
kívül alapos bibliográfia segíti azokat, akik való
ban érdeklődnek a színte csak felsorolt témák
iránt. Ez ismét csak a múfaj szabályainak ismere
téről és rendkívül pontos betartásáról tanúsko
dik, s így a szerzőről is! Korrekt, s ráadásul önnön
lehetőségcivelmaximálisan tisztában lévő, s így
azokkal élni is tudó lélek birtokosa. Végered
ményben tehát egy rendkívülolvasmányos, jó
stílusban megírt könyvvel lett gazdagabb a ma
gyar kultüra, de a mű magyarországi megjele
nése mégsem valószínű. Ugyanis részben ma is
élő, részben pedig ma is bálványnak számító
embereket mutat be, s korántsem csak a "közna
pi ésszel fölfoghatatlan tudományos igazságok"
arctalan felfedezőiként,hanem élő, eleven, tehát

Kulturális krónika

Könyvheti gondolatok. Mindenki ismeri azokat
a régi fényképeket, amelyek az első könyvhetek
idején készültek. Írók csoportosan. Irók ma
gányosan a sátorban és a sátor előtt. Egy-két
dedikálásra várakozó állingál tétován.

De vannak másféle képek is. Sorok a hajdani
"siker-írók" körül. Aztán nagyobb sorok, amikor
az irodalom még ünnepi aurával rendelkezett.
Írók és olvasák vitája. Telt termek, láZas eszme
cserék. "Az irodalom az élet tanítómestere"
feliratok.

Mesterünk maradt-e szegény szépirodalom?
Óhatatlanul is erre kellett gondolnunk az idei
könyhét sátrai között kalandozva. Ma is vannak
érdeklődök szép számmal. De az érdeklődés

iránya merőben megváltozott. Elsősorban az
eddig kimondhatatlan szavakat tartalmazó köny
vek a keresettek. Ami tegnap "tiltott gyümölcs"
volt, az most a sláger.

Mi lesz veled, szépirodalom? Ki olvas ma
verset és szépprózát? Pedig egy nép történeté
nek menetét mégiscsak az irodalmi alkotásokból
lehet rekonstruálni.

A reménytelen jóslatoknak nincs igazuk: a
könyv a televízió és a videózás korában is
keresett. Csak éppen nem az a könyv, amiből

legigazibb önmagunkra ismerhetünk. Ezek a mai
könyvek gyakran a pillanatnyi időhözkötöttek. A
pillanatok azonban elmúlnak. Marad a történe
lem, s - reméljük - marad a szépirodalom is.

Ez persze nemcsak az olvasókon rnúlik, sőt,

elsősorban nem rajtuk. A könyvterjesztők azok,

esendő emberekként. S ráadásul jó néhányuk 
sajnos korántsem szokatlan hirtelenséggel - a
tanok megszállottjából a tanok boszorkányüldo
zőjévé, vagy épp "csak" "leplezőjévé" lett. A
monográfia erről is bőséggel szól. Egy bizonyos,
kevés dologra lenne nagyobb szükség bizantinus
szellemi életünkben, mint erre, s az ehhez
hasonló könyvekre. Persze másra is, s talán még
nagyobb szükség, de a könyv lege!szomorítóbb
tanulsága éppen az, hogy az akár itt megszülető

új ismeretek befogadására kevés égtájon van
kevesebb esély, mint itt, nálunk: Magyar
országon. (EPMSZ)

Erdei jános

akik a megálljt mondják, s nem is sejtik, mi
mindenről mondanak le a mai haszon kedvéért.

Azért ne csüggedjünk. A versről, regényről.

elbeszélésről és drámáról ma meg lehet feled
kezni. De holnap biztosan feltámadnak.

Várjuk aholnapot.

Ignotus Pál: Csipkerózsa. Látszólag ez olyan rnű

volt, amely elsüllyedt az időben. A fiatalabbik
Ignotus, a Szép Szó egyik életre hívója és prog
ram-adója elment, sokáig a nevét sem volt taná
csos kimondani, "adat" lett, "lábjegyzet", vagy az
sem. A Haladásban megjelent emlékezését csak a
beavatottak ismerték, emlegették, Németh An
dor József Attiláról írt első könyvének társasá
gában.

De lám, a Csipkerózsa feltámadt, azt bizonyít
va, hogy a jó, a hiteles könyvek sosem süllyednek
el végérvényesen. Néha évtizedek kellenek, hogy
fe!bukjanak az árból, a .körülmenyeknek" vagy
az érdeklődésnek kell megváltoznia.

Ignotus könyve pedig jó könyv, méltó a fel
támasztásra. Manapság tanúi lehetünk a József
Attila-értékelés, -kutatás alapvető fordulatának.
A hozzáértők egyre határozottabban merik ki
mondani, hogy azok a versei, amelyeket remek
művekként tanítottak a különféle tankönyvek
alapján, voltaképpen nem az életmű legmaradan
dóbb darabjai. A költő politikai gondolkodása
sem volt olyan egyértelmű, váratlan kitérők

nélküli, ahogyan azt mondták,
Ez utóbbi szempont azonban alighanem

másodlagos. A fontos a költő személye és a
versei. Ezeket idézi vissza szerényen, de ironi
kusan Ignotus Pál, s könyvének lapjain megeleve
nednek a lázas harmincas évek, a gombamód
szaporodó folyóiratok, a redakciók. s tragikus
szárnycsapásokkal húz el előttünk a halálra szánt
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költő, kinek sorsa valamiképpen kora magyar
sága jobbik részének sorsát is példázza.

A Csipkerózsa nemcsak tanulságos könyv.
Szép is, igaz is, olyan rnü, amelyre ma is szük
ségünk van. (Múzsák)

SzekérEndre: Hagyomány és újítás mai költői
nyelvünkben. Ez már majdnem rnerészség. Az
események lázas kavargása idején egy irodalom
történész a stílusról elmélkedik, a kifejezés nyel
vi finomságait veszi szemügyre. Mintha arra
akarna figyelmeztetni, hogy ma, amikor szinte
mindenki azt érzi a legfontosabbnak, mit mond
jon vagy éppen kiáltson, nem illik arról sem
megfeledkeznünk, hogyan mondjuk el mindazt.

O még makacsul hisz abban, hogy a költők és
írók hiteles tanítómestereink. Odahajol hát mű
veik fölé, s közben arra a sokáig elfeledett
bölcsességre tanít, hogy a stílus - maga az
ember, a költői nyelvről sosem beszélhetünk
használója nélkül, hiszen a kifejezés egyben
választás, aki szöl, akaratlanul vagyakarva kap
csolatba kerül a hagyománnyal, válogat a szavak
erdejéből, gyökeret ereszt a hagyományba, s erőt
merít onnan.

Nem vitás, a szavak infIációját is éljük, Szekér
Endre könyve azt a nagy igazságot fogalmazza
meg, amit Radnóti mondott el: egyetlen szavunk
is milyen kényes és szeszélyes, mennyire vigyáz
nunk kell kimondásakor.

Nem ártana, ha némelyik szónoki hajlamú
kortársunk néha, nyugalmasabb óráiban ezt a
könyvet is forgatná. Mert errefelé is rejlik a
hitelesség erénye. (Tankönyvkiadó)

Szabó Ferenc: Szomjúságjorrás. Megint csak
egy író, aki szomjúhozik a hiteles szavakra. de azt
is pontosan tudja, hol találhatja forrásukat.

Szabó Ferencet igazán illetlenség volna bemu
tatni. Inkább arra érdemes figyelnie a műveit

ismerő olvasónak - egyre többen vannak ilye
nek -, milyen érdekes módon tud megújulni a
tehetség, akit kortársai már-már az ismeretter
jesztés és -adás szükös skatulyájába zárlak. A
tanulmányból kilépett a versbe, anélkül, hogy
hűtlen lett volna hozzá. Az ismertetés magával
hozta a múfordítást, ez pedig egy nagy hagyo
mány áramkörébe kapcsolta e rendkívül művelt,
nyugtalan érzékenységű írót.

Egy időben Szabó Ferenc esszéi és tanulmá
nyai kilátást adtak a mai világra, s megtanítottak
arra, hogyan kell nyomaiból következtetnünk a
transzcendentális eszmére. Működésének mai
korszakában egy másik ablakot is nyitott, amely a
múltra néz, és annak értékeit közvetíti korszeru
tanulmányokéskiváló műfordítások révén, s arra
is példát mutat, miképp lehet a tanulmányokban
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kifejtett eszméket a versek nyelvén egy mélyebb
rétegbe nyúlva kifejezni.

Szabo Ferenc életműve a mai magyar iroda
lom egyik fontos értéke. Meg kellene találni a
lehetöségét, hogy munkái - a régebbiek is 
megjelenhessenek idehaza. (Róma)

Németh László: Életmű szi/ánkokban. Erról a
könyvről nem itt és nem így illendő szólni. Maga
a jelenség azonban ugyancsak nem tanulság
nélküli. Az tudniillik, hogy századunk egyik igen
jelentős írójának, gondolkodójának nemcsak tö
redékei és befejezetlen munkái várták a megje
lentetest - egy ilyen formátumú személyi
ségnek minden cetlije érdekes -, hanem olyan
művei is, amelyeket egyszeruen nem volt módja
megjelentetni. Most ne firtassuk, miért, ki miatt,
kiknek óvatossága jóvoltából.

A tény tény marad. A magyar kultúra sosem
tanul a múltból - pontosabban e kultúra szerve
zői és irányítói tanulnak igen nehezen -, minden
korszaknak megvannak a látványos öncsonkításai,
amelyek nemcsak egy író életművét, hanem az
egész magyar szellemi élet épségét is károsítják.

Szerencsére és a kiváló Németh-kutató Grezsa
Ferenc jóvoltából most együvé kerültek a szilán
kok is. De hol vagyunk még a teljességtől? Igazán
fölösleges felsorolni, hány műve van még az
írónak, amelyet nemhogy meg kellene jelentet
ni, hanem egyenesen kötelessége is akiadóknak.
Vitathatóak ezek a művek? Nagy gondolkodókkal
vitatkozni alighanem többet ér, s hasznosabb is,
mint tehetségtelenekkel egyetérteni. (Magve
tei-Szépirodalmi)

Újhold-Évkőny 1989/1. Kinek-kinek megvan a
kedvenc folyóirata. Az Újhold-Évkönyv folyóirat
is, de több is annál, egy magatartás jelképe, annak
a reménye, hogy az irodalom azért fontos dolog,
s a legnehezebb korszakokban is adni tud.

Meg lehet tanulni belőle, hogyan kell szer
kesztení, Lengyel Balázs és a többiek magától
értetődő természetességgel folytatják a babitsi
magatartást: aggályos gonddal hajolnak a művek
fölé, fiatalokat indítanak el, elfelejtett dokumen
tumokat közölnek. s közben makacs kitartással
őrzik a színvonalat, pedig a szélirány nem az ő

törekvéseiknek kedvez.
Aki könyveket gyűjt, ismeri a reménytelenség

érzését. Előbb egymásra kerülnek a könyvek,
aztán szégyenkezve hátsó sort nyitunk, a feledés
be száműzve azokat a müveket, amelyeket nem
hiszünk igazán maradandóknak.

Az Újhold-Évkönyv impozáns kötetei azonban
mindig az első sorban maradnak.

R6nay László


