
Tájékozódás

Ernesto cardenat níearaguaí származású
papköltő a "szociális kereszténység" eszmé
jének egyik harcosa. A szélesen hömpölygő

claudeli verstípust fejlesztette tovább mo
dern zsoltáraíban, metyekben a világban,
tapasztalható igazságtalanság és rossz ellen
haecot; Elete és dolgos mindennapjaiból
fakadó, azokból elvonatkoztatott gondolatai
pedig a keresztény közösség- és szerétet
eszmény újtipusú megvalósításának izgalmas
kísérletei és példái. Műve - Balássy László
értő és, gondos tolmácsolásában - a ke
reszténység örök megújutásának és belső
-megűjíthatéságának is bizonysága.
'.Az Opus Mystici Corporis Verlag (Wien)
kiadványai köZül a Jegyesekkel beszélge
tünk sorozat ízlésesen illusztrált négy fü
zete a legérdekesebb. Amolyan vezérfonal
.ez a négy könyvecske. Jegyesoktatást végző
lelkipásztoroknak hasznos eligazítói lehet
nek. '- A Prugg Verlag Lisiéux-i Szent
Teréz születésének századik évfordulóján
-a Szolgálat méllékleteképpen kis tanulmány
kötetet jelentetett meg a szentröl. Kiemel
kedően érdekes Hans Urs von Balthasar
·Lisieux. korszerüsége címü írása, s rend
kivül hasznos az a bibliográfiai jegyzék,
,mely e sokfelől vitatott életutat alaposab
ban megismerni vágyóknak kitűnő kalauza
lehet. .

Akik napról napra találkoznak a hívek
kel, s hétről hétre készülnek e találkozás
egyik legfontosabb pillanatára. a nomníák
ra, bizonyára nemegyszer felteszik maguk
ban a kérdést: mílyen élményt ad a hí
véknek a szcntbeszéd,az oltártól kimondott
szö, s általában milyen a szavak .befoga
dásának mechanizmusa. Az ő kérdésükre
is válaszol Mátrai. László :l!:Jmény és in<tI
(Gonaolat) eímü könyve, mely 194D-ben je
lent meg első ízben, s akkori. fogadtatása
méltán jogosította fel tudós szerzőjét, hogy
újra megjelentesse. "Régen volt könyv 
írta jellemzéséül Halász Gábor -, mely
ennyire teljesítette volna feladatát: a fo
galmak tisztázását és a gondolatébresztést.'
Ehhez a találó kritikához harmincegyné
hány év után is felesleges bármit hozzá
tenni. - A filozófia és az esztétika iránt
érdeklődők bizonyára haszonnal (és néha
némi fenntartással) olvassák Sztolovics A
szép kategóriája és a társadalmi eszmény
címü munkáját (Gondolat), metv arra is
figyelmeztet bennünket, fiogv kapcsolatun
kat még szerosabbra kell fiiznünk a való
világgal és még intenzívebben kell rnun
kálkodnunk annak gazdagításán,

A münchení Aurora Kiadó jelentette meg
Nagy Kázmér objektívírásra törekvő. nagy
tárgyismerettel megírt könyvét, az Elve
szett alkotmányt, mely mint szerzöte
jelzi "vázlat az 1944 és 1964 közötti

. magyar politikai emígráetö kialakulásáról".

. Kísérletét, amellyel. az emigráció politikai
magatartása okainak és hátterének felderí
tésére . vállalkozik, remélhetőleg haszonnal
forgatják majd a hazai történészek is, akik
a magyar emigráció múltjának sokszálú, s
bonyolult kérdéseit dolgozzák föl átfogó,
teljességet ígérő munkáikban.

Az ünnepi Könyvhét újdonságai közül
két ,kötetre hívjuk fel olvasötnk figyelmét.
Színházi rovatunkban több ízben is szót
tunk PliRk4ndi Géza drámai tehetségéről.
A rejtekhely (Magvető) címmel megjelenő
gyii:ltemény ismét rneaavözhee arról. mí
lyen szilárd morálts tartása. s a történel
mi szöveten is átüt5 korszerü . tanftáRa van
darabjainak. - Rónay Gvörgy KutatáR kllz
ben címmel jelentette meg új esszékötetét
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a Magvetőnél. A tanulmányok és a krítí
káli: a Képes Kránika kol'ától máig veze
tik az olvasót. Hadd emeljük ki a gyíij
temény anyagából a Világi Uránk kezdetei
címü tanulmányt, mely a korszak legki
tűnőbb ismerője, Gerézdi Rabán könyvéhez

'kapcsolódva boncolgatja a magyar líratör
ténet egyik legizgalmasabb fejezetét.

A képzőművészeti irodalom újdonságai
közül felhívjuk a figyelmet az Ernst Bar
lach életútját bemutató kötetre, mely Szem
ben a Gonosszal címmel jelent meg a Cor
vina kiadásában Bundev-Todorov ilona szép
és értő bevezető tanulmányával. Barlach
müvészete a modern kor humánum
eszményének egyik legszebb, legteljesebb
megvalósurasa. A gazdag mellékletanyagböt
emeljük ki a Menekülés Egyiptoml1a círnü
gtpsa-szobor és az Apostol címü fa-dom
bormü fényképét.

Ugyancsak a képzőművészetek körébe tar
tozik az az izgalmas tanulmány, melyet
Rózsa Gyula publikált az Uj írás márciusi
számában Kondor Béláról. Kétségtelenül kö
zelebb visz ez a tanulmány a nagy festő
életéhez és egvéníségéhez, de ahhoz, hogy
lelkét és eszményeit a maguk teljességében
érthessük meg, alighanem ihletének más
forrásvidékein is érdemes tájékozódnia a
kutatásnak.

A Gondolat Kiadó. újdonságai közül meg
említjük még a Castiglione László szer
késztésében megjelent A római miivészet
Világa c. antológiát (Az ősldőktől Augus
tusíg) , a Sarkady János összeállításában
napvilágot lAtott Görög vallás. görög is
tenek c. válogatást, mely a görög mítolö
gíaban kalauzolja olvasóit és Marc Bloch
válogatott müveínek gyiijteményét, mely A
történelem védelmében cimet kapta. Ez
utóbbi érdekes és tanulságos olvasmány a
középkorral foglalkozóknak, egy kimagasló
történész-egvéruség gondolatalba enged be
pillantást (sajnos, sok-sok kihagYássaI 
kípontozássaíj .

VIETNAM címmel fényképekkel illusztrált,
megrázó dokumentumkötetet állitott össze
Máté György. Az angol, francia, német és
olasz nyelvü kötet az Interpress - a Nem
zetközi Ujságíró Szövetség - kiadásában
jelent meg Prágában. A 168 fotómellékiet
döbbenetes tanúvallomás a vietnami háború
borzalmaíról, amely kioltott vagy megnyo
morított emberi 'életeket és országnyi ro
mokat hagyott maga után. Látunk lebom
bázott buddhista pagodákat és katolikus
templomokat, így a thai-binhi és vmn-gí
angí katedrálisok romjait. Közli a kötet
négynvelvü fordításban Balássy László:
"Hanoi Mária" című versének' részletét is.

Es végezetül két interjú: a világhírii ma
gyar származású fizikussal. Lánczos Kornél
lal a Valóság márciusi számában folytat
eszmecserét Kardos István, s e beszélgetés
ből sok mindent megtudhatunk a modern
fizika forradalmáról és "forradalmárairól".
Bárdo~1 Németh János szelid, vonzó, egy
szerű emberséget és poézisét Bertha Bulcsú
mutatja be a Jelenkor márciusi számában,
Ez utóbbi írás a szülőföld iránti hűségének

is szép példázata.

Külörllenyomatban is megjelent Gyéressy
Béla művészettörténésznek, az MTA tudo

. mánvos kutatójának tanulmánya, a Pálos
faragások . mestereí, melyet a Miivészettör
ténetí Ertesítő 1973. évi 3. száma már elő

zőleg Ieközölt, Az értékes, gazdag forrás
anyagót feldolgozó és maga is hasznos for
rásmunkát jelentő írás főleg a barokk
templomi faragványokkal és aIkotóikkal is
merteti meg az otvasöe.


