
-- A CSEO-documentazione (Bologna) májusi, 95. száma olasz fordításban
közlí Cserháti Józse! pécsi püspök "Harminc év a hazai egyházszemlelet alaku
lásában" és Hetényi Varga Károly "Egyházunk harminc esztendeje - ahogy egy
hivő látja" c. tanulmányát, mely a Vigilia 1975 áprilisi számában jelent meg.

A CSEO-documentazione 1975 februári száma csaknem egész terjedelmét a
Vigilia februári száma tanulmányai közlésének szenteli. Olasz fordításban ol
vashatjuk Székely László: A néphagyományokat őrző egyház, Rónay György:
Archaikus. Apokrif. Népi. Imádság, Bá1'czi Géza: Erdélyi Zsuzsanna »Hegyet há
gék, lőtőt lépék ..." című műve kapcsán, Erdélyi Zsuzsanna: 'I'heophilos - Ten
filius (VI·-XX. század) c. tanulmányait, valamint Tóth Sándor: Jelenlévő múlt
c. beszámolóját az V. Dél-Dunántúli Népművészetí Hetek tudományos tanács
kozásáról.

- Hegyi Bélának a Vigiliában folytatott .Beszélgetései" közül a következők

Jelentek meg eddig könyvalakban a Szépirodalmí Könyvkiadó gondozásában:
Veres Péter (Történelmi jelenlét, 1971), Vas István (Az ismeretlen Isten, 1974)
és Illyés Gijula (Iránytűvel. 1975).

- A Világosság 1975 májusi számában Murányi Mihály mél tatja "Egy rend
hagyó mű és perspektívái" címmel a Vigilia februári számának tanulmányait,
majd válogatást közöl Erdélyi Zsuzsanna népí iruaszöveg-gyűjtéséből.

- A Magyar Hírek június 21-i (1:3.) száma tudósítást közöl a Magyarok
Világszővetsége elnökségének legutóbbi üléséről. A konferencián tclszólaüt Cser
háti Józse! pécsi püspök is, aki többek között ezeket mondta: ,,- A Vigiliában
megjelent tanulmányom ("Harminc éva hazai egyházszemlelet alakulásában",
Vigilia, 1975 áprulis). amelyet a Magyar Hírek is ismertetett, a magam számára
is meglepetésként, nagy érdeklődest keltett, sok levelet kaptam. A legtöbben
egyetértenek azokkal a következtetésekkel, amelyekre a mai helyzetünk realitá
sai alapján jutottam. Az egyház a Magyar Népköztársaságban megtalálta helyét
és hivatását: elveink sérelme nélkül vehetünk részt az országépítés, munkájában,
és erre igényt tart a magyar kormányzat is. Remélhetően Nyugaton is meggyor
sul az a kedvező folyamat, amely a kapcsolatok fejlesztésének megítélésében
tapasztalható, és eltűnnek majd a régi indulatok maradékai."

Tájékozódás

Az utóbbi hónapok igen gazdag kon y v
terméssel szolg álta k. Ertéi{es. színvonalas
olvasmányok jelentek meg, meí yek nem
csak egy-egy .kiemelkedő írónk szerzösége
okun érdemelnek figyelrnet. hanern esztéti 
kai és gondolati súlyuk miatt is. Ezei< kö

zül az újdonságok közül hívjuk fel né
hanvra - inkább csak ötletszerűen, aerrr
mint a teljesség igényével - olvasóink fi
gyelmét.

A Magvetö és a Szépí roda.lrn í Könyvkia
dó közös sorozata a retszabadutas óta el
telt harminc év maradandó (vagy annak
hitt) alkotásait mutatja be. Az előzetes ter
vezet láttán mindenesetre némi jogos két
ségünk támadhat: vajon valóban e har
minc év legértékesebb irodalmi termését
kapja-e kezébe az olvasó. vagy inkább egy
protokoll-listát. Az első kiadványok között
jelent meg egy valóban kítűnő válogatás:

Illés Endre novelláinak gyűjteménye Örvé
nyek között címmel. Az elbeszélő Illés
Endre a Nyugat prózarrocarmának volt
egyik jelentős alakja. s ezt az örökséget
őrzi sai nos egyre kevesbedő novelláiban.
A morális elkötelezettség, az emberre és
az embert együttélés fontos kérdéseire össz
pontosító figyelenl. a megírás finomsága
és pontoss-iga n1indenkor izgalmas és ta
nulságos otvasrnárinva avatják alkotésatt.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent
meg Sötér István A sas és a serleg cimű

kitűnő esszéje. Noha a bevezetőben szeré
nyen felhívja a figyelmet, hogy művében

nem a magyar tudományosság másfél év
számdos fejlődésének rajzát akarja adni, s
még kevésbé a Magyar Tudományos Aka
dr-m ia történetét. valójában a tudomány
történet és az esszé kitúnően sikerült sztn
té7.isét valósítja 111eg érzékeny, finom port

rétban. melyek a magyar tudományos élet
legnagyobbjairól mindenki számára élveze-


