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alkotásokat teremteni, ezt
különösen szép ítlusztrá
persze nem meglepetés,
Mühely a külhoni ma
nyomott, tipograrízált ki-

szerü müvészetí
bizonyítja a lap
cíós anyaga. (Ez
hiszen a Magyar
gyarság legszebben
adványa.)

A Szorgálat 29. száma "Keresztény életfor
mák" összefoglaló eimmel jelent meg, s e
köré a kérdés köré csoportosítja tematikus
c.kkeít. Rendkívüi Időszerű és jelentős kér
dést taglal áttetsző világossággal Karl Rah
ner "Az Egyház együttes megvalósítasa" címü
tanulmányában. A világiak papsigának a zsi
naton oly nagy súüyat felvetődő kérdéséról

ír sajátos fekvésben, sok rnegszívtelendö gon
dola.ot, ötletet adva. Izgalmas Németh József
"Egy teljesebb emberi élet struktúrái" címü
tanulmánya is, me.yben a szerző a mai em
ber istenkeresésének és Istenre taláiásának
mudclljét rajzolja föl.

Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez (Prugg
Vertag Eisenstadt, 1976). Mi a hit? Mi a ke
gyelem? Mi a szeretet? - ezek köré a kulcs
fontosságú kérdések köré épül e szeszélyes
szcrkezetű, míridvégtg érdekes, sok új gon
dolatot tartalmazó könyv. Különösen hasznos
~ míridennapí lelkipásztori murikában tevé
kenvkedöknek a "Kell-e hirdetni az örömhírt
és hogyan?" című fejezet, a rttkaságok iránt
érdeklődő olvasó pedig színte lebilincselve
ismerkedhet meg a japánok Szüz Mária kul
tuszaval.
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A GONDOLAT KIADO újdonságai közül
emUtést érdemel A szép emberi környezet
címü díszes kíáltítású, albumszerü kiad
vány, amely Pogány Frigyes tudóst, oktat6i
és építészt életpályájának reprezentatív ösz
szegezese. Munkája a modern embernek táj
hoz, lakóhelyhez, archttektúrához való vi
szonyát taglalja, a szépség és a funkció, a
látvány és a célszerüség szempontjainak ér
vényesülését mutatja be az építészetben. a
müví környezet kialakításában, szarnos esz
tétikai, müvészetfllozófiai és szocíográüaí
problémát reszegerve. A könyvnek tetemes
részét illusztrációk adják, köztük több
templom külső és belső ábrázolása - j61
lehet kevés a hazai vonatkozású anyag; és
szívesen láttunk volna néhány magyar
templomot is a kötetben -, mindenütt ala
pos magyarázattal, [egyzetanyaggal. A szer
ző gótika-elemzése külön telitalálat. Hiá
nyoltuk azonban a gazdag szakirodalomból
többek között Robert Maguire és Keith
Murray alapvető müvének, a Modern chur
ches of the world-nek (1965), valamint
Reyner Banham Guide to Modern Archi
tec.ure (1962) címü munkájának feldolgo
zását, amelyek nyilván újabb gondolatok
kal egészítették volna ki Pogány Frigyes
értő, tanulságos vízsgéíödását.

Tájékozódás

Tüskés Tibornak több új könyve
jelent meg, legutóbb Versről versre círnű

müelemzés-kötete a Tankönyvkiadónál. A
verselemzés szép hagyományait folytatja
ebben. Azt az utat járja, melyet a Nyu
gat nagyjai alapoztak meg, s amelyet a
kLilönböző Miért szép r-kötetek Iegsíke
rültebb elemzései széiesitettek tovább. Tüs
kés Tibor szuverén ítélettel, ízléssel közele
dik századunk irodalmához, s abból jó né
hány maradandó költői arcon lel eddig is
meretlen, vagy homályban levő vonásokat.
Ady, Babits, T'ót.h Arpád, Füst Milán, Rad
nóti, József Attila, Szabó Lőrinc és Illyés
Gyula. tehát az igazi nagy klasszikusok
mellett részben vonzódásának parancsát
követve - Pilinszky János, Csorba Győző,

Nagy László és Fodor András egy-egy jel
lemző versét elemzi, minden esetben a tel
jes irodalmi háttér nélkülözhetetlen össze
füGgéseiben, de a műaücotás egyedi voltá
nak minden összetevőjét kibontva. Különö
sen sikerült darabja a kötetnek Juhász
Gyuia Tápai lagzijának elemzése. Csak
örülhetünk, hogy Tüskés Tibor olyan sze
mérrnes, sokszor visszahúzódó alkotókat is,
mint Csorba Győző vagy Fodor András,
méltó módon értékel, s helyesen jelöli ki
kölőí helyüket mai irodalmunk fő vonula
tában. Érdekes, színes, néhol költői magas
latokba szárnyaló könyvét a vers barátai
és a tanárok forgat ják majd a legtöbb gyö
nyörűséggel,

Szeplőtelen ének címmel jelent meg a
győri Kassá k Kollégium antológíája, mely
ben költők, elbeszélők és grafikusok szö
vetkeztek Kassák nevében és szellemében,
ami - mint Kormos István, a kötet lek
tora írja bevezetésében - "hagyomány lett
abban a városban, ahol múlt s jelen kö
zösen fordul a jövőbe". Ez esetben talán
nem is a kötet irodalmi jelentősége a per
döntő bár több vonzó, tehetséges arc
sejlik föl benne -, hanem az a tény, hogy
Kassák Lajos szellemisége, nyítt, becsületes
és míridíg az igazságra törő alkotói mér
céjéhez igazodnak a legfiatalabb író és fes
tő pályakezdők. Jó példát választottak.

Szerkesztőségünkhöz beküldött, külföldön
megjelent magyar nyeívű kiadványok:

Magyar Mühely 49. Csak tisztelni lehet a
párizsi kör szívós makacsságát, ahogy a
szó és a szöveg kizárólagos becsületét vé
delmezi. A folyóirat új számának ilyen jel
legű. legszélsőségesebb darabjait kétségtele
nül Papp Tibor szövegeí reprezentálják.
Rendkívül izgalmas, emberi hitelével is el
mélyedésre késztető olvasmány Vitéz György
Missa agnostíca című verse. Hogy a mate
matika segitségével is lehet tiszta, élmény-


