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J!:vről évre megrendezik Rotterdamban, a
Holland Festival keretében a hollandiai
Poetry International nemzetközi költőlalál

kozót. Az idei fesztivál június 14 és 19-e
között zajlott le. A holland irók mellett
néhány kiemelkedő kUl!öldi alkotó ls részt
vett a találkozón, a többi között Andrej
Voznyeszenszkij (SzovJetunió), Nicolas Gull
lén (Kuba), Zblgmew Herbert (Lengyelor
mg), Maltoto Ooka (Japán), Antonio Porta
(Ola szország), Peter Porter (Anglia), Jean
Claude Renard (Franciaorszás) és Wolfgang
Schnell (NSZK). Magyarországot PiIlns7.ky
JAnos képvtselte. Az Ó felolvasására a fes z
tivál utolsó két napján került sor. Verseit
holland nyelven a Hollandiában élő magyar
költőnő, a Poetry International " m agya r
részleg"-ének szervezöje, Dedinszky Erika
tolmácsolta. KUlönösen az Apoltril tett nagy
hatást a haügatöságra, de érdeklődéssel és
tetszéssel fogadta a közönség a költc5 ú jabb
ve rs elt ls. PllInszky Jánosnak nagy sikere
volt.

Verseit nemsokára nyomtatásban is meg
ismerheti a holland oivasöközönség. A
Poetry International al apitvány költségén a
Muelenhof Kiadó gondozásában ali ghanem
1977 áprilisában szépen illusztrált ve rsalbum
jelenik majd meg, m el y Pilinszky versel
mellett We öres sándor, Cso óri Sándor, Va
kucz J6zsef, Vit éz G yörgy és Toln ai Ottó
müveít tartalmazza. A forditás és a szer
kesztés Dedinszky Erika munká ía, a tanács
adó munkatárs Sybren Polet holland költő.

Plllnszky Jánostól leül önben m ár Jelent
meg eddig ls vers holland fol yóiratban, a
fesztiválon aratott sikere után azonban eg y
re nö az igén ye annak , h ogy verseit
könyvben ls kézhez ka pja a ho lland k ö
zönség .

Gazdag anyaggal jelent meg aUteratura
új száma. Regény a uútoszok határán eim
mel alapos, gazdagon dokumentált tanul
mányt olvashatunk Csürös Miklós tollából
az író 1945 utáni pál yá járÓI (am el y sz á 
munkra már cs ak azért is rendkív ül izgal
mas, mert e pál yaszaltaszban született Jé
zus-regénye, s ezt ugyancsak alaposan
elemzi a tanulmány szerzö jel , Rón ay
G7örgy · Szabó t. örtnc két nemrégiben meg
jelent köm,vét ismerteti, közóttUlt a hatal
mas vihart kavart Sz avakkal nő a gy ász
eímü szonettgyajteményt, fontos aueotást é
lektani megfigyeléseket téve, ráirányitva a
figyelmet a költői kiadások néhány súlyos,
megoldatlan problémájára .
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La~kó András - aki a lomolY1 irodalmi
hagyományok ha őrzőjének mutatkozik He
likoni tájakon eírnü kötetében, me1Y a ki
tdnően szerkesztett, Igen érdekes Somogyi
Almanach 25. fUzeteként jelent meg - Ta
káts Gyula pályáját rajzolja meg. A jeles
költő a magyar irodalom nemes, humanista
hagyományainak egyik továbbfejlesztője. VI
lágának ihleti hátterét, lirájának legfonto
sabb jel1emz(llt beleéléssel, hltelesen rajzol
ja meg a kismonográf1a szerzöje,

•
A Hazafias Népfront k iadás ában megje

lenő negyedévi folyóirat, a Honismeret idei
4. számában Székely György professzor ta
nulmánya a magyarországi hetvísmeretí
rnunka tárgyát és általános kérdéseit tag
lalja, tö bb cikk a krónikaírás és a hely
történet! gytlJt&ek m6dszertanához nyújt
avatott segítséget. Az évfor du lók k özüt a
mohácsi csat áról. vatam ín t a nemrég m ü
vé sz í kiállítá sban közreadott Rákóczl-k iált
ványr öl, m el yet a F e jedel em "a kereszt ény
világ valamennyi fe jedelm éhez és n épéhez"
Intézett, közöl emlékező Ir ást. Egry Józse
fet, a Balaton fest6jét halál ának 25. évfor
dulóján Sz íj Rezső és Szíjá rtó István m éí
tatja. A szabadk így öst puszta természeti ér
tékeiről Réthy Zsigmond, a Bem-hagyomány
lengyelországi ápolásáról Sz ele Lajos számol
be.

•
A Gondolat KIadó újdonságai közül A

szabadldö szociológiája címü tanulmány
gyűjteményt emlitjük meg, amely a sza
badidő társadalmi és eg yé n i k ihatásait, az
időfelhasználás legfontosabb k érdéseit viz s
gálja. Vitányi Iván a szabadidő-tevékenysé

ge k megoszlásával és szerkezet ével foglal
kozik. Az 19'2-es , reprezentatív m intát fel
dolgozó statiszt ikai adataib ól többek között
kiderűl, hogy - a tevéken ységek globá li s
megoszlását n ézve a lakossá g ré szvételének
arányában - a templomlátogatás a lakosság
330/o-ának rendszeres te v ékenysége, mozíba
34, szlnházba 26% jár. A b íbtíakörök ön való
részvétel 2.7%, a z amatőr irodalmárkodás
2,8%- ot érint . .rorrre Dumazedier a penna
nens nevelésről szól a z Ipa ri társadalmak
ban. Erwin K. Scheuch a szabadidőben ta
núslt ott magatartásról mínt a társadalom
ban le zajló strukturális változások következ
ményéről ért ckezík. Szántó Míklös a sza
badidő és életmód kapcsolatát, France Go
vaerts a nő és a szabad ld6 mal és holnapi
tendenclált elemzi.


