
Tájékozódás

Évről évre a magyar könyv legnagyobb
ünnepe az ünnepi Könyvhét. A rnűvek

gazdag választékából olykor nehéz kiemelni
a Iegértékesebbeket, időt állókat. Ezúttal
néhány verseskönyvre hivjuk fel a költé
szet barátainak figyelmét. Nadányi Zoltán
válogatott verseinek gyűjteménye Körmenet
címmel jelent meg a Szépirodalmi Könyv
kiadónál lánya válogatásában és előszavá

val. Erről a halk, elegánsan verselő poétá
ról érdeménél kevesebb szö esik, e kötet
majd bizonyára hozzásegítí, hogy elfoglalja
méltó helyét a század Irodalmában. - Ta
káts Gyula: Száz nap a hegyen (Szépíro
dalmi) cimű kötete a költő lirájának to
vábbí elmélyüléséröl, Intellektuallzálódásá
ról ad hírt, A kor súlyos problémáira ke
resi a választ, s e nem könnyü útjára
Igyekszik mínden olvasóját magával vinni.
A kötet második részében felfénylenek a
régi idill szép színeí, s két záró ciklusának
verseiben ismét a legsajátabb világába, a
harmónia és a szépség birodalmába kalau
zol. - Galambosi László ötödik kötetében,
a Bárány és holló-ban (Szépirodalmi) a re
alitás és a szürrealizmus sajátos költői öt
vözetét figyelhet jük meg. Ebben a váloga
tásban ls elsősorban az idilli színek, a
folyton győzedelmeskedő szépség és humá
num emlékezetes vallomását őrizzük ma
radandó emlékként. - Csukás István: lma
a vadevezósökért (Szépirodalmi) című köte
te a nyugtalan ifjúság jobbat akaró és a
szivek tisztulását sürgető türelmetlenségé
nek néhol zabolátlan, máshol valósággal
tisztító üzenete.

Az irodalmi élet egyik elrejtett, de jelen
tős eseménye az a beszélgetés, melyet az
:elet és Irodalom 1975. április 29-1 számá
ban folytatott Erki Edit Sótér Istvánnal, a
kitűnő íróval és irodalomtudóssal, aki a
Magyar Irók Szövetsége Kritikai Szakosztá
lyának elnöke ls. A beszélgetés címe nem
véletlenül: Sok kritikus - kevés kritika, a
professzor ugyanis teljes joggal jelenti ki,
hogy manapság alig beszélhetünk rendszeres
kritikai életről. Vannak kritikusok, de na
gyon fontos művekről alig esik említés,
vagyegyszerűen teljesen emlitetlenül ma
radnak. A másik nagy hiba Sőtér István
véleménye szerírit, hogya kritikusok nem
szeretettel közelednek a miivekhez, holott
- mínt mondja -: "a kritikusnak szeret
nie kell azt az Irodalmat( amlről- ír s még
hibáztatásainak ls megértésbö! kell' fakad
niuk". A kritikát - mint morálís tényezőt

ma alig néhányan valósítják meg. "A ma
élő legjobb kritikusok közül például Illés
Endre számára a kritika ugyanolyan elem
ző, müvészí, s6t moralista fel'a~tot jelen-

tett - olvashatjuk a továbbiakban -, mínt
akármelyik novellájának megalkotása
Rónay György pedig költészetében ugyan
azt a tísztaságot és érzékenységet nyújtja,
mínt remek olvasónaplóiban, melyek az
utóbbi évek Oly" pontos krrtikat felismeré
seiben, megfigyeléseiben , bővelkednek." Hogy
Sőtér István jól taPlntja ki a kritika ba
jait, azt a beszélgetés után megjelent iro
nizáló tiltakozások is igazolhatják.

Szenzációnak is nevezhetjük Horváth Já
nos tanulmányát az Irodalomtörténeti Köz
lemények most megjelent elmúlt évi 5.
számában. (Az Akadémiai Könyvkiadó fo
lyóiratait általában az jellemzi, hogy önma
guk után kuüognak.) A kitűnő tudós Ja
nus Pannonius ismeretlen verseire buk
kant a Sevillai-kódexben. Ezeket mutatja
be részletes szövegkrttíkával és kitűnő for
dításokban (ezek között talán Kurcz Agnes
és Jelenits István munkái a legszebbek).
Ugyanebben a számban olvashatjuk Kun
szery Gyula posztumusz tanulmányat a
himnusz-költészetben fellelhető Himfy-nyo
mokról.

Mint a kötéltáncosok ezt a nagyon
jellemző cimet írta új kötete fölé Zelk
Zoltán (Szépirodalmi Könyvkiadó). Az öre
gedő ember csendes nosztalgíájával, de a
betegségeken is győzedelmeskedő, töretlen
elhivatottsággal veszi számba a világ jelen
ségeit, s színte koppanó egyszerűséggel

rendkivül gazdag, szép tenyészetet varázsol
maga köré.

Minden eddiginél teljesebb gyűjteméIUlyel

jelentkezett Jékely Zoltán. Az idósárkány
hoz cimű kötetében több mínt negyvenéves
költői pályájából kapunk izelitőt a tünemé
nyes indulástól egészen a legúj,abb, kar
cos, szenvedélyes versekíg, melyek azt bí
zonyítják, hogy ez a tündéri alakváltoza
tokra képes poéta még további meglepeté
seket tartogat (Szépirodalmi).

Csanádi Imre összegyűjtött verseit a Mag
vető Könyvkiadó jelentette meg. Az ujabb
magyar, költészet egyik legizgalmasabb alak
ja meg-megújuló harcot viv a költészet
múzsájával, s ebben az elhatlgatásokkal,
válságokkal szabdalt küzdelemben kovácsol
ta egyre teljesebbre, egyre tökéletesebbé
fegyverzetét, mely ma már a legjobbak kö
zé emeli őt.

Tóth Endre szerkesztésében, kitűnő válo
gatásával és Julow Viktor lényeglátó elő

szavával jelent meg az 1944-ben tragikus
körülmények között elhunyt költ6 és grafi
kus művész Mata János Megnóttem címü
kötete, melynek előállítását az Alföldi
Nyomda dolgozói társadalmi munkában 'vat
lalták. Valóban derékba tört pálya volt a
nagy tehetségű Mata Jánosé, de így torzó
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voltában is érdemes az újrafelfedezésre, s
csak köszönettel és elismeréssel rnéltathat
juk e kései kötet mínden közreműködőjé

nek nevét, hogy alkalmunk nyílhatott lfrí
kusi pályája megismerésére.

A Gondolat Könyvkiadó könyvheti újdon
ságai közül jelentős kiadványnak számit a
Zsebenciklopédia, melyet a szerkesztők az
egyetemes tudományo, művelődés-, és gaz
daságtörténet rövid összefoglalásaként nyüj
tanak át az otvasónak. A míní-Iexíkon
szamos előnye mellett - ilyen többek kö
zött az adatok áttekinthető felsorolása,
amely új összefüggések és megvílágítások
sorára vezeti rá az érdeklődőt - nem fe
ledkezhetünk meg a vállalkozás buktatóiról :
az elnagyoltság, a leegyszerűsítés, a válo
gatás okozta aíul-, illetve félígínformáltság
ról. Különösen szembetűnő ez a Vallás ..•
fejezetben, ahol még csak említést sem
nyer, hogy volt egy II. vatikáni zsinat, vi
szont sok míriden, többé-kevésbé idejétmúlt
megállapitás szerepel. Ugyanezt mondhat
juk el a Filozófia fejezetről is, ahol hiába
keressük sok más társával együtt Teilhard
de Chardin nevét, a szócikkek pedig nem
egy esetben olyan magyarázatokkal szol
gálnak, amelyek nem felelnek meg az en
ciklopédiáktól elvárt mindenoldalú, nyitott
érveléseknek. A Kiadó új sorozata, a Ma
gyar Históriák eléggé nem dicsérhető kez
deményezés a magyar történelem népszerű

megismertetésére, századok társadalmi fo
lyamatainak oívasmányos feldolgozására.. Az
első kötet Tóth István munkája, A rómaiak
Magyarországon élvezetes stílusban, de
ugyanakkor szakszertlen mutatja be az
egykori római tartomány, Pannonia életét,
s elénk tárja ennek megmaradt és féltve
óvott építészeti s egyéb emlékeinek törté
netét. A második kötet Péter Katalin. ki
tűnő müve, A magyar romlásnak századá
ban, amely a Mohács utáni idők vészter
hes történeimét vázolja Bethlen Gábortól
zrínyí Miklós haláláig.

A meglehetősen súlyos gondokkal küzdc5
középiskólat irodalomoktatásnak, de a mín
dig könnyebb irányban tájékozódni rest
szellem tunyaságának is része van abban,
hogy régi irodalmunk lassan kiesik az íz
lés szűrőjén, Hogy ennek mílyen felmér
hetetlen erkölcsi és .szellemi kárai vannak,
arról eleget olvashatunk. );:pp ezért igen je
lentc5s az a kezdeményezés, melyet a Kor
társ fc5szerkesztője karolt fel, amikor a
márciusi számtól folyamatosan közli W
(eöres) S (ándor) mester antológ111ját, meíy
ben a kittlnc5 költc5 - sokszor a maga 01-
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vasatában - újra felfedezteti velünk a ré
gi magyar irodalom elfeledett szépségeít,
Izeít,

Regényirocialmunk gazdagodását jelzi az
elmúlt hónapok egyik legérdekesebb regé,
nye. Spiró György Kerengő-je, mely a bűn

ügyi regény eszközeit elegyítí a történeti
próza módszerével, s ebből a vegyüéltből 
már-már egy kulcsregény attitűdjével (hiszen
Ady életének egy epizódját dolgozza fel)
- .azt a tanulságot bontja ki, hogy önma
gunkat mínden nehézség, mínden ellenállás
közben is vállalnunk kell, sőt a lehetősé

gek szerrnt ki is kell teljesítenünk adott
ságainkat - még az ellenérzéseket, meg
vetést is vállalva,

"Legfőbb ideje fellázadnunk a tévé ellen"
mondja a Réalités című lapnak adott nyi
Iatkozatában McLuhan, aki már két évtize
de hirdeti a "Gutenberg galaxis" felbomlá
sát, s azt, hogy az új tömegközlésí tech
nológiák veszélyt jelentenek az emberiség
ellen. (A beszélgetés telj es szövegét a Ma
gyarország március 9-i számában olvashat
j uk.) Bár a professzor látomásai néhol ta
lán túlságosan is drámaiak, azért nem árt
komolyan elgondolkodni azon, vajon a fej
lődés csábításainak engedve nem mon
dunk-e le túl könnyen a magunk kitelje
sítésének kockázatáról,

Szerkesztőségünkhöz beküldött, külföldön
megjelent magyar nyelvü kiadványok:

A 'szeretet köré építi 24. számát a Szol
gálat. Nemeshegyi Péter veti fel a kérdést
a bevezető tanulmányban: Mi a szeretet?,
s a rendkívül gazdag anyágú tematikus
szám írásai szinte minden lehetséges ol
dalról körbejárják a kérdést. Különösen iz
galmas Karl Rahner Az átvert szívü Em-
ber című írásának fordítása. .

A Mérleg ez evi első számában kezdi
meg a Római Klub kérdéseire érkezett vá
laszok közlését. Mint ismeretes, 1972-tc51 fo
lyik a vita, vajon valóban meg kell-e ál
lítani a gazdasági élet fejlödését ahhoz,
hogy az emberiség fennmaradjon. Döpfner
bíboros írásának nem véletlenül ez II címe:
Az emberiség jövc5je és az emberhez méltó
élet feltételei holnap. Ez a tanulmány ar
ra figyelmeztet, hogy egyházunk új és új
kihívásokkal találja magát szemben, s azok
ra míndíg az adekvát választ kell megad
nia, - Meglepc5en gyarló írást közöl a lap
korunk keresztény irodalmáról. Jelentc5s ér
tékekröl nem vesz tudomást a tanulmány
szerzöje, másokat pedig másodlagos jegyek
szerint értelmez kereszténynek.


