
Tájékozódás

"Van veszteség, mely már a fájdalom el
ső pillanatai után arra eszméltet, hogy mí
is volt a nyereség. Hogy mit is kaptunk
úgy, hogy azt semmi nem veheti el tő

lünk." - Illyés Gyula kezdte e sorokkal
búcsúztatóját Németh László sírja felett. S
alighanem ez az egyetlen helyes alapállás,
mellyel e valóban lenyűgöző életműhöz kö
zelední s belőle meríteni lehet. (S nem az
zal a bartással, melyet ugyancsak az Elet
és Irodalom március 8-i száma egyik nek
relógjának címe sugall:' "Utolsó szembené
zés".) Mert Németh Lászlótól nagyon sokat
lehet és kell is meríteni. Senki sem vitat
hatja, hogy életműve azoknak a nagy vo
nuíatoknak a sorát gazdagítja, melyekben
oly gazdag szellemi életünk története, de
amelyekre ritkán kapaszkodik fel a lomha
szellem. Németh László gondolatvüágát meg
közelíteni - és vele mindenütt egyetérteni
- igen nehéz feladat. De e rendkívül gaz
dag életmű annyi szellemi és lelki tanul
ságot kínál, amennyi bizonyára könnyebbé
teheti az író által oly szívesen és sokszor
emlegetett önépítés folyamatát. Juhász Fe
rencnek van igaza, aki az Új Irás áprilisi
számában költői szépségű nekrológjában
így búcsúztatja Németh Lászlót: "Hatalmas
tiszta jellem volt, hatalmas tiszta szellem,
még megroppantó tévedéseiben is, összefog
laló akarat, mlndlg krlstályosodási pontot
kereső tudat, mindig a kristályosodást, az
összkristályosodást szolgáló nagy teremtő

szellemiség". (Az olvasó pedig mint jelké
pes üzenetet veheti kezébe a Magvető-Szép

irodalmi gondozásában megjetenö, fllológiai
lag színte hasznavehetetlen összkiadás Saj
kódi esték című kötetét, benne a vallásos
világnézetről szóló írással.)

Németh László egyilee volt azoknak, akik
mindig nyitott szívvel és lélekkel állottak
minden új irodalmi és szellemi törekvés
bölcsőjénél. Remek tanulmányaiban ő ko
vácsolta annak idején egységbe a Nyugat
másodile nemzedékét, Szerb Antalékat, Sza
bI" Lőrincéket. S azóta is érzékenyen rea
gált az új jelenségekre, a fiatalok szárny
próbálgatásatra. Ha az ő példájára érzé
keny füllel figyelünk Irodalmunk híradá
saira, észrevehetjük, hogy napjainkban is
készülődik - részben már meg is kezdte
honfoglalását - egy új irónemzedék, mely
(rnínt Vámos Miklós összefoglalásában ol
vashatjuk a Kritika márciusi számábar.)
nem a rnórrczí utat járja, hanem modern,
formabontó kísérletekkel is próbálkozik,
csakhogy minél teljesebben fejezhesse ki
önmagát.

A Magvető Könyvkiadó adja ki Rónay
György Jegyzetlapok c. munkájának máso
dik kötetét. Az igényes esszéstílusban irt
hosszabb-rövidebb reflexiók, melyek az "élet
nemes élvezéséről" szólnak, hol irodalmi

csemegékkel szolgálriak, hol emberi s mü
vészt portrékat mutatnak be, vagy éppen
az író véleményét közvetítik köznapi dol
gokról, kapcsolatokról. Szellemi "morzsák"
ezek a javából. s nem egy közülük eléri
a novellafrás magas mértékeit.

Szerlresztőségünkhöz bel<üldött. kllJröldön
megjelent magyar nyelvű kiadványok:

Békés Gellért: Istenkeresés. Az "Új utak
a mai teológiában" atcímmel megjelent
könyv (Róma, 1974) azt a feszültséget ra
gadja meg kttilnő iról eszközökkel, mely
mai életünket jellemzi, s mely sok helyütt
okozza a hit m egrázkódtatásalt, válságatt.
S ami különösen rokonszenves és elgon
dolkodtató gazdag anyagú fe;tegetéseiben:
újra és újra hangsúlyozza. hogy a teológia
nem helyettesítheti, nem pótolhatja s nem
küszöbölheti kt az imádságot, Isten és em
ber e legszemélyesebb kapcsolatteremtési
alkalmait.

Vásárhelyi Vera: Fondor mal!'ány. (Róma,
1~74) Modern hangvételű, a legszemélyesebb
emberi nroblémákra koncentráló elbeszélé
sek gyűjteménye. Két alapérzés körül válik
drámaivá II legtöbb novella konfliktusa.
Ff!vrészt azt ábrázolja az író. hogvan pró
bálja az ember szenvedéseiből ktkovácsol
ni a hitet. másrészt újra és újra meazen
,lretl a számkivetettség és otthontalanság (e
jellegzetes ernígrácíós témák) érzését.

A Magyar Műhely ezúttal Szentkuthy
Miklós-különszámot adott ki, Néhány pon
tosan elil'(azltó tanulmány (pl. Pomogáts
Béláé) . egy. az iró filozófiájába bevezető

kitűnő irás mellett egy-két nem egészen kl
érle't munka is épp ennek a rendkiviil
gnzdag milvész! világnak a nehezen meg
lcözel ítbető voltáról vall.

A Szent István Társulat gondozásában je
lent meg ti Szentatya Apostoli levele az
1975. évi egyetemes jubileumi szentév meg
hirdetésére. A könyvecske fü"gelékében
Piisoöki Karunl< Megtérés és kiengesztelés
eimmel. m íntenv magyarázatul. összefogta
liist közöl azokról a legfontosabb történeti
és lelki tudnivalókról, rnelyek alapos is
meretében az idei szentév valóban a lélek
gazdarodását szolgálja és valamennyiünket
közelebb visz Istenhez.

HIBAIGAZITAs. Lapunk áprilisi számában
sajnálatos nyomdahiba következtében kima
radt egy sor Cserháti József pécsi püspök
tanulmányából. A "Harminc év a hazai
egyházszemlélet alakulásában" utolsó be
kezdésének (229. oldal) 17. sora - amely
duplán szerepel helyesen igy hangzik:
"A józan hivők tudják, hogy a marxízmust
nem lehet megkeresztelni, és az Igazi marx
isták tudják, hogya kereszténységet nem
lehet marxistává tenni."


