
Tájékozódás

..Olyan magasra tegyük, mint lehet"
ezzel a sokatmondó címmel buzdít Martin
kó András a Kritika decemberi számában
a Vörösmarty-évforduló mind hatékonyabb
megünneolésére. Ezek az évfordulók nem
csak azért fontosak, mert újabb irodalom
és társadalomtörténeti felismeréshez segítik
hozzá a tudományt, hanem elsősorban az
adja jelentőségüket, hogy ilyen alkalmakkor
a nemzeti kultúrába ismét folyamatosan bele
illeszkednek azok a páratlan értékek, me
lyekről az utóbbi években megfeledkezni lát
szottunk. S minél magasabbra tesszük azt
a képzeletbeli mércét, annál több elfeledett
kincset Integráthatunk, annál szilárdabb ala
pokon nyugodhat az egész nemzet etikai és
morális hagyománya. (E ..haladó hagyomá
nyok" jelentőségére figyelmeztet az az ösz
szeátlítás is, melvet a Ma/(yar Hírlap decem
ber 21-i számában olvashattunk az Iroda
lomtudománvi Intézetben folyó kutatómun
káról. Klaniczay Tibor ..A régi magyar iro
dalom világé.ban" kalauzolva az olvasót. több
ízben is örömmel említheti, hogy a köztu
datból már-már kieső korszak térképét szin
te teljesen átírta a szaktudomány. s hagyo
mányos ismereteink immár nem felelnek
meg' a valóságnak. (S ez már csak aZ,ért is
izgalmas. hisz ,ebben a korszakban eit és
alkotott a katolikus hagyomány egyik leg
nagyobb alakja, Pázmány Péter is, aki a ':Ia
ga tudatos és művészt magyar nyelvűségével

a legerősebb áramlat fő sodrában áll a mai
értékelés szertnt.)

Talán rrierészség egy versnek halhatatlan
ságot jósolni, Am ugyanakkor szerenesés is
az az olvasó, akit megragad egy-egy költemény
sugallatos ereje, aki úgy érezheti, ho,gy, a
mű születése pillanatában klasszikus ertek
ké vált. Vállalva a jóslás kockázatát is.
ilyen értékként ünnepelhetjük Vas István No
vemberi helyzetkép című versét az Élet és
Irodalom karácsonyi számában. Az öregedés
fájó nosztalgtája. az emlékek torkot szorító
feltohilása. a belenyugvás lemondó s mégis
megrendítőenerős gesztusa mind jelen van e
nagyszerű versben, és együttes jelenlétük
avatja az utóbbi évek valóban kiemelkedő
művévé. Hasonlóan ..nagy" vers Csanádi Im
re Zuglói búbospacsirták-ja a Kortárs decem
beri számában. Ez is az emlékek és a je
len ütköztetésével ér el kütönteaes hatást,
arra figyelm"ztetve a civilizáció áldásaiba
feledkezett. sokszor pusztítva haladó embert,
hogy őrizze meg a tiszta dal szárnyalását
és értelmét.

Bizonyára sok vítát kavar még Csoóri Sán
dor és Sára Sándor filmnovellája, a Madé
falva, 1764 (megjelent a Tiszatáj decemberi
számában). Az azonban első olvasásra is vi
tathatatlan. hogv a két szerző, néhol a ké
pi látomás csábításának engedve ugyan, de
rendkívül érzékletesen és hitelesen idézi az
eszményekért való helytállás, a végső koc
kázatvállalás drámai alternatívaját.

Lékai László püspök, apostoli kormányzó
ajánlásával jelentette meg az Ecclesia Könyv
kiadó Szent-Gály Kata: Fény és vallomás 
Az imádság útja címü kötetét, melyben el
mélkedéseket, verssé forrósodó prózai val
lomásokat olvashatunk. Olyan nagy előképek

után, mint Teilhard de Chardin vagy Ernesto
Cardonal. természetesen nehéz újat vagy át
ütő erejűt mondani e rnüraíban, A szerzö
érdeméül mondjuk, hogy nem is akar Ver
sengeni a műra] klasszikusaíval. Inkább a
mtndennapt, az egyszerű hétköznapi életben
rejlő szépségeket és ima-alkalmakat tárja
elénk jó érzékkel. A Jászberényf ferences
templom történetéről szólva (a könyv ugyan
csak az Ecclesia gondozásában jelent meg)

Szántó Kondrádnak kitűnő alkalma nyílik
arra. hogy egy templom története tükrében
történelmi korok széles freskóját rajzolja
meg, a különböző erővonalak mentén újra
és újra meggyőzöen bizonyítva a hit szünte
Ién [eíenlétét. Még izgalmasabb lett volna a
m űve, ha bátrabban nyúl forráskutatások és
az ideológiatörténet Iegújabb eredménvethez.

A Gondolat Kiadó gazdag választékából ki
emelkedik a Szemtől szemben-sorozat két
ujabb kötete: Nemeskürty István a neves
olasz filmrendezőről, Felliniről. Karcsai Kul
csár István Louis Jouvet-ról, századunk zse
niális francia film- és színházművészéről írt
palvaképet. Dénes Zsófia, a magyar müvé
szeti élet nagy öregje Úgy, ahogy volt cím
mel folytatja előző memoárkötetét, a Szi
várványt. A remek tollal megrajzolt I?,ortrék
között Jászai Mari, Kassák Lajos, Erdos Re
née, Fekete István; Erdei Ferenc, Fesztv
Masa és mások egyéniségével találkozhatunk,
s a hiteles erővel felelevenített emlékek csak
ott halvánvodnak el kissé. ahol a szerzö
en"ed a pletykák és az intimkedés befo
lyáSának. Claude Royesszéiből ad váloga
tást a Kiadó A művészet szerelme címmel,
melyet hat könyvből állítottak össze. Az ön
kényes válogatásokkal és "megszerkesztett
séaeklcel" szemben támadó ellenérzéseinket
ez ~ egyszer lefegyverezte a mű egészének
szépsége, okossága és a kítűriö francia !TIű

kritikus elmés de nehol meglehetosen
szub íektív - vélekedése korok, eszmék és
művek összerüaaéseíről. Irodalmi csemegének
számít Stanislaw Lern lengyel sci-fi-írónak
Tudományos-fantasztikus irodalom és futuro
lógia című könyve. Megpróbálja kritikailag
feldolgozni napjaink világiro?almána~.,tu~o:
mányos-fantasztikus yonulataIt, a kul,?nboz~
bestseller-regények es tudományos ígénvü
művek témaköreit, tövökéoeít, a rendszerezés
és az eligazítás sz~ndék4val. Nagyarányú
munkája mindenképpen elismerést érdemel,
még ha sok megállapításával nem is értünk
egyet: teológiai feitegetései dilettáns érvek, a
kozmíkus teotoaíáról - vagy ahogy az író
nevezi az antíteológíkus teológiáról - szóló
eszmefuttatásat nemegyszer alapos melléfo
gások. Teilhard-ral foglalkozó sorai pedig
Teilhard gondolatainak nagyon felületes is
meretéről vallanak. Lem könvve azonban ta
lán az első komelv szintézisét ielenti a sci
fi irodalomnak, hibái és tévedései tehát a
kísérletezés és az eredeti vállalkozás szám
lájára frhatók.

Szerkesztőségünkhöz beküldött, külföldön
megjelent magyar nyelvű kiadványok:

A papi szolgálat, Dokumentumok, tanul
mányok. elmé'kedések (Opus Mystici Corpo
ris, Bécs, 1974), A zsinat után a papi szol
gátat értelmezése körül is megindult a pár
beszéd, Az 1971. évi római Püspöki Szinodus
hivatalos dokumentumot bocsattott közre a
papságról - ezzel indul e kitűnő kötet,
amely a német nvelvü területek püspökei
nek a papsággal kapcsolatos körlevelét is
tarratmazz» P' egy biblikus-dogmatikus alap
vetést. "Gy(fjteményÜnk célja olvassuk
egy helyen -, hogy ma, amikor a papi iden
titás kérdése vita tárgyává lett. a papi szol-
gálat értékelésének és szeretetének elmélyí
téséhez elmélkedési anvaeot nyúitson. Ebből

hadd emeljük ki külön is Y. Congar A lel
kipásztori magatartás néhány igaz törvénye
című kitűnő tanulmányát.

Veled is megtörténhetett volna. Sorsok és
vallomások (Róma. 1974), Isten állandóan ve
lünk van, kegyelmére míndíg támaszkodha
tunk - ezt hivatottak bizonyítani a nagyon
szép kiállitású könyv meglehetősen giccses,
szentimentális történetei. melvek közül így
csak egyik-másik érheti el különben nemes
célját,


