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A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh
íeverestauaja (Kriterion). Marosi Ildikó gyűj

tésében, gondozásában és előszavával jelent
meg e kivételes jelentőségű dokumentum
-gyűjtemény. A romániai magyar irodalom
fejlődésének és öneszrnélésének kétségtele
nül döntő pillanata volt, amikor 1924-ben
hat író - Kádár Imre, Kós Károly, Ligeti
Ernő, Nyirő József, Paál Arpád és Zágoni
István - míndenrajta anyagi háttér híján
arra az elhatározásra Jutott, hogy önálló
kiadót adapít, mely összefogja az addigi
szétszórt kezdeményezéseket, s rnúvészí vo
natkozásban is jelentékeny kiállltású köny
vekkel igyekszik olvasótábort toborozrií a
legkitűnőbb erdélyi magyar Irók számára.
Az első könyv 1925-ben jelent meg, s a kö
zönség egyre fokozódó érzékenységgel támo
gatta őket.

Az Erdélyi Szépmlves Céh kiadványainak
sikerét kétségtelenül elősegitette, hogy 1926
ban Kemény János marosvécsi kastélyában
huszonhét író megalapította a Helikont. (A
kötet bevezetése cáfolja azt a vélekedést,
hogy az Erdélyi Szépmlves Céh a Helikon
kezében lett volria.) Az írói egyesület egyik
sugalmazója Kuncz Aladár volt, aki már
ezt megelőzően is a "tiszta irodalom" esz
ménye mellett kötelezte el magát. A Heli
!ikon a korábban kétségtelenül megosztó ha
tást okozó írói ellentétek kiküszöbölésére

törekedett, bár programját némiképp beár
nyékolta a transsylvánizmus néhány nega
tívuma. Az új irodalmi társaság programja
elsősorban az önismeretet szorgalmazta.
Egyik fő célkitűzése a független kritikai
szellem megteremtése. de Kuncz Aladár ko
rai halála után nem sikerült igazi kritikus
-egyéníséget kí forrnálrría. Kétségtelen azon

ban, hogya két világháború közötti erdélyi
magyar szellemi élet egyik legkarakteriszti
kusabb, legnagyobb hatású lapj ává nőtt az

Erdélyi Helikon, s kivált IIrikusai váltak az
egyetemes magyar költészetnek is számot
tevő alakjaivá (Aprily Lajos, Bartalis Já
nos, Tompa László stb.) .

Marosi Ildikó áldozatos gyűjtőmunkával

tárta föl a társaságra és a kiadó tevékeny
ségére vonatkozó legfontosabb adatokat.
Könyve a két világháború közötti erdélyi
magyar irodalom egyik legértékesebb forrás
munkája, rnelyet csak gazdagíthat a további
kutatás anélkül, hogy úttöresének érdemét

kisebbítené.

Dér Zoltán: Szembesülések (:Elet j el-könyvek.
Novi Sad) , Dér Zoltán a jugoszláviai magyar
irodalomtörténetírás jelentékeny alakja, köny
vei különösen a Kosztolányi- és Csáth Géza
-kutatás vonatkozásában hoztak új ered
ményeket. Jelen kötetében azokat a tanul
mányait és kisebb kritikai írásait gyűjtötte

egybe, melyekben a kortárs jugoszláviai
magyar irodalom fejlődéséről, legfontosabb
jelenségeiről ad hírt. Elfogulatlan kritikus
-egyéníség, aki sosem enged a rossz érte
lemben vett lokálpatriotizmus csábításának.
Iztéséhez a klasszikusokon edzett irodalom
áll közel, az ilyen jellegű alkotásokról nagy
beíeérzéssel, hiteles összehasonlltásokkal tud
szólní, Könyvének jó néhány Irása jelenté
kenyen gyarapíthatja a jugoszláviai magyar
irodalomról alkotott képünket, és segit el
igazodni ennek örvendetesen gazdagodó, to
vábbi meglepetéseket ígérő világában. Kü
lön kiemelnénk a "nagy öregek"-ről szóló

Irásait (Szirmai Károly, Sinkó Ervin, Her
ceg János) , melyekben igen szerencsésen
találkozik a kritikus és az irodalomtörténet
író elemző s rnéltató tevékenysége.

o

László T. L'szló: Szellemi honvédelem (Ró
ma, 1980). A rendkivül érdekes tanulmány
sorozat a Magyar Nemzet hajdani rovatá
nak eimét idézve ad képet a katolikus de
mokrata mozgatmak és az egyházak máso

dik világháborúban tanúsitott ellenállásáról.

A történettudományban ma is heves viták
dúlnak akörül, vajon az egyetemes katott
kus egyháznak nem kellett volna-e sokkal
határozottabban fellépnie a fasizmus és a
pusztltó antiszemitizmus ellen. E kérdés el
döntésére nem vállalkozik László T. László
sem. Könyve mégis nagyon fontos hozzá
járulás a történeti tények tisztázásához. Vi
tatni lehet a "szellemi honvédelem" általa
meghúzott határait, könyve csak nyert vol
na, ha a progresszív mozgaírnak mínd

egyikét áttekinti. :Erdeme viszont, hogy sok
adatot sorakoztat fel annak bizonyítására, a
magyarorszligi egyházak mily sokat tettek
- és taián többet is tehettek volna - a
háború nehéz esztendeiben az üldözöttek
megmentéséért. A további forráskutatások
bizonyára újabb adalékokkal támogatják
majd érveit. dc a már napvilágra kerűlt

tények is bizonyítják, hogy például Serédi
Jusztinián prtmás valóban jó szándékkal és
bátorsággal tette magáévá az elesettek és
bajba jutottak ügyét,
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Eósze László: 119 r óm ai Liszt-dokumentu m.
Liszt Ferenc életének ké t korszaka ffiződik

Rómához. Az elsőben kissé idegen ü l é rezte
m a gá t az a k kor m ozdulatlannak látszó na gy
városban, a m á sod ikban viszont a váro s
egyik tekintélyévé vált, s nagy része volt
az itteni zenei éle t m egteremt ésében és fej 
lesztés ébe n . E k orszakairól sok és többé
-kevésbé eg ym ástó l eltérő anya g ót sorak oz 
t atott fel a zene tudom ány. Eősze Lá szl ó
go n dos kutatómunkával, k ézi r att á rI és
könyvtári ta n ul mányok kal t ovább gya rapí

tot ta a m ár Is mert dokumentu m ok számát.
Ed d ig ismeretlen fé nyképe ket, leveleket,
Lisztre vonat kozó közléseket ta lált, s ezeket
először tett e hozzáférhetővé gyűjteményében.

Ma m ár n yilvánval ó, hogy az elmélyült filo
lógia i kutatás m indig hozhat jelentős isme
retek et, olykor meglepetéseket ls. Eősze

László k önyvében mindkettőre aka d példa.
(Zenemfikladó)

Bárány Tamás: Húsz év. Apátla n n emzedék.
A k ötetben olvasható na gy regén y és elbe
szé lé sek Bárány Tamás írói útkeres és ének.
érlelődésének dokumentumaI. A Húsz év
című r egény - 1951-52-ben készült - egy
tehets éges munká sfiú megpróbáltatásalt, las
sú ön tud a t ra éb r edésének fol yamatát mutat
ja be az epika h a gyományos eszközeivel.
Bár jó néhány lapján érződik a hajdani se
mati zmus gyakorlata, e lismerést érdemel
azért, mert ideálokat tud felrajz olni, s olyan
hősöket ábrázo l - ha oly kor meglehetősen

egy síkú an , prekoncíp íáttan ls - , akik a m a 

guk vá lasztotta eszményekért ég ni és el égni
is tudnak. Az Apátlan nemzedék cím alatt
egybegy fijt ött elbeszélések hagy ományos epi
kai eszközökkel mutatj ák b e a valóság vál
tozását s benne a sz e rn élyísé ge k érlelődését.

fej lődését. Bárány T amás n em fo rmabontó
író, de az ő példá ja is igazolh a tja, hogy
a ha gyományosnak érzett r ea li sta epika fö 
lö tt még nem j árt e l az idő .

(Magvető Kiadó)

M. Nemetschek: Isten a gyermek életében
(OM C, Wien) . Szülők és h itoktatók számára
t arta lm az rendkívUI érték es ú tmutatásokat,
termékenyen alkalmazható nevelési és ok
tatási szempontokat az Opus Mystici Cor
poris Ve rlag kitűnő k önyve. A szerző eg ész
életét a vallásos nevelés témakörének szen
telte, s láthatóan pontosan tisztá ban van
azzal a feszUltséggel, rnellyel szülők és gya
korló hitoktatók nap nap után talá lkozhat
nak a valláso s n evelés során. Na gy t a pi n 
tattal, kitűnő é rz ékkel oldja fel a nehézsé
geket, sok jó ötletet , a gyakorlatban t o
vábbfejleszthető tanácsot tartalmazó k önyve
a vallásos sz e llem ben élő családok alapvető

olvasmányai közé tartozhat.

o
Mérleg 1980/1-2. Az ú j k ön tösben m eg
j el enő , joggal népszerű t a llózó ez évi első

száma részl et es - n y ugodtan mondhatjuk :
drámai - ös szeá ll itás t k özöl a " K Un g- ügy
ről", melynek azóta ú j abb fe jl eményel ls
vannak. S m intha csak fo lytatni akarná az
" Izgalmas" jele nségek tárgyalását és bemu
tatását, a m á sodik számban "Tudós va gy
költő ?" alcímmellvan Tlltch u gyancsak
meglehetősen vi t a tott, de elvitathatatla n u l
n a gy hatású tanítá sai t foglalja össze , m e
lyek lényegük szerint a civIlIzációval m eg
hasonlott ember nosztalgikus múltba vágyó
d ását fogalma zzá k m eg , sok érdekes r ész
letl gazságot, hasznosítható gondol a ti anya
got ad va az ember önvízsgatatanoz. Töb b
ízben ls szólo ttun k m ár a lap kitűnő k ép
zőművészeti összeálUtásalró l, k lállít ás-beszá
m ol ólról. Ezúttal ls vil á gsikert a ra tott n a gy
k iállitások alapos, hi tel es m éltatását ol vas

hatjuk m indkét számban.

Szolgálat, 45. A " Sze nt Bened ek szelleme"
mottót í rták a lap szerkesztői az új szám
élére. Az 1500 éve sz ütetet t , Európa szel
lemi a rculatát oly sok von atkozásba n al a
k ít ó sz en t nem m int a múlt t iszt el etre m él

t ó rekvizítuma jel enik meg a tanulmányok
ba n , hanem mint ele ven , m a ls életet,
szemléletet a lakító hagyomány. A tanulmá
nyok k özött olvashatjuk az azóta elhunyt

kitfinő irodalomtudós,
Guzm ics Wdorról, a
apostoláról.
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