Tájékozódás
Nem régiben tanutrnánvt közöltUnk lapunkbnn Szentkuthy Mi1<1ósról. a Szent Orpheus
brevtár-luma szerzöjéröt. Most jelent meg a
..breviárium" III. kötete, Kanonizált kétségbeesés címmel. Akárcsak a sorozat többi
tagja. ez is a régmúltba kalauzolja az 01vasót, de az idő itt sem befejezett, végérvényes, hanem szünrelenül alakuló, képlékeny, mintha az ft-ó ezzel is hangsúlyozná,
hogy a legfontosabb az ember és az emberi cselekvés iránya, amely sokszor buktatókon, klhagyásokon , méiy völgyeken keresztül ugyan. de vé.<!sö soron a jó felé mutat, és egy világon túli Akarat létezését látszik igazolni. A "széthulló irodalom" korában (erről már Babits Mihály is szólt,
Jonesco drámáiban pedig többször is viszszatér a kultúra széthullásának látomása)
Szentkuthy Miklós valami újra, egpszre töreksz ík, mintegy az emberben való hitét
bizonyítandó.
.
Annak idején a Magyarok címü lap hasábjain Szentkúthy Miklós írta az egyik legizgalmasabb, legtalálóbb jellemzést Weöres
Sándor köttészotóröl. Weöres is új és új
moctepctósctcrc képes, bár újabban gyakran
ö maga ad kulcsot olvasói kezébe titkaInak megfejtéspre. Egy ilyen "Imics" a 111
vers cím ű gyűi!empny. amely ezvszerre Idé7.i az egyetemességet. mctvet Weöres állandóan merncísórt lfráj~ban, s a költő portréját is, mely alighanem mal költészetünk
egyik legjelentősebb képmása.
S még égy .. kulcs". de egy mástk életműhöz: Rába György Idegen ünnepelt (Magvető) cím
műfordításkötete. Rába a modern
költiji törekvések egyik legizgalmasabb. legeredetibb képviselője. annál érdekesebb hát
nyomon követni azt a kalandozást, amelynek sad n ő is meghódítja az izléséhez, érdekliírl<,,,t'hez leginl<ább közel álló alkotókat.
Nerncsrrk szépsénckct ktnál ez a felfedező
út, hanem annak pél dáját ls, hogyan győzi
le a tehetség i's a szívó s akarat a rordítás
szrnte sziszifuszi murikája közben feltornyosuló nehézségeket.
Nemrórrl ben második kiadásban jelent meg
a vnti ltá n! marrvn r gyónt"tó, Rákos Raymund
Népim<tkiinyve (Róm a, Inn). Rendkívül ökonomücusan. jó t>r'osztnsban követi nyomon
ar. C'~'yházi (;v l(>Cfonto~abb eseményeit, és
emellett tömör. kifejező Imádságokat tartnlrnnz sz in te minden emberi helyzetre. Termé~';7et('sr~n egy
imakönyvtől le,ginkább
azt
reméljük, hogy hű társunk legyen. Rákos
Rayrntmd Népimakönyve Ilyennek ígérkezik,
s eJ!vhen annak bizonysága. hogy az egys7.erlisé.~ is
Idnál nartvszcrűségot.
A Szolgálat a ..neménységünk Istene" mottó köré építi 22. szárnáriak gazdag anyagát.
,.A remény - hiánycikk" ez volt az osztrák
rádió hittani sorozatában a reménységgel
f'ogla l kozó fejezet elme. Holott a keresztény'ség lényege a remény; remény abban, hogy
bízhatunk Ist en végtelen jóságában és szeretetében. Ezt az érzést igyekszik felkelteni
és erősíteni a lap, amely a többi között Suerrens biboros izgalmas, önelemző tanulmányának fordítását is tartalmazza "A remény
az egyházban - ma" eimmel. A Halottaink
rovatban szép megemlékezést olvashatunk
Zimándi P. Istvánról, aki a VIglllának ls
murikatársa volt.
Zimányi Rndolf, az Egyesült Államokban
-élő pap-költő. aki 1968-ban már megjelentetett egy verseskötetet, A régi körben-t most
Szom,iúság címmel gyűjtötte kötetbe újabb
termését, (Amerikai Magyar trók). Ez a
második kötet jelentős fejlődést rnutat, s
azt látszik igazolni, hogy a szerzö aki
különben Mauriacnak ls kitűnő Ismerője elsősorban az élet drámáját fogalmazza meg
nagy erővel, belülről fakadó hitellel. Verú

sei ben ott él a magyar költészet hagyománya, s talán ennek a míndíg élő hagyománynak és az új környezetnek a dísszonanetája okozza versel jó értelemben vett
költői feszültség ét.
Ez az ellentét, mely -sokszor traglknssá
és kilátástalanná válik, a magyar emigráció
szinte minden költőjét megkfsértí. Még az
olyan tág érdeklődésű, a modern formanyelvet oly ötletesen kezelő költőket is, mínt.
Sz. KallYó Leona, akinek Tűzjáték eimú
verseskötete az avantgard és a klasszikus
lzlés összebékítésének érdekes kisérlete. Ritka az olyan medí tatív. szemlélődő alkat, mint
a világhírű orvosproresszor, Szirmay .endre
a híres vajdasági költő, Szirmay Rudolf
fia, és bibliográfusa - akinek Mindenütt és
sehol című kötete
egyszerű,
szemlélődő,
halk reflexiókat tartalmaz, nyilván inkább kikapcsotódásul,
semmint
költői
babérokra
törekedve.
A Zeneműkiadó A hét zenemúve sorozatának új kötete (1974/3) ismét kitűnő elemzések egész során keresztül klnál izgalmas
és tanulságos katandozást a zenetörténetben.
A Veszprém megyei Múzeumok Igazgatóságának kiadványaként jelent meg Tihanyban a magyarországi bábjátszás történetét
bemutató kiállitás katalógusa. a Vásári és
művészt bábjátszás
Magyarországon 1945-ig,
amely tulajdonképpen önálló, hosszabb lélegzetű.
fényképekkel illusztrált tanulmány
a témáról. A hézagpótló, nagy hozzáértéssel és kultúrával megirt könyvecske a kiállítás reridezöj ének, Belitska-Seholtz Hedvignek a munkája,
A Gondolat Könyvkiadónál látott napvíIágot Magyar Bálintnak, a kitűnő filmtörténésznek Az amerikai film e. könyve, az
első
hazai de európai viszonylatban is
jelentős
mú, amely az amerikai rítmgyártás történetét akialakulásától napjainkíg követi nyomon, Az imponálóan gazdag
anyagót feldolgozó, a szerző személyes rnozi-élményeire
és
dokumentum-kutatásalra
támaszkodó
könyvet találóan
nevezhetjük
filmszociográfiának.
A Kecskeméten megjelenő Forrás e. írodalmt-kulturúlts folyóirat 10.. októberi száma "Fényképek Rónay Györgyről" címmel
portrét közöl az iró, a költő és az irodalomkritikus barát arcvonásatrót, Lengyel Balázs megörökítésében.
Régi adósságot törlesztett a Gondolat Kiadó Hegel Esztétikájának megjelentetésével.
S bár a kötet vitatható kivonata az eredeti, háromkötetes m nck , kissé önkényesen
tallóz benne és a szemelvényeket összekötő
szövegek is hiányosnak tűnnek, örömünk:
kell annak, hogy ez az alapvető munka,
amelynek ismerete nélkül komoly esztétikai
vIzsgálódást nehéz elképzelni, végre napvüágot látott. A művészí sz ép általános elveinek és kategóriáinak megfogalmazásán kívül különösen érdekesek a nagy filozófusnak a különböző művészeti formákról adott
elemzései, melyekhez hozzákapcsolja a köréjük kiépült vallásos tudattárgvat is - így
a
romantileus múvészet vallásos köréhez
kapcsolja Krisztus megváltástörténetének, a
vallásos szeretet élményének stb. ábrázolását -, valamint az egyes müvészetí ágak
rendszeréről alkotott nézetet, Ugyanesak elsö ízben jelenteti meg a Kiadó Oskar Kokoschka memoárjait, J;:letem eimmel. A viIághír'ü
festő,
az
expresszionizmus nagy
alakja bár ..langyos kereszténynek" nevezi
magát, megható vallomást tesz Istenéíményetről. ahogy ő mondja a ..falon túli" meglátásairól és azokról a szellemi lázakról,
amiket Avilai Szent Teréz és a német misztikusok keltettek benne. Remek képeket fest
kortársairól, a századelő bécsi művészetí életéről és azokról a
hatásokról, amelyek izIését, világlátását és emberséget formálták.
ú

