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Magyar szigetvilágban
ma és holnap

Nagy Károly tevékenységét többé
kevésbé a Vigilia olvasói is ismerik: az
1981-es pécsi Anyanyelvi Konferencián A
magyarság őrszigetei címmel elmondott elő

adása a folyóirat azévi novemberi számá
ban látott napvilágot. Mint az Egyesült
Államokban élő magyar tudósnak, a Midd
lesex County College szociológía és' pszi
chológia tanárának igen nagy szerepe van
az amerikai magyarság kulturális megszer
vezésében, s mint az Anyanyelvi Konferen
cia Védnökeége alapító tagja felelős mun
kát végez a szétszóródásban élő és a hazai
magyarság kapcsolatainak szorosabbra kö
tésében. Új könyvében az anyanyelvi moz-

o galommal, az amerikai magyartanítással és
egyáltalán a nagy nemzeti sorskérdésekkel
foglalkozó tanulmányait, felszólalásait és
interjúit gyűjtötte egybe. Fontos dokumen
tumok ezek az írások, minthogy a távoli
földrész egyik magyar "őrszigetének" áldo
zatos munkájáról, égető gondjairól és el
ismerést érdemlő eredményeirőladnak ké
pet. Nemcsak tőrténetí-miívelódéstőrténetí

adalékok, hanem a felelősség és az elköte
lezettség dokumentumai is. Arról is tanú
ságot tesznek, hogy milyen hittel és hűség

gel végzi nehéz munkáját az anyanyelv, a
magyar kultúra, a nemzeti identitástudat
fennmaradása érdekében egy távolban élő

tudós magyar. (Püski kiadó, New York,
1984.)

Pomogáts Béla

°RAPCSÁNYI LÁSZLÓ

Jeruzsálem
,,Az ember felebarátainak Ír vagy Istennek."

Ezzél az ars poeticanak beillő Sartre
idézettel nyitja Rapcsányi László Iegújabb
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könyvét, mely ezúttal a "béke városa",
Jeruzsálem krónikáját tárja fel egy rádió
riporter közvetlen stílusában és egy törté
nész igényességével - egyszerre kritikusan
és személyesen. o

A Biblia jólismert tájai és eseményei tá
rulnak fel és elevenednek meg előttünk:

Sion hegye éppúgy, mint az Olajfákhegye.
A könyv most is - mint Rapcsányi előző

munkája, az Athosz - a Gondolat Kiadó.
gondozásában jelent meg, igen szép kiállí
tásban, gazdag kép anyaggal.

A szerző a 136. zsoltár szavaival zárja
könyvét, hozzátéve a maga vallomását: "ha
elfelejtenélek, Jeruzsálem, lemondanék ar
ról, hogy van remény." (1984.)
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A transzilvánizmus
Az Erdélyi Helikon ideológiája

A magyar irodalomtudomány számára
kényes, vitatott jelenség elfogulatlan érté
kelésére és bemutatására vállalkozott új
könyvében Ppmogáts Béla. Az úgynevezett
"erdélyi gondolat" már születése pillanatá
ban magában hordozta a később mind nyil
vánvalóbb ellentétek forrását, ugyanakkor
azonban máig érvényes pozitívumai is ta
gadhatatlanok; legfontosabb jegyei, az egy
mással történelmi közösségben élő népek
testvériségének tudata, a kisebbség humá
num-eszménye és az Európa szellemisé
gére tekintő igényessé8. olyan jellemzői,

melyek sok vonatkozásban máig példamu
tatóvá teszik.

Pomogáts Béla nemcsak a transzilvániz
mus eszmetörténetét vizsgálja, hanem a
kor erdélyi irodalmának majdnem minden
fontos törekvéséről példamutatóan alapos
képet rajzol, azt sejtetve, hogy e vizsgáló
dásai során eljuthat majd egy teljes szinté
zis megalkotásához.

A transzilvánizmus eszmevilágának két
ségtelenül voltak naiv és történetietlen
vonásai. Mégis helyesnek tarthatjuk
Pomogáts Béla vizsgálati módszerét, mely


