
NAGYKÁROLY

Magyar szigetvilágban
ma és holnap

Nagy Károly tevékenységét többé
kevésbé a Vigilia olvasói is ismerik: az
1981-es pécsi Anyanyelvi Konferencián A
magyarság őrszigetei címmel elmondott elő

adása a folyóirat azévi novemberi számá
ban látott napvilágot. Mint az Egyesült
Államokban élő magyar tudósnak, a Midd
lesex County College szociológía és' pszi
chológia tanárának igen nagy szerepe van
az amerikai magyarság kulturális megszer
vezésében, s mint az Anyanyelvi Konferen
cia Védnökeége alapító tagja felelős mun
kát végez a szétszóródásban élő és a hazai
magyarság kapcsolatainak szorosabbra kö
tésében. Új könyvében az anyanyelvi moz-

o galommal, az amerikai magyartanítással és
egyáltalán a nagy nemzeti sorskérdésekkel
foglalkozó tanulmányait, felszólalásait és
interjúit gyűjtötte egybe. Fontos dokumen
tumok ezek az írások, minthogy a távoli
földrész egyik magyar "őrszigetének" áldo
zatos munkájáról, égető gondjairól és el
ismerést érdemlő eredményeirőladnak ké
pet. Nemcsak tőrténetí-miívelódéstőrténetí

adalékok, hanem a felelősség és az elköte
lezettség dokumentumai is. Arról is tanú
ságot tesznek, hogy milyen hittel és hűség

gel végzi nehéz munkáját az anyanyelv, a
magyar kultúra, a nemzeti identitástudat
fennmaradása érdekében egy távolban élő

tudós magyar. (Püski kiadó, New York,
1984.)

Pomogáts Béla

°RAPCSÁNYI LÁSZLÓ

Jeruzsálem
,,Az ember felebarátainak Ír vagy Istennek."

Ezzél az ars poeticanak beillő Sartre
idézettel nyitja Rapcsányi László Iegújabb
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könyvét, mely ezúttal a "béke városa",
Jeruzsálem krónikáját tárja fel egy rádió
riporter közvetlen stílusában és egy törté
nész igényességével - egyszerre kritikusan
és személyesen. o

A Biblia jólismert tájai és eseményei tá
rulnak fel és elevenednek meg előttünk:

Sion hegye éppúgy, mint az Olajfákhegye.
A könyv most is - mint Rapcsányi előző

munkája, az Athosz - a Gondolat Kiadó.
gondozásában jelent meg, igen szép kiállí
tásban, gazdag kép anyaggal.

A szerző a 136. zsoltár szavaival zárja
könyvét, hozzátéve a maga vallomását: "ha
elfelejtenélek, Jeruzsálem, lemondanék ar
ról, hogy van remény." (1984.)

POMOGÁTS BÉLA

A transzilvánizmus
Az Erdélyi Helikon ideológiája

A magyar irodalomtudomány számára
kényes, vitatott jelenség elfogulatlan érté
kelésére és bemutatására vállalkozott új
könyvében Ppmogáts Béla. Az úgynevezett
"erdélyi gondolat" már születése pillanatá
ban magában hordozta a később mind nyil
vánvalóbb ellentétek forrását, ugyanakkor
azonban máig érvényes pozitívumai is ta
gadhatatlanok; legfontosabb jegyei, az egy
mással történelmi közösségben élő népek
testvériségének tudata, a kisebbség humá
num-eszménye és az Európa szellemisé
gére tekintő igényessé8. olyan jellemzői,

melyek sok vonatkozásban máig példamu
tatóvá teszik.

Pomogáts Béla nemcsak a transzilvániz
mus eszmetörténetét vizsgálja, hanem a
kor erdélyi irodalmának majdnem minden
fontos törekvéséről példamutatóan alapos
képet rajzol, azt sejtetve, hogy e vizsgáló
dásai során eljuthat majd egy teljes szinté
zis megalkotásához.

A transzilvánizmus eszmevilágának két
ségtelenül voltak naiv és történetietlen
vonásai. Mégis helyesnek tarthatjuk
Pomogáts Béla vizsgálati módszerét, mely



a pozitívumokra világít rá élesebben, s eze
ket érzi az Erdélyi Helikon ideológiája
meghatározó vonásainak. Kellett ez a kép,
hiszen nélküle nemzeti önismeretünk és
múltszemléletünk is szegényebb volna.

(Akadémiai Kiadó, 1984.)
S. G.

CS. GYIMESI ÉVA

Teremtett világ
Cs. Gyimesi Éva a kolozsvári egyetem

magyar tanszékén tanít, tudományos mun
kásságát nemcsak elméleti felismerések
irányítják, hanem a pedagógiai gyakorlat
igényei is. Bizonyára ez az igény vezette új
könyvének megírásában: egyszerűen szük
ség volt arra, hogy hallgatóinak korszeru
elméleti bevezetést adjon az irodalom

Film

Reformgondolatok
A XVI. Magyar Játékfilmszemlén mutatták
be Vitézy László filmjét, melynek operatőre

.Pap Ferenc, szakértője Gubcsi Lajos. Vitézy
72 perces munkája egy tízszer egyórás
videoprodukció tömör kivonata, ilyen for
mában alkalmas arra, hogy széles körben
megismertesse a nézőkkel azokat a gazda
sági (de nemcsak a gazdasági életet befo
.lyasoló) problémákat, elméleteket, folya
matokat, melyeket új gazdasági mechaniz
mus néven ismerhetett meg az ország köz
véleménye. A mannheimi nagydíjas Béke
idő, valamint a Vörös föld szerzője most
olyan didaktikus filmet készitett, mely esz
tétikai szempontból nem értékelhető, hi
szen a film egésze beszédeket, előadásokat;
vitatkozó, érvelő arcokat láttat premier
plánban. Vitézy azonban ettől még megma
rad játékfilmesnek. Most a reformegyet
értés kialakításáért dolgozott, azért, hogy

mibenlétének tanulmányozásához. "Az a
legnagyobb dolog- világot teremteni" - idé
zi bevezetőjébenTamási Áron egyik novel
láját, s valóban arról akar beszélni, hogy
az irodalmi műben miként érvényesülnek
az alkotás törvényei. A művészi alkotás
kérdéseihez általában a lélektan irányából
szokás közelíteni, a kolozsvári irodalom
történész most inkább a nyelvészetre, a
modern nyelvfilozófiákra, a szemantikai el
méletekre, a recepcióesztétikára támasz
kodva fejti ki gondolatait. Szerenesés ez a
pozició, minthogy az irodalom létmódjának
korszeru értelmezését teszi lehetővé, s
azoknak: Ingarden-n~k, Iser-nek, Gadamer
nek, Jauss-nak a gondolataira épít, akiknek
munkássága a jelen irodalomértelmezését
meghatározza. Cs. Gyimesi Éva munkája
így egyszerre végez igényes' elméleti mun
kát és lát el igen fontos ismeretközlő fel
adatot. (Bukarest, Kriterion Kiadó, 1983)

P. B.

közvéleményünk megértse a reformfolya
matok lényegét, tudatosítsa magában, mit,
miért s hogyan érdemes továbbgondolnia s
-vinnie a reformból.

A film legelején a felszólalók egyike,
Nyers Rezső arról beszél: vajon elég tájé
kozott-e az ország lakossága az őt köz
vetlenül érintő, alapvető ~ itt: gazdasági,
gazdaságpolitikai - kérdésekben. Elég
séges-e, megfelelő-e a tájékoztatás men
nyisége és minősége egy kívánt demokra
tikusabb társadalmi élet, közéleti légkör
megteremtéséhez? Nem véletlen, hogy ép
pen e gondolatokkal indul a film, hiszen
célja éppen ez: bevonni az ország széle
sebb rétegeit közös gondjaink. feltáró
elemzésébe s mintegy félkeltve az érdek
lődést, társadalmi méretű vitára bocsá
tani a mindannyiunkat érdeklő reform
gondolatokat.
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