
Tájékozódás

A GONDOLAT KIADÓ Zsebkönyv-soroza
tának első darabjaként jelent meg Kéki
Béla esszéje, Az írás története, mely encik
lopédikus rövidséggel foglalja össze az írás
fej1ődésének hosszan tartó, 1;>onyolult folya
matát. Az ötezer éves múltra visszatekintő

jel- és betűtörténet bemutatásakor rámutat
a! kultúra és az írás terjesztésében fontos
szerepet játszó kereszténységre, az egyház
atyák, a szerzetesrendek és a laikus moz
galmak jelentőségére. Az Európai Antológia
Iegújabb kötete a Hahn István elöszavával,
tudós jegyzetei kíséretében Róma istenei
címmel, közzétett válogatás. A római állam
vallásokat és kultuszokat eredeti dokumen
tumaík, az ősi mttolögtáróí és ritusokról
fennmamdt szövegek alapján tsmertetí meg
az olvasóval. A kötet végén két keresztény
szerző, Firmicus Matemus apologeta és Pru
dentius hitvédő költő (IV. sz.) írásainak
egy-egy részletét is megtalaljuk. KÁr. hogy
a gyűjteménY összeállítója nem idézett töb
bet és bővebben a rendelkezésre álló gaz
dag őskeresztény irodalomból.

A kiadó méltán népszerű Nagy Magyar
Irók sorozatában jelent meg Julo"" Viktor
terjedelmes esszéje Csokonai Vítéz Mihály
ról. Nemcsak a hányatott sorsú poéta élet
pályáját rajzolja meg benne, hanem az ed
dig a nagyközönség számára kevésbé is
mert adatokat is feldolgozza, kitűnő elem
zést ad Csokonai filozófiai gondolkodásáról,
világképéről és élvezetes irodalomtörténeti
~sszehasonlftást a róla szóló véleményekböí,
Ismét tartozást rótt le a :Gondolat Gilbert
Ryle világhírű angol filozófus könyvével,
amely A szellem fogalma címet viseli. MŰ

ve a tudás, a tapasztalás, az önismeret és
a cselekvés psztchológíaí motívácíóít, szel
lemi mozgatö, rugöít tárja föl magas szín
vonalon, közérthetően.

A könyvújdonságok közül két verseskö
tetre hívjuk fel a figyelmet. Bárdosi Né
meth János A lélek lángjai című kötetéből

egy változatlan,' szilárd etik:a1 tartású, a
, szépségért lelkesedni tudó és a nemes esz

ményeket áldozatosan őrző költő arca 'tekint
a világra, melyet szereme a maga képére
és hasonlatosságára formálni. Kálnokv Lász
ló /!Izerenád címmel állftott össze ~~ép an
tológiát a világirodalom szerelmes versei
nek legjavából. E válogatás azért is tanul
ságos olvasmány, mert egy műfordítói möd
szer és' egyéniség szinte végérvényesen be
rendezett műhelyébe nyílik alkalmunk be
pillantani.

Századunk egYik. legizgalmasabb, ma sem
kellőképpen ismert és méltányolt gondoíko
dója volt Fülep Lajo!l, akit még a szűkeb

ben vett szakmai közvélemény is inkább
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csak a müvészeteörténészek közé sorol, ho
lott sokkal egyetemesebb és jelentősebb gon
dolkodó volt, a Lukács Györgyök, Németh
Lászlók nívóján. A Magyar Tudományos
Akadémia Fülep Lajos születésének kilenc
venedik évfordulóján emlékülést rendezett,
melven néhány igen színvonaias előadás

'(Csürös Miklós, Vekerdi József) -és Illyés
Gyula vallomásos eI;.ejű emlékezése idézte
e valóban jelentős éíetrnüvet, melynek ta
nulságadt nagyon is érdemes volna minél
szélesebb körben publikálni. (Milyen érde
kes és figyelemre méltó gondolata volt pél
dául Fülep Lajosnak, hogy egy Népi Műve

Iődésí Intézet megindítását szerette volna
kezdeményezní, meiynek szervezésén Illyés
Gyula, Németh' László .és mások ~ buzgólkod
talk, professzorai pedig Szabó Lőrinc, Veres

. Péter, Tamási Aron, Szabó'Zoltán, Boldizsár
Iván, Németh László, Cs. Szabó László, Ke
resztury Dezső és maga nlyés lettek volna!
(Valóban élete végéig egyfajta "talajfölötti
ség" jellemezte F41ep Lajost, akinek legen
dás életművét érdemes volna már teljes
arányaiban is megísmemí.)

Szerkesztőségünkhöz beküldött, kü!földön
megjelent magyar' nyelvü kiadványok:

Xavier Léon-Dufour: Biblikus teológiai
szótár. (A magyar kiadás szerkesztöí : Sza
bó Ferenc és Nagy Ferenc. Róma, 1974) Ed
dig tizenkét nyervre fordították le ezt a
páratlan' sikerű művet, melyből csak rran
cía nyelven több mínt százezer fogY9tt et,
"Űsét" éppen harminc esztendeje készítette
el P. Xavier Léon-Dufour egy Missel bib
lique formájában, s ennek munkátataí köz
ben ébredt rá, milyen nagy szükség lenne
egy bibliához vezérlő kalauzra. Ennek E/.
szándéknak megvarösulasa ez a kitűnő mun
ka, mely már a biblikus teológia' távlatá
ban fogant, s nem egyszerűen a szentírás
által használt kifejezésekben igazít el, ha
nem a modem ember szemszögéből közelit
a tradicionális iglliZSágokhoz. A rendkivül
tömör, érzékletes szöveg bizonyára nagy ne
hézségek elé állftotta a magyar forditógár
dát (érdemes név szerínt is megjegyeznünk
őket, mert kitűnő munkát végeztek: Kar
dos Klára, Nagy Ferehc, Puskely Mária,
Szabó Ferenc, Tóth Mihály, Wöllner Fri
gyes) , s nyorndad előkészítőit is (Polgár
Lászlót és Puskely Máriát). A munka orosz
lánrészét természetesen a két szerkesztő

vállalta, s közös> fáradozásuk eredménye
képpen szép köntösben és az eredetihez
méltó fordításban vehetjük kezünkbe a Xa
vier Léon-Dufour szerkesztette 'alapvető
munkát,

Az Anyanyelvi Konferenci.a Védnökségé
nek Tájékoztatója, a Nyelvünk es Kultú
ránk 17. száma különösen azoknak a kül
földön élő magyar családoknak ad nagy se
gítséget, amelyek szeretnék gyermekeiket
rend~zeres anyanyelvi oktatásban részesíteni.
Az ötletes, játékos nyelvi gyakorlatok nagy
segítséget nyújthatnak ebben. l!:rdekes szem
pontokat vet fel Olvasónaplójában Béládi
MiklÓS három, külföldön megjelent magyar
kötet kapcsán.


