
nagyban, szürkében és ünnepi ben, az éppen soron levő helyzetben vagy találkozásban hajlítha
tatlan következetességgel vissza nem térő alkalmat látott: Isten országának érkezését, az Atya
akaratának teljesülését. Ha feladatainkat Jézus követésében a napi alkalom szemszögéből mér
jük fel, akkor .- ki gondolná - a cédulákra írt tőmondatokban, a számlákra rögzített sorokban, a
dolgozatokra írt birálatokban; az újságban közzétett apróhirdetésekben "ércnél maradandóbb"
at alkotunk.

A Rádiótechnika egyik számában olvastam : "Amatőrök, diákok! Mindenféle, rádiós anyag,
műszerek, szép alkatrészek. öregség miatt olcsón eladók." Mitől van ércfedezete ennek a hirde
tésnek? Talán az amatőr rádiózás szeretetétől?Az alkatrészek egy életen át tartó gondos össze
válogatásátói ? Attól, hogy a kínálat elsősorban amatőröknek, diákoknak szól? Vagy hogy az el
szegényítő öregség ellenére is áron alul adja a szép alkatrészeket? Nehéz volna válaszolni, Arról
azonban bizonyosságot ad, hogy a világ egyszerű dolgaiba, a számlák és cédulák hétköznapi vi
lágába bele lehet írni, ami nem egyszerű, ami nem hétköznapi. De akkor már nem a cédula, vagy
az apróhirdetés az üzenet, hanem valami más, amit Szent Pál így fogalmaz meg: "Ti vagytok
ajánló levelünk, szívünkbe írva. Ismeri és olvassa azt minden ember, mert meglátszik rajtatok,
hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mí í~tunk nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem
is kőtáblákra, hanem az élő szív lapjaira." .

Összegyűrt, széttépett, eldobott papírszeletekre írjuk életünket. De a hivőnek alkalma van,
hogya környezetében szétszóródó cédulákon Krisztus levele legyen. Ára, "ércnél maradan
dóbb" fedezete: Jézus Krisztus. Aki előbb volt, mint Ábrahám, maradéktalanul a mának élt,
hogy mi, akik hiányosan élünk a mának, egészen a jövőé legyünk. Születésekor nemzetségtáblá
ba vették, halálakor cédulát szegeztek feje fölé, hogy céduláink -és listáink az "élet könyvér-be
vétessenek.
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Újdonságok a Babits-irodalomban. Már több izben is e1-.
ismeréssel szóltunk a Ságvúri Endre Nyomdaipari Szakkö
zépiskola Babits életműve körűl kifejtett tevékenységéről,

melyet egy kitűnő tanár és jeles filológus, Téglás János irá
nyit. A diákok évr ö! évre elkészítik vizsgamunkáikat,
amelyekből hovatovább az oly fájón hiányzó Babits kriti
kai kiadás körvonalai kezdenek kibontakozni. Sajnos,
nagy íróink életművének kritik ai kiadására egyre keve
sebb az energia, még oly hiztatóan induló sorozatok is le-

. lassul nak, újakra pedig alig-alig gondolhatunk. Ilyen kö
rűlmények között a Ságvári Endre Nyomdaipari Szakkő

zépiskola diákjai és Téglás János legalább oly jelentös
munkát végeznek. mint annak idején Vajthó László és ta
nítványai. amikor a magyar irodalom ritkaságait kezdték
kiadni. A Babits-sorozat ezúttala Halá/jiai eímű regény
első változatával gazdagodott, mely 192I-hen jelent meg a
Pesti Naplóban és a későbbi változat nyersanyagául szol
gált. (Könyvalakhan most jelent meg először!) A miniatű

rök új darabja: Művészek levelei Babitshoz, E gyönyörű

könyvecske nemcsak a bibliofil ritkaságok gyűjtőinek sze
rez igaz örömet, hanem fontos adatokkal járulhat hozzá a
Babits-filológia.gazdagításához is.

Babits Mihály dráma- és prózafordításai (Szépirodalmi).
A Babits Mihály művei sorozat Belia Győrgy által sajtó
alá rendezett új kötetében néhány maradandó forditói re
meklés található, mely az egyetemes magyar műfordítás

tőrténetének is jelentős darabja. A Szophoklész-forditá
sok az antikvitás továbbélésének fontos hiradásai, Sha
kespeare A vihar·jának bemutatóján játszódott le az a jele
net, melyről Németh László emlékezett meg a Babits-em
lékkőnyvbe irt nekrológjában. amikor ismét "elmaradt
egy kézfogás" az új magyar irodalom e két fontos szerep
lője között. Kivételes értékű lmmanuel Kant Az örök béke
cimű művének fordítása, hiszen ebben a munkájában Ba
bits elsősorban nem kőzismert filozófiai érdeklődéséről ad
képet s új benyomásokat, hanem a béke elszánt hivének
rnutatkozik, aki az első világháború kezdeti szakaszában
hatalmas versekkel vallott békevágyáról. majd költészeté
nek spiritualizálódásával egyidőben e fordítással is a
megbékélés gondolatát hirdette és szolgálta. Ezúttal is ki
tűnő tájékoztató jegyzetanyag csatlakozik a szép kiállitá
sú kötethez.
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