
Tájékozódás

BORSOS MIKLOS KERTJE

A tihanyi múzeumban állította ki Borsos
Miklós "A kert" címmel összefoglalt gra
fikáit, néhány év Balaton-parti termését. A
rajzok ihlető forrása a müvész tihanyi há
zának kertje, melyet a tévéböl, a vele ké
szített interjú kapcsán, Borsos Miklós ön
életrajzi könyvéből, valamint feleségének a
kertápolásról. gondozásról szóló munkájából
már egy ország ismer. Mi minden is e kert!
Ahonnan nemcsak visszanézni, hanem előre

tekinteni is lehet: a Múzsák otthona, ahol
a zene - időnként Immaramuzsikálások hang
jai, vagy a müvész elragadtatott hegedüsző

lója csendül föl - és az irodalom - Németh
László, Illyés Gyula, a Szedő fivérek, Déry
Tibor gyakori vendégek voltak itt - talál
kozik egymással, ahol barátság és szerelern
szövődík, vagy tartatik meg. A müvészí al·,
kotótevékenység színheíye, képzőművész mü
hely, ahol szobrok, illusztrációk, kispfasztí
kák, domborítások születriek ; gondolatok röp
pennek fel s halnak el, indulatok sistereg
nek s üszkösödnek el a természet korrtgáló
és szépítő hatása alatt. Mert a természet, ki
vált az ilyen művészíen rendben tartott, em
berire rendezett, nagy mérce, csöndjének.
harmóniájának és tisztaságának tanításait meg
kell fogadni.

A grafikák ezekhez a tanításokhoz emel
kednek fel; a "műveljük kertjeinket" bölcs
belátása a "műveljük szellemünket" morális
tételével egészül kí s válik hítteremtő, belső

nyugalmat. tartást kölcsönző életszemléletté
e fenséget, derűt és emberséges örömöt su
gárzó lapokon. A görög vázák és díszítmé
nyek, a római falfestmények tógás-kotur
nusos alakjai szöknek át Borsos Miklós kert
jébe, hogy pihenjenek egy kicsit, olvassanak
néhány hangulatos verset vagy elbűvölő zenét
hallgassanak, miközben halkan, suttogva
klasszikus eredetükről csevegnek ebben a
valóságos térrel határolt, de végül is időtlen

-időtálló környezetben. Mintha a művész azt
hírdetné, hogy lehet, mí nem élünk soká,
változunk s már nem vagyunk azonosak
tegnapi magunkkal sem, lehet, hogy hama
rosan elköltözünk innen és emlékünk is
kivész az emlékezetből - de a Kert, Uram
isten, te tudod, a Kert míndíg megmarad,
a Kert örök.

*
A GONDOLAT KIADO EI ne Iopd a lé

niát címmel jelentette meg Dénes Zsófia.
emlékezéseinek újabb kötetét. Az írönö fe
ledhetetlen útiélményeit, személyes találkQ
zásaít, meditációit írja meg híres emberek-

kel. családja s gyermekkora múltjával. A
televíziónak adott interjújában bevallja, hogy
neki nem adatott meg az, ami másoknak,
az élet nehézségein, küzdelmeín nem a val-
lás segítette át, mert rnínt említi
"engem voltalriánus szüíök neveltek". de a
"müvészet örök szépségében hiszek".

A KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat
(H-1389 Budapest, Pf. 149) bővítette szolgál
tatásait: ezentúl valamennyi mag~arországi

egyházi kiadvány beszerzését is vállalja. ha.
ki-ki érdeklődési köre szerínt megrendeléssel
fordul a váüalathoz, Ajánlatai között szere
pelnek a Szent István Társulat, az Ecclesia,
e. Református Sajtóosztály, a M. I. O. K.,
a Szabadegyházak Tanácsa és az Unttárius
Egyház által megjelentetett és forgalmazott
kiadványok.

*
SZERKESZTŰSÉGűNKHöZ BEKÜLDÖTT,
KűLFöLDÖN MEGJELENT MAGYAR NYEL
VŰ KöNYVEKRŰL:

A nyugati magyar emigrációnak kétség
telenül kiemelkedő egyénisége Tüz Tamás.
Aranyrét utca címü verseskönyvében ismét
új irányba tágította költészetét. Már a "Jelen
voltam" komoly meglepetést jelentett, hiszen
a költő ebben szinte magától értetődő termé
szetességgel asszímüálea, szívta fel lírájába
a modern irodalom legkarakteriszikusabb tö
rekvéseit. Képei a végsőkig csupaszokká vál
tak, a kifejezés pontossága és fegyelme ked
véért lemondott a leírások bőségéről és pom
pájáról. Az "Aranyrét utca" újabb lépés ezen
az úton. Igaz. a versek megint ornamentiku
sabbak, teltebbek. de ez természetes. hiszen
a költő régvolt gyermekkorát idézi vissza.
s azt az örök gyerekséget igyekszik minél
plasztikusabban ábrázolni. ami minden ember
lelkében ott él, titkon, eltemetve, de amely
- mint a világirodalom nagy példái mu
tatják - újra meg újra a felszínre tör.
hogy reménnyel és bizakodással ajándékoz
za meg birtoklóját. Ezek a nemes érzések
sugározzák be Tűz Tamás Iegújabb kötetét.
mely egy lélek történetének első állomásai
ról és mai fájdalmairól. nosztalgtáí ról ad
hírt, s annak bizonysága. hogy az emigrá
cióban is létezik egy virtuális anyaország.
melyet ki-ki szívébe írva őriz, s az igazak
- mínt Tűz Tamás is - híven sáfárkód
nak jelenvaló emlékeivel.

Fáy Ferenc: Kövület címü kötete újabb,
jelentékeny állomása a mind magasabbra
ívelő költői pályának. A könyv középpont
jában a lapunkban megjelent Keresztút című

ciklus áll. mely Fáynak egyik legszebb, de
az egyetemes magyar Iírának is maradandó
remektése. A költő nem hódolt be divatos
hóbortoknak és írányzatoknak, hanem költé-
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szetünk legnemesebb hagyományait követve
gyúrja anyagát; bármilyen legyen is ver
seinek matéríaja, kezében mínden képlé
kennyé, engedelmessé váÚk. Innen kifejezé
sének könnyedsége és eleganciája, mondani
valójának tágassága és egyetemessége, képei
nek meghökkentő szuggesztívítása és méíy
sége, Bármelyik versét lapozzuk is fel,
mindegyikből megcsap a személyes vallomás
hitele, őszintesége. Fájdalmas, keserű és ki
ábrándult Világában ritkán gyúlnak ki az
öröm lámpásai, legfeljebb egy-egy mécses
tétova fénye világitja be emlékeinek és vá
gyainak birodalmát. De ezt a parányi fényt
elkötelezett szenvedéllyel óvja-védi a Világ
elől, s igyekszik lelkének egyre mélyebb
köreibe rejteni. Az emigrációban oly gyak
ran burjánzó dilettantizmus és szemfényvesz
tés dokumentumai között jóleső érzés ilyen
egységes anyagból gyúrt, szikrázóan kemény,
feszes vonalakkal rajzolt költői Világgal ta
lálkozni.

Major-Zala Lajos: Falak mögtil falak mögé.
Az alcíme szerint ,,56 levelet" tartalmazó
kis kötet voltaképp fájdalmas kiáltás. A
huszadik század embere sOk bűnt követett
el önmaga és általában az élet ellen. Major
-Zala, a törékeny verset igyekszik szembe
szegezní a halállal és a szenvedéssel. Ahogy
a kiszolgáltatott és magára hagyott ember
1s szinte csupaszon, pőrén várta végzetét.

ZSINATUTÁNI ];:RTELMEZÖ KISSzorAR
A-Z-IG

TOLERANCIA. (A latinban: tolerare
= tűrni tolerantia = képesség vala
mit eltdrni.) Mások meggyőződésének
tiszteletben tartása, saját meggyőződé

sünk fenntartásával. Újkori fogalom; ré
gebben ui. a toleranciát hitközönyként
értelmezték. A vallási harcok vérözöne
és negatív eredményei (a kölcsönös gyű

lölet elhatalmasodása) késztették előbb a
világosabb elméket, később az egész ke
resztény társadalmat, hogy egyetemesen
elfogadja a tolerancia elvét. Pluralista
társadalom csak kölcsönös tolerancia
alapján állhat fenn. A hivatalos egy
ház első ízben a zsinaton tett hitet a
tolerancia köteleSsé~ mellett. (Fő,leg a
Vallásszabadság-nyilatkozatban, de az
ökumenizmusról és a nem' keresztény
vallásokról kiadott zsinati okmányok
ban is.) A toleranciával egyáltalán nem
ellenkezik saját meggyőződésünk nyílt
megvallása és a "keresztény tanúság
tétel". EllenJkJezik viszont egyik véglet
ben a szeretetlen megkülönböztetés,
másik vég1etben az elvtelen megalku
vás.
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úgy teszi Major-Zala Lajos is egyre esz
köztelenebbé a verset. Egy-egy állóképpel,
látszólag funkció nélkül való szövat, szándé
kosan abszurd leírással ér el hatást, kész
teti állásfoglalásra, együttgondolkodásra olva
sóját. Néhol nehéz követni képeinek jelen
téstartalmát, másutt túlságosan is "megcsa
varja" a kifejezés módját, de hatásos, izgal
mas, amit mondani akar, s rokonszenves,
vonzó az az emberi tartás, ahogy ezt el
mondja.

Szirmai Endre: Szirmal Károly mdveinek
bibliográfiája. A világszerte egyre gyarapodó
Szirmai-archívumok és a versolvasó irodalom
barátok is bizonyára örömmel fogadják az
újabb publikációt, mely szerves kíegészítö
je a Szirmai-hagyaték eddig megjelent köte
teinek, kivált "A magányos órtasv-nak. A
kötet beosztása: előbb felsorolja az önálló
köteteket· s az ezekhez tartozó válogatott
kritikák lelőhelyét, majd rendkivül alapos.
feldolgozás alapján ismerteti a müraíok rész
letes leírását, az antológiákban megjelent
satrmaí-müvek jegyzékét, a róla .szótö szak
és szépírodalmí alkotások teljes cfmlistáját,
a fordítások jegyzékét s egy nagyon gondos
"hiány-listát", mely az anyag lezárása után
megjelent szép számú adatot rendszerezi.
Szép munka, s tiszteletet parancsol a vi
lághírű tudós-irodalmár, szírmaí, Endre, apja
emléke iránti hűséges alázata..

TB.ADlCIÖ, TRADICIONALIZMUS. (A
latinban: tradere = átadni; traditio =
hagyomány.) Egyházi nyelven tradíción
az egyházi hagyományt értjük. Ez a
hagyomány lehet "szenthagyomány": így
nevezzük azt a keresztény tanítást, mely
az apostolokig nyúlik vissza, és a ke
resztény "kerigmával", azaz hit-letére
ménnyel azonos (értelmezését lásd ot.t).
Ezen a hitbeli hagyományon kívül, az
egyház kétezer éves történelme során,
számos "történelmi hagyomány" is ki
alakult. Ezek az egyház fejlődésével

párhuzamosan természetesen módosul
hatnak, aggiornálódhatnak, és új hagyo
mányok is még kialakulhatnak. A tra
dicíonalízmus, illetve ennek az iránynak
képviselői: a tradicionalisták zsinatutáni
nyelvhasználatban azok, akik az említett
"történelmi hagyományok" változatlan
megőrzését követelik, ellentétben a "re
formistákkal" (Lásd ott l). Amint a re
formizmusnak is vannak túlzói, úgy a
tradicionalizmusnak is vannak megszál
lottjai, akik már a zsinatot sem haj
landók elfogadni. (Lásd az Integrizmus
címszónál is!)


