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PARANCS JÁNOS: Profán szertartás (Magvető). Foko
zatosan meg kell szoknunk azt a gondolatot, hogya ma
gyar kőltészet térképe fonytonos változásban van. Ennek
során egyre erősebben tőr élre a mai negyvenesek nemze
déke, akik kőzőtt olyan kiemelkedő tehetségek mellett,
mint Tandori Dezső vagy Orbán Ottó Parancs János is
szivós kővetkezetességgel épiti egyre teljesebbre költésze
tének világát. A Profán szer tar/ás rnindvégig egynemű

anyagból gyúrt versei egy, a világot és a sorsot nagy fele
lősséggel. bizonyos keserűséggel és nosztalgiával szemlélő

lirikus arcmását vetitik elénk. Legjobb darabjaiban egy
szerre érezteti az embernek és világának esendő voltát.
ami nem passzivitásra készteti, hanem al előrehaladásra,

a keresésre, az értékek felelős felmutatására és mentésére.
A kötet záróverse. az annak idején lapunkban megjelent
A iá/OKa/úhoz. az elmúlt esztendőnek kétségtelenül egyik
legszebb ha nem a legszebb _. lirai terméke.

HEVESI ANDRÁS: Irén (Szépirodalmi). Hevesi András
a Nyugat második nemzedékének volt tehetséges. érdekes
prózaírója. Igazi lehetőségeinek kibontakoztatásában
meggátolta a második világháború. rnely derékban met
szette el pályáját. Ám némiképp labolátlan iró ő maga is,
a formálás képességénél erősebbek lelkének indulatai. me
lyek az Irén cimű regényben is olykor eluralkodnak.
Rendkívül tanulságosak viszont a kötetben olvasható esz
szék. melyek nemcsak az iró belső fejlődésére vetnek
fényt. hanem nemzedéke önszemléletével kapcsolatban is
sok mindent megmagyaráznak. A kötetet Petrányi Ilona
gondozta, s ő látta el kitűnően tájékoztató bevezető tanul
mánnyal is.

NAGY SZ. PÉTER: Az idiIltöl az abszurdig (Akadémiai).
A szerző a Nyugat második nemzedékének íróiról készi
tett. elméleti megalapozottságú tanulmányaival lett ismert
(ezek közül néhány lapunkban jelent meg). E kötetében
érdekes feladat megoldására vállalkozott: Gelléri Andor
Endre fejlődéséről, müvészi alakváltozatairól ad képet,
anélkül, hogy részletes életrajzi fejtegetésekbe bonyolód
nék. Megvilágítja az elbeszélések történeti hátteret, és fog
lalkozik azoknak a szálak nak kibontásával is, amelyek
Gellérit kora irodalmához fűzik. A tanulmány nagy érté
ke az elméleti rendszerezés áttekinthetősége. valamint a
szerzőnek az a módszere, hogy a kiemelkedő műveket

több szempont alapján elemzi.

Kodolányi János (Pécs, 1980). Alcime szerint "ajánló
bibliográűár-t tartalmaz a Baranya megyei Könyvtár ki
adilsában megjelent, Tüskés Tibor összeállította köny
vecske. Irodalmunkban Kodolányi János hatalmas és
egyenetlen életműve a megoldatlan és jobbára feltáratlan
feladatok közé tartozik (épp Tüskés Tibor irt róla
fontos és alapvető kismonográfiát). A jól tájékoztató
gyűjtemény azt igazolja, hogya kortársak nyitottabban
értékelték Kodolányit, mint utokora. De talán az itt köz
zétett impozáns bibliográfiai adatleírások lendithetik fel
az életművére irányuló újabb kutatást.
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MÓZSI FERENC: Idegkötélen (Chicago, 1980). Az ame
rikai magyar irodalomról meglehetősen homályos fogal
maink vannak. hiszen számtalan magyar nyeívű antoló
gia, folyóirat és napilap jelenik meg az Újvilágban. ezek
szinvonala azonban elképesztőenegyenetlen, arról nem is
szólva, hogy az ottani irodalomfelfogás szögesen ellenté
tes a miénkkel. Mózsi Ferenc egyike azoknak, akiknek li
ráját érdemes figyelni, mert folytonos kisérletei és nyugta
lansága mögött tetten érhető az egyéniség és a tehetség.
Lirájának alapvető jellegzetessége a fantáziára való ha
gyatkozás. Bizarr és megdöbbentő. játékos és véresen ko
moly képeket rendel egymás rnellé. s ezek feszültségeben
épiti verseit, melyeknek egyik uralkodó szelama mégis a
nosztalgia és a fájdalom. Rokonszenves programja van:
át akarja törni a sziv "űvegburkát", vissza akar találni az
emberi érzelmek és célok áramkörébe. Hogy ez sikerül
het-e, nemcsak költői tehetségén. hanem személyes sorsá
nak összetevőin is múlik. A modern verset anyanyelve
ként beszéli. érezhető kedvtelésseI aknázza ki a szavak
többértelműségébenés alakithatóságában rejlő lehetősé

geket. s ha meglévő képességeit nem .Jdegkötélen" egyen
súlyozva kamatoztatja. hanem a megtalált. kikűzdött

egyensúly biztonságában, bizonyára jelentős költővé érik.

PUSKElY MÁRIA: Árpádházi Boldog Erzsébet és a
XIV. századi misztika (Róma. 1980). Puskely Mária szép
kiállitású. impozáns anyagra támaszkodó új könyvének
hőse az utolsó Árpád-házi király lánya. Erzséhet, aki
Svájcban, a XIV. századi misztika egyik központjában. a
tössi kolostorban élt. s akit rendje holdogként tisztel. Az
izgalmas, olykor megrendítő életrajzi dok umentumok
mellett a könyvben Erzsébet nővér legendájának teljes
magyar szövegét s a tössi lelkiség összehasonlitó elemzését
is olvashatjuk.

SZÁMUNK íRÓI

BÁRDOS LAJOS zeneszerző, karnagy, az Országos Ma
gyar Cecilia Társulat társelnöke.
BOLBERITZ PÁL a budapesti Hittudományi Akadémia
filozofia professzora.
CZILCZER OLGA költő; verseit eddig a Ne mondj le
semmiről (Szépirodalmi, 1974) cimű antológiában és az
Alfiildben publikálta. Önálló verseskötete a közeljövőhen

a Magvető Kiadónál lát napvilágot.
JOÓS ERNŐ filozófus, a montreali Concordia Egyetem
professzora. "Isten és a lét" cimű tanulmányát 1980. már
ciusi számunkhan közöltük.
RÓNA y LÁSZLÓ író, irodalomtörténész, az MTA Iro
dalomtudományi Intézetének munkatársa, az irodalomtu
dományok kandidátusa. Az utóbbi években a következő

tanulmányai jelentek meg lapunkban; "Álarcos moralis
ta" (\977. április), .Kassák rnércéje" (1977. szeptember),
"Az irodalomtudomány dilemmája" (\ 979. március),
"Egy vers Babitsról. és ami mögötte van" (1980. február),


