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Az irodalmi életnek két
ségtelenül legnagyobb ese
rnenye, hogy a színnaz ka
puját maga mögött egyszer
már végérvényesen "bekat
tintó" Németh László új
drámát írt Colbert-ről, XIV.
Lajos pénzügyrntníszteréröl,
A dráma a Tiszatáj ápri
lisi számában jelent meg.
Élet és halál nagy kérdéseit
ütköztéti e müvében az író,
s a "papírszínház" többi
darabjaihoz hasonlóan ren
geteg izgalmas gondolatot,
elmélkedésre és továbbgon
dolásra érdemes motívumot
ad. A túlvilág peremén ál
ló Colbert még egyszer
visszatekint az ítteníre, s
szeme előtt egyszeriben
minden tette eredeti érté
kére száll le, s ráébred arra
a döntő tanulságra, hogy
amit az ember élete során
elsődlegesnek, fontosnak
tart, s aminek rriegszerzé
sére oly szívesen összpon
tosítj a energiáit. tehetségét,
azok a másik világrend
összefüggéseiben értékte
lenné, haszontalanná vál
nak. Voltaképp hát e mü
vében is mélyen evangéliu
mi gondolatokkal vívódik
Németh László, s arra kész
tet, hogy vele együtt Járjuk
ezt a nem könnyü gondo
lati utat.

Rég kevert olyan izgal
makat, ellentmondásokat új
könyv, mint Fekete Gyula
Eljünk magunknak? című
gyűjteménye. Az író a Nők

Lapjában hasonló címmel
folyt eszmecsere dokumen
tumait gyűjtötte össze, s
itt-ott kommentálta is. Ér
deme könyvének, hogy szá
mot vet az adott történel
mi-társadalmi helyzettel. s
elfogadja a család megvál
tozott funkciójának kény
szerűségét, de joggal sürge
ti, hogy a társadalomnak
igenis felelős módon, segí
tő szándékkal szembe kell
néznie - a nemzet jövője
érdekében is - a gyermek
szaporulat aggasztó stagná
lásának kérdésével. Fekete
Gyula nagyon jól tudja,

hogy a "dolgozó nő" nem
élheti a regi nagy családok
matrtarcháj anak életmódját.
azt azonban szenvedélyesen
vallja - és épp ezzel kel
tette a legtöbb ellentmon
dást -, hogy ésszerű intéz
kedésekkel, anyagi és mo
rális segítséggel igenis meg
lehet könnyíteni a dolgo
zó nők helyzetet, és pozr
tív irányba lehet megval
toztatní a gyermekszaporu
lat jelenleg valóban csüg
gesztő képét. A katolikus
álláspont ebben a kérdés
ben egyértelmű és félreért
hetetlen. Nekünk sem kö
zömbös azonban, hogy a
társadalom milyen eszkö
zökkel segíti a családokat
és milyen intézkedésekkel
igyekszik elérni, hogy min
den család szívesen vállal
jon gyermeket. Anélkül,
hogy részleteiben is ismer
tetnénk a könyv körül ki
alakult vitat (érdekes, szen
vedelyes eszmecsere folyt a
Világosság áprilisi számá
ban a szerző és kritikusa,
Koroknai Zsuzsa között, az
Új írásban pedig Tüskés
Tibor közölt ugyancsak fon
tos szempontokat felvető

kritikát), Fekete Gyula Iga:
zárrak bizonyításául hIvat
keznánk a kitűnő p"enetikus
szakember, Czeizel Endre
dr. véleményére, aki leg
utóbb a televízió nagy nyil
vánossága előtt mondotta
el, hogy statisztikailag bi
zonyítható: a harmadik és
a negyedik gverrnek na
gyobb súllyal, életképe
sebbnek szütetík, mint az
első kettő. A valóságban te
hát az a helyzet. hogy a
családok nagy többsége épp
az egészségesebb gyermeket
nem vállalja. (A témára
egyébként még visszaté
rünk.)

Ugyancsak a társadalom
felelősségérzetére apellál
Végh Antal Erdőháton,
Nyíren címü könyve, mety
ben néhol megdöbbentő,

néhol megrendítő képet
rajzol a nyírségi emberek
ről, az ottani gondokról-ba
jokról. Bizony, még sokat
lehet tenni az egyes embe
rekért ls, de egész ország-
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részekért ls, hogy a fejlő
dés mindenütt egyenletesen
ívelj en felfelé, s hogy az
utolsó negyedszázad robba
nó tudati forradalma mín
denütt végképp győzedel

meakedjék. Végh Antal
könyve nemcsak el- és
meggondolkodtat, hanem
ráébreszt arra is, hogy nyt
tottabb szemmel kell ma
gunk köré figyeln ünk a vi
lágban. Mintha túlságosan
ls elkényelmesedtünk vol
na, s mintha a jó vagy
jobb élet elvette volna azt
a képességünket, hogy ész
revegyük, hol, kin és ho
gyan lehet segítenünk.

Felhívjuk a figyelmet a
Református Zsinati Iroda
Sajtóosztályának úí kiadva
nyara, m ely az Orökéletnek
beszéde címmel a Biblia
történeteiből válogatott
gyűjteményt jelentetett
meg, a jeles teológus és
kultúrhistorikus, Beliczay
Angéla összeállításában. A
gazdag Illusztrációs anyag
gal - a bibliai témákat fel
dolgozó klasszikus képző

művészeti alkotások repro
dukcióival díszített
könyv a Biblia népszerű

sítésének, megismertetésé
nek hasznos eszköze.

A Gondolat Könyvkiadó
jelentette meg Franz Wer
fel posztumusz regényét. a
"Cellá"-t. A műhöz kitűnl1'
tanulmány kapcsolódik
Robert Christ írása -, mely
nemcsak a regény születé
sének körülményeit. hanem
Werfel murikássáaát is
mélyrehatóan elemzI.

A Ma!fvető adta kl Fran
csics Károly kortörténeti
dokumentumnak tekinthető

visszaemlékezéseit. ..Kls ka
morámban gyertyát avüt
ték" címmel. A csaknem
hetven esztendő eseményeit
felölelő napl" nárattan ol
vasmány: Magvarorsz~E:( a
kisember szemével 1870-1g.

Az elmúlt hónap Jelen
tős magyar fIlmbemutatója
volt az első másfpl órás
s~ínes magyar rajzfilm, a
János vitéz. Petőfi Slindor
etbeszélö költeménvének
me!televenítése .T"nkovics
Marcell író-rendező nevé
hez fűzl5dlk.

A SZERKESZTOSEG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy elóze
tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetóknek vagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem órzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségí fogadóórák: hétfón és csütörtökön ll-tól 17 óráig, a többi napokon (szem
bat kivételével) ll-tól 13 óráig.


