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,.... lobogsz még, / szél-kaszabolta magyar
nyelv. .. / •.. fiai közül egy, íme: szól
ni tudó más nyelveken is, / hű európai
ként / mondandói miatt figyelemre, / bólin

tásra becsült más népek elött is; / nem lép-
het föl oly ünnepi polc ra, / nem kaphat
koszorút / oly ragyogót. amelyet, szaporán
lesietve ne hozzád / vinne, ne lábad elé /
tenne, mosollyal bírva rnosolyra vonagló /
aj kad, fölnevelő / édesanyám." Illyés
Gyula Koszorú cím ű versének e sokat mon
dó részletét választották mottóul szerkesz
tői a Nyelvünk és kultúránk című kiad
váriyhoz, melyet Imre Samu állított össze, s
az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége je
lentetett meg, összefoglalva a II. Anyanyel
vi Konferencia 1973. július 29 és augusztus
5-e között tartott előadásainak anyagát. Az
előszó a következőkben sommázza a kötet
célkitűzését: "Ez a kötet ... tájékoztatni kí
vanja a Konferencia munkájáról a szerte a
nagyvilágban élő míndazon magyarokat. akik
ezen a Konferencián nem vettek részt, de
a magyar nyelv tanításával. a magyar kul
túra megismertetésével foglalkoznak, ezt a
munkát a külföldön szétszóródott magyarok
és leszármazottaik megmaradásának szem
pontjából fontosnak és szükségesnek ítélik,
"agy akik bármely más meggondolásból ér
deklődnek a magyar nyelvi nevelés kérdései
iránt. "A gazdag anyagból leülönösen izgal
masak - hiszen a Konferencia legfontosabb
cétkttüzéseít igazolják-támogatják - a tudo
mányos murikabizottságban elhangzott elő

adások és referátumok. Rendkívül alapos és
új szempontokat felvető előadást olvasha
tunk itt a külhoni magyar irodalomról és
az ismeretterjesztés hazai módszereiről. Ha
sonlóan izgalmas, párbeszédre érdemes kér
déseket vetett fel Ránki György a magyar
történettudomány időszerű kérdéseiről. Al
talában elmondhatjuk, hogy a kötet az utób
bi évek egyik legjelentősebb tette volt,
melynek nagy része lehet a világon szét
szerodott magyarság közelítésében.

A Nyelvünk és kultúránk című kiadvány
egyik előadásában részletes méltatást olvas
hatunk a határon kívüli magyar katolikus
irodalomról és könyvkiadás ról. Az Eisen
stadtban működő Prugg Verlag - mely igen
színvonalas kiadványokat jelentet meg 
ezúttal igazi meglepetéssel szolgál : Valami
nagyon szépet Istenért címmel jelentette meg
Malcolm Muggeridge könyvének magyar
fordítását korunk egyik legérdekesebb ke
resztényéről: a kalkuttai Teréz anyáról. s
az általa alapított rendről, a Szeretet Mísz
szionáriusairól. A könyvecske eredetileg egy
film forgatól<önyvének kivonata volt. ké
sőbb azonban kibővült imádság-szövegekkel
és interjúrészletekkel, melvek megragadó
képet rajzolnak erről a moderri. ízig-vérig
krisztusi szellemet hordozó és a világba árasz
tó szeretet-közösságröt, mely a keresztény
eszmények korszerúségét hirdeti és példáz
za. (A kitűnő forditás Sántha Máté mun
I<ája.)

Lapunkban többször idéztük és vallottuk
magunkénak, a két világháború közötti ma
gyar szellemi élet legnagyszerűbb műhcíyé

riek, a Nyugatnak a példáját. Ezért vettük
kézbe megkülönböztetett érdeklődéssel a Pe
tőfi Irodalmi Múzeum kiadásában megj e-

lent Vita a Nyugatról című füzetet, amely
ben a mai magyar irodalomtörténetirás több
jeles művelője mondotta el véleményét a
lap értékelésével kapcsolatban. Különösen
izgalmas kérdéseket vetett fel Rába György
kitűnő előadása. amely a Nyugat nagy kor
szakának és a világirodalomnak párhuza
mos. a lan munkatársi körét részint mez
termékenyítő jelenségeiről adott tömör. lé
nvegig hatoló képet. s ugyanígy továbbgon
dolásra érdemes szempontokat adott Szabol
csi Miklós a Nyugat korszakaival kapcso
latban.

A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliog-ráfiai
füzeteit elsősorban az irodalom barátainak
aiéniiuk. A füzetek négy sorozatban in
dultak. s szinte a macvar irodalom eaé
szének történetét átfo,!ják. Rendkívül izgal
mas és tanutsárros Lakatos Éva sorozata. a
m aavar irodRIrrií folvóiratokról. IE sorozat
tükrében ráébredhetünk: míly sok a tenni
valónk a katolikus irodalom múltjának meg
ismerésében!) A B. sorozatban esemény Kas
sák folyóiratainak. a Dokumentumnak és a
Munkának rég várt renertóriuma. s fontos
a Maavar tr,;s repertóriumának meslelente
tése is. A C. sorozat a magyar irodalom
történetét öleli fel. a legnagyobb Rlkotók
ktadásstnak biblioE!ráfiáj:'ival és a róluk szó
ló leefontosabb írások lelőhelvének meane
vezésével. (Itt természetesen vitatni lehet a
kiválasztás egyik-másik szempontját.) A D.
sorozat a maga nemében úttörő vállalkozás.
Ennek keretében Botka Ferenc az első ki
adásokat írja le példamutató alapossággal és
résztetességr-el.

Végül a Petőfi Irodalmi Múzeum két ki
állítására hívtuk fel olvasótnk fi'!yelmét. Az
állandó József Attila-kiállítás ú iszerű esz
közökkel ad meadöbbentően hiteles kénet
erről a csodálatosan t'szta életműről. A ki
csit zsürott Kassák-kiállítás elsősorban anya
gának bősége miatt érdemel figyelmet.

A Gondolat Könyvkiadó újdonságai kövül
megemlítjük Jean Rousselot regényét a Fa
ust elká rhozá sát. melv a Berlioz szerivedé
lves élete alcímet viseli. A könyv minden
érdekesséee mellett sem tartalmaz az iro
dalmi pletykáknál többet, m élvebbet, szín
vonalasabbat Berliozról. A lélektani, alkotó
művészí nortréval pedig végkénn adósunk
marad. Claude Dulong A szerelern a XVII.
században c. munkája érdekes. sok tekintet
ben az újdonság erejével ható képet fest a
franciák .•Nagy Század" szokásairól, erköl
cseinek ellentmondásairól.

Gertrude Stein Alice B. Toklas önéletraj
za c. munkáját •.az amerikai irodalom leg
Iobb memoárjának" nevezi az írodalomkrt
tika. A konvertita, hitbuzgó katolikussá váló
írönö, talán az utolsó irodalmi-művészeti

szalon tulajdonosa Párizsban, a századelő

nagy modernista irányzatainak se'!ítője és
ösztönzőte. írásában betekintést nyúlt a ma
már klasszikusokként emlesretett Irók, kép
zőművészek és tudósok pályakezdéséről és
kibontakozásukról.

A Móra Könyvkiadó jelentette me'! Kopá
csy Margit ifjúsági regényét, az Egy láda
gyerekkort. A Szántó Piroska kifejező, öt
letdús rajzaival díszített kötet élvezetes, mu
lattató olvasmány a 10 év körüli gyermekek
számára. Az írónő mesélökedvét, színes stí
lusát dicséri. hogy felnőtteknek is ajánlható.
jóleső kikapcsolódást. felfrissülést jelentő

munkát adott az olvasók kezébe.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a
jövőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a
szabványnak megfelelő gépeléssel. (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küld
jék be, mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját,
másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitőL


