
Esti sugárkoszorú címmel jelent mea
Kállai Ferenc lemeze. Adhatta volna
neki ezt a cimet is: a Nyugat-korszak
költői, hiszen egy-egy remekül elmon
dott Arany- és' Vajda-vers kivételé
vel Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Ar
pád, Juhász Gyula, Füst Milán, Szabé
Lőrinc és Illyés Gyula költeményeit tol
mácsolja. Apáink és nagyapáink számára
e költészet még a felfedezések izgalmát
kínálta. Kállai Ferenc már mint klasz
8zikus korszak te.rmékeihez közeledik
hozzájuk, s nemes egyszerűséggel, pátosz
nélkül, mégis forrón, átélve és megélve
mondja el líránk második aranykorának
maradandó remekeit, közöttük az Esti
kérdést és a Hajnali részegséget.

Juhász Ferenc. Ezt a lakonikus. de a
költészet barátainak mégis sokat mondó
címet viseli az a lemez. melyen a költő

maga mondja el verseit. (A kiadvány
ötvenéves születésnapja tiszteletére ké
szült. tehát egykor majd izgalmas kor-

Tájékozódás

H1RONK A VILAGBAN. A cím nem egé
szen pontos, hiszen rövid ismertetésünk ke
retében Gisbert Kranz Lexikon der chris~

Uchen Weltliteratur (Herder 19781 eímü
könyvér/51 szólnánk, annak is elsősorban a
magyar vonatkozásaíröt,
Mindenekelőtt ennek a kivételesen jelen

t/ls münek a felépítésérlfl. Bevezet/5 fejezeté
ben a "keresztény irodalom" fogaimét
igyekszik körüthatárotní a szerzö, l!:rezhet/5en
köi/5dik Claudelék nagy nemzedékéhez, mely
újra tekintéllyel telítette e fogalmat, s ke
vésbé figyel azokra a kritikaI és önkritikai
megjegyzésekre, melyeket az úgynevezett
neokatolikus mozgalom írói nálunk is, Eu
rópában is tettek leszilkit/5 értelmezésével
kápcsolatban. Gisbert Kranz kissé kevéSbé
nagyvonalú, mint Sík Séndor volt Vigilia
-beli emlékezetes tanulmányában, s kissé
kevésbé szkeptikus, mint az újabb szakiro
dalom legjelentősebb tanulmányainak írói,
akik egységesen a neokatolikus irodalom
végér/51 saötnak,

A következő fejezetben a keresztény
irodalom századair61 olvashatunk összefog
lalást, korszakok és nyelvterületek szerínt,
Először a kezdetektől a huszadik századig
vázolja a keresztény irodalom (és általában
az irodalom) fejlődésének történetét (kissé
elhanyagolva az irányzatokat), majd a gö
rög, latin, kelta, "román" (olasz, francia,
spanyol, katatán. portugál, román) német,
szláv és magyar nyelvll irodalmak történe
tét futja lit. EZ utóbbinál érdemes megálla-
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történeti dokumentum is lesz. Nagy kár
és mulasztás, hogy Pilinszky Jánosnak
és Nagy Lászlónak nem jutott annak ide
jén ilyen lemezt) Ismertető szövegét Illés
Endre irta mintegy viszonzásaként azok
nak a szép soroknak, melyekkel őt kö
szöntötte annak idején lapjában a költő.

Mindig izgalmas, ha a lírikus maga
mondja el versét, így van ez Juhász
Ferenc esetében is. Atvilágitja sokszor
kuszának, megfejthetetlennek tetsző so
rait, és kibontja belőlük azt a gondolati
és érzelmi mélységet, melyet csak az
igazi tehetségek képesek rábízni a köl
tészet törékeny nyelvére. (Hungaroton
SLPX 13816)

Végezetül mindenfajta méltatás igénye
nélkül csak egy cím: Krúdy-Fantázia.
'förök Tamás rádiókompozíciójának fő

szerepében Rezeda Kázmérként.. Latino
vits Zoltán. (LPX 13813)

(R. L.J

podnunk. A jelek szerínt a szerzőnek vajmi
csekély fogalmai vannak a finnugor nyeiv
családról, érezhetően tanácstalanul szemréu
a magyar irodalmat, mely jelentős telje
sítményeket mutatott fel ugyan, de a mai
Európa térképén oly nehezen beskatulyázhatö,
Meg is elégszik a következő bevezető mon
datokkal : "Az Azsiából származ6 magyar
nép ezer tájIin felvette a kereszténységet,
ám a reformáci6t61 a 18. század kezdetéig
török uralom alatt sínylődött. A keleti ré
szeken a protestantizmus nyert teret, a
Habsburg-uralom alatt levő nyugati területe
ken katolikus maradt." E sommás jellemzés
után néhány mondatot olvashatunk a "ma
gyarische Sprache" kitilnő müveiöjéröí, Páz
mány Péterröl és kora jelentős költőjéről.

Balassi Bálint "Baron"-r61, aki "nagyon
személyes töltésll vallásos ihletésü verseket
írt". Utána - semmi. Egészen a huszadik
századig. Itt megerrüítí a katolikus papköt
tőket, Harsányi Lajost, Sik Sándort és Mécs.
Lászlót, "de mindenekelőtt Babits Mihály
Jónás könyvét" _ Egy elismerő mondatot kap
Aprily Lajos, aztán Just Béla és Horváth Béla,
akiknél viszont fontosnak tartja kiemelni,
hogy emtgrácíöba rnentek ' akár csak Tűz

Tamás és Fáy Ferenc. A következőkben

névsorolvasást tart: "A mai magyar keresz
tény szellemil irodalomból mindenekelőtt a
következők érdemelnek említést: a regényíró
Thurzó Gábor, Mészöly Miklós (ll, Beney
Zsuzsa -( l) Esterházy Péter és a költő Ró
nay György, Toldalagi Pál. Békés Gellért,
Bittei Lajos, Csanád Béla, Pilinszky János,
Vasadi Péter és Klinyádi Slindor."



Ez hát hírünk a nagyvilágban a húszaclik
,század negyedik negyedének kezdetén. Nem
aevezhetll éppen biztató képnek. Miközben
lapjainkban folyik a vita a magyar iro
dalom világirodalmi helyzetéről, forditáskö
tetek és alkalmi antológiák jelennek meg a
Iliányok részbeni pótlása végett, egy fon
tos és alapvető német kiadványban korunk
egyetemes költllje, Pilinszky János bibliográ
fiai adattá silányul, rníg nálánál talán ke
vésbé jelentIls lirikusok méltatását hasábók
hosszú során olvashatjuk, csak azért, mert
jelentek meg tlllük német nyelven müvek.
Ez a tény mindenesetre sürgős adósságunkra
figyelmeztet: hiányzik - magyar nyelven is
- egy megbizható katolikus Irodalmi antoló
gia, s még InkAbb hiányoznak a katolikus
irodalom éldozatos, hivatott forditói és pro
pagátoral.

A lexikon harmadik, legrészletesebb egysé
ge ábécérendben szabályos cimszavakban
foglalja össze a vilAg Iegkíemetkedöbb ke
resztény alkotóinak életét, m(lkadését és
mo.vészi útjAnak jellemzését. Nélkülözhetet
len, jól megirt és szerkesztett forrásmunka
hát, malyben mi magyarok - .sajnos
az outsider szerepére kárhoztattunk.

•
KODÁLY ZOLTAN EMLDCEZETE

Aki abban a szerencsés helyzetben van,
hogy kezében tarthatja a zenemükíadö leg
utolsó Kodály ZoltánI'a emlékezll nagy
szerd kötetét (Magyar zenetörténeti tanul
mányok Kodály Zoltán emlékére) - mely
16llehet nem volt éppen olcsó, azonnal el
kelt -, eli5ször talán arra a kérdésre kere
Ili a választ: jól ismerjük és ismertetjük-e
anagyközönséggel KodAly hagyatékát: aztán
ráébred arra, hogy a kérdésföltevés volta
képpen helytelen, hiszen nem a szemétyíség
_ nem is II mdveklsmerete az 6 esetében
II legfontosabb, hanem az, megvaíösítluk-e
tanltását, bekerült-e a közvéleménybe, a
müveltség láthatatlan csatornélba tanitásánalC
lényegeT "Ml feln6ttek - irta 1943-ban Ma
I)'ar testnevelés cima cikkében. melyet ki
lenc másik írással együtt Bónis Ferenc tett
Itt közzé - már reménytelenül benne úszunk
II sok évtizedes idegen ssenemü testi"lelki
nevelés kAtyújában. Talán 6k (a fiatalságr61
van szól R. L.) elfogulatlan ösztönösséggel
hamarabb rátalálnak a jellemző mozdulatra
ha a zenét hallják..." De talán épp Ko
dály életművének köszönhetjük, hogy az "el
fogulatlan ösztönösség" helyébe nagyon is
tudatos zenei nevelö munka lépett (melynek
magyar vonatkozású alapjait ugyancsak i5
teremtette meg) . Igaz, nem mindenütt egy
formAn hatékonyan, hiszen százával lehetne
Idézni példákat arra, hogy az ének és II

zene még ma 15 "mostoha gyermeke" az

iskolai munkának, s megdöbbentöen sok is
kolája van még az országnak, ahol a kép
zés nem szakszerű.

A kodályi magvetés azonban kétségtelenül
értékes, gazdag termést hoz. S ennek leg
szebb, legértékesebb - bár nem mindenki
számára hozzáférhető - gyümölcsei azok az
elméleti tanulmányok, vallomások és forrás
köztések, malyeket az i5 emlékezete Inspi
rál. A "Magyar zenetörténeti tanulmányok"
Iegüjabb kötetében mindegyikre akad ki
tÜnő példa. Valóban a mai magyar zene
tudomány élvonalának legkit(lnőbb képvise
lői fogtak össze, hogy minél méltóbban
ünnepeljék Kodály emlékezetét, s ha valamit
hiányolunk ebből a különben kitűnően szer
kesztett és válogatott kötetböl, az talán né
hány pedagógiai tárgyú tanulmány lehetne.

A gy(ljtemény els6 ciklusában a Kodály
életével és művészetével kapcsolatos tanul
mányok kaptak helyet. Szabolcsi Bence
poétikusan szép emlékezése után Bónis Fe
renc a mester tíz írását teszi közzé (közöt
tük a már idézettet), Lendvai Ernő hatal
mas tanulmányában ("Modalitás - atonalitás
- funkció") az életm(l "pedagógián is túl
mutató" elméleti kérdéseire keresi a vá
las>.:t (mintegy kiegészítve a "Bartók és
KOdély harmóniaVilága" cima könyvének
tanulságait), Breuer János Kodály fogadta
tásának sajtóVisszhangját dolgozza föl, Var
gyaS Lajos pedig a népzenekutatásnak a
müvekben jelentkező hatását elemzi.

A kötet második felében kifejezetten ma
gyar zenetörténeti tanulmányokat olvashatunk.
Szigeti Kilián a magyar orgonaépítás törté
netének első nagy korszakáról ad érdekes,
eleven kéPet. Benk6 Dániel a 16. század
magyar hangszeres zenéjének történetéhez
hoz néhányadalékot, Breuer János a Két
arckép címü Bartók-ma keletkezéséhez nyújt
új támpontokat, Demény János pedig Bar
tók és Balázs Béla kapcsolatának néhány
eddig ismeretlen vonatkozását közli. .

A könyv érdekes függelékében két emlé
kezést olvashatunk. Mindkett6 "egy barát
ságos ház"-hoz, Lukács György édesapjának
barátok el6tt míndíg nyitva álló otthonához
kapcsolódik, ahol egy ideig Bartók is la
kott és dolgozott. Lukács Mici emlékezései
ben felbukkan Dohnányi és Kodály alakja
is, Gyergyai Albert pedig költi5i szépségget
idézi ifjúsága éveit, melyek ugyancsak e
házhoz kötötték és megajándékQzták izgal
mas Ismeretségekkel, igaz barátokkal.

•
A GONDOLAT. KIADO jelentette meg Buda

Béla Az empátia - a beleélés lélektana eírnü
könyvét, mely azzal az emberi képességgel
foglalkozik, amely a mindennapi érintkezés-
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ben - a kommunikáció révén, a kommunikáció
jelzéseinek érzékeny felfogásával és feldolgozá
sával jön létre. A szerzö az empátiával kapcso
latban kölcsönösen érdekes problémákat és meg
oldásokat taglal a szüíö és a gyermek, az autok
rata és a demokratikus vezetés, valamint az
empátia és a művészetek viszonyát értékel
ve. - A Szemtől szemben sorozat új köte
te Román József Max Ernst életét és mun
kásságát bemutató monográfiája. Ernst a
szürrealista festészet egyik nagy alakja, aki
így vall müvészí elhivatottságáról: "Nem
csupán azt figyeltem mohó tekintettel, ami
e bámulatos világból kivülről áramlott fe
lém, hanem azt a nyugtalanító, titokzatos
belső világot is, amely álmaimban villant fel
s enyészett el, rendszeresen és követelően."
- Hauser Arnold, a nemzetközi hírü, magyar
származású tudós alapvető munkája A mü
vészettörténet fUozófiája a müvészettörténet
útját a szocíotögía segítségével kísért végig.
"A kultúra a társadalom védelmét szolgálja
- írja többek közt. - A szellemi alkotások,
a hagyományok, a megszokások és intézmé
nyek mínd, mind a társadalmi szervezet út
jai, eszközei. A vallásnak, a filozófiának, a
tudománynak és a müvészetnek egyaránt

.megvan a szerepe a társadalom fennmaradá-
sáért folyó harcban." Jóllehet Hauser Arnold
néhány megállapítását erősen vitatni lehet,
könyve maradandó, úttörő vállalkozásnak szá
mít.

SZABADI KATALIN VERSE

A GONDOLAT KIADÓ ismét könyv1{Iadá
sunk régi adósságát törleszti Johann Gottfried
Herdernek, a német felvilágosodás egyik ki
emelkedő alakjának fő műveíből megjelente- 
tett válogatással. Az "Eszmék az emberiség
történetének filozófiáj áról" és a "Levelek a
humanitás előmozdítására" című írásaiból
közzétett részletek (nagy kár, hogy megint
csak részletek, és nem a telj es l) a herderi
gondolatvilág alapvető tartalmáról tudósítanak,
arról a polihisztori szellerniségröl, amely
Herdert Goethe és Kant mellé állította. Her
der kora tudományának - történeti, földraj
zi, ismeretelméleti, csillagászati stb. - szin
tézisére törekedett, egyetemes gondolkodó, aki
a történelem, az emberiség történetének és a
természeti világnak legfőbb vezérelvét Is
tenhez kapcsolja: "Az Isten, akit én a törté
nelemben keresek - írja többek közt -,
szükségképpen ugyanaz, mint aki· a Termé
szetben van jelen; hiszen az ember csupán
kis része az Egésznek, történelme pedig, mint
a férgeké, szorosan összeszövődik a szöve
dékkel, amelyben él. Tehát a történelemben
is természeti' törvények érvényesülnek: ott
rejlenek a dolgok lényegében, és az Istenség
oly kevéssé szüntetheti meg őket, hogy éppen
bennük, az általa alkotott törvényekben nyil
vánul meg fenséges hatalma a maga változ
tathatatlan, bölcs és jótékony szépségében,
Ami a Földön megtörténhet, annak mind meg
kell történnie, ha olyan szabályok szerint
megv végbe, amelyek magukban hordják a
tökéletességüket."

Mesét mondtál

Mesét mondtál
igazat

Hittél, de csak a kereszt
jutott neked,

Hát emeld
egyszer volt hol nem volt

kiért volt?
miért volt?
hol volt?
hol van?

Két szemed mögött van
amesekereszt

ez jutott neked, nekem
élő fából faragták,

nem hallod ősi zokogását?
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