
Tájékozódás

A Hazafias Népfront kiadásában megjelenő

negyedéves táf ékoztató, aHonismeret 1976
éví 1. számában a' 300 éve született II. Rákóczi
Ferenc,e emlékezik Kovássy Zoltán Rákócz!
nyomában Máramarostól Kővárig c. és Vörös
marty Géza Nyitravölgyi Rákóczi emlék c.
írása, Fehér Zoltán a Táltos utódok Bátyán c.
köztésében pogánykori Irítvílágunk maradvá
nyai után nyomoz a kalocsai Sárköz legöre
gebb telepütésén. Hidvégi Lajos Kossuth La
jos és Cegléd népének találkozását elevenüi
lvl.

A GONDOLAT KIADO újdonságai közül

figyelmet érdemel André IUaurois ma már
klasszikusnak számító műve a vllágirodalom
egj<'ik rejtélyes, sokak számára kifürkészhe
tellen alakjáról, Marcel Proustról. Maurois
igyekszik kideríteni ennek a zárkózott, lát
szólag eseménytelen életű irónak a titkát,
fellebbenteni a fátylat egyéniségéről, aszke
tikus magatartásáról, remekének, A? eltúnt

Idő nyomában c. regényfolyamnak a szüle
téséről. Munkája zsemá.ís elemzés. Az Etikai
gondolkodók sorozat újabb kötete J. G.
Ficht.. német filozófus Az erkölcstan rend
szere e. könyve, amely az erkölcstan rend
szerezőjét mutatja be és tartalmazza azt a

két híres előadássorozatot is, amelyet a tudás
emberének küldetéséről tartott 1794-ben, il
Ietve 1B05-ben. A kezdetben Kantot követő,

l,ésőbb a maga eredeti útját járó filozófus
a Tett eísódtegességét hirdeti: az egyéni cse
lekvések transzcendentális föltétele és nor
mája a tiszta cselekvés vagy a tiszta akarat.
Dicséret illeti a Kiadót, hogy végre magya
rul kínálja Fiehte teljes munkaít az érdek
lődő nagyközönségnek is, hiszen hatása ma
is felismerhető akár Adorno, akár Roger
Garaudy vagy a fiatal Lukács György el
méieti munkásságában, amint hogy a modem
teológiai irányzatokban is.

*
Nemeshegyi Péter: Mi a kereszténység?
(Prugg Verlag Eíaenscadt. 1976.) "Ebben a
pár oldalban - Írja kis füzete bevezetésében
a szerzö - megpróbáltam röviden leírni: mí
nekern a kereszténység," Személyes érzelmei
/)ől és gondolataiból azonban általános ér
vényű következtetésekre jutott, s szenvedé
l:'TSe'.l szép vallomásában a modern keresz
t.onv élet Iénvégét foglalja össze. A történe
tisé'i talajáról indul. de mindenkor a lélek
legb0nsőbb tájaira ás le, hogy felmutassa a
keresztény igazság legfontosabb összetevőit.

Elmtlkedési anyag'ul is érdemes olvasni.

- A Freiburgban megjelenő Christ
in der Gegenwart május 23-i száma
Cserháti József pécsi püspöknek lapunk
februári számában közölt "A dialógus el
kötelezettjei" c., június 13-i száma pedig
Nyíri Tamás "Világi keresztények" c.
tanulmányát ismerteti, ut6bbi a Vigilia
májusi számában jelent meg.

- A Bolognában kiadott CSEO-docu
mentazione 1976 márciusi száma Do
1'omby Károly "A zsinatutáni egyház
nemzetköz! helyzete" c. cikkét. valamint
Hegyi Bélának Kádár János legujabb
kötetével foglalkozó, "Alkotó együtt
élés - magasabb szinten" c., áprilisi
(l05.) száma pedig Cserháti József "A
dialógus elkötelezettjei" e. tanulmányát
közli. Mindhárom munka a Vigilia feb
ruári számának anyagában szerepelt.

- A nyugatnémet Publik-Forum má
jus 7-i száma elemzi Cserháti József
püspöknek a Vigilia februári számában
megjelent, "A dialógus elkötelezettjei"
c. tanulmányát.

- Fenyő István irodalomtörténész Vas
István költő, műfordító és esszéista éle-

tét és munkásságát bemutat6 monográ
f'iája (Akadémiai Kiadó, 1976) mű- és
személviség-elemzésben feldolgozza Ró
nay György, Kálnoky László, Rónay
László és Hegyi Béla Vas Istvánt mél
tató, Vigiliában megjelent írásait.

- A Világosság májusi számában "A
Vigilia megemlékezése Derkovitsr61"
címmel Rényi András foglalkozik krí
tíkaílag lapunk januári számának két
ír.isával, D.§vényi Iván Derkovits-esszé
iével és Hegyi Bélának Derkovits Gyu
lánéval folytatott. két emlékeztetővel

közölt beszélgetésével.

- A Nem-hivők Titkárságának Ró
mában megjelenő hivatalos lapja, az
Ateismo e Dialogo júniusi számában
spanyol fordításban közölte annak az
idén januárban Bécsben megtartott meg
beszélésnek az eredményeit, melynek
tárgya az ausztriai és a magyarországi
ateizmus helyzetelemzése volt. Amint a
Vigilia 1976 áprilisi számában már erről

hírt adott. a találkozón magyar részről

Nyíri Tamás professzor, Turav Alfréd
filozófiatanár. valamint Goják János
plébános vettek részt.

Felhivjuk olvasóink figyelmét, hogy szerk esztóségünk és kiadóhivatalunk telefonszámai
mcgvau.oztak. Az új számok: 173-438, 173-933.


