
cel, Sigrid Undset, Miguel de Unamuno, Henryk Sienkiewicz, Giovanni Papini, Paul Valéry,
Coventry Patmore, Francis Thompson és G. K. Chesterton, az európai katolikus irodalom szin
te valamennyi jelentős képviselője. A magyarok közül: Mécs László, Sik Sándor, Harsányi La
jos, Rónay György, Toldalagi Pál, Thurzó Gábor, Just Béla, Horváth Béla, Pilinszky János, Sin
ka István, Tűz Tamás, Jankovich Ferenc, Babits Mihály, Szerb Antal, Dallos Sándor, Sőtér Ist
ván, Gáldi László és Bóka László. Tehát olyan magyar irók és költők is, akik közül később töb
ben marxisták lettek. A Vigilia soha nem volt soviniszta. Possonyi László mutat rá visszaemléke
zéseiben, hogy nyitva állt a más vallási irányt és világnézetet képviselő írók előtt is.
. Mécs László szerkesztése alatt a lap igyekezett Magyarország bíráló lelkiismerete lenni. Erre

hivta fel írótársait is a Vigilia hasábjain : "Legyen a Vigilia az új Magyarországot akaróknak,
íróknak és olvasóknak harangtornya!"

"Az események meghiúsitották ezt az ábrándot - fűzi hozzá ismertetéséhez Szendrey Tamás -,
és bár a Vigilia túlélte a háborút, s 1946-ban újra megjelent Sík Sándor és Juhász Vilmos szer
kesztésében, a Mécs által megfogalmazott célkitűzést a háborút követő megváltozott körülmé
nyek között nem tudta megvalósítani. A Vigilill és a Vigilia-mozgalom csekélyebb szerepet ját
szott Magyarországon, mint régebben, és mint háború utáni szerkesztői vélték, mégis hű maradt
szellemi gyökereihez."

"Bár a lap 1946óta számos változáson és viszontagságon ment át, eredeti elkötelezettsége vál
tozatlan, ha nem is mindig tudja betölteni" - fejezi be tanulmányát Szendrey Tamás.
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KAZINCZY-BIBLIOGRÁFIA. A miskolci II. Rú
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a Hermann Ottó
Múzeum közös kiadásában jelent meg Kazinczy
Ferenc irodalombibliográfiája. A nagy munkát
végző, szakavatott összeállító, V. Busa Margit két
feladatot is betölt: egyrészt szép jubileumi emléket
állít Kazinczy Ferenc halála 150. évfordulójának,
másrészt segítséget nyújt a Kazinczy-kutatásnak.
Sajnálatos tény ugyanis - az előszóban Fried Ist
ván emlékezetünkbe idézi -, hogy Kazinczyról,
irodalmunk szervezőjéről még nem készült rno
nográfia, teljes pályaképet adó életrajz. V. Busa.
Margit munkája tehát az első lépés e tekintetben: a
kezdetektől, azaz 1775-től 1980-ig összegyűjti és
rendszerezi a Kazinczy-irodalmat.

A kétezernél több önálló tételt tartalmazó anya
got évenkénti elrendezésben tálalja. azon belül pe
dig öt nagy csoportot állít fel: 1. Kazinczy önálló
kötetben megjelent saját művei és ismertetéseik ; 2.
periodikumokban megjelent művei és ismertetése
ik ; a kortársak munkáinak sajtó alá rendezése, az
általa írt bevezetések és ismerteiések ; 3. a megje
lent Kazinczy-fordítások; 4. a műveiről, fordítá
sairól és személyéről megjelent irodalom; 5. társ
szerzős művei, saját műveinek mások által történt
átdolgozása; végül a családjára vonatkozó adatok
közlése. Az irodalomtörténészeknek ekorszakot
tárgyaló monográfíái és tanulmányai közül csak
azokat vizsgálja, amelyek önálló fejezetet szentel
nek Kazinczynak. a periodikumokban viszont kü
lönösen azokat a cikkeket keresi, amelyeknek cí
méből nem derül ki. hogy Kazínczyval foglalkoz
nak (az ilyeneket annotálja is). A kötetben megje-
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lent rnűvek címe után a többszöri kiadások évszá
mait is megadja, valamint a tartalomjegyzéket is
közli, mert a sajtó alá rendező válogatása, csopor
tosítása, il művek többszöri megjelentetése egyben
irodalmi értékelést is bizonyít.

Az évek szerint történő elrendezés lehetövé te
szi, hogy figyelemmel kísérhessük a Kazinczy irán
ti érdeklődés hullámzását. Alig van év, hogy ne ír
tak volna róla, viszont egyes évek, főként az évfor
dulók nagyon termékenyek voltak. Születésének
100. évfordulója alkalmával olyan gazdag az
1859-60. év, hogy az egyes városok, helységek sze
rint kellett csoportosítani az ünnepségeket. meg-
emlékezéseket. .

Az ősszeállítást Névmutató egészíti ki, amely té
telszámok hiányában csak lapszámot jelez, ez
azonban a könnyen áttekinthető nyomdai elrende
zés miatt nem okoz nagyobb fáradságot az érdek
lődő olvasónak. A végzett munka nagyságára még
egy adat: az átnézett és rövidítés-jegyzékben kö
zölt folyóiratok, hírlapok és egyéb időszakos kiad
ványok száma csaknem 250.

Bevezető sorainkban két szerepét emeltük kl a
bibliográfiának. De van. illetve lehet egy harmadik
is: további hasonló szernélyi bibliográfiákra ihlet
heti az irodalomtudomány iránt fogékony kutató
kat.
(Kazinczy Ferenc. Bibliográfia. Összeáilitoua : V. Busa

Margit. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a
Hermann Ottó Múzeum. Misk olc. J.9R1. Sokszorositás.)
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