
Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO újdonságai közül el
sőként említjük a Szántó MIklós szocíoiö
gus szerkesztésében megjelent Tanulmányok
az életmódról címü kötetet. Számunkra kü
lönösen érdekesek voltak Hanák Katalin
(Tömegkommunikáció és életmódminták),
Andorka Rudol! (A társadalmi mobilitás és
az életmód változásai az 1930-as évek óta),
Szalat Sándor (A családi élet rnínösége :
szerepelkülönülés és munkamegoszrás a csa
ládban) és Cseh-Szombathy László (Az öre
gek életmódja) tanulmányai.

Jacques Gernet Kina hétköznapjal a mon
1:01 hóditás előestéjén 1250-1276. címü rnun
kája a kor történeti, szocíojögtaí, kutturáus
és magatartásbell változásait tárja föl. Fog
lalkozik többek között a vallási élet és gon
dolkodás főbb [ellegzetességeível ls, megálla
prtva, hogy "Kina valójában a keresztény kor
kezdete óta tűrte, hogy lassan átitatódjék a
morális felelősség, az együttérzés és a meg
váltó Isten fogalmával. Mindezt a Nyugatról
a tengeren vagy Belső-Ázsián át karavanek
közvetltésével beáramló hatásoknak köszön
heti. Ez a hozzájárulás azonban lényegében
nem változtatta meg a kínai szellemet. Ne
hézség nélkül olvadt össze a bennszülött
szokásoklcal és hiedelmekkel, s a nagy val
lás, a buddhizmus, amelyből e gyarapodás
eredt, alkalmazkodott a kínai gondolkodás
mód követelményeihez." Másutt a következő

ket olvassuk: "A kínaiak erkölcsi és vallási
gondolatvilágába évszázadok folyamán telje
sen bellleszkedett buddhizmuson kívül a
XIII. századi Kinában viszonylag sok idegen
vallás tétezik. A nesztoríanízmus, ez a ke
resztény eretnekség, amely szerím Szüz Má
ria nem Istennek, hanem egy embernek az
anyja, Iránból szívárgott át Kinába a VII.
században. A X. században gyakorlatilag
eltünt, és csak a rnongol megszállás során
bukkant fel ismét. Mareo Polo panaszkodik,
hogy a kereszténység nagyon gyengén van
képviselve Hangcsouban. ..E:s oly sok em
ber számára -. írja - csak egyetlen nesz
toriánus templom van.« Ezt a templomot
1279-ben vagy 1280-ban alapították, a mon
gólole Dél-Kínába való letelepedése kezde
tén. Az ugyancsak Iránból jött manichelz
mus mlrrtha tartósabb és mélyebb sikert ért
volna cl, jóllehet hatása földrajzilag korlá
tozott volt. Amint említettük, a szungok
uralkortása alatt ez a vallás ínsptrátta a
forradalmi szektakat Fucsienben és Csöcsi
augban. Ezzel szemben a kínaiak által so
kúíg összetévesztett iszlámnak és judaizmus
nak Délkelet-Kínában láthatólag semmiféle
tényleges hatása nem volt. Egyik sem ter
jedt túl a nagy kínai kereskedelmi kikötők

ben élő kts idegen, zsidó és főképp muszlim
közösségeken."

A neves orvosprofesszor, Magyar Imre
Behrens doktor és társai címmel gyüjtötte
egybe irodalomról, zenéről. emberi kapcso
latokról, egészségünk gondjairól szóló irá
sait, eszmefuttatásait. Legszebb sorait a
muzsikáról és a muzsikához füződő élmé
nyeiről vetette papírra. Szabolcsi Bencéről,

a kiváló zenetudósról így emlékezik: "Pa
ter Seraphicus. Csak ez a név illik Szabolcs!
Beneére. Angyali egyéniség. Arcán a sze
lídség örök derűje, ajkán a szavak édessége,
fejében az ember értése és ismerete, és uj
jaiban a zenei kifejezés adománya. Leül a
zongorához, és magyaráz, mindegy, hogy kl
nek, Embereknek, akikben lángot gyújt."
A medikus kollégiumban tartott zenenépsze
rűsítő előadását pedig ezzel fejezi be: "Bi
zonyára sokan hallottak arról a híres és
hirhedt musícalról, amelyet a passiók mín
tájára Jézus Krisztus életéről és viselt dol
gairól. egyáltalában nem profán módon, de
a modern tánczene eszközeivel élve alkottak
(Andrew Lloyd Webber). A Jesus Christ
Superstar ennek a musicalnak a címe. Ne
kem ez a zene tetszik, és minél többször
hallgatom, annál jobban tetsztk, ltéljék meg,
hogy szörakoztatö zenéröi, könnyüzenéröí
vagy komoly zenéröt, müvészetröt vagy
giccsről van-e szö, l!:n magam nem tudom
megítélni,"

Masslmo Pallottlno Az etruszkok (Etrus
cotógía) címü nagyigényű munkája a tör
ténelem porondjáról letl1nt ókori nép törté
netével, társadalmi, müvészeü, vallási és
nyelvi értékeivel foglalkozik, amelyek mind
átszínezik az olasz hagyományt, a múlt je
lenségeit. Az etruszk vallás és a korakeresz
ténység kapcsolatát kutatva, a szerzö meg
állapítja, hogy "egy olyan kényes területen,
amilyen a vallási hiedelmeké és szartartá
soké, az eredeti vonások részleges megmá
sítása, meg nem értése és meghamisítása
nemcsak könnyü, hanem elkerülhetetlen is.
Ismerve némely szellemi vonásuk viszony
lagos hasonlóságát, egyes istenalakok egye
zését, a kultusz egy-egyaktusának rokon
ságát, nem lehet csodálkozni azon, hogy az
etruszk hagyományok, amelyekre a római
Irók vallási kérdésekben hivatkoztak, s
amelyeket keresztény egyházatyák (pl. Ar
nobius) hitvédő irataikban gyakran kívona
toltak, alkalomszerűen Idéztek, vagy beépí
tettele II maguk fejtegetéseibe, lényegesen el
változtatott formában jutottak el hozzánk.
Jellemző a világ teremtéséről szóló hagyo
mányesete; ez a Studa néven ismert közép
kori enciklopédia szeririt az etruszk mito
lógíában hat évezred alatt folyt le. Az el
beszélés rokonsága a világ keletkezésének
Biblia-beli előadásával nyilvánvaló; ez va
lószínűleg onnan ered, hogy a késő-római

kori irodalmi feldolgozásban összekevertek
etruszk és keresztény elemeket."



Schllpf1ln Aladár Móricz Zsigmondról (Szép
Irodalmi Könyvkiadó). Schöpflin Aladár a
század egyik legjelentékenyebb kritikusa
volt. Stílusa nem szárnyaló, kicsit mintha
idegen lett volna alkatát61 a Nyugat imp
resszionista kritikai mödszere, mégis az ő

mllködése segít talán leginkább elhelyezni a
század elején kibontakozó llj irodalmi tö
rekVéseket a kor irodalmi térképén. Annak
idején nagvszerü könyvben foglalta össze a
század magyar írodatmát. tanulmánvatnak
kisebb gylljteményét adta ki a Nyugat, majd
bő válogatás jelent meg tőle a felszabadulás
után. Most Réz Pál válogatta egybe Schöpf
linnek MórIczról készült kritikáit, portrélt,
emlékezéseit. Megtanulhatjuk tőle a rnüvek
elfogulatlan szemléletét, s ugyanakkor a jó
értelmében vett kritikusi elfogultság míben
létét is, hiszen jóformán életét szentelte kor
társai szolgálatának és megértetésének. né
miképpen a maga nem jelentéktelen irodalmi
mllködését is háttérbe szoritotta ezért. Való
igaz, amit a bevezető fejteget: azok a ge
nerációk, malyeknek nincsen kritikusuk,
sokkal nehezebben foglalják el az öket meg
illetó helyet az irodalmi köztudatban.
Schöpflin mintha csak érezte volna ezt:
pontos anatíztseívet, alapos mllelemzéseivel
szölgálatot vállalt, s közben észrevétlenül
nőtte ki magát a Gyulai Pál után követ
kező korszak mértékadó, nagy kritikusává.
Reméljük, hogy ezt a gylljteményt más ha
sonló antológiák is követik majd.

A Szépirodalmi Könyvkiadó okkal népsze
rű "Arcok és vallomások" sorozatában két
új könyv is megjelent. Lázár István az al
kotóereje teljében levő, halála percében új
müvéveí bírkozö örkény Istvánról írt, Szalay
Károly pedig Karinthy Ferencről. A két
alkotói pálya nemcsak a személyes vonzal
mak és közös célkitűzések okán érintkezik
egymással: míndkettö egy ha'llatlanul izgal
mas, ellentmondásokkal terhes, ugyanakkor
újra meg újra előrendülő korszak hiteles
tükörképe. S egyben bizonysága annak is,
hogy aki igazán korszerű eszközökkel feje
zi ki kora ellentmondásait és nagy emberi
kérdéseit, előbb-utóbb áttöri az anyanyelvi
ség szl1kebb határait, s helyet követel ma
gának a világirodalomban is. Különösen
örkény István hatalmas síkerü színdarabjai
példázzák ezt az igazságot. Mindkét könyv
igen gondos, aprólékos adatoló munkával
követi nyomon választott hősét, s hozzásegíti
az olvasot, hogy ne csak egy adott írói vi
lágot tekintsen át biztonsággal, hanem jól
tájékozódhassék az adott történelmi korszak-
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ban is. Kitllnően megválogatatott fotoanyag
csinál kedvet az olvasáshoz, s hozza sze
mélyes közelségünkbe mindkét írót.

•
KűLFöLDöN MEGJELENT, MAGYAR
NYELVű KÖNYVüJDONSAGOK:

J. Ratzinger: A mustármag reménye (Prugg
Verlag). A könyV a szó legjobb és legneme
sebb értelmében vett elmálkedéseket tartal
maz, melyek nagy segCtséget és sok ébresztő

ösztönzést nyl1jthatnak a lelkipásztOri mun
kában, de korunk nagykorl1vá vált világi
keresztényeit is ellgazithatják a míndenna
pokban. Az egyházi év folyamatába ágya
zott gondolatok a gyakorló kereszténYi élet
szinte minden fontos kérdését átfogják. Sok
helyütt önkrItikus, de míndíg felvillantja a
remény sugarát, és újra meg úrra a felelős

ségre figyelmeztet, arra, hogy a keresztény
egyházhoz nemcsak. úgy kell tartoznunk,
mint a nyáj egy tagjának, hanem mint érett,
megfontolt, döntésre kész és képes egyednek
is. Megrendítő és felemelő olvasmány. A
kötetet Űry Miklós szerkesztette, Jálics Kál
mánné és Sántha Máté fordította magyarra.

Weissmahr Béla: Bevezetés az Ismeretei
méietbe (Teológiai kislfönyvtár. Róma), A
sorozat egyik legérdekesebb könyvét Irta
a müncheni Filozófiai Főiskola professzora.
A hivő ember mínden korban igyekezett ön
magát és hitét mínét teljesebben megismerni,
erre kötelezte rendeltetése és aZ igazság
gal szemben való elkötelezettsége. Ennek
az Igénynek foglalata a teológia, amely _
mint a szerző írja - "mindig magába fog
lal valamilyen (néha persze alig tudatosított)
filozófiát". A filozófiai igény és megfontolá
sok különösen manapság igen jelentősek, hi
szen a párbeszéd folyamatában színte nélkü
lözhetetlen a filozófiai megatapozoetsag, Az
úgynevezett párbeszédnek ugyanis, ha ered
ményre igyekszik jutni, a felelt által közö
sen elfogadott kiindulópontról, az emberi ér
telem közegéből kel! kiindulnia. Természet
szerűen adódik e megfontolásból az a követ
keztetés, hogy mindenekelőtt azt kell kírnu
tatnunk, képes-e az emberi értelem az igaz
ság megismerésére. Weissmahr Béla ismeret
elméleti könyve azt a folyamatot járja vé
gig, melynek során az ember "megismeri"
Istent, s ezzel adottságának mintegy csúcs
pontjára érkezik. Az alapoktól kiindulva, a
folyamat leglényegesebb részeit ábrázolja pél
damutató szakszerűséggel és - ez filozófiai
müveknél ritkaságszámba menö érdeme 
áttekinthető, érthető fogalmi nyelvezettel.


