
Church only expected the gauge of conversion and complete devotion of the
clergy, of the híerarchíes, as well as monks, - thus, the so-called Church-men.
As to the other baptísed Christian>!', for them other, not very complicated standards,
behavíour patterns were establdshed.: and if somebody observed them, he could
feel a good Christian, a faithfui bellever.

The secularízatíon process commenced followmg the víciorv of léberal thmkíng,
as a resul! of which people left the Church community in great masses. By
now, it is considered as a good result all over the world if 25% of those baptísed
are "practising Chrístíans", i. e. takíng an active pant in the life of the Church.
Yet, the idea that Church mernbers are not onlv possessing equal ríghts but
sharíng the responsibility, too, for bearing wítness for, and for teaching the mes
sage of Christ, ernerged not earlier than in the 2nd Vatican Council.

Other ar.ticles Ialítng in this subject are: Péter Vasadi: Lav apostolate. Margit
Széli: Spirítual renewal of the parísh community; the artlele by Gábor Kovács:
Baptísm of fire-deals with the "Pentecostal" movements Jaunehed worldwide. 
István Bibó, outstanding thinker and journalist of Hurigarian intellectual life in
the post-war period, died recently, We now bráng his maugural lecture a't the
Academy of Sciences, with the íntroductíon by Dezső Keresztury. named poet and
farmer miníster of culture. "He was so unbíassed and perseverant in seekíng
the truth that although a Protestant, he accepted St. Augustine and St. Thornas
Aquinas as founders of the European conceptíon of the state, and that aceording
to him, the main saíeguard iof freedom worthy of man was the division of the
main state organs, more exactly: the balance of these organs vested with complete
independence. - An artícle reviews the Theologícal Pocket Encvclopaedia by
Karl Rahner recently publisned in Hungaráan, - The fiction part contains a short
story by György Czigány, and poerns by Géza Képes, János Bárdosi Németh;
Károly Lőw and László Sztojka.

Tájékozódás

A GONDOLAT RIADÚ újdonságai közül
ajánljuk a magyar múvelödés történetének
fejezeteiből válogatott Hogyan éltek elődeink1

c1mű kötetet. Hanák Péter szerkesztéséoen.
A könyv mürajítag is újdonság: valójában
a Magyar Rádióban 1976-ban elhangzott, gaz
dag dokumentum- és képanyaggal illusztrált
beszélgetés-sorozat a magyar történelem kü
lönböző korszakainak (kOrszakfordulóinak)
társadalmi és művészeti életéről, viselkedés
kultúrájáról, életmódjáról A beszélgetések
ben a téma legkiválóbb hazai szakértői vesz
nek részt, és az ankét-jelleg már eleve biz
tosítja, hogy minden korszakkal kapcsolat
ban a legérdekesebb és legfontosabb kérdé
sek kerüljenek megvitatásra. A Iegsikerül
tebb "fejezeteknek" a következőket tartjuk:
Az öshazából az új hazába; A magyar lo
vagkor: A magyar reneszánsz (MakkaiLászJó
összeállftásai), A ~égvárak világa; "A ma
gyar romlásának százada" ; A barokir Ma
gyarország (Benda Kálmán összeáltításaí) .
- Gáboriné Csánk Vera is elődeink, még
hozzá ős-elődeink élet- és csoportvrsccnvaít
kutatja Az ősember Magyarországod címü
könyvében. Ez az etsö régészeti munka,
amely a magyarországi ösemberkutatás ered
ményeit népszerű rorméban, II tudomány
mai szintjén összegzi. Milyen környezetben,
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hogyan éltek, vadásztak, míként laktak leg
régibb elődeink? Milyen leleteket hagytak
maguk után, amelyekből most a késői utó
dok is megérthetik őket? Ezekre a kerdések
re válaszol ez a tartalmas, alapos fel'
keszüttséggel, élvezetes stílusban megirt
könyv. Kár azonban, hogy a temetkezési és
termckenységí kultuszokat éppen csak érinti,
s nem szemel elegendő teret az ősember

hít- és hiedeJemvilága tárgyi - jel és jelkép
- emlékeinck bemutatására és magyaráza
tára.

•
Nyír'i Kristóf filozlÍfiatörténeti tanulmányai

nak A Monarchia szellemi életéről címer ad
ta. A kötet gazdag portrégyüjtemény : K,~

rnény Zsigmond t Mad ách és EÖt\·Ö5~ Oumplo
wiez és Masaryk. Mach ér; Mauthner, Bolzano
és Husserl, Freud, Ady és Lukács, MuslJ,
Wittgcnstein és Kafka filozófiai nézeteit. esz
mei állásfoglalását, türténeJm! és társadat
mí kötődéseit vizsgál1a. A szerzö érdemeit'
vitatni nem lehet, noha jó néhány megálla
pításának kovetkezteténel Visznek az általa
nem emlitett irányokba s vonhatok más
mértegetésejc és elemzések alá is. M'unkája
valóban hézngpótlónak tunik, de annyira
zsúfolt, ttilteszített, hogy ú jabb könyv, ,,~y

második kötet jobban elbirta volna - ala
posabban ktoontott, éri ('kelt ,:8 még körülte
kintőbben kidolgozott .- anyagát.



Elias József: A következő lépés (A szerzö
saját kiadása). Éliás József debreceni refor
mátus lelkész két tanulmányát jelentette
meg ebben a kötetben -, amelyek való
ban szerves egységet alkotnak, mert mínd
kettő a református egyház, vagyis a keresz
tyén emberek közösségí létét vizsgálja. A
szerzö a reformáció történelmi eseményeiből
kiindulva, annak hiányosságait sem elhallgat
va, a jelen megújulását sürgeti: az egyház
az adott társadalmi helyzetben hiánytalanul
töltse be már a kereszténység közös
kincsében - a Szentirásban is meghirdetett
feladatát. 1l:ppen a szenuras alapján a jö
vő egyházát a karizmatikus közösségek ere
jében látja kibontakozni. Ezért a könyv al
címe: A káriszmatikusság világpere és a re
formáció. - S itt, a karizmákról szóló fe
jezetekben, lesz a legkeményebb a szerzö
hangja, ami azonban nem rontja kijelenté
seinek hitelét ; ellenkezőleg: az egyházért
való őszinte aggódás miatt az egész keresz
ténységhez szól a felhivása. A mai gyüleke
zeti életet jellemezve ezt írja: "A káriszma
-jelleg csak akkor vetődik fel, ha extrém
káriszmák hatnak; ez esetben már problé
maként vetődik fel. Érdekes, hogy a kárlsz
mátlanságot nem tekintik (vagy alig tekin
tik) problémának az egyháziak, de ha ká
riszmákba ütköznek, a vezetők és vezetet
tek homloka ráncol6dik és .nyögnek" a prob
léma súlya alatt. Ezekben a homlokráncok
ban illusztrá16dlk a kereszténység mai csőd

je." G. Gy.

•
Örkény István: Novellák (széoirooaimn.

örkény István műveínek sorában először

összegyűjtött elbeszélései jelentek meg. Rend
kivül érdekes kötet, hiszen nyomon követ
hetjük benne azt a folyamatot, ahogy egy
tehetséges író a körülmények nyomására, és
tehetsége legjobb adottságait kibontakoztatva
hirtelen jelentékenyalkotóvá válik. S vég
eredményben ezek a "minőségi ugrások" az
irodalom legizgalmasabb, legtanulságosabb
pillanataI. A szakirodalom és a filológia bi
zonyára megtalálja majd ennek pontos ma
gyarázatát és a maga fogalmi eszközeivel
is leírja a változás míbenlétét, Annyi azon
ban bizonyos, hogy az író egy adott pilla
natban hirtelen megtalálta - "kikfsérletezte"
- a maga számára azt a nyelvet, Iátásmódot,
melyet a bonyolult, ellentétes arcait mutató
valóság feltérképezésére a legalkalmasabbnak
vélt. S amikor a hagyományos leírásokba
beszüremkedtek a torz és groteszk elemek,
akkor lett örkény István igazán korának
írója, aki finom iróniával, olykor tartózko
dással, mégis azonosulni, szenvedni tudva,
egy korszak életérzésének hű és Igaz km
nikásává vált.

Tóth Judit: Kifutópálya (Szépírodalmí) , Nem
mrndig bizonyul sikeres ktrándulásnak, ha
egy költő regényirásra adja fejét. Tóth Judit
viszont kitűnő regénnyel jelentkezett első

nekírugaszkodásra. Igazi prózairó, aki Sf.l/;Il
rnít sem bíz a véletlenre, hanem az idő

és a tér sikjainák virtuóz válogatásával egy
szerre több dimenzióban játszatja a cselek
ményt. Végeredményben a szeretethiány re
gényét írta meg, s azzal vált könyve igazán
jóvá, hogy az egyéni sors mögött ís éreztet
ni tudja, hogy az elveszített, a meg nem
talált és kíküzdhctetten emberi érzések oka
többnyire kollektiv bűn, mely szükségszerü
en beárnyékolhatja mindnyájunk sorsát. KI
tűnő érzékkel teremti meg a "couIeur íoca
le "-t, ez azonban csak az emberi összecsapá
sok és kibékülések hátterét adja, s előle

rükben egy tiszta, szép alak, a regénybeli
Franciska tragikus és mégis fölemelő sorsa
válik a regény jellegad6 erejévé. Néhány
felejthetetlenül szép jelenet árulkodik arröl,
hogy az író nem maradt híltJen klllt61 te
hetségéhez sem.

•
Thurzó Gábor: Az utolsó kör (Magvete5).

Talán nem feltételezés azt hinnünk, hogy az
író, szemben a kérlelhetetlen halállal, maga
választotta utolsó kötetének Szent Pál hason
latára utaló cimét. Ennek a célegyenes előt

ti utolsó félkörnek az adja igazi tragédiáját,
hogy a futó pontosan tudta, közel van már
a cél, melytől rettegve félt, s mégis ezer
és ezer alakban idézte. Mert "Az utolsó kör"
végeredményben a halál könyve. (S ezt
azért kell megemtítenünk, mert régen jelent
meg ilyen magyar könyv: a témájához és
a hangulatához illő szép kötéstervvel.) Azt
ábrázolja benne az író, ahogy az élet lassan
kihullik erőtlenedő kezéből, ahogyadolgok,
a tárgyak és az élőlények hűtlenné válnak
hozzá, és magára marad, éppen a legfélel
metesebb pillanatban. Thurz6 novellaírásának
alapvető jellegzetessége, hogy míndíg azzal a
nyersanyaggal gazdálkodott igazán jól és
eredményesen, amit maga is átélt. S nincsen
félelmetesebb, mint amikor valaki kérlelhe
tetlen biztonsággal és pontossággal éli át a
saját halálát. Ezért lehet az utóbbi évtized
egyik legszebb, szívszorítóan igaz elbeszélése
a Rapid necrosis. A halálközelség tudatában
megnőnek azok a kisebb tárcál ls, metveket
korábban néha Igénytelenebbül írt. Most ezek
ben Is tetten érhetjük szororigásatt, rette
géseit és azt a bízonyosságot, melyet láza
dozva és aláeatosan fogadott. Thurzó tuda
tosan vállalta sorsát: s megírta azt, hogyan
hal meg egy ember. Ennél félelmetesebb,
Igazabb és megrendítöbb vallomást kevesen
írhattak.



Mándy Iván: A bútorok (Magvető; ra-re
sorozat). Bútorok érkeznek a házba. Elfog
lalnak mínden talpalatnyi helyet, aztán egy
rekamié hirtelen eíusznc a levegőben. Nem
ez a szürrealísta kép adja Mándy Iván új
könyveeskéjének igazi varázsát, hanem a
berendezési tárgyak körül hullámzó, vibráló
emberi sorsok, melyek olykor torkot szorí
tón tragíkusak, máskor megmagyarázhataüa
nul derűsek. Hogy prózát vagy prózaverset
olvasunk-e, a regény végén sem derül ki,
de nem is ez a fontos. Hiszen a regény
lebegő kettőssége abban a gondolatban nye
ri el igazolását, hogy az életnek, a "prózá
nak" csak az igazán költői, tíszta pillanatok
adnak értelmet és tartást. Mándy Iván rnín
den könyvében ezt a gondolatot járja vé
gig, s most is ezt ábrázolja varázslatos
hitellel, ízig-vérig modern eszközökkel.

*
KűLFÖLDÖN MEGJELENT, MAGYAR
NYELVü KIADVANYOK

Sző1l6sy Julianna: Útközben (Feldkirchen,
1980). Egyre inkább divatja támad annak a
reüexrv-medítatív irodalomnak, mely a kor
szak egyik jellemző formájában, szabályta
lan ritmusú és rímetésü, a gondolat szabá
lyos váltakozására épített szabadversben fe
jezi ki magát. A szerzö ls ezt az utat járja,
s elsősorban azokat a modern imádságait
érezzük szépneje és meggyőz6nek, melyek
ben nem a kifejezés megmunkáltsága uralko
dik, hanem az élmény prímér hevülete él
.tett és alakítja soralt.

Szenvedés, halál (St. Jutta Foundation,
Toronto). Több könyv alapján készült e rö
vid szöveggyüjtemény, melynek az a legna
gyobb értéke, hogya modern ember gon
dolkodásához és életérzéséhez igyekszik kö
zel hozni a szenvedés és a halál meglehető

sen paradox gondolatát. Korunkban nagy
keletje van azoknak a filozófiáknak, melyek
az emberi lét középpontjába állltják a szen
vedés és a bizonytalanság eszméjét, azt
hirdetve, hogy életünk voltaképpen az elmú
lás árnyékában telik, s mindnyájan ki va
gyunk szolgáltatva a végesség kínzó érzésé
nek. A Hittel' József fordította flörtlégium
kis gondolattöredékeibőlviszont megtanuthat
juk, hogyan lehet értelmesen és rendelteté
sünkhöz méltón, az élet természetes velejá
rójaként fogadnunk és feldolgoznunk a szen
vedést, s miképp kell a halálra készülnünk,
mely nem a végső befejezés, nem a semmibe
való átlényegülés, hanem természetes állapot,
befejezése, de ugyanakkor kezdete ls a lét
két különféle dimenziójának.

,
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Kecskeméten, a Bács-Kiskun megyeí Mú
zeurmgazgatósag kiadásában jelent meg a
Móra Ferenc levelezéséből összeállított ed
digi legnagyobb gyűjtemény. A kötet
Kőhegyi Mihály és Lengyel András precíz
munkája - Móra kétszáznál több kiadatlan
levelét tartalmazza S igy a Móra-kutatásnak
és -rílológíanak nélkülözhetetlen kézikönyv
ként kell eztán számon tartania. Egyúttal az
Előszó figyelmezteti is az olvasót : ne tekintse
e válogatást reprezentativnak, mível "csak
kicsiny töredéke a levélíró Móra több évti
zedes termésének" ; a teljes levélhagyaték
több ezerre tehető. Mindebből arra követ
keztetünk, hogy a munka oroszlánrésze még
a Móra-kutatás előtt áll: a lappangó, illetve
a magánkézben levő Móra-levelek felderítése
és feldolgozása; hiszen a jelen kiadás a már
közgyűjteménybe került, tudományosan fel
dolgozott s mínt ilyen, a kutatás, a szakma
részére többé-kevésbé nozzárérhetö anyagót
fogja rendszerbe és teszi közzé, Persze, a
kötet nemcsak a még hátralevő feladatokra
figyelmeztet; ennél jelentősebbek és részben
függetlenithetők saját erényei. Nem kizáró
lag a "szakma" érdeklődésére tarthat szá
mot a lehetőség Móra pályájának és szemé
Iyísé gének tökeletesebb - olykor illúziótla
nabb - megismerésére eredeti dokumentu
mok alapján. Az "irói hírnevű vidéki mü
vetódéspoíttíkus" Móra - az akkorra prog
resszavnek jóindulattal sem nevezhető

Petőfi Társaságba történt 1915-ös beválasztá
sának körülményei, vagy akár - időrendben

haladva a Tanácsköztársaság alatti és
utáni helyzetét-állásioglalásait megvüágítö
levelei; vagy a magas államhivatali funk
ciókat betöltő Pintér Jenőhöz és Pekár Gyu
lához fűződő viszonya - mínd megannyi
izgalmas dokumentum-unikum. Csak sajnálni
lehet - s ez természetesen az "anyag" "ob
jektív" adottsága -, hogy Móra oly kevés
levélben vall saját írói alkotómunkájárét,
Kevéssé érezzük szükségesnek Móra szemé
Iyének "mentegetését" - akár a Pekár Gyu
Iához, akár a pintér Jenőhöz írott levelek
miatt; hogy ti. ezeket az E16szó szavaival

"kényszeriI s az adott erőViszonyok

»számlájára« írható kapcsolatnak tekinthet
jük" ; hiszen Móra írói munkája és múzeo
Iógusí tevékenysége - tulajdonképpeni élet
műve - elegendő s nem akármilyen kvan
tású "bizonyíték" a végleges megítélés szá
mára. Nem is csak ezért vitatjuk el az
Előszótól azt a szentenctát is, mely szerínt
"az életveszély, valljuk meg, senki életében
nem moralizálásra alkalmas pillanat".

A. G.


