
kedvesebb költőjének, Arany Jánosnak
is megzenésíti egyik versét, míg az
utolsó darabja a ciklusnak - mintegy
jelképes kéznyújtásként - Móricz Pa
csirtaszója egyik betétjének zenei válto
zata. s benne a zongCJrákíséret érintet
lenül őrzi a cimbalom hangzását, mely
hosszú-hosszú időn át a cigányzeneka
Toknak volt jellemző hangszere, míg az
tán - egy csodálatos művész, Rácz
Aladár világszerte ismertté tette.

Kodály édesanyja kifejezett kérésére
írta meg doktori disszertációját "A ma
gyar népdal strófa-szerkezete" címmel.
Meglehetős leckét adott ezzel tanárai
nak, hiszen dolgozatát nem tudták hova
beilleszteni, míg végül a magyar filoló
gia tárgykörébe sOT'JUák be. Verstani ta
nulmányait élete végéig folytatta (ebben
is Arany János példáját követve), s a
maga számára kikristályosított eredmé
nyeit olykor művek j:Jrmájában is el
mondta. tgy keletkezett két dalciklusa,
a Megkésett melódiák és az Öt dal.
Bónis Ferenc idézi a két ciklus kelet
kezését megvilágító Vallomást 1932-ből,

s tanulságos nekünk is követnünk Ko
dá~y gondolatait, hisz ezek világítják
meg bámulatos tömörséggel és őszinte

séggel, milyen nehézségeket jelentett az
igazi magyar zenei nyelv megteremtése:

"Az európai nyelvek minden tuuru
különbségük mellett is közelebb áll
nak egymáshoz, mint akármelyikük a
magyarhoz; hangsúlyrendszerük és ter
mészetes melodikájuk annyira más, hogy
szinte ellentétesnek mondhatók. Mi kö
vetkezik ebből? Az, hogy egy magyar
szövegre írt zenét, amennyiben jól kö
veti a nyelv természetének lejtését,
majdnem lehetetlen európai nyelvre le
fordítani, továbbá, hogya magyar szö
vegből kiinduló dallamvonal európai
embernek idegenszerű... Zenében tájé
kozott közönségünk lelkében... a német
nyelv ritmikája gyökerezik, és a német

Tájékozódás

MAGYAR KLASSZIKUSOK. Gyakran éri
az a vád az irodalomtörténetírást. hogy
erejét többnyire egy-egy nagy évfordulóra
koncentrálja, s érdeklődéséböl kevésbé futja
a hétköznapok apró felfedezéseire. BIzony. a
kritikaI kiadások száma meglehetilsen cse
kély, és késnek a nagy összefoglaló mo
nográfiák ls, holott ezeket addig lehet iga
zán hitelesen megírni, amíg a szemtanúk
élnek.

szövegből folyó melódiák tűnnek fel
természetesnek." Kodály szerint a ma
gyar dallam természete idegen a múlt
századi jambustó l, inkább közelebb áll
nak hozzá a görög-latin formák. "Egy
kis faluban - írja -, ahol Berzsenyi
nevét még nem is hallották, lett világos
sá előttem, hogyan lehetne megzenésíteni
a magyar irodalom egy-egy legremekebb
alkotását." E felismerés- eredménye az
opus 6. hét dala és részben az opus 9.
öt dala is, me ly azért fontos, mert Ko
dály ebben két Ady-verset is megzené
sít, s így közvetve vall a költőhöz fű

ződő bensőséges kapcsolatáról.
A lemezen hallható még - Mátyás

János közreadásában - a Hímty-dal és
az 1965-ben, a műfajtól való búcsú
gesztusaként komponált Epitaphium, Hu
nyadi János sírfelirata, mely zengő,

ujjongó végkicsengésével remek lezárá
sa Kodály dalainak.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
nagyszerű vállalkozása ez a felvétel. Dal
éneklésünk legkiválóbb művészeit moz
gósította, s nehéz volna teljesítményük
között különbséget tenni. Tokody Hona
találta el leginkább a hangzás harma
tos tisztaságát, Gáti István a Berzsenyi
-versek töprengő szomorúságát, Gregor
József az Ady-vers bibliai pátoszát, Só
lyom-Nagy Sándor pedig újra elragad
hangjának kiegyenlített szépségével. Fü
löp Attila szinte észrevétlenül emelkedett
a daléneklés klasszikusai közé, s rend
kívül izgalmasan tolmácsolja a máeik:
Ady-verset Sass Sylvia. Andor Éva, Me
lis György és Kováts Kolozs a már be
érkezett művészek fölényes biztonságá
val idézik Kodály világát, Keönch Bol
dizsár pedig fejlődésének új állomásá
hoz érkezett e felvétellel. Kitűnően, sze
rényen, ősi idők üzenetét hozva látja el
a zongorakíséretet Szűcs Lóránt.

(R. L.)

Am ugyanakkor könyvkiadásunk jó né
hány örvendetes meglepetéssel szolgál, s
néhány kiadvány jelentékeny mértékben se
git hozzá nagy íróink alaposabb megismeré
séhez. A Szépirodalmi Könyvkiadónál meg
jelenil Magyar Remekírók sorozatban pél
dául két kötetben olvashatjuk Ady Endre
müveit. Az igazi meglepetés az első kötet,
melyriek sajtó alá rendezőt, Schweitzer Pál
és Láng József a lassan folydogáló kritikai
kiadás igényével léptek föl, eddig ismeretlen
Ady-verseket publikálva, feltüntetve a köl
temények megjelenési idejét és helyét, lehe-
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t<'5ség szerint végérvényes olvasatot adva.
Munkájuk a magyar filológia [elentélceny
teljesítménye, minden további Ady verskia
dás nélkülözhetetlen kiindulópontja.

Az Ady-év ünnepi kiadványai között érde
ménél kevesebb fény esett a Tegnapok és
holnapok árján címü tanulmánykötetre, mely
a Népművelési és Propaganda Iroda kiadá
sában jelent meg, Láng József szerkeszté
sében, Talán nem ls a tanulmányok a leg
izgalmasabbak a szép klállítású könyvben,
bár ezek szerzöí között az Ady filológiának
olyan kiemelkedlí alakját vannak, mint Ki
rály István és Kovalovszky Miklós. KüJönösen
érdekes W. Somogyi Agnes "Képzlíművészek

Ady Endre halottas ágyánál" címü kitűnő

tanulmánya és E. Csorba Csilla "Ady száz
arca" címü fénykép-Ikonográfiai összeállí
tása. E kiadvány valóban méltó Adyhoz :
bizonyos, hogy a jövő kutatóí, verskedvelői

is szívesen forgatják majd.

Babits Mihály Művel címmel rég várt soro
zat indult a Szépirodalmi Könyvkiadó gon
dozásában. Elsőnek Osszegyűjtött verseit adta
ki Belia György, aki annak idején "Babits,
Juhász, Kosztolányi levelése" címü gyűjtemé

nyével a tudományos szövegkíadás példáját
teremtette meg. A verskiadás legnagyobb új
donsága, hogy a jegyzetekben közli a rnü
vek megjelenési helyét és idejét. Babits
nem 'tartozott a legszerencsésebb kezű és
szemű korrektorok közé, ezért verseinek ki
adásai telve vannak kisebb-nagyobb szöveg
hibákkal, melyeket a "kegyeletes" utókor
változtatás nélkül vett át. E vonatkozásban
talán e kötet sem végérvényes, mindenesetre
a kezdeti nagy lépést jelenti a majdani,
végérvényes kritikaI kidáshoz.

Homályból homályba címrnel jelentek meg
Németh László életrajzi Irásaí, A Magvető

és Szépirodalmi Könyvkiadó kiadásában meg
jelenő "Németh László munkái" sorozat
egyes kötetei alaposan feladják a leckét az

olvasónak : mintha az író szándékosan ku
szálta volna össze életének szálait, hogyannál
alaposabb kutatásra ösztönözze majdani ol
vasóját. TIyen vonatkozásban ekétkötetes
mű is komoly utánajárást kíván, kárpótol
azonban az életrajz kendőzetlen őszintesége.

Németh László nem palástolja gyengeségeit,
emberi esendőségét, s az olvasó néhol döbbent
együttérzéssel fIgyeli e túlságosan is érzé
keny, míndíg önmagára figyelő ember ben
sö vergődését. Ugyanakkor azonban elbűvölő

és csodáiatos, ahogy rníndíg a lényegre ta
pint, ahogy gondolkodik és gondolkodní ta
nít, s a maga sokszor utopísztíkus elképzelé
seit a közösség érdekében dolgozó, felelős

müvész szemével látja és láttatja. Hölvényi
György kitűnő életrajzi összefoglalása is a
kötet nagy nyeresége.
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A KűLFöLDöN MEGJELENT VALLAsos
KIADVANYOKROL. A Stuttgartban működlí

Evangéliumi Iratrnisszió újabban rendkívül
figyelemreméltó kiadványokkal jelentkezett.
Vannak közöttük kifejezetten az ifjabb kor
osztályok számára íródott regényrordítások,
akadnak természettudományos munkák s el
mélkedési anyagót kináló kötetek. Ezúttal
az érdekesebbek közül ismertetünk néhányat.

H. Rohrbach Természettudomány, világkép,
hit. A szerző filozófus és matematikus; a
mainzi egyetem professzora volt nyugállo
mányba vonutásáig. Ebben a murikában azt
a robbanásszerű átalakulást követhetjük nyo
mon, mely az utolsó évtizedek természet
bölcseletét jellemzi. A természettudományos
és a hiten alapuló világkép korábban me
reven szemben állt, most azonban ez az
ellentét egyre értelmetlenebb. A könyvben
közölt előadások egyszerű, közérthető nyel
ven fogalmazzák meg a modern természettu
dományos kategóriákkal kapcsolatos gondol
kodásunk forradalmi változását: az anyag, a
tér és az idő kategóriáit egyre inkább rela
tívaknak látjuk. A természettudós is elfo
gadhatja hát a vallásos világképet anélkül,
hogy erőszakot tenne tudományos meggyő

zödésén.

Erich Sauer Az ember nemessége. A mü
mondanivalóját talán jobban érzékelteti ere
deti címe: "König der Erde". Erich Sauer
felfogása szerint az ember a föld királya,
aki egyszer elveszítette e királyságához való
jogát, de II megváltás csodálatos müvéveí
visszanyerte azt. A könyv rendkívül értékes
anyagot ad a szentírási szövegek korszerü
értelmezéséhez.

Olaf Hallesby Az imádságról. "Ez a könyv
- írja ajánlásában a szerzö - szerény ta
nácsadó akar lenni a megfáradt lmádkozók
számára, és nem ad I kimeritlí feldolgozást
minden kérdésben. Kivánságom és imádsá
gom az imádság evangéliumát hírdetni és
az Imádkozó élet valamennyi törvényét fi
gyelembe venni." Nem szakembereknek szóló
munka, hanem a mindennapos imádkozóknak
akar segítő kalauza lenni. E törekvését jól
szolgálja világos, tömör és a praktikumra
figyellí példatára. .

Olaf Hallesby: Hogyan lettem hlvö keresz
tény. A szerző a norvég protestáns egyház
vezető szeméívísége. Nem önéletírását adja
e könyvében, hanem megtérésé történetét
mondja el olyanformán, hogy bármelyikünk
megtérésének krónikája lehetne, s mint ilyen,
rengeteg hasznos szempontot ad Isten és
ember viszonyának kiteljesítéséhez.

Patricia M. St. John. Onesimus. - A va
don titka. Mindkét regény gyerekek számára
lehet vonzó olvasmány. Az ellíbbi történelmi



keretbe ágyazva mondja el, milyen ember
formáló élmény a megtérés és a hit kia
lakulása, az utóbbi vadregényes természeti
környezetbe kalauzolja gyermekhöseít, akik
a természet ezernyi szépságét vallatva döb
bennek rá a teremtő Isten jelenlétére és
nagyságára.

Az én Pásztorom. A mindennapok jelen
ségeiből meriti elmélkedéseinek anyagát a
kis könyvecske. Elsősorban a nevelés fo
lyamatában lehet jól hasznosítani vonzó pél
datárát. bár feldolgozása olykor kicsit naiv.

A GONDOLAT KIADÓ ÚJDONSAGAIBÓL.
- A Messzi népek magyar kutatói c. kétkö
tetes válogatás huszonkilenc neves utazó
nak - elsősorban néprajzi vonatkozású 
írásaiból ad Izelítöt, Az elsö a XVII. szá
zadi kolozsvári születésű Kakas István per
zsiai utazásáról, az utolsó a nemrég elhunyt
Diószegi Vilmos szíbérlat útjáról tudósít.
Találkozunk még a kötetben többek közt
a XVIII. századi Hausegger József jezsuita
szerzetes Indiai élményeit tárgyaló leveleivel,
Éder Xavér Ferenc jezsuita bolíviai missziós

munkájáról szóló beszámolóval, MagY:ólr Lász
ló dél-afrikai utazásának és Vámbéry Armin
közép-ázsiaí expedíciójának leírásával. - J.

K. VOjsvillónak, a moszkvai Lomonoszov
Egyetem logikai tanszéke professzorának
könyve, A fogalom tárgyával ismeretelméleti,
logikai és szemlotikal szempontok szerínt
foglalkozik. A gyakran kritikai jellegű vizs
gálódásai a fogalmak logikai szerkezetének
korszerű feltárását végzik filozófiai alapon.
- Benda Kálmán Emberbarát vagy hazafi?
c. tanulmánykötete a szerző több évtizedes
kutatásainak eredményeit összegezi a felvi
lágosodás korának hazai problematikájáról:
a kor gazdasági, társadalmi és kulturális
viszonyairól. Feldolgozza a magyar jakobi
nus mozgalom történetét, a nemzeti ébredés
kezdeteinek kérdéseit a Habsburg-monarchia
országaiban, szót ejt Napóleon és a magya
rok, valamint Rousseau és Magyarország
kapcsolatáról s Robespierre-ről, ahogy őt

magyar kortársai látták. A kötetet a szerző

felvilágosodás korával foglalkozó tanulmá
nyainak jegyzéke zárja.

- A Journal of Ecumenical Studies
(Philadelphia) 1977. évi 3. száma ismer
teti Cserháti József pécsi püspöknek a
Vigilia 1977 márciusi számában megje
lent Nyitott kapuk c. tanulmányát.

- A Magyar Rádió Szülőföldem adása
húsvéti műsorában interjút sugárzott
Hegyi Bélával a: Vigilia múlt jának jelen
tős állomásairől, a lap mai feladatai
ról és céljairól. A riporter Fikár László
volt. A magyarul elhangzott interjút több
idegen nyelvű adásban is ismertették.

- A lengyel PAX szerkesztésében
megjelenő WTK című katolikus irodalmi
hetilap április 30-i száma megemléke
zést közölt Rónay Györgyről Balássy
Péter tollából.

- A CSEO-documentazione márciusi
száma közlí Székely László A gyimesi
csángók lelki élete c. tanulmányát,
mely a Vigilia idei 3. számában jelent
meg.

- Az ausztriai Fuschi am See-ben
1976. április 19 és 25 között megrende
zett második magyar ökumenikus talál
kozó anyagát Miért éppen Jézus? cím
mel most kötetben jelentette meg a
római Katolikus Szemle. A bevezető

előadást Horváth Arpád tartotta Hegyi
Bélának a Vigilia 1970 decemberi sza
mában közölt körkérdése alapján (Ki
nekem Jézus?), megadva ezzel a tanács- .
kozás központi gondolatát.

- A Concilium nemzetközi folyóirat
ez évi áprilisi száma közli Nyíri Tamás
tanulmányát, melynek témája az evan
gelizáció helyzete, feladata és módszere
hazánkban. - Nyíri professzort a Ma
gyarok Világszövetségének legutóbbi,
1978 májusában tartott elnökségi ülése
az elnökség rendes tagjává választotta.

Az Újvidéken megjelenő Hitélet
májusi száma közli Péterfalvy András
nak a Vigilia 1978 áprilisi számában
megjelent interjúját Marcel Légaut-val,
"a megújuló keresztény lelkiség egyik
mesterével".

- A nyári könyvpiac újdonsága
Déry Tibor Botladozás c. kétkötetes ta
nulmánygyűjteménye fl szerző esztétikai,
filozófiai és szociológlaí írásain kívül
többek közt tartalmazza Hegyi Bélának,
az elhunyt neves magyar íróval folyta
tott beszélgetését is, ez először a Vigilia
1970 februári számában jelent meg.
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