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Gergely Jenő: Prohászka Ottokár (Gon
~olat) - S. Szabó ~ét~r: Az Evangélium
es a munka (Ma Kiado) - Prohászka éb
resztése II. - Prohászka Ottokár: Élő vi
zek forrása (Ecclesia)

Ha a század két sarkpontiét jelöljük ki, két
olyan pontot, amely a kor gondolkodásának
megosztottságát jelképezi, Prohászka Ottokár
és Ady Endre neve erre a legalkalmasabb,
mint a két uralkodó eszmeáramlat, a libera
lizmus és a kereszténység legmarkánsabb
megjelenítőié. Prohászka a megújuló katoli
cizmus/ a lelki elmélyülés szószólója és vezér
alakja/ s vele szemben Ady, aki elsősorban új
ságíróként az antiklerikalizmus képviselője.

Évtizedekig őt mutatták a haladás egyetlen
hiteles segítőjének, Prohászka viszont tilal
mas téma volt/ anélkül, hogy pontosan tudni
lehetett volna, miért. A vele foglalkozó kuta
tócsoport tagjai most hatalmas munkával
mind több életrajzi adatát tárják föl, s szel
lemi fejlődésének legfontosabb forrásaival
foglalkozva műveltségének, szerteágazó ér
deklődésének/ folytonosan mélyülő és gazda
godó hitéletének gyökereiig ásnak le.

Gergely Jenő, a 20. századi magyar törté
nelem kiváló ismerője. Nemrég jelent meg
egyháztörténete, amelyben rendkívül alapos
szempontrendszer alapján, hatalmas anyagot
mozgósítva igazi szintézist alkotott. Prohász
ka-életrajza is minden elismerést megérde
mel, hiszen ha nem sz ámítjuk Schütz Antal
régebbi életrajzi összefoglalását, s a kegyes,
de nem teljesen megbízható Némethy-élet
rajzot, ő írta róla az első, tudományos igényű,

hősét a kor történetébe állító, minden tovább
lépést meghatározó kismonográfiát, amely
ben sikeresen egyesítette a szigorú tudomány
és a népszerűsítés szempontjait. Részletesen
elemzi Prohászka gondolkodásmódjának ré
tegeit, eszméinek előre mutató elemeit, ame
lyek a II. Vatikáni zsinat előkészítőinek roko-

876

nává tették. Különösen időszerÍiek a könyv
nek azok a lapjai, melyek azt vil ágítiák meg,
hogyan látta a székesfehérvári püspök egy
országos méretű, hatékony keresztény-de
mokrácia megszervezésének lehetőségét, s
hogyan sürgette a társadalom megbékélését,
amely nélkül elképzelhetetlennek látta a sú
lyos politikai, erkölcsi és szociális gondok
enyhítését.

Prohászka nem volt társadalomfilozófus,
mint ahogy filozófus sem, hiszen rend
szerteremtés helyett arra törekedett, hogy
szeretetre és szolidaritásra nevelje kispapjait,
olvasóit és hallgatóit. A szív embere volt, Jé
zus Szívének titkaiba hatolt be a misztikusok
erejével (az Élő vizek forrása ennek talán a leg
mélyebbre hatoló bizonysága). Ugyanakkor
- amint ezt az általa szerkesztett folyóiratok
ban megjelent írásai és jelzik - kitűn őert is
merte kora társadalmi és gazdasági elképze
léseit, s ezeknek hasznosítható elemeit igye
kezett "krisztianizálni", hogy egy igazságo
sabb, hiten és szereteten alapuló világrend el
méleti alapjait munkálja ki. Ezzel a hatalmas
megalapozással és ennek elkötelezetten ke
resztény elemeivel foglalkozik könyvében 
kitűnő könyvében - S. Szabó Péter.

Ez az igen alapos, gazdaságfilozófiai, eti
kai és társadalombölcseleti összefüggésekre
kitekintő munka nemcsak témája miatt érde
kes, hanem azért is, mert pontosan jelzi, hogy
a szociális kérdés megoldására nemcsak a pá
pa adott útmutatást, hanem a kapitalizmus
rohamos fejlődésének olykor fájdalmas té
nyeivel szembesülő keresztény gondolkodók
is keresték - mint ahogyan ma is keresik 
egy kiegyensúlyozottabb társadalmi formáció
megteremtésének módját, s szinte kivétel nél
kül az evangéliumi alapelvek megvalósításá
ban látták a bajok orvoslásának esélyét.

A Szabó Ferenc által dinamikusan irányí
tott, Prohászkával foglalkozó munkacsoport
újabb tanulmánykötete egy nagyon fontos ta
nulságra is ir ányitja figyelmünket. Arra, hogy
a keresztény múlt eredményes kutatása el-



képzelhetetlen tehetséges, az adott téma iránt
érdeklődő fiatalok nevelése nélkül. Örven
dek, hogy a Prohászkát ébresztő második ta
nulmánygyűjteményben a kutatás meghatá
rozó személyiségei (Barlay Ö. Szabolcs, Ger
gely Jenő és Szabó Ferenc ezúttal is fontos
tanulmányokkal vannak jelen) mellett a fiatal
évjárathoz tartozó kutatók is magvas írásokat
közölnek.

Gergely Jenő a jeles írót, Surányi Miklóst
idézi könyvének végszavában. Suranyi sze
rint Prohászka az egész ország lelki atyja
volt. Mi magyarázza óriási hatását? Mindenek
előtt hihetetlen tudása és a személyiségéből

áradó szeretettel párosult erő (amelyet levelei
is mutatnak), amelyet igényessége csak nö
velt. Ez az igényesség magyarázza, hogy
pontosan látta kora keresztény-nemzetinek
nevezett politikai irányvonulatának szomorú
önellentmondásait, s inkább a lelki gazdago
dásra helyezte a hangsúlyt. Jól választott.

STAHLERVIN

KÖZTÉRI MULATSÁG
Fiatal írók antológiája

A fiatal írókat bemutató antológiáknak
ugyanaz a buktatójuk mint a szépségük: a je
len irodalmi viszonyok között kell bemutat
niuk a jövő irodalmi kontextusának jelentős,

ha lehetséges, nagy alakjait. Elővételezés te
hát, egyfajta prekanonizáció, amely, ha már a
logikai csavaroknál tartunk, természetesen
strukturálisan befolyásolja a kialakítandó jö
vő irodalom képét is. Kísérletről van hát szó
- éppoly "cukrosról" és .vítnolosról". mint
amilyenről Zola írt -, a kísérlet vezetői pe
dig a Sárkányfű című folyóirat két szerkesz
tője, Fogarasi Zsolt és Kovács Eszter. A szer
kesztők teljességre való törekvése, mely sze
rint igyekeztek "levélben vagy személyesen
megkeresni minden [kiemelés tőlem] magyar
irodalmi műhelyt", naivitásában megkérdője

lezhető, ám az antológia sikerességének zálo
ga a jövő emlékezetében rejtőzik - úgyhogy
erről nem kívánok többet szólni.

Annyi azonban bizonyos, hogy tehetsé
güknél fogva valószínűsíthető olyan költők
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jelenléte a harmadik évezred kezdetének ma
gyar irodalmában, mint Király Levente, a me
tafizikai szépségek iránt érzékeny Végh Atti
la, a szerelem-érzékelésben újszerű Gerevich
András, az egyéni költői látásmóddal dicsek
vő Szűts Zoltán, aki a Vigilia versszerető kö
zönsége előtt is ismert szerző, a kötet címadó
versét író Czifrik Balázs, az eruditív költészet
hagyományára építő Varró Dániel.

A fiatal prózaírók (Cserna-Szabó András,
Kerékgyártó György) többnyire a mítosszá
emelt városi folklórból merítenek, esetleg,
mint Baróthy Zoltán, a közép-európai ab
szurd irodalmi hagyományából építkeznek.
Elementáris nyelvi tehetséget sejtet a székely
udvarhelyi Csender Levente Hat fekete kakóca
című elbeszélése, amely az erdélyi próza leg
nagyobbjainak, köztük Szilágyi Istvánnak a
művészetét idézik.

Hogy nemcsak e fiatalokon múlik, miként
bont vitorlát a jövő magyar irodalma, teljesen
nyilvánvaló, hiszen számos név hiányzik e
kötetből, ám nekik éppúgy, mint akiknek mű

vei itt most nem olvashatók, egyaránt szük
ségük lesz a művészetek nyugodt vizű kikö
tőire, a független folyóiratokra és kiadókra,
amelyek szerkesztői és olvasói rendre meg
mázsálhatják, mennyi kinccsel tértek haza ha
jóik. (Palatinus, 1998)

KISSSZEMÁN RÓBERT

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET
BIBLIOGRÁFIÁJA (1905-1970)

Aki készített már bibliográfiát, csak azt tudja,
milyen iszonyú, mennyi áldozattal és lemon
dással járó tevékenység végigolvasni egy kor
szak újságjait, folyóiratait, rendszerezni a
szempontokat, rendszerezni a cédulák hal
mait (az Irodalomtudományi Intézetben még
a számítógépes adatbázis kiépítésére sem vol
tak meg az anyagiak), leíratni, kiadót találni,
korrigálni... Nem csoda, hogy egy ilyen vál
lalkozásnak halottai is vannak, akik menet
közben "kihullanak". Az Intézet Bibliográfiai
Csoportjának vezetője, a kitűnő iroda
lomtörténész, Vargha Kálmán és Szerb Antal
né is csak emlékeinkben él már. E kötetet B.



Hajtó Zsófia rendezte sajtó alá, miután évek
során elvégezte mindazt a munkát, amelyről

szót ejtettem. Csak a legnagyobb elismeréssel
méltathatjuk az eredményt. Ez a bibliográfia
nélkülözhetetlen és megbízható segítője lesz
mindazoknak, akik e korszakkal foglalkoz
nak, benne tájékozódnak. S lévén a magyar
irodalom egyik legszebb, legizgalmasabb pe
riódusa, bizonyára sokan fordulnak hozzá se
gítségért, hiszen szinte minden fontos folyói
rat, antológia, irodalmi vita, társművészetí tö
rekvés szerepel benne, a kisebbségi magyar
irodalmak adatait is tartalmazza.

A címleírásokat olvasgatva azonnal szem
betűnik, hogy e hatvanöt év irodalma és mű
vészete sokkal szerteágazóbb és gazdagabb
volt, mint amilyennek ismerjük. A kétségtele
nül mértékadó és mércét jelentő Nyugat mel
lett és ellen folyóiratok és társaságok sora
született, heves viták dúltak az irodalom sze
repéről, művészi és erkölcsi hivatásáról. A
gyűjtemény rádöbbenthet elképesztőmulasz
tásainkra és adósságainkra. Nem kis szégyen
érzettel gondolhatunk arra, hogy alig-alig
foglalkoztunk (igaz, negyven egynéhány évig
nem is foglalkozhattunk) a korszak keresz
tény irodalmi és művészeti törekvéseivel,
olyan jelentős, színvonalas lapokkal, mint az
Élet, a harcias Magyar Kultúra, a Katolikus,
Protestáns és Pannonhalmi Szemle, nem ele
meztük kellő mélységben az író és irodalom
erkölcsi kötelmeit, írók sorát hagytuk elme
rülni a feledés homályába.

Azon felül tehát, hogy ez a bibliográfiai
kötet megbízható, példásan alapos kalau
zunk, lelkiismeretünk ébresztője is, hiszen
megjelenése után immár nem hivatkozha
tunk arra, hogy sötétben kell tapogatódz
nunk. Az adatok rendelkezésünkre állnak,
most élettel kell megtöltenünk őket, szembe
sülve egy olyan korszakkal, amelynek tragi
kus történelmi megrázkódtatásai nem sodor
ták válságba irodalmunkat, inkább megerősí

tették küldetéstudatát. És ez a jelenség napja
inkban is fontos tanulságokkal jár, a kor mér
cénk és magatartásunk mintája is lehet.
(Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó)

R6NAY LÁSZL6
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SZIGETEK A HOLTTENGERBEN

A nyáron az erdélyi Mezőségen jártam, azon az
időnként valóban .Jtolttengerinek" tetsző,

puszta tájon, amely a Kolozsvár, Marosvásár
hely és Szászrégen által megjelölhető három
szögben található. Kemény Zsigmond 1945-ben
lerombolt síremlékének újólagos felállítását ün
nepelte az erdélyi magyarság és az a néhány
író, lelkész, értelmiségi, például Sütő András,
aki erről a magára hagyott, nyomorúságos vi
dékről származik. A Mezőség egykori magyar
ságát a török és tatár hordák pusztították el,
helyükbe románok telepedtek, akiket mint en
gedelmes jobbágyokat a környék földesurai is
szívesebben láttak, mint a mindig lázadó ma
gyarokat. A Mezőség ilyen módon az erdélyi
magyarság fogyatkozásának, térvesztésének is
szomorú jelképe lett. Táj, ahol megállt az idő,

ahol ma is általános a szegénység, ahol a kis
magyar templomok lassanként kiürülnek, és
csak néhány hősi lélek próbálja fenntartani a
magyar hagyományokat, megszervezni a kis
magyar közösségeket.

Erről a mezőségi tájról: a tájjal és a táj la
kóival, történelmével foglalkozó irodalomról
ad képet az a Szigeteka holttengerben című tör
ténelmi és szépirodalmi antológia, amely a
kitűnő marosvásárhelyi újságíró: Nagy Pál
munkája nyomán jelent meg. Most derül ki
az, hogya Mezőség milyen gazdagon van je
len az erdélyi magyar irodalom színhelyei
között: a régebbi írók közül a Székelyföld
krónikása, Orbán Balázs, a hazai női iroda
lom egyik jelese, Újfalvy Krisztina és az erdé
lyi novellisztika klasszikus egyénisége, Pete
lei István, az újabbak közül az Erdélyi Heli
kon köréhez tartozó Nyírő József, Makkai
Sándor, Berde Mária, Wass Albert, Szabédi
László és Kiss Jenő, a kortársak közül pedig
Sütő András és a fiatal Kovács András Ferenc
írásai (krónikák, regényrészletek, elbeszélé
sek, költemények) adnak képet a mezőségi

emberek küzdelmes életéről és az ottani ma
gyarság fogyatkozásáról, hanyatlásáról. Szo
morú, egyszersmind tanulságos irodalmi
gyűjtemény került az olvasók kezébe.
(Mentor Kiadó, Marosvásárhely)

POMOGÁTS BÉLA



BORSA GEDEON:
KÖNYVTÖRTÉNETI íRÁSOK
II. RÉSZ

Az I. rész után (lásd a Vigilia ismertetését:
1997 IlO) mintaszerűgyorsasággal jelent meg
a 15-16. századi külföldi nyomdászatot tár
gyaló II. rész, mely ezúttal 63/ nagyobb részt
külföldi szaklapokban megjelent dolgozatot
tartalmaz. Ezen írások is markánsan jelzik az
európai kultúra egyetemességét, nemcsak
azáltal, hogy magyar tudós tollából külföldi
nyomdák, nyomdatermékek értő elemzései
láttak napvilágot olyan rangos külföldi kiad
ványokban/ mint a mainzi Gutenberg Jahr
buch/ vagy a berlini Beítrage zur Inkunabel
kunde, hanem mert valamennyi írásból kitű

nik az európai népek egymásrautaltsága és
az események összekapcsolódása. Sokat
mond ebből a szempontból például a szerző

szlovák nyelvű tanulmánya, melyben az ak
kori Magyarország (a mai Szlovákia) terüle
tén született pilzeni nyomdász a római Szent
Péter-bazilika építése javára hirdetett búcsú
teljesítésének igazolására latin nyelvű űrlapot

(búcsúcédulát) sokszorosított, melyhez nem
kis leleménnyel fel tudta használni a cseh
nyelvhez öntött betűket. A nyomdászattörté
neti szempontból több dolgozatban is vizs
gált ezen egyleveles nyomtatványok (melyek
gyakran más könyvek kötéstábláiból kerültek
elő) és a kapcsolatos elemzések "mellesleg"
fontos (egyház)történeti adatokat szolgáltat
nak a reformációt közvetlenül megelőző kor
szak jobb megértéséhez. Bizony, a 4-500 évvel
ezelőtt nyomtatott egyetlen lap (szakkifeje
zéssel: levél), naptár vagy névjegyzék is fon
tos történeti forrás lehet, hiszen azok betűtí

pus-vizsgálata alapján - meg az addigi ku
tatások kritikus egybevételével - meg lehet
rostálni (lásd például a bécsi nyomdászat
kezdeteit tárgyaló első cikket), vagy lényeges
adatokkal ki lehet egészíteni az addigi isme
reteket (lásd például a Pázmány Péter Graz
ban nyomtatott vizsgatételeinek a feltárását
és leírását tárgyaló utolsó cikket).
(Országos Széchényi Könyvtár, 1997)

SZENDEAKOS
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LAKATOS ISTVÁN:
NÉMETH LÁSZLÓ ÉLETRAJZI
KRONOLÓGIA 1901-1975. I-II.

Dr. Lakatos István Németh László Ágnes lá
nyának a férje, hivatását tekintve szemész-fő

orvos. Szakmai pontosságát kamatoztatja új
könyvében az adatok, tények és a tények mö
götti összefüggések vonatkozásában is. (Ko
rábban két könyvet publikált az Új Forrás Fü
zetek sorozatban: Németh László betegsége és
halála, 1989/ majd pedig Naplóm Németh Lász
lóról/ 1995.)

A szerző önmagát csupán a könyv össze
állítójaként, előszóíróként, a jegyzetek készí
tőjeként regisztrálja. Hangsúlyozza, Németh
életének és műveinek pontos időbelisége sok
gondot okoz, még a Magam helyett önéletírás
is alig tartalmaz évszámokat, ráadásul a jel
iett időpontok néha tévesek.

Ez a kettős gyűjtemény az időrendi adato
kon kívül bizonyos értelemben "szellemtörté
neti" kronológiát is nyújt. Találó, lényeglátó
idézetekkel vezeti be az egyes fejezeteket. Az
első kötet 1901-tőI1948-ig,a kommunista ha
talomátvételig hat fejezetre tagolódik: Gyer
mekkor és ifjúság 1901-1925; Készülődés 1926
1931; Tanú-korszak 1932-1937; Utolsó kísérlet
1938-1940; Háborús korszak 1939-1940. augusz
tus; Óraadók királysága 1945. szeptember 
1948. Pontos utalások olvashatók Németh írói
ambícióiról, műveinek önkommentálásáról,
főbb gondolatairól és az írót és műveit ért kri
tikai támadásokról is.

Az elsőnél testesebb második kötet gondo
san ellenőrzött kronológiája hét fejezetet tar
talmaz: Gályapadból laboratóriumot 1949-1953;
Hypertónialevelek és vérnyomás-görbék 1954
1956; Sajkodi idill 1957-1962; " ...magánzárkára
ítéltek..." 1963-1966. január; Utolsó széttekintés
1966. jebruár-1969. június 22; "Pályám nyilván
bejejeződött" 1969. június 26.-1971. december
31.; rr ...ha lehet, a halálig emberhez méltóan él
ni..." 1972. január 1.-1975. március 7. Epiló
gus/ forrásjegyzék, névmutató zárja a köny
vet.

A Németh László életműsorozattal kapcso
latban a szerző jogosan vonta le kővetkezte

tését: "A szövegkihagyásokon túl a szöveg-



összeállítás, az évszámok tekintélyes részé
nek pontatlansága (...) indokolttá tenné 
most már a bibliográfiai, a levelek és a kro
nológia birtokában - egy jobb, teljesebb,
több filológiai gonddal előkészítettéletműso

rozat összeállítását és megjelentetését."
Dr. Lakatos István Németh László vélemé

nyét gondolja tovább, amelyet 1974-ben Püs
ki Sándor jegyzett fel: "Nem elég, hogy teljes
tanulmányokat kihagytak belőle, de a közölt
tanulmányokból bekezdéseket, a bekezdések
ből mondatokat, a mondatokból szavakat is
kihúztak. Filológusok seregének ad majd
munkát aszövegeim helyreállítása." A hiteles
textus is hiányzik, és fájdalmasan hiányzik je
lenkorunkból Németh László léleképítő szel
lemisége, etikumra épített minőségeszménye
is. (Argumentum Kiadó 1997-1998.)

CS. VARGA ISTVAN

A MAGYAR NYELV AMERIKÁBAN

Érdekes és tanulságos kis könyvet jelentetett
meg A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társasága - Anyanyelvi Konferencia a Kosz
tolányi Dezső nyelvvédő munkáját példájá
nak választó, nemrég indult Nyelv és Lélek
Könyvek című sorozatban. A magyar nyelv és
kultúra megtartása az Amerikai Egyesült AUa
mokban című kötet, amely Nagy Károly egye
temi tanár és Papp László, a Magyarok Világ
szövetsége nyugati régió elnöke gyűjtő és
szerkesztő munkája révén került az érdeklő

dők elé, az amerikai magyarság anyanyelvi
oktatásának és kultúrájának helyzetével vet
számot. A kötet szerzői (Nagy Károly, Kovács
Éva, Némethné Kesserű Judit, Vitéz Ferenc és
Mustos István) igen sok adat birtokában vég
zik el ezt a számvetést, amely mára jóval ked
vezőtlenebb képet mutat annál, mint amely
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az amerikai magyarságról általában a hazai
köztudatban él.

így például Nagy Károly alapos statiszti
kai felmérése rámutat arra, hogy az elmúlt
évtizedben a magyar származású amerikaiak
száma közel kétszázezerrel (egymillió nyolc
százezerről egymillió hatszázezerre) csök
kent, közülük azonban csupán nagyjából
százötvenezer (tehát egytizedük) beszél ott
hon magyarul. A többiek meglehetősenelőre

haladtak az asszimilálódásban, nagyrészük
nem ismeri a magyar nyelvet, legfeljebb vala
miféle többé-kevésbé halovány származástu
dat fűzi őket a magyarsághoz. Kovács Éva az
amerikai magyar iskolai oktatás helyzetét
méri fel, az általa rajzolt képből ugyancsak
kitetszik, hogy a magyar nyelv és kultúra az
amerikai magyarság körében visszaszoruló
ban van, és elmúltak azok a legendás idők,

rnidőn az amerikai magyar (származású) csa
ládok a hétvégi iskolák egész sorát tartották
fenn annak érdekében, hogy anyanyelvük
fennmaradjon az idegen világban is.

Éppen a kedvezőtlen folyamatok, amelye
ket ugyanakkor természeteseknek kell tekin
tenünk, hívják fel a figyelmet azoknak a szer
vezeteknek vagy személyiségeknek az áldo
zatos munkájára, amelyek és akik a mostoha
körülmények ellenére is mindent megtesznek
a magyar nyelv és az anyanyelvi kultúra
amerikai fennmaradása érdekében. Ezek kö
zött mindenekelőtt a hétvégi iskolák önkén
tes pedagógusait, a (katolikus és református)
magyar egyházi közösségeket és a cserkész
csapatokat, cserkészvezetőket kell említe
nünk. Az ő áldozatkészségük, az ő erőfeszí

téseik mindenképpen megérdemelnék a ko
rábbinál nagyobb magyarországi figyelmet és
a hatékonyabb támogatást.
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