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A negyvenes évek elején a KALOT heli
lapjának, a Magyar Vetésnek egyik szer
késztője. Nem sokkal kesőbb bekapcsolodik
az antifasiszta ellenállási mozgalomba, bör
tönt szenved. A felszabadulás után néhány
évig részt vesz a "fén~'es szellőkkel" jel
lemzett nemzedékének tevékenységében, majd
1948 végén, az akkori politakar magasfeszült
ségben kUlföldre távozik, noha ez - mint
állítja "objektíve nem volt törvénysze
rű ..." 1967-ig Sydneyben él. Ott-tartózko
dásának első öt évében éjszakai müszak
ban gyári munkásként keresí meg a kenye
rét. Napközben - tizenhét éven át - ma
gyar lapot szerkeszt Független Magyar.:>r
szag címmel, és hazai diplomájának érvé
Byesítéséért társadalomtudományi tanuírná
Jlyokat folytat. 1968 <'ltH Londonban lakik,
a BBC murikatársa.

1971-ben jelenik meg Müncbenben (Auro
ra) magyar és angol nyelven a Skócia pau
Bónlai királynéja címü munkája, amely
Szent István unokájának, MargIt skót kl
rál~'nénak, m. Malcolm feleségének szárma
zástörténetével foglalkozlk, 'életútját kutatja
az ősforrások tanüsága és kritlkája, vala
mint a szaklrodalom máig gyürúzö vítájá
nak feldolgozása alapjlln. Az Elveszett al
kotmány (1974) a Iegújabb kori az
1944-1964 közötti - magyar politikai emig
ráció kialakulásának és sorsának vázlatos
bemutatására vállalkozik, az emtgrécloban
megjelent dokumentumok - Ujságok. köny
vek, megnyilatkozások stb. - bő idézésével.
"A polltlkal emigráció kialakulásának és
főbb írányzaraínak elbeszéléséhez - írja a
könyv bevezetőjében - nem ítélőbír6ként,

hanem Kiló azánakozö mosolyával látok
hozzá, mint a helyzetet ísmerö, de kívUláll6
szemlélője a vihar utáni kavargásnak."

19'i6-ban a Gondolat kiadásában lát nap..
világot Az én Ausztrállám címü müve,
amely a szerzö két évtizedes ausztráliai ta
pasztalataira, élményan;y'agára támaszkodva
hiteles és meggyőző kepet fest a kontinens
nyi ország múltjáról _. külön teret szen
telve a magyar emigráció százados történe
tének és mal társadaímáröí. Kritikus
szemmel vizsgálja, az ausztrál életformát, a,z
emberek szokásaít, gondolkodésát, a kultu-

- rális viszonyokat és az ún. vallásos moz
galrnakat, "A nagy befolyással rendélkező

római katolikus egyház - jegyzi meg töb
bek közt -, nem lévén sem nagybirtokos,
sem vállalkozó, hagyományosan szintén a
munkáspártot támogatja; hfvert inkább ar
rad'elé. és nem a liberális párt félé tereli."

(h. b.)

•

A ZSINAT ELOTT IS központi gondolata
volt a keresztény életnek a szeretet gyakor
lása, de a Zsinat sokszorosan ráírányttotta
a figyelmet az eszmény elméleti kérdéseire
is, gyakorlatára ls. Nem véletlen, hogy a
Szolgálat 30. és 31. száma ezzel a kérdés
sel foglalkozik. Az előbbi "MInt szűkölkö

dők, mégis sokakat gazdagítók" összefog
laló címmel jelent meg, s tanuhnányatnak
egymásutánjával arra figyelmeztet, hogy
mínden kornak meg kell találnia a maga
keresztény életstílusát és a krisztusi üzenet
nek rá vonatkozó megállapításatt érvénye
sítenie kell életében. Az utóbbi az "Igazsá
got sz~etetben" gondo'at köré építi
mondanivalóját, melynek lényege az, hogy
az üzenetnek, a "jóbírnek" míndenhová el
Icell jutnia. (Hadd emeljük ki külön is Sza
bó Ferenc tanulmányát a francia munkás
míssztöröt, erről a nálunk is sokat vitatott,
nagy érdeklődést keltett mozgalomról.) Ko
runk szeretetből l1agg~'á nőtt személyísé
geít, a többi között Foucauld atyát. carlo
Carettót, Thomas Mertont és Roger Schutz-öt
mutatja be Puskely Mária Akik hittek a
szeretetben (Róma, 1976) címü kitűnő köny
vének második kiadásában. Az elfogulatlan,
korrekt életrajzok értékét rendkívül meg
növeli a jól megválogatott, a könyv hősei

nek gondolatvilágát még alaposabban meg
vílágftó szemeívénv-gvüjteménv. 1902-ben je
lent meg Helen Kellel', a süketnéma és vak
lány öriéletírása, túl a nagy, az elhatározó
élményen: hisz Anne Sullivan irányításával
ekkor már elindult a lelkt kiteljesedés út
ján. Kettejük nevét írta a elmlapjára a
Prugg Verlag Iegújabb kiadványa, mely
Sántha Máté fordításában tartalmazza az
:E:letem történetét és Anne Sullivan Leve
leit. A megrendítöen szép dokumentumok
újra és újra bizonyitják, hogy a szerétet
ben naggyá nőtt hit valóban hegyeket moz
gathat. ug.Yl8ncsak a szeretet eszményének
jegyében íródott Salgó János Krisztus tanú!
a történelemben (ZsinatI Bizottság Roma,
1976), mely egy újfajta egyháztörténeti tan
könyv elso kísérlete. A szerző ugyanís nem
az intézményes egyház, hanern a szeretet
és a megértés egyházának történetét írta
meg, érzékeltetve, hogy ezt rntndíg etkísért
a Szentlélek kegyelme és segítsége, A
Mérleg ez évi 2. és 3. száma IS sok fontos
és basznos mondanivalót közvetít korunk
keresztényének. A 2. szám ízgalmas össze-_
állítása: "A halál új fényben", A 3-ban
kitűnő összefogfalást olvashatunk korunk
teológiai áramlatairól. Mindkét szám egy
egy nagy halottról ls megemlékezik: Hei
senberg nagyságát és hagyatékát Weizs:lcJ..:er
és D. Bohm méltatja, míg Martin Heideg
ger ellentmondásos életmüvét egy csokor
nyi nyilatkozat, méltatás értékeli, magya
rázza .
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szemben sorozatának újabb kötetében
Rippl-Rónai József életét, .,a portrénak
szmte felülmúlhatatlan mesterét" mutatja
be Bernáth Márla. Nagy hozzáértéssel, a lé-

. nyegest látó s láttató szakmal felkészült
séggel kalauzolja olvasóit a festő kalandos
sorsának útján, "európai-rangú, és mégis
sajátosan magyar" művészetében. A francia
és a magyar piktúra közé hidat verő, a
modern látáskultúrát itthon terjeszteni
igyekvő, nemzetközileg is az elsők közt
számon tartott művészt úgy ismerjük meg,
mtnt aki valóban "mgyogó fejezete müvé
szettörténetünknek". - Török Gábor József
Attila-kommentárok címü munkája a költői

termést vizsgálja, magyarázza stillsztikallag.
Mell<'5zve mínden tanári pedantériát, szok
vánvos elemzést, az életrajzi összefüggések,
Intim jelek és kapcsolatok szálait bogozva
jut el a versek értelmezéséíg, visz köze
lebb a versek el<'5adásának és hangsúlyozá
sának hítelességéhez, a költeményeknek
mínt a világról és önmagunkról alkotott
személyes információknak a megvilágításáig.

Lánczos Kornél fizikusnak, az Egyesült
Allamokban él<'5 világhírű hazánkfiának a
geometriai gondolatok fejl<'5désér<'51 tartott
egyetemi el<'5adássorozatát tartalmazza A
geometriai térfogalom feJI6dése címü kö
tet az ösí suméroktól napjainkig, a "tér"
fogalmának kozmíkus ktterfesztéséíg. A
geometriai problémák tárgyalása során érin
t! a filozófia tér-Idő, anyag és tér, fizika
metafizika kategóriáinak kérdéseit, HIbbek
között Kant, Einstein, Pascal stb. tételeit
elemezve.

A Magyar História sorozatban Várady
Géza munkáía, az Ezemyolcszáznegyven
nyolc, te cslllag az 1848-49-es magyaror
szági forradalom és szabadságharc esemé
nveíröi ad öszínte, tárgyilagos képet, tudo
mányos igénnyel, de a népszerűsítés szán
dékával, az új kelet!i kutatások fényében.
Nem hallgatja el e korszak nagy alakjai
nak tévedéseit, rossz helyzetfelismeréseit
sem, amelyek tmgikus lépésekhez, kudar
cokhoz vezettek. A neves történész, Kovács
Endre társadalomtörténeti portréit gy(ijtötte
egybe Történelmi arcképek címü könyvé
ben. Tiz jelent<'5s XIX. századi szemétvlség
arcképét rajzolja meg - köztük Giuseppe
Mazzini, Jaroslaw Dabrowski, Masaryk és
najcunvín vonásait -, sok tekintetben új
oldalról, eddig ismeretlen összefüggéseket is
felvillantva. Eyyind Johson Nobel-díjas író
regénye, az Odüsszeusz hazatér Joyce Ulys
ses-ének távoli remíníszcenctája. Lontay
László kit(in6 fordítása sem tudta feledtet
n! vellink az utánérzéseket, az eredeti ho
méroszi történet modernízált értelmezésének
er6szakoltságát.
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Szerkesztöségünkhöz beküldött, külföldöa
megjelent magyar nyclva kiadványok:

Thlnsz Géza: Határsávok (Magyar Könyv
kiadó, Stockholm, 1976). A Svédországba.
élö Thinsz Géza a hazai magyar irodalom
egyik leghűségesebb sáfára, számtalan élő

és már halott költőnket az ő autentikus
mürordításában ismerte meg a svéd közön
ség. Nemrégiben pedig svéd költ<'5ket fordí
tott magyarra (ez a kötete Szédítő táj cím
mel az Európa Könyvkiadónál jelent meg
1974-ben). ötödik önálló verseskötete jelen
tős költői teljesítmény. Az emberi kapcso
latrendszereket kutatja nem szünö szenve
déllyel. Ebben a témakörben alakítja leg
maradandóbb verseit, például a címadót is,
amely bármely antológia díszére váthatnék.
Nem maradt érintetlenül az avantgard tö
rekvésektöt sem, de míndíg van ereje és
tehetsége a sztntézís megteremtésére, így
válik ízig-vérig mai, izgalmas lfrikussá.

Szirmai Károly: Mindig elválni valakitől

(A Szirmaa Károly Emlékbizottság kiadása,
St. Gallen, 1976). A kitűnő vajdasági költi5
hátrahagyott és kötetben eddig meg nem
jelent elbeszéléseit tartalmazza e válogatás,
rneívet Benk<'5 Akos gondozott és Szirmai
Endre látott el személyes, vallomásos elő

szóval, Kis rögtönzések, vázlatok gyűjtemé

nyét tartjuk kezünkben, nyilván nem seír
mai Károly legmaradandóbb remekléseit.
De a legkisebb rögtönzésből is kicsap né
ha az ihlet spontán hevülete, a nagy egyé
niség formlilni, alakítani, tanítani tudó hite
és hitele. Rendkívül ízléses kiállftású kötet,
melyet Szirmai Károly fényképe díszít.

*
Néhány érdekes, magyar vonatkozásu

HANGLEMEZ jelent meg a Magyar Hang
lemezgyártó Vállalat kíadásában. Durkó
Zsolt: Halotti Beszéd címú oratőrturna

(SLPX 11803) a Zeneszerzők Nemzetközi Tri
bűnjének 1~5 évi ütésén bizonyult a leg
jobb alkotásnak. A felvétel az UNESCO
Mai zene .sorozatában jelent meg, a szerve
zet anyagi támogatásávaj, Lehel György
vezényletével. A valóban megragadó erejű

rnü annak bizonysága, mtlven magas satn
vonalat képvisel vllágvíszonvtatban II mai
magyar zene f<'5 vonulata. - A Tátra'i Vil
mos vezette kitűn<'5 Magya,r Kamut'azenekar
Rózsavölgyi Márk és Csermák Antal ma
vett szólaltatja meg (SLPX 11698), bepillan
tást engedve a régi idők magyar zenéjének
jellemző törekvéseibe. - Múltkori lemezfi
gyelőnkben méltattuk Beethoven VII. szím
fóniájának kitűn<'5, Ferenceik János által
készített felvételét. Most vele jelent meg
végre Beethoven VI. szimfóniájának lemez
felvétele is, ez a csodálatos pásztori zene.
melynek tolmácsolása a legnagyobbak mel
lett is új és eredeti szépségeket kínál
(SLPX 11790).


