
Vigilia

Tájékozódás

Az önéletrajzi és múltelemzö magyar prö
zaír'ásnak egyik legjelentékenyebb alkotása
volt Vas István Nehéz szerelern és A félbe
szakadt nyomozás című önétetírása, mE:1y
legalább annyira egy Iélek fejlődésrajza volt,
mint a Koré. A krrttka és az olvasók szé
les tábora sürgette-várta folytatását, melyet
januári számában a Kortárs kezdett közölní,
(S melyből annak idején a Vigilia adott íze
litőt otvasóínak.) Már ebből az első részből

is nyilvánvaló, hogy az író ezúttal azokat
az Indításokat elemzi majd részletesebben,
melyek a saját gondolatvitágának végérvé
nyes Kiformálásához segítették. Az első

részlet l\Iiért vijjog a saskeselyű'? címmel
jelent meg, s míveí középpontjában a val
lás elvesztésének és rnegtnlálásának. az ószö
vetségi és újszövetségi szentírásnaK, a hit
nek és kérkedésnek mí ndnyájunk életében
meghatározó jelentőségű kétséget állnak, KÜ
lön is felhívjuK rá otvasóínk figyelm ét.

Több ízben ls felhivtuk a figyelmet azok
ra a közleményekre, amelyek hozzásegíthet
tek a kereszténység múltiának elfogulatla
nabb, tisztultabb szemléletéhez. Ebben a vo
natkozásban érezzük jelentősnek Magyar Fe
rencnek, az Új Ember felelős szerkesztöíé
nek Egy évforduló tanulságai clmmel meg
jelent elemzését a lap január 6-I számá
ban. A szerző ahhoz a tényhez fűz ref
lexiókat, hogy karácsony előtt ünnepelhet
ték a protestáns egyházak a demokratikus
magyar úllammal kötött egyezrnénvük ne
gyedszázados évfordulói át. " ... bebizonyoso
dott - írta Magyar Ferenc az egyezmény
létrejötténeIt [elentőséaét méllatva -, hogy
van lehetőség az egyház és állam új viszo
nyának rendezésére. Csak el kell jutni olyan
belső egyházi alapálláshoz, amilyet megelő
zőleg a Református Zsinati Tanács (1948. áp
rilis 30-án) testületileg kimondott: .ezt a
társadalmat alkalmasnak tarttuk. hogy ben
ne az evangéliumi Igazságok iobban érvé
nvesüttenek"." A katoltkus egvh áz akkori
htvatalos vezető körei. noha a papság jelen
tős részében is megfogalmazódott a refor
mátusokéhoz hasonló szándék, sőt történteIt
is hasonló kezdeménvezések, mereven ra
gaszkodtak a ..mindent vagy semmit" jel
szavához, E ielszó történetietlen voltát Iga
zolta az azóta eltelt idő. De Magyar Fe
rene, amikor a régmúlt eseményeit eleve
nítI fel. olyan Időszerű és fontos tanulsá
gokra hívja fel a figyelmet, amelyekből a
mában is okulhatunIt.

Németh László Otvasönapléja, melyet a
Tiszatáj közö\, ezúttal ls egy szuverén egyé
niség naplószerű vallomása. Németh László
pályája kezdetétől megőrizte ezt a friss. el
fogulatlanul válogatni és retdotzozn! kész
magatartást. mely olyan felejthetetlen olvas
mánnyá teszi a Tanú számait. Ahol esetleg
vitára serkent. ott is bizonyos, hogy ez a
vita pozitiv tanulságokat hoz majd. hiszen
a Németh 1,0szló-I tézishez kell antitézist
keresni. Ezúttal is meatanulhattuk tőle. ho
gyan kell és lehet beleépltenünk lelkünkbe
és egyéniségünkbe a jó könyvből szerzett
tapasztalatokat és esztétikai élményeket.
Amit pedig egy mellékmondatban - Eliot
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prózai mllvelnek elemzése során - az egy
házi Iskolák meghaladott voltáról ír, jó al
kalmat adhat az egyházi Iskolákban dolgo
zó tanároknak, hogy még az eddigieknél is
többet adva magukból és a tananyagból,
megcáfolják e veteményünk szerint elsietett
véleményt.

"Kilépnl a történelem utáni Idllkbe"
ezt a sokatmondó cimet viseli az az inter
jú, mctvet a Magyar HIrIap karácsonví szá
ma készitett a költöházaspárr-al, KlI.rolyl
Amyval és Weöres SlI.ndorral. De ami iga
z:\n Izgalmassá teszi ezt a beszélgetést az.
ho?-,y Weöres Sándor voltaképp a történel
mi rn últ megbecsüf éséröl, a régi művészet

és költészet Iránt feltámadt meabecsülés
okait iiI és hasznáról beszél. ,.Nemzeti érde
leü" té1na ez, hi~7.en a múlt ismerete azt is
[elentl. hogy teljesebben ísrnertük mai ön
maaunkat, s ne messük el mestersécesen
azokat a s7.álakat. melyek a tegnap és a
ma között feszülnek.

Az Ecro1nsla Könvvkiadó adta kl Katoltkus
a mai világban ctm-ne) a IT. vntlkánl zstnat
tt",ít"~":1ak s7emelvénv-gYliitempnyét. amely
Mpsz"ros K"roly ~on<1os 1\ss7,,~l1ft~s~"an el
IgA71tást nvú lt a Zsinat rendelkezéset nek és
okm~nvainak gazdag gondolat- és eszrneví
lágáoan.

A Gon<1olat Könvvkladó tprm<'spblll az
al""bi müvek tarthatnak számot naayfokl1
<,r<1e1<ll\'!ésre: Wolf Schneider VM'osok Ortól
Utónlálg c. könyve. mely a vilM'törtpnp'''m
nal!yváros'in~k r,,~pnves alal"lt"sát. feill5dé
sét és Jövendő kppPt mlltot'a h" lebiHl""se
Iöen, Paul Valérv Két nárbeszéde (~llnall

nosz vagy az ériítész. valamint A lélek és
a tánc) az emberi alkotás és a művPs7et

Wrvényszertispaeiről szöt szent méltnságeal
és stílus-varázslattal. Robert Escarnlt két
muriká ta. az Irortatornszoclotöeía és A k(\nvv
forradalma egy kötetben jelent meg: az előb

bi az irodalom és társadalom. Illetve az Iró
és olvasó. mű és közöriség viszonyával fog
lalkozik, az utóbbi a világ könyvtermelcsé
ról, a könyv útján történő információ- és
gondolatcseréről fejt kl véleményt. Abraham
A. Moles strasbou rgí professzor Informácíö
elmélet és esztétikai élménye. műve a kom
munikációs folyamatOK és az alapvető esz
tót llca! kutatásolt lettűnő elemzése. A nyelv
tudomány ma (Szépe György szakavatott
szerkesztésében) korunk nyelvészeti tanul
mányaiból közöl fogalmakat tisztázó, új fel
Ismerésekre, nyelvi strukt úré kra vonatkozó,
sokoldalúan vizsgálódó válogatást.

Az egyházI kezelésben lévő könyvtárak és
gvüttemények Illetékes vezetöinek figyeImét ls
szerernénk felhivni B. Kozocsa Ildikónak a
Könyvtáros elmú folyóirat februári számában
megjelent cikkére. A cíkkíró, aki egY('bként
az orszácos Széchenyi Könyvtár restauráló
laboratóriumának vezetője, arra fi/(yelmeztet,
hogy tartós megőrzésre szánt anyagokon,
okmányokon. kéztratokon. régi nyomtatva
rivokon ne használjunk cellux jellegű önta
padós mű anvae ragasztószaüagot, Ezek a ra
gP"ctó svallagok nagyon népszerűvé váltak,
mert felragasztás után ls kltűnően átlát
szóak, Kiderült azonban, hogy hosszabb Idő

ut án vegyileg tönkre tehetik a papírt és a
szöveget is, amire ragasztották öket.


