
Tájékozódás

Sokszor sürgettük már
egy keresztény szellem(l
versantológia megjelenteté
sét. Annyiféle szempontból
pásztázták át értői az iro
dalmat - már az ars poe
ticák nagyon hasznos gyűj~

teménye is megjelent -,
hogy egyre időszerűbbévált
egy ilyen kiadvány ki
nyomtatása is. A halhatat
lan vers sokszor többet
mond, mint a közepes lel
ki olvasmány. Ilyen halha
tatlan remekekből váloga
tott össze ízléssel és érez
hető hozzáértéssel a Refor
mátus Sajtóos2ltálY. A szép
kiállítású könyv TempIom
ablak címmel jelent meg.
Szerkesztői ökumenikus do
kumentumnak szánták :
"minden felekezeti egyol
dalúságot kerülve - olvas
suk az előszóban -, csu
pán tartalmi és formai
szempontok szerínt a ma
gyar költészet egészére ki
terjedő gyűjteményt akar
tunk adni. Református köl
tők müveí mellett bőven

találhatók benne evangélt
kus és katholikus költők
alkotásai is". Egyetemes
igényű válogatás hát ez, s
aki a költészet nagy szen
vedötnek világába akar
leszállni, az is sokat me
rithetbelőle, hisz Ady iste
nes Versei - melyekből bő-!
séges és jó válogatás talál-'
ható itt - tépett, zaklatott
lélek zsoltárai, de aki a
fenségesen szárnyaló, éte
rien tiszta költészet világát
érzi közel magához, az is
sokat kaphat például Aprily
Lajos (külön öröm ily sok
verset olvasni e kitőnő köl
tőtől) műveiből. S ugyan
ilyen örömmel olvassuk a
a kötetben Berde Mária,
Dsidá Jenő vagy a fiatalab
bak költeményeit, melyek'
mind azt bizonyítják, hogy
Isten és ember Viszonya
ilyen vagy olyan vonatko
zásban, de olyan költői

archetípus, amely minden
korban újra és újra visz
szatér és különböző alak
változataiban - míndíg az
igazi rnüvészet üzenetét is
hozza. Néhány finom ízlés"
se] megválasztott műfordi

tás is szerepel a Templom
ablakban. A költészet ba
rátai bizonyára meglepetés
sel olvassák majd Kodolá
János finn fordítását. D)!
nemcsak a költészet isme
rőinek és kedvelőinek sze
rez örömet e gyűjtemény,

hanem míndazokriak, akik
a művészeteket a lélek gaz~

dagítáaí Iehetöségének te
kintik.

A költők, írók, zenészek,
festők között is sokan van
nak, akik müvészetüket az

716

"emberi teljesség" szotgá
latába állítva segítenek a
lélek értékeinek kibonta
koztatásában. Már címvá
lasztásával is jelképes Ta
más Attila: Irodalom és
emberi teljesség-e (Szépiro
dalmí) rnely az utóbbi idő
egyik jelentős tanulmány
kötete. Széles látókörű íro
dalomtudós- munkája e mű,
amely elsősorban nem
szakmai ' felkészültségéve1
ragad meg, hanem a teljes
ségre figyelő igényével.
Hadd hívjuk föl külön is
olvasóink figyeimét a kö
tetben található Pilinszky
verselemzésre, Rónay'
György Az esti gyors és
Mándy Iván A pálya szé
léncímű regényeinek elfo
gulatlan, kitűnő méltatásá
ra.

Képes Géza ugyan Csiga
ház (Magvető) címmel je
lentette meg új verseskö
tetét, annak példázatául,
hogy belefáradva az életbe,
a csapásokba, inkább a
maga világát építi tovább.
Valójában azonban épp el
lenkezőleg; egy mindig má
sokra is figyelő, másokért
is tenni akaró magatartás
paradigmája ez a szép és
tanulságos gyűjtemény,

ugyancsak a Magvető adta
ki Czakó Gábor Indulatos
jelentéseit, melyek nagy-,
részt már folyóiratokban
napvilágot láttak. A fi~l\l
író szocíográfíaí riportj ai
társadalmunk akut problé
máira világítanak rá (a ked
vezőtlen Iakásvíszonyok,
húszévesek erkölcse, míért
nem kell a gyermek?, stb.j ,
hol a felelősségérzet szen
vedélyével, hol a dokumen
táció hűvös tárgyilagossá
gával,

A Gondolat Könyvkiadó
két érdekes könyvet kínál:
A. Macseret FUm és való-;
ság c. esszékötete egyrészt
a filmábrázolás és a doku
mentalitás esztétikai kérdé
seit feszegeti, másrészt be
vezet a gondolat képi meg
fogalmazásának problernatí-'
kájába, Különösen film
elemzései érdemelnek foko
zott figyelmet. Henri Per.!
ruchot Van Gogh élete c.
esszé-regénye a tragikus
sorsú festő pályaképét raj
zolja meg művészettörténe

ti és emberi hitellel. Nagyi
élmény.

Az irodalomnak, kivált a
romantikus ihletésű költé
szetnek kedvelt jelképe az
őrség-állás motívuma, A
költő áll csak a vártán, s
körülhordozza figyelő-óvó

tekintetét a rábízottakon,
akikért és akik helyett éne
kel. Ez a - szép jelkép 
melyet reveláló erl5vel idéz
fel újra Illyés Gyula a
Kortárs augusztusi számá
ban közölt három versében
- voltaképp a keresztény

életnek is jelképe, s való-
ságos tartalma is kell hogy
legyen. Ha míndenkí ilyen
másokért is tenni tudó és.
akaró gesztussal áll a ma
ga választotta vagy a tár
sai kiszabta őrhelyén, bi
zonyára beteljesedik az Or
ködők címü vers záró ké-
pe: "Adtak - adhatnak -'
biztató jelet / -nos, bizako
dót inkább - I innen-on
nan is állhatatos őrködők I
s úgy tetszehetik a többiek
nek, / hogy csak még ma
gosabbra, még I távolság
alázóbb csúcsokra kell föl
érnie I mulandóságából
zord emberi fajunknak I és
megkönnyebülnek a redők,
meg / a tövis-koronák az.
ősz homlokokon",

A magyar nyelv és a ma
gyarság-tudat őrzésének

gondolata volt a Szombat
helyen július végén, au
gusztus elej én megtartott
Anyanyelvi hét egyik ve
zéreszméje. Nyilvánvaló,
hogy a világ legkütönfélébb
tájaira szétszóródott magya
rokban leküzdhetetlen és
nagy nosztalgia él az anya
ország és az anyanyelv
iránt, s e' vágyakozásukat
igyekezett kielégíteniaz a
sokoldalú és szfnvonalas
program, melynek során jó
néhányszor lehetőség nyí
lott a párbeszédre, az esz
mék és eszmények kon
frontáltatására is. A sok je
lentős és értékes eszmecse
re közül hadd idézzük azt
a kerekasztal-beszélgetést,
melyet Béládi Miklós és
Czine Mihály vezetett a kül
földi magyar nveívü iroda
lomról. Béládi kitűnő tájé
koztató előadásáhan a ka
tolikus irodalomról is szólt
néhány -szót. Kiemelte en
nek humanista töltését és
általános emberi megértés
re való törekvését. Mint
egy-egy magatartás, irodal
mi irány jellegzetes képví
selöjéröl szólt Békés Gel
Iértről, Szabó Ferencről,

Rezek Románról és Tűz'I'a

másról.
A Gondolat Könyvkiadó

újdonságai közül érdemes
megemlítenünk a magyar
lengyel barátság míntegy
ezer évét feldolgozó úttörif
munkát, Kovács Endre tör
ténész Magyarok és lengye
lek a történelem sodrába.
c. -könyvét, A római jog vi
lágába bevezető szemel
vény-gyűjteményt. J. K.
Br'íerley Biológia és társa
dalmi válság c. művét,

mely az emberi öröklődés

kérdéseit, a generációs el
lentéteket, valamint az
idegrendszer és magatartás
problematikáját tárgyalja.
Leo Löwenthal Irodalom és
társadalom c. könyve a tö
megkultúra történetének, a
müvészet közönségnatásé
nak kissé vázlatos, de ér
dekes elemzése.


