A lelkiismeret fényében
Veres Péter olvasónaplójában a mindenkori jóllakásra vágyók szemszögéből
próbálta újraérté
kelni vagy legalábbis megbogarászni a történelmi
tudatot és forrásokat. Így például, a Nagy Sán
dorral szemben álló perzsák ellátásának nehéz
ségeiről töprengett. Sütő András, térben és időben
megtett útjai során — eljutva többek között a
perzsák földjére és Nagy Sándor hódításának ko
ráig is — már azon tűnődik, hogy a hódítók ho
gyan kísérelték meg szellemileg
„táplálni", ellát
ni a legyőzötteket. Ez tehát már nem a (kései,
összegező) tudat olykor kétkedő visszakacsintgatása a létre, pontosabban: arra, amit a mindenkori
lét problémái közül az évszázadok szándékosan
vagy közönnyel elhallgattak, hanem szembesülése
a tudatnak más korok tudatával — a lelkiisme
ret akár lehetetlent is átvilágító fényében. Sütő,
tanulván abból a felismerésből, hogy: „Egy nép
nek önmagáról szerteglóriázott vélekedésénél min
den jel szerint csak az lehet hamisabb, amit ért
hető viszonzásképpen más népek terjesztenek róla"
(Perzsák*),
— nem elégszik meg történészek és
filozófusok kijelentéseivel, amelyekben elsősorban
az tükröződik, amit saját koruk „uralkodó köz
véleménye megkívánt", hanem a felelős értelem
nevében, ha kell, „a tudásnak tesz panaszt". A z
írástudóknak. Beke Györgynek arra a kérdésére:
„Mit tartasz egy nemzetiségi író magatartásában
negatívumnak?", ez az erkölcsi alapállás mondat
ja vele: „ A feledékenységet. A memória konjunk
turális zavarait." (A bölcsőhely
parancsai.)
József Attila etikai örökségét („az igazat mondd,
ne csak a valódit") az esszé műfajában Sütő A n d 
rás vállalta és folytatja a legkövetkezetesebben
irodalmunkban. A z ő megfogalmazásában idézve:
„ . . . az igazság felé. Vagyis a megtalált — és nem
kitalált — gondok irányába" moccan az író tolla
(Beszélgetés
Huszár Sándorral). Nagyobb őszinte
séggel tárulkozik ki közel tizennégyezer nyomta
tott példányban, mint közéleti embereink, íróink
egymás közt jaj de sokan, itt, mindnyájunk ha
zájában, egyvárosban élők vagy éppen szomszédos
utcabeliek.
Optimista rajongással telített cikkek
olvastán
hányszor elszomorodtunk az elmúlt évek során.
Sütő
hangja
sohasem
ünnepélyességtől
emel
kedett vagy fátyolos, vagy édes szókkal boldogító
(„alább kell szállanunk a költői szándékkal, az
együttélés mélyebb — tehát kockázatosabb áram
lataiba. Oda, ahol nem énekelik, hanem élik, a
bőrükkel hordják ezt a valóságot."
—
Ölelkező
párhuzamok),
csak nyugodt, tiszta, súlyos, szinte
fémes; igazságkeresésében kemény és konok. Ezért
nem vesz erőt rajtunk a szomorúság, az önsajnálkozás, sem a szorongás, hiszen szemünk előtt
a példa: csak az élő emlékezet és lelkiismeret,
* Sütő András: Istenek
kiadó, Bukarest, 1973.

és

falovacskák.
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TÉKA
T Ő Z S É R Á R P Á D : Érintések.
— Mintha egy szűk szoba ha
tárolná ezt a keserű, vívódó
költészetet, ám a szoba négy
fala között sokminden
elfér
— a könyvek, a gondolatok
révén az egész világ. A költő
nem fél bevallani a „holt
pontot" („Az ember fél, s él
mégis tovább. /
Széthullna:
összetartja / óriás szemérem
ként / magányának két a j 
ka."),
s
hogy
művészileg
mennyire igaza van, azt ép
pen ez a kötete — az eddi
giek közül talán a legigénye
sebb, legmélyebb, legfelkavaróbb — bizonyítja: a vallo
más átsegíti a holtponton, a
„kőlegelő" után érzékeny lesz
az „érintésekre",
azaz már
nemcsak magára, saját félel
meire,
nyugtalanságára
tud
figyelni, hanem a külvilágéra
is. A külső és belső formák
olyanszerű egyensúlya formá
lódik
ezekben a versekben,
ami egyrészt a kései József
Attilát, másrészt Henry Moore
szobrait
juttatja
eszünkbe.
K é p - és gondolatgazdag líra
a Tőzsér Árpádé, kevés szó
val, a látványosságot (a m u 
tatványokat!) megkerülve tud
sokat mondani. Mint ez a né
hány verssor: „Összezárt szár
nyú könyvek, tollak, / kopá
csoló írógép a papír törzsén
— / Hiába idézem nekik Or
tegát, / nem tudnak átjönni
hozzám, / csak a csőrükkel
érintenek" (Madách,
1973.)
ERDEY-GRÚZ
TIBOR—FODORNÉ CSÁNYI PIROSKA:
A magyar kémiai elnevezés és
helyesírás szabályai. — H a s z 
nos, irányadó könyvet adott a
kiadó mindazok kezébe, akik a
kémia vagy határtudományai
területén dolgoznak,
kutató
intézetekben, tanügyben vagy
akár
tudományos
könyvki
adóknál. A szerkesztők számot
vetettek azzal a ténnyel, hogy
az egységes elnevezések hiá
nya egyre súlyosabb zavarok
hoz vezetett, és ennek elkerü
lésére szükségessé vált a m a 
gyar kémiai elnevezések egy-

ségesítése, a. Tiszta és Alkal
mazott
Kémia
Nemzetközi
Uniója (IUPAC)
nemrégiben
kidolgozott rendszerével össz
hangban. Így jött létre számos
munkatárs
közreműködésével
ez a munka, melynek I. kö
tete a szabályzati részt tartal
mazza, a II. kötet pedig a
vegyületek elnevezési példa
tárát foglalja magában. Utób
biban megtalálható a szerves
és szervetlen vegyületek pél
datára, valamint a kémiai he
lyesírási szótár. A könyv az
eddig
érvényes
elnevezések
használatát
is
szabályozza.
(Akadémiai Kiadó, 1972.)
E. F E L S Z E G H Y — A . A B R A 
H A M : Biochimie. — Papírfor
ma szerint a múlt év termé
se, gyakorlatilag azonban az
idén
jelent
meg
Felszeghy
Ödön és Ábrahám Sándor bio
kémia-kézikönyvének új, bőví
tett kiadása. Egyetemi
tan
könyvnek készült, s így szer
kezetét és problematikáját di
daktikai szempontok határoz
ták meg. Hagyományos módon
a szénhidrátok, zsírok és fe
hérjék ismertetésével
kezdő
dik, de már itt érvényesül a
modern szemlélet: csökken a
leíró rész, s nagyobb szerephez
jutnak a szerkezeti és ezzel
kapcsolatos funkcionális kér
dések.
További fejezetei
a
nukleinsavakkal, a vírusokkal,
az enzimek működésével és ez
zel összefüggésben a vitami
nokkal foglalkoznak; külön fe
jezet tárgyalja a sejt szerke
zetét és egyes részeinek bio
kémiai szerepét; ezt követi az
emésztés biokémiája, a szén
hidrátok anyagcseréje az állati
és növényi szervezetekben, a
nukleinsavak, a fehérjék s a
zsírok metabolizmusa. Bár a
szerzők az eddigiekben is utal
tak az egyes folyamatok kö
zötti kölcsönhatásokra, külön
rész foglalkozik az összefüggé
sekkel, az anyagcserét szabá
lyozó komplex mechanizmus
sal, majd — a glükozidok, al
kaloidok
és
antibiotikumok
tárgyalása után — a könyv

csak a csökönyös, csodát-nem-váró cselekvés ké
pes feloldani egyént és közösséget bármilyen szo
rongás alól. S; mi ez a könyv, ha nem élő emlé
kezet s lelkiismeret, és cselekedet a javából —
nemcsak az egyéni megmaradásé!
Bármilyen funkcióba, bárhová is léptessék elő
a szerzőt, sohasem fogja magát „magas lovon
érezni"; nem is lehet lovon, suhanó kocsiban vagy
helikopteren
megtenni
a meg-megszakadó
utat
vissza az évszázadokba és előre az időben (nem a
könnyű portyázást, a messzire kalandozást kell el
tanulni őseinktől; az ma, érdekes módon, épp a
jellegtelen absztrakciókra, az utánzásokra jellemző),
nem lehet megtenni csak gyalogosan, száradásra
ítélt gyökerekbe és kövek közül kiserkent, elszínteledett füvekbe kapaszkodva, kúszva, ha kell, tes
tünkkel védve a földet a közönytől.
Sütőnél az írói hivatás eltéphetetlenül találkozott
a társadalmi felelősséggel és a nemzetiségi el
kötelezettséggel. Szakítva a kisebbségi gátlásokkal
rokokósított közéletiséggel, ő asszimilálta, erdélyi
hagyományainkhoz hűen, tartalmában egyetemessé
és nyelvében magyarrá a szocialista etikai tartást,
gondolkodást. A történelem tanulságától szoronga
tott hajdani tanítvány szövetségest
keresve lép
Bethlen Gábor színe elé: „Ha emlékezni méltóz
tatik, egyebek között a testvériségnek ügyét is
reánk hagyakozta: magyarnak, románnak, szásznak
— a székelyt nem említem, hiszen az is magyar —
közös kertmívelő gondját; az egymással farkas
szemet néző indulatok helyére az egybefonódó pil
lantást a Kárpátok tövében" — szól a
Nagyenyedi
fügevirágban.
E veretes szöveg legjellegzetesebb
stílusjegyét — elválaszthatatlanul az írói jellemtől
— a kertelés nélküli kimondaniakarásban, a mély
be pillantás megrendítő nyugalmában: a tiszta be
széd erejére való ráébredésben kell keresni. M i n d 
ez a korábbi könyveiből ismert, rendkívüli nyelvi
erővel párosul. A nyelv érzékenysége nem hival
kodó, nem váteszi vagy himnikus nála; víziók és
mítosz nélkül,
szinte orvosi precizitással
emeli
fényre a gondolat köldökzsinórjánál fogva a legkétségbeesettebben
kapálózó és kiabáló tényeket.
Nincs ideje elidőzni a fájdalmasnál, líraiságába
nem cseppent sehol mámort vagy bukolikus hangulat-irt, hisz nem elbágyasztás a célja, hanem
egyéni és közösségi példákkal, helyzet- (és csak
másodlagosan képi) asszociációk megteremtésével
tudatosítani, tisztázni bennünk a létfontosságú dol
gokat — árnyékát, ragyogását múltnak, remény
rajzásnak egyaránt.
Azzal kellene zárnom, amivel Somlyó György a
nyugat-európai irodalmi „újhullámok" idején, mint
egy tíz évvel ezelőtt, újrajellemezte Veres Pétert,
a „parasztírót": „mai irodalmunk egyik »legeurópaibb« jelenségének é r z e m . . . azt is mondhatnám,
igazi »literary gentleman« — a szónak a jó értelmé
ben véve." Ez most leginkább Sütő Andrásra áll a
magyar irodalomban. Egy szál gyufa sokszor több
fényt adhat a közélet árkokat egyengető, békés
„tűzvonalában", mint a felhőkön túli
csillagok
emlegetése vagy csalogatása.
Ő, aki robogó vonat tetején tanulgatta elődeitől

az önuralmat követelő, konok viaskodást kívül-belül,
nem igényel tőlünk most ünneplést, választékos
megkülönböztetést. Igazi értékelésünket nem ele
gáns dicséretünk fejezi ki — vele együtt tudjuk
ezt —, hanem további munkánk, életünk. Mindaz,
amit
üzenetéből
maradéktalanul a magunkévá
teszünk.
Lászlóffy Csaba

Két új hasonmás kiadás
A X V . és X V I . században készült kéziratos kó
dexek
s nyomtatott
könyvek közül igen ke
vés (számtalan esetben csupán egyetlen példány)
maradt fenn. Nagy gyűjtemények, könyvtárak félt
ve őrzött kincsei ezek a példányok, s ezért csak tu
dományos kutatás céljából hozzáférhetők, a nagy
közönség
pedig
kiállítások alkalmával
láthatja
őket. A szöveg újranyomásánál hasznosabb és cél
szerűbb az eredeti mű hasonmás kiadása. A hason
más kiadás elsősorban a tudományos kutatás céljá
ból jelentős, de a könyvbarátok is nagy örömmel
forgatják. Mindkét szempontból hasznos a kéziratos
kódexek, ritka könyvek hasonmás kiadása: meg
könnyíti a tudományos kutatást, és gyönyörködteti
a szép könyvet szeretők táborát.
A modern nyomdatechnika eljárásaival könnyű
szerrel lehet hasonmás kiadás formájában nagy
példányszámban eljuttatni az érdeklődők asztalára
egyes könyvtárak ritka példányait:
kéziratokat,
ősnyomtatványokat. Szükséges és hasznos hason
más kiadásban megismerni múltunk jelentős szel
lemi alkotásait. Így lesznek a ritka könyvek is
valóban mindenkiéi; ez az út lehetőséget kínál
mindenki számára, hogy megismerhesse rég letűnt
századok szellemi hagyatékát, de betekintést enged
az írásbeliség és a nyomdatechnika fejlődésébe is.
Románia Szocialista Köztársaság Akadémiájának
kiadásában már eddig is több hasonmás kiadás lá
tott napvilágot. Csak a legutóbbiak közül hadd
említsük meg a következőket: Tetraevanghelul
lui
Coresi, 1560—1561; Palia de la Orăştie, 1581—1582,
továbbá az 1971-ben megjelent Evangheliarul
SlavoRomân de la Sibiu, 1551—1553 hasonmás kiadását.
Ez utóbbival, jóval a hasonmás kiadás megjelenése
előtt, terjedelmes tanulmányban foglalkozik Jakó
Zsigmond. (Korunk, 1964, 11. 1530—1536.)
Újabban a Codex Aureus hasonmás kiadásával
lepett meg a Meridiane könyvkiadó
(Bucureşti,
1972). Nem teljes szövegközlés, hanem — szem
léltetés céljából — a legjellemzőbb művészi olda
lakat emelték ki. E kódex Nagy Károly német-ró
mai császár rendeletére készült 800 körül a lorschi
(ma N S Z K ) kolostor scriptoriumában. A teljes kó
dex Máté, Márk, Lukács és János apostolok evan
géliumát
tartalmazta,
elefántcsont borítóban. A
kódex fele, Máté és Márk evangéliuma 1622-ben
a heidelbergi császári könyvtárból Bécsbe került,
majd Migazzi Kristóf váci püspök és bécsi érsek

egy
rövid
fejezettel
zárul,
amely a biokémia kvantum
mechanikai alapokon való to
vábbfejlesztésének lehetőségét
villantja fel. (Editura
didac
tică şi pedagogică,
1972.)
GEORGES P O L I T Z E R : A fi
lozofia és a mítoszok. — A
magyar
származású
francia
kommunista gondolkodó szá
mára az idealista filozófiák
elleni elméleti harc elválaszt
hatatlan volt a dialektikus m a 
terializmus propagálásától. És
hogy századunk filozófiai m í 
toszai, elsősorban a fasiszta
fajelmélet leleplezése távolról
sem volt veszélytelen intellek
tuális szópárbaj, azt a náci el
lenfél ultima ratiója is bizo
nyítja:
Georges
Politzer
a
francia ellenállási
mozgalom
mártírja. „ A hatalomra jutott
fajelmélet a faj tisztítás míto
szának leple alatt a nemzet
történelmi és társadalmi lété
nek megsemmisítésére törek
szik" — írja a Faj,
nemzet,
nép című elméleti értékű ta
nulmányában. Polemikus hév
hatja át az egzisztencializmust,
freudizmust és más áramla
tokat bíráló írásait is. Politzer
tanulmánykötete elé a barát
és harcostárs emlékét idéző
előszót
Louis
Aragon írta.
(Kossuth, 1972.)
TAMÁS ATTILA:
A költői
műalkotás fő sajátságai. — A
szerző a költői műalkotás lé
nyegét két szempontból vizs
gálja. A z első a költemények
esztétikai hatása, az a „külö
nös lelkiállapot, amelyet elő
idéznek", a második pedig a
műalkotást közelebbről megha
tározó történetiség. A z ezeket
a szempontokat kifejtő na
gyobb fejezetekben a szerző
a költészet ősformáival, a köl
tészet művészetté levésével és
a költői mű anyagával, formá
jával
foglalkozik. Függelék
ként néhány műelemzést is
közöl József Attila két versé
ről, Picasso egy festményéről
és egy oltárképről.
(Akadé
miai Kiadó,
1972.)

