
SZEMLE

IN HONOREM CZINE MIHÁLY

A Görömbei András és Kenyeres Zoltán szer
kesztésében megjelent művészi kiállítású kö
tet eredetileg születésnapi köszöntő kív ánt

. volna lenni: a hetvenesztendós Czine Mihály
megünneplésére. A szomorú valóság tette az
emlékezés könyv évé. az ünnepelni kívánt ki
váló tudós, ifjú tanárnemzedékek nevelője, a

. határok fölött átívelő magyar irodalmi szoli
daritás népszerűszervezőegyénisége néhány
hónappal a nevezetes születésnap előtt eltá
vozott az élők sorából. Hosszú betegség volt
akkor már mögötte, a testi megpróbáltatások
között is mindig tartani tudta magát, a koc
kázatokkal sem igen törődve vállalta az örö
kös .Jeg átí öt", így 1997-ben éppenhogy fel
épülve egy súlyos agyvérzésből zarándokolt
el Farkaslakára, hogy jelen legyen Tamási
Áron születésének századik évfordulóján.

Czine Mihály a pihenőt nem ismerő szolgá
latban találta meg életének értelmét. Szolgálta a
magyar irodalmat, amelynek, mint Móricz Zsig
mondról az ötvenes évek végén írott és azóta
sem fölülmúlt monográfiája vagy a népi írókról
és az erdélyi magyar irodalomról szóló tanul 
mányai tanúsítják, értő krónikása volt, és szol
gálta a világ minden részén élő magyarság kul
turális és lelki egységének ügyét, ezt mutaqa az
örökös .Jegatíö", amelynek során a Kárpát-me
dence legkisebb magyar közösségeit ugyanúgy
felkereste, mint az észak-amerikai magyarság
településeit. Ennek a küldetésnek a jegyében
vállalt szerepet a magyar református egyház ve
zetésében is, éveken át világi főgondnokként,

következetesen munkálkodva a keresztény egy
házak testvéri közösségének és a keresztény ér
telmiség összefogásának a kialakításán.

Az In honorem Czine Mihálycímű reprezen
tatív kötet, amelyet a tudós tanár és a min
denkit megnyerő ember barátai hoztak létre,
hitelesen mutatja be azokat az eszményeket,
amelyek Czine Mihály munkáját vezérelték.
A kötetet Sütő András vallomásos hangú sz ü
letésnapi köszöntőjevezeti be, csak a köszön
tőhöz fűzött utóirat árulja el, hogy az írásnak
végül is búcsúztatóvá kellett lennie. Ezt kö
vetve Görömbei András, Borbándi Gyula, Ve
kerdi László és másokvilágílják meg Czine Mi
hály pályáját és gondolkodását, majd az em1ék-
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könyvek hagyománya szerint tanulmányok ol
vashatók azokról az irodalmi témákról, amelyek
közel álltak az elbúcsúztatotthoz, így Móricz
Zsigmondról, a kisebbségi magyar irodalmakról
és a népi hagyományokat őrző 1945utáni magyar
irodalomról. A tanulmányokat czine Mihály ba
rátai és tanítványai írták, a többi között Bodnár
György, Tamás Attila, Koczkás Sándor, Rónay
László, Kenyeres Zoltán, Bertha Zoltán, Csőrös

Miklós és a felvidéki Turczel Lajos. A baráti és
tanítványi összefogás, úgy hiszem. méltó módon
fogja fenntartani feledhetetlen társunk emlékeze
tét (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen)
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BALOGH MARGIT:
A KALOT ÉS A KATOLIKUS
TÁRSADALOMPOLmKA 1935-1946

"Azért fontos ez a mozgalom, mert méreteí, el
terjedtsége és tartós léte azt bizonyílják, hogy
valódi társadalmi erők tényleges működésének
eredménye volt, amely - annak ellenére, vagy
éppen azért, mert alig négy évtizeddel ezelőtt

létezett - alig ismert történettudományunk és
szélesebb közvéleményünk előtt, s történeti tu
datunk tipikus fehér foltját jelenti."

Az MTA Történettudományi lntézete által
kiadott sorozat legújabb kötetében Balogh
Margit valóban kellő történészi megalapo
zottsággal, komoly rendszerező munkával
tárja fel nemzeti történelmünk eme "tipikus
fehér foltj át". E történeti munka a Katolikus
Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Tes
tületének (KALOT), előd-, és rokonrnozgal
mainak részletes bemutatása; a küzdelmes el
indulás, az egyre nehezebben befolyásolható
történelmi körülmények között történő fenn
maradás, e körülmények befolyásolhatatlan
ná válását követő kényszerű megszűnés és a
rendszerváltás utáni újjászerveződés törté
nete. De nem csupán múltunk egy szeletének
"rehabilitálásáról" van szó, Egészében és
részleteiben egyaránt pozitív mozgalom raj
zolódik ki előttünk, amely egyházi indíttatá
sú szociális és nevelő tevékenységét képes
volt országos m éretűv é fejleszteni, és a ked
vezőtlen feltételek ellenére nagy tetterővel,

lelkesedéssel és - ennek nyomán - komoly
sikerekkel végezni. A történelem által kény-


