
Tájékozódás

VEBSESKUNYVEK. Irodalmunkat míndíg
111 jellemezte a Urai erő, a kifejezés vál
tozatossága, II a jelek szerint költőink ma
sem hlItlenek ehhez az örökséghez. A Mag
vető és a Szépirodalmi Kiadó közös ..30 év"
címet viselő sorozatában jelent meg Vas
István Itt voltam eímü válogatása. A ..Bu
dapest balladája" círnü ciklus indítja a
kötetet, s aztán lépésr/H lépésre tanúi le
hetünk, hogyan nőtt Vas István jelentős

költőből igazán nagy költővé, aki a kor
égető kérdéseit adekvát nyelven fejezi ki,
aki nem szégyellt lemondant a költészet
"szépségeiről", csak hogya lényeg közelé
be jusson. Elkötelezettség és irónia, sors.
vállalás és visszahúzódó szemérmesség elegye
jellemzi Iegújabb korszakát, melyben olyan
maradandó remeklésekkel gazdagította Urán
kat. mtnt az ars poetica érvényű Avllai
Teréz intelrneíböt, vagy a Bartókról írt vers.
- Ugyanebben a sorozatban olvasható Csa
nád, Imre Bástya és bátoCllág címu válo
gatott verseskö'ete ls. Els6sJrban a kifejezés
ereje, a múlt nem szünö megbecsülése és az
emberi élet tragédiát Iránt való érzék avatja
jelentIls költővé. Elismerésre méltó bátor
sággal keresi az útat, hogy felmutathassa
azt, ami - örök. Ez a vibráló kettősség

adja verseinek vtíj ódzö változatosságát és
szavainak sokszor patetíkus erejét.

A hékéscsabai Megyei Könyvtár házinyom
dájának remekmívű kivItelében már több
kit(lnl5 versgyűjtemény ls megjelent. Fzút-

tal Takáts Gyula Fogadj be világ címü kö
tete okoz örömet a könyvritkaságok gyűj

törnek. Növel! a könyv értékét. hogy a
kö!tll saját rajzai díszítik. Maga a válo
gatás kttdnően sikerült, e gazdag, rníndíg
a szépség és az emberi tisztaság iránt el
kötelezett pálya színte mmden fontos és
jellemző motívuma reívman benne, s a
versek egymásutánja híven érzékelteti egy
ne.ries hagyomány továbbélését és ma is
termékenyítő erejét.

GArai Gábor Visszfény címu kis kötete
jelentős köttói teljesítmény. Ezúttal az el
múlás és a gyász hangjai erősödnek föl
Iírájában, s küJönösen emlékezetes erővel

és szépségge! szólaltatja meg édesanyja el
vesztésén érzett fájdalmát az Anyám könyve
ciklusban. Ez a nosztalgikus, könnyes hang
- mely ugyanakkor sosem válik végérvé
nyesen lemond6vá, kietlenül pesztrnístává 
egészen új lirájában, és további felfedezése
ket sejtet.

Két fontos, hiányt p6tló s ismeretetnket
gyarapító kiadvánnyal jelentkezett ZALA
MEGYE. Németh József múzeumígazgató
Zala megve műemlékeít mutatja be köny
vecskéjében: köztéri szcorokrót, a külön
böző stflusú patinás Iakóépületeícről, múzeu
mokról, régi útszéli fakeresztekről, a
megye minden értékes templomáról, ká
polnájáról, plébáuíaházáról ad össze
foglaló, hasznos kalauzt kezünkbe. Segit
ségével a hazáját, szűkebb pátrtáját megis
merő ember számára néhány jel'emző adattal,
képanyaggal szolgál okos útbaigazításul. -

A KORSZERű TEMPLOMFÜTÉSRÖL

Ez évben is folytatódik a DANTHERM templomfűtő be

rendezések üzembehelyezése. Az országban eddig 115 katoli

kus templomban működnek az egyházközségek teljes megelé

gedésére. üzemeltetési költségük igen gazdaságos. Például egy

2500 légköbméteres templom évi fűtőolaj szükséglete mind

össze 1500 liter. A készülékek működése zajtalan és szagtalan,

a templomban bárhol elhelyezhetők.

Felvilágosítással a dán cég hazai képviselője, az UNI

VERSAL KFT munkatársa, Amigo Tibor mérnök (1131 Buda

pest, Vág u. 13. Telefon: 408-776) szolgál,



Vigilia
Lagzi István, a Va rsói Mag;Y'ar Kultur411s
Intéz et ig az gató-helyettesének munká ja, a
Lengyel menekültek Zala megyében a má
so di k világháború idején a zalai Gyújte
m ény k öteteként látott napv üá got. Az
1939 ösz én a hitle ri agresszió eiől Ma gyar
orsz ágra menekUIt Ierig ye lek étet- é..
munkakörütrn ényett, k uuura us és poiltikai
tev éke n ységé t tárgya lja. " A lengy el me
n ek ü lt ek védelmezése a megértésen
és a humánumon túlmenő áldozatvállalá st
is jelentett - írja töb bek k özt a seerzö -.
Mindez bizonyítja azt is (és erröt beszélni
k ell) , h ogya tragikus .híd eg napok' m ellett
vo lt Balatorrboglá runk, K esztll elyünk, Na gy
kan ízs ánk, ahol lengyel, francia , angol me
n ekültek védelmet találtak.. . Mondjuk ki vi
lágosan: a hitleri német fasizmus által
sors üíd özöt t é vált lengyelek seg ít és e, eva
k u ác t ójuk támoga tás a (a sz övets égesek ol
dalán lengyel egys égek lét reh ozásához
adott - közve te tt - segítség) német ellenes,
Ma gya rors zá g német megsz állá sa u tá n pedig
a lengyel menekUItek b újtatása, vé de lmezé
se . . • a n ti fasiszta jellegú tevék enység volt."

A polgári filozófia a hu szadik században
cím m el a Kossu th Kön y vk iad"> exv mun
kaközlls.ség m u nkáját jelentette meg. A
könyv bá r so mmásan. de meglehetősen pon
tosan - marxista szempontból - ~á j ékoztat

századun k legfontosabb es zme áramtatatr öt.
Az a k ép a zonban, m ctvet a ..Ne otomiz
mus. a m ai katolicizmus filozófiája" ctm ű

fejezetben ad. alaposan eg ys:>:erOsít. vá zlat
nak ls h iányos és tu ts ágosan leszíikitett ér
telmezését adja en ne k a gazdag, sokarcú szel
lemi irányzatna k . A könyvb öl nacvon h I
án yzík a n évmutató !

A GONDOLAT KIADO eti k ai so ro zatána k
újab b kö tet eként jelent m eg a Brit mora
list ák a xvm. században círn ű gyüjtemén y .
..A teológia Iíberaltzál ásának . .. a lehető

sége foglalkoztatja az angol m oral tstákat
(k ik n ek többsége gyakorló pa p) . mi n tsem
a pa rlamenti pártharcok formájában igen
keves fil ozofiai probl émát felvető korabeli
a n gol k öz élet kérdése i" - h an gsúlyozz a a
k önyv u tószavában Ludassy Má r la . A vá 
lo ga tás, akárcsak egy évszázad ra kiterj edő

na gy dialógus. egy másnak fel cl~ető tanul 
má n ysoroza tot n yújt át a z olvasónak : Sa 
muel Clarke , Ma ndevill e . Sha ftesb u ry . Hu t
cheson , .Joseph Butter. Jeremy Bentham a
vallásos morált, az erkölcsi erényt vizsg ál
ják. a jóról és a r osszr ól , az er k ölcsi é r-
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zelmek természetéről cserélnek eszmét e
lapokon. - Lucien Goldmann francia íro
datomkrítrkus és filozófiatorténész ma már
klasszikusnak számító könyve, A reJtlIzkö
dll Isten a XV I- XVII. század transzcendens
szellemi m ozga lrn át, a ra nz en tzm ust p robál
ja a marxista szemlétet módsze reivel ,.meg
fejteni" , s á ltalában mai gondolk odásun k
számára hozzáférhetővé tenni. Szerinte a
janzenis ta va llá sos tartalom, jóllehet az evi
lág elutasítá sát h irdette, de m ég is csak a vi 
lágban élő embe r gesztus ával. így a t r ansz
cendencia és az evilágiság sajátos ötvöződé

sével utalt a világra, a szociális jelentésre.
Legfőbb képviselőinek - eléggé vitathatóan
- PascaIt és Racine-t tekinti. itt-ott már
szinte logikai vé tsé get k övet el analfzts é
ben, mert oly a n koncepcí ót állft fel . mely
hez nem lehet m índlg h ozzávarrni a tén ye
ket és a valós ágot. Goldmannban a zonban
ol yan eredeti . problé ma érzt'keny fil ozófus t.
ol yan ösz intén kereső . vitára h ívó gondol
kodót Ism e rhetUn k m eg . akitől sokat leh et
tanulrit . Külön ösen m egra gud óak Pasca l ke
reszt énys ég én ek ti tkát és magya r ázat át ku 
tató fejtege tései. valami n t Racin e dráma i
vil ágá t I sten-világ-ember színtereire felo sztó
elemzése. Kevés ilyen. elavult tézlsektöl
szabadúló merev J.:a teg6nlh kat ro bba ntó. kí
sérletező-tisztázó. egyetem le ge se n ín sp t ra 
t ív művet olva shattunk a z utóbbi Időben .

•
HELYREIGAZITAs. " A J ordán k ett éválása
és a vízözön" ci mú cikkem (Vig ilia , 1977
márc iu s) utol só bek ezd eséb en tévesen kö 
zöl tem a zsi dó Időszámítás kezdetét. A sz ö
veg szerínt : ..Megfelel azonba n a régi zs .
dó időszámftásnak ls . amelyn ek kezdete
tö b b, m ínt hatezer h étszá z év vel ezelőtti

időpontra datálódik. vagyis m ég a No é-féle
víz özön elötti Időponttal kezdődik. Azaz a
két ösrégl elbeszélés által emlitett vízözön
az I. e. 4700 és I. e. 3400 közötti Időszak

ro tehetll."
A valóságban a zsi dó időszámítás sz erínt

Jelenleg, 1977-ben az 5737. esztendőben va
gyunk, nem pedig a 6737-ben . Vagyis az
időszámitás kezd et e I. e. 3760-ra esik 4760
helyett. Ez a zzal a k öve tkezménnyel jár .
ho gy a z utol só be kezdésben k özöl tek ér
vény üket veszti k . Ké r jük tehát az idevona t
kozó megátlapít ást tá rgy ta lannak tekin ten i.
Mindez a zonban n em változtat a zon a kli
matológiai alapon n yugvó m egálla pításu n 
kon, mely szerin t a valódi vi zözö n i. e .
4000 tá jban v olt .
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