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Tizenegyedik alkalommal jelent meg A ma
gyar irodalom évkönyve című kiadvány, amely
a magyar írótársadalomról és az irodalmi in
tézményrendszerről ad keresztmetszetet. Az
igen hasznos, igen szorgos munkával össze
állított adatgyűjtemény, amely elsősorban

Buda Attila szerkesztőnek köszönheti létre
jöttét, rendre tájékoztat bennünket az 1998-as
esztendő fontosabb irodalmi eseményeiről

(könyvbemutatókról, írótalálkozókról, író
szövetségi összejövetelekről), a magyaror
szági és a határokon túli magyar írók adatai
ról, a kortárs magyar írók televíziós, rádiós és
színházi bemutatóiról, az írók kapta kitünte
tésekről és dfjakról, a hazai és a határon túl
működő magyar könyvkiadókról, folyóiratok
ról, a tudományos és irodalmi szervezetekről,

a külföldi egyetemi és főiskolai magyar okta
tó- éskutatóhelyekről, a Budapesten működő

idegen kulturális intézményekről,az alapítvá
nyokról, a könyvtárakról, a nagyobb budapes
ti könyvesboltokról, végül a magyarországi
irodalmi kiállításokról és emlékházakról. Itt
jegyzem meg, hogy ez utóbbi tájékoztatást
hasznos volna kiegészíteni a Kárpát-medencé
ben található magyar irodalmi emlékházak
felsorolásával is, olyan emlékhelyekre gondo
lok mint a sztregovai Madách-kúria, a nagy
szalontai Csonka-torony (amely tudvalevőleg

Arany János könyveit és jegyzeteit őrzi), az
érmindszenti Ady-emlékház, a kolozsvári
Szabédi-ház (amely legújabban a romániai
magyar irodalmi múzeumnak ad otthont)
vagy éppen a kisbaconi Benedek Elek-kúria
(amely az éppen száznegyven esztendeje szü
letett nagy székely mesemondő relikviáit őr

zi). Az igen tekintélyes gyűjtemény figyelem
reméltó adatokat mutat, kiderül például,
hogy élő irodalmunk gyarapításáért idehaza
és külföldön több mint kétezer számon tartott
író dolgozik, Magyarországtól Ausztriáig és
Andorrától Argentínáig. Az is kiderül, hogy
csak Magyarországon összesen százhetvenöt
könyvkiadó jelentet meg magyar irodalmi
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műveket, és (a 2000 című folyóirattól kezdve
és a Vigílián végezve) összesen hetvenhat iro
dalmi folyóirat gondozza élő irodalmunkat.
Úgy hiszem, az irodalmi évkönyv hasznos
forrásmunka és segédeszköze lehet minden
kinek, aki érdeklődik a magyar irodalom je
lene iránt. (Széphalom Kiadó, 1999)
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MAURICE ZUNDEL:
ISTEN, A NAGY FÉLREÉRTÉS

Ha egy Istenről valló könyv szellemi súlyát a
felszabadító erejének egy-egy sorra eső há
nyadával mérhetnénk, akkor Zundel sovány,
alig ötszáz soros kis könyvecskéjének cipelé
séhez egy tehervonatot kellene bérelnünk.

Zundel 1897-ben, Svájcban született, s
1919-ben szentelték pappá. .Költőgéniusz, a
misztika géniusza, író és teológus, s mindez
csodálatos ragyogásban - írja róla búcsúzta
tó beszédében jó barátja, VI. Pál pápa 1975
ben bekövetkezett halálakor. A misztikusokat
a közvélemény nem szokta a földönjáró em
berek közé sorolni; Zundelt ezzel szemben
éppen misztikus érzékenysége vonzotta a ter
mészettudományok, a korproblémák s termé
szetesen az irodalom és a művészetek felé is.
Szellemi ragyogását éppen ez a sokoldalúság
tette máig is egyedülállóvá; szellemi-lelki
testvérei közül talán - VI. Pál pápán kívül
- a jezsuita Franccis Varillont kell megemlí
tenünk a kortársak közül.

Zundel gondolatai a század első felében
elég merésznek hatottak ahhoz, hogy fölötte
sei félreállítsák és sajátos zarandokútra indít
sák; sajátos szellemi vándorlásának gyü
mölcsei azonban rnára már beértek. Ebből a
gazdag választékból találhat egy kis ízelítő t
az olvasó a megjelent kötetben.

Ez a könyv felerész t rövid, egy-két mon
datnyi bö1csességeket tartalmaz, a Biblia böl
csességi könyveinek mintájára, bár jóval ke
vesebb moralizáló utalással. Ha a misztikuso
kat osztályozni lehetne, Zundel a "mezítlába
sok" csoportjába tartozna. Beszédmódja bib-


