
~ A Bolognában megjelenő CSEO-documentazione januári (80.) száma
közli Bogdán István A karáceonuolá« c. néprajzi cikkét, mely a Vigilia 1973
decemberi számában, a februári (81.) száma Lukács László PiLinszky János
"vi!úgmodeUje" c. tanulmányát, mely a Vigilia 1973 júliusi számában, a már
ciusi (82.) száma pedig Mészáros György tanulmányát közli VaLLás, ünnepek
és hiedelmek a magyarországi cigányoknál, mely a lap 1974 februári szá
mában jelent meg.

~ A nyugatnémet kiadású (Materialdienst des Konfessíonskundlichen
Instituts) evangélikus folyóirat, az MD 1974 március-c-ápi-ilisi (2.) számának
szcmlerovata közli a Vigilia márciusi számában megjelent "Egy korszak vé
gén" c. szerkesztőségi kommentárját.

- Aprilis 21-én a Budapest-kelenföldi Református Egyházközség gyü
lekezete Vigilia-estet rendezett az ökumenizmus jegyében. Hajdú Péter re
formátus lelkész bevezető elmélkedését követően Doromby Károly Graham
Green-ről tartott előadást, Balássy László Ernesto Cardenal életútját ismer
tette. Vasadi Péter saját verseiből szavalt, Hegyi Béla egy készülő Vigilia
beszélgetésből olvasott fel részleteket. Az estet közös ima zárta be.

~ Doromby Károly szerkesztő 1974. július 4-től 7-ig részt vett a Kato
Iikus Értelmiségiek Nemzetközi Mozgalrnának (Pax Romana) Würzburgban
megrendezett európai találkozóján. amelynek tárgyköre a "Pluralizmus az
egyházban .- pluralizmus a társadalomban" volt. A vitaindító referátumokat
neves előadók tartották, többek között Wilhelm Breuníng bonni teológus
professzor és Pietro Scoppola római egyetemi tanár. A záró kerekasztal-ér
tekezlet egyik meghívott résztvevője Doromby Károly volt.

- Nyíri Tamás professzor, szerkesztő bizottságunk tagja július 15-én
a tübingeni egyetem meghívására vendégelőadást tartott a mai magyar teo
lógia felelősségéről. Ezt az előadást ismételte meg Münchenben, a jezsuita
filozófiai főiskola felkérésére. Az előadásokat részletesen ismertette a Sud
west-Funk és beszámolt róla a KNA hírügynökség, valamint több holland
újság is.

TÁJÉKOZÓDÁS

Irodalmárok és történészek egyre többet és
egvrc szenvedélyesebben vitatják az utóbbi
ídöben a hazafiság és a forradalmiság kér
déseit. Alighanem a kitűnő rrodalomtörténé
szé, Király' Istváné az érdem, hogy e kérdé
se:, az érdeklödés homtokreróbe kerültek,
s aki az ő lobogó, az eszméket sok oldalról
megközelítő, minden idegszálával az újra tö
rekvó, ugyanakkor azonban az igazi hagyo
rnán yolcból tápnükozó magatartásával szeret
ne megismerkedni, haszonnal forgathatj a
Hazafiság és forradalmiság cimű könyvét,
mely a Kossuth Könyvkiadónál jelent meg.
Kir,i])' István Ady forradalmi magatartását
érzi parndig.n ának, s elsősorban ehhez mér-,
viszonvítja a mai élet és életmód által fel
verot t probrómakat. Az ő kezében Ady jó
mérce marad. A mi számuruera pedig hasz
nos lehet egyfelől az igazság ügyéért vívott
ily szenvedélves harc példája. másrészt a
'·;-in"'vben felvetett kérdések. mclyek az
utóbbi években mínd több keresztény szer
zö művében is felmerülnek. Minden ke
resztény, minden hivő olvasö a maga életé-

re vonatkozóan is új felismeréseket szerez
het. illetve továbbgondolásrn érdemes im
pulzusokat nyerhet például azokból a fejte
"etésekből, melyek az ifjúság és a forra
dalmiság. vagy a dezillúzió kérdéseivel fog
lalkoznak.

A mai magyar prózairodalom egyik leg
kiemelkedőbb alkotója Déry Tibor. Érdekes
megfigyelni, hogy az irónia és a gúny egy
másra rakodó rétegei alatt hogyan huma
nizálódik írói világa. Már csak e folyamat
regisztrálása okán is fontosak azok az iro
dalomtörténeti müvek, melyek az ő alakját
igyekeznek emberközelbe hozni, s életének,
nóí útjának kttérókket szegélyezett emelke
dőí t dokumentálni (Ungvári Tamás: Déry Ti
bor, Szépirodalmi Könyvkiadó), illetve írói
kiteljesedésének folyamatát az irodalomtör
ténetírás elfogulatlan mérlegére téve elemzi
(Pomogáts Béla: Déry Tibor, Akadémiai
Könyvkiadó) .

SOI{SZ0r halljuk a kesernyés. kicsit nosz
talgikus sóhajt: nem érteni a mai fiatal
ságot (mínt ahogyategnapit sem értette
a tegnapelőtti) ! Bizonyos, hogy minden
ifjú korosztálynak vannak eszményei, van-


