kulcsernber lett az egy
házban. Az egyházmegyék vezetőinek minden segitséget
meg kellene adni, hogya még tenni tudó papjainkat a tét
lenség föl ne élje. Az egyházban minden funkcióból oda
kell figyelni, keresni a segités módját. mert enélk ül teljesen
hiábavaló prédikálni a szeretetet. az egységet, Semmit
nem tud mondani a hivek nek al a pap, aki nem mcrül meg
nundennap HI élei sűrűjében.

Múrkus Imréné

Budapest

A Vigiliát én is, mint nagyon sokan mások, az egyik leg
műveltebb és az egyik legkitűnőbben szerkesztett hazai fo
lyóiratnak tartom. Nagy becsben őrzők egy régi Vigiliát
(1946. december) is. A későbbi szerkesztő, Rónay György
az elsők kőzött volt. aki lapjában szivén viselve a külfőldi

magyar irodalmat, rendszeresen közölt nyugati magyar
író k müveiből, hirdetve, hogy a magyar irodalom egy és
oszthatatlan, mely szolgálatot Önök is ápolják ... Jó
egészséget és további eredményekben és örömökben gaz
dag munkát kívánok Mindannyiuknak, akik a Vigilia szü
letésében oly nagy hozzáértéssel és gonddal bábáskodnak.

Sári Gál Imre
Miami Beach

U. S. A.

SZÁMUNK íRÓi

GERLEl JÓZSEF teológus, lelkipásztor, iró. Krakkói
k ávéha: cimű novellás kötete 19HI·benjelent meg a Mag
vető Kiadó gondozásában.

MEZEY KATALIN költő, műforditó, a Kilencek elneve
zésű költőcsoport tagja. Versei az Elérhetetlen föld antoló
gia mindkét kötetében (1969; 1982) szerepeltek. Önálló
munkái: Amíg a buszra várunk (versek - 1970), Anyagta
nulmány (versek ~ 1977), Zöld tavon (elbeszélések - 1978).

PÉTER LÁSZLÓ a szegedi Somogyi-könyvtár tudomá
nyos tanácsadója, folklorisztikával és a XX. századi sze
gedi klasszikusokkal foglalkozik. Fontosabb kötetei: Kál
mány Lajos szegedi paptudós ... (1952), Juhász Gyula a
forradalmakban (1965). Ady nálunk (1977), Bartók Szege
den (1981). Kodálv Szegeden (1982) stb.

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődök figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


