
Tájékozódás

A Kortárs augusztusi számában kezdemé
nyezte Kolozsv~ri Grandpierre Emil azt a
hatalmas hullámokat kavaró vitát, mely az
óta is tovább gyűruzik nyelvünk valóságos
vagy 'vélt romlása körül. Kolozsvári Grand
pierre Emil szokás szerint szellemesen ' és
élesen fogalmazott, s amikor Vitairatában fel
vetette a herderi jóslatot a magyar nyelv
és a magyarság etpusztutésaröt, bizonyára
provokálni 'akarta míndazokat, akik tehetnek
valamit a nyelv örzésének és gazdagításának
nagy és nemes feladatában. Nemcsak nyel
vész-körökben volt nagy visszhangja írásá
nak, megmozdult nyomán az írók társadal
ma is: a Kortárs októberI számában Dlyés
Gyula drámai erejű hozzászólását olvashat
juk: "A szó ttsztasagáért, a szellem szabad
ságáért" címmel, és Kőháti Zsolt Kolozsvári
Grandpierre-rel polemizáló írását: "Félnünk
keU-e Herder jóslatát611"

Aki figyel6 szemmel tekint maga köré,
olvassa az újságokat, folyóiratokat, nézi a
teleVizió különféle műsoraít, ugyancsak meg
döbbenhet, mennyire felhígult a nyelv. Igaza
van mvés Gyulának : elsősorban nem a
bemondók és bemondónők vagy a jobb ri
porterek tehetnek erröt, hanem azok, akik
felel/ltlenül állnak a képerny/l elé, s nem
vesznek annyi fáradságot, hogy gondolataikat
is ünneplő ruhába öltöztessék. Alig-alig
akad, aki hanglejtésére vigyázna, a nézll
bizony gyakran nevet bosszúságában, amikor
a képernvön egymást követik a beszédhibás,
Iogopédtaí kezelésre érett munkatársak (akik
nek bizony nem ártana megszívlelniök Szépe
György szavait a kifejezés szépségéröl) . A
Vita bízonvára új és új érveket dob majd
fel, s reméljük, nem ábban az irányban
halad majd tovább, amerre' Róháti Zsolt
meglehetösen szürke érvelése vinné, hanem
eredményeképp - mint Dlyés reméli - "a
korlátot nem ísmerö szellem emberei" való
ban "perzekutorok" lesznek, "hogy a sza
badságot kllnyörtelenül védjék".

Az Új fris augusztusi czámában hosszabb
eszmefuttatást olvashatunk a felszabadulás
utáni magyar költészet "modelljei"-r61.
Akárhogy vesszük is, írja a kitűn6 szerz6,
az utolsó harminc esztend6 két Igazán je
lent6s példát tudott felmutatni: Juhász Fe
rencét és PUlnszkyét, vagy hogy a sorren
den ne ütközzék meg senki: Pilinszk-yét és
Juhász Ferencét.

Valóban itigylésre méltl'i az ftélkezésnek
ez a biztonsága. Ámbár, meetehet. az utó
kor nem lesz ilyen szűkmarkú, s talán má
soknak is juttat a borostván leveleíböt...
\ Külföldi újdonságok:

A Szolgálat 33. száma A kereszt titka ösz
szeroetaiö cím köré csoportosítja érdekes
anyagát. A1sze~hy Zoltán A kereszt és a
mai ember című tanulmánya különösen ér-
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dekes gondolatokat vet fel a szenvedés kor
szerd értetmezéséröí, Gazdag összeállitás egé
szíti ki a szenvedésr61 való fogalmaikat :
Egyházatyák a szenvedésr61 ct.mmel Arany
szájú Szent János, Prohászka Ottokár és
Szent Ágoston legszebb, legmélyebb gondo
lataibólolvashatunk szép fordításban. A lap
34. száma az evangéliummal foglalkozik. Ki
t1ln/l teológusok sora igyekszik közelebb hozni
a mai emberhez az evangéliumi üzenetet. Iz
galmas kérdéseket Vet föl Bo6r János mvl5
egyház, tanít6 egyház (a laikus szemével)
címü írása. Gazdag a lap információs anya
ga, kitűn/l könyvbírálatokat olvashatunk, s
érdekes leveleket a világ minJ.en tájj\n
müködö egyház életéről.

Testvéreink, a szentek eimmel korszeru
"szentek élete" jelent meg a Prugg Verlag
kiadásában. A válogatás alapjául a Reformer
der Kirche cfmű kiadvány szolgált, ennek
gazdag anyagából jó érzékkel választotta ki
a szerkesztő, Marosi László azokat a feje
zetéket és portrékat, amelyek a mai em
ber számára is sokat mondanak, és elmél
kedésre késztethetik. KU1ön értéke a kötet
nek, hogy alapos, j ól tájékoztató életrajzo
kat közöl magyar szentjetnkröí, s össze
állftást azokról, akiknek boldoggáavatási el
járása ügyében kezdeményezések történtek.

Mtsek5nyvem címmel a német Mein KIrch
buch magyar fordítását adta ki az Opus
Mystici Corporis Verlag. A szép, hasznos
könyvecske a templommal, a szentmisével és
a szent cselekményekkel most ísmerkedö kis
gyermc){ek számára jelent 'sok örömet; szü
teíjcnek pedi!J jelentékeny segítséget. A szö
végek szándékoltán naivak, a képek pedíg
valóban megragadják a gyermeki képzeletet.
li tOV.ábbgondolásra llsztllnzik a kis olvasókat.

mBAIGAZITÁS. Sajnálatos sajtóhibával jelept
meg 1977. decemberi számunk címlapján és
tartalomjegyzékében .a Vigilia körkérdésére
válaszolók közül négy nyilatkozó neve: Káro
lyi Amy költ6, Páskándí Géza író, Róbert
László újsáiPró és Szalatnyay József fest6
müvéss.

•
A Szent István Társulat második kiadás-

ban jel~ntette meg Nyíri Tamás A filozófiai
gondolkodás fejll5dése címü bölcseleti müvét,
ezúttal névmutatóval kiegészítve.

Rusvay Kálmán A Jászok eredete és nyel
ve círnü, Kecskeméten megjelent tanulmánya
(kézirat-kiadvány), gazdag irodalmi és kép
metléklettel, egy sokat Vitatott probléma
megoldását segíti elő.

A GONDOLAT RIADONAL jelentek meg
Hanns Eisler német zeneszerző válogatott
írasaí, A zene értelmér61 és értelmetlenségé
rfiI címmel. Az új zenekuttüra kilátásait
felvázolva, érdekes - bár egyoldalú - meg
állapításokat tesz a zene funkciój áról a kö
zépkorban és az egyházi zenéről, mely



..egykor az egyetemes zenei fejl6dés hordo
zója volt". LeegyszerQs1t6, nemegyszer ér
tetlen ítéletei SZtraVinszldj, Schönberg és
HiJldemith mdveivel szemben, a neoklasszi
Cizmus és a neokatolicizmus között vont
párhuzamai már-már az objektiVitását 18 be
felh6z1k. Altalában, véve a modem zenérőt

alkDtott sommás véleménye egyébként sem
mentes az elfogultságtól. A mai magyar
zenekultúra már jócskán túl van ezeken a
fanyalgásokon és Ingerürtségeken, - Borecz
ky BeatriX a magyar jakoblnusok1'61 ír a
Magyar História-sorozat új kötetében. Be
mutatja a kort, a xvm. század végét, a
bécsi udvart és a magyar nemesi társadal
mat, melyb61 a titkos társaságok - sza
badk6művesek és illuminátus klubok - sar
jadtak, megismertet a Reformátorok Társa
ságának, valamint a Szabadság és Egyenl6
ség Társaságának sorsával, közben kitún6 ár
nyalt portrét fest LaczkoVics Jánosról,
Martinovics abbéról és Hajnóczy JÓzsefr61.
- Katona Imrének Zsolnay Vilmosról szóló
monográfiája a Szemtől szemben-sorozatban
látOtt napvilágot. A pécsi kerámia-gyár kez
detben "fajansz díszműáruival, különleges
feStési - többek közt az eozínos magastüzü
és zsugormázas technikájával VÍvott kl
magának elismerést". "A magyar népmúvé
szeti motívumokat, amelyeket zsoinay Vil
mOS a klasszikus minták mellett oly szere
tettel és lendülettel alkalmazott - írja a
szerz6 -, e tárgyakról Ismerte meg a mü
pártoló külföldi közönség. A fajanszáruknak
ezt a vezet6 szerepét a kllencvenes években
fokozatosan az épületkerámiák vették át." -

A pALYA nGE

Vu;icsics Tihamér 1975-ben, 46 éves
korában repiilőgép-katann-ófa áldozata
lett. Az a lemez·,mely a gép esend6
eszkiSzeivel i(/1Jeknik megőrizni varázsos
~(/1Jéniségét, többet ad a bohémiából és
csipetnyivel kevesebbet a komolysdgból,
abból a voltaképp vérre ,men6 kísérlet
ból, melyre Vu;icsics Tihamér. egész éle
tét feltette. Mert lehetett népszerű szer
%6;e a rádiókabarénak; ellenállhatatlan
humorával bizonyára méY1 sok éven át
BZÓTakoztat;a a felhőtlen derűre áhttozó
nemzedékeket, de egyre kevesebben
gondolnak majd aTTa., hogy magától éT
tetód6 természetességgel, a maga életé
uk példájával igazolta azt, amit Ba~k
I. KodcUll oly elt6kélt net'lvedéUyel hir
detett egészI~ sOTCÍn: a~ gondolat
nemzetkiSziségét.

Nem ümert ftf;'elvi hatd7'Okat és nem
bmerte a zene hat4rait s~. Eur6pal
• VaJlClIIcs TIham&' (QaaIItOII, ...-s: l ....

A világlúrll francia filmrendező, Kené ClaJr
A fUm tegnap és ma cimd esszékötetében,
melyben a' 20-as években és napjainkban
írt vallomásait szembes1ti egymással. legtöbb
ször· az évtizedekkel ezel6tti javára, a film
útját mondja el a kezdetekt61 a múvészetté
válásáig, személyes tapasztalatai alapján. 
A l0cJalkozások p1'ellZUzse cimd kötet a fog
lalkozáspresztizs-Viz~gálatokkéht számon tar
tott empirikus kutatások irodalmából válo
gat. "LényegUeg a foglalkozások bizonyos
.reprezentatív' hányadának aszerint történö
rangsorolásából, minc5sitéséMl állanak .:.. 01
'vassuk a bevezet6ben -, hogy az emberek
mennyire becsülik, mennyIre tartják ezeket
a foglalkozásokat." l!:rdemben .egveuen ta
nulmányt sem tudnánk kiemelni a gyűlte.;.
ményből: mind rontos, .míndee el kell ol
vasni,

A Kiadó Kenedi János válogatásában adta
közre A fUm és a többi mdvészet c. tanul
mánYkötetet. Az írások a "tizedik múzsűnak"

részint az irodalomhoz, a színházhOZ, a zené
hez és a képzömüvészethez való kapcsolatát

<etemznc, részint a film sajátos stilus'lr61 és
esztétikai problémáiról -értekeznek, Van köz
tük személyes jellegű vállomás (Chaplin, no
nuel) ,olvasmányemlékek filmi fölp.levenitéde
(Eizenstein Zola regényírói művészetér61 ír
kitanc5en, Michel Mout'let és vjacseaztav I-..a
nov a képi idő és a 'regénYbeli különbségé
ről beszél), élménybeszámoló Jean Giraudoux,
Erwin PIscator) és a kompo.:fcló törvényéről

szóló, a festészeti hatásokat taglaló eimétke
dés (Femand Léger, Domenico Purtficato).

ember volt, a SZÓ legnemesebb értelmé
ben. Villon világa éppúgy az övé volt,
mint Byroné, Guillaume Machaut kóke
ményre cserzett nyelvezetét éppoly fo
lyékonyan bes~élte, mint Arany János
balladáiét. Az ellentétek vonzották, s ze
neS%e1'Zói műhelyében azt i(I1Jekezett bi
zonyftani, hogy ezek csak látsz6lagosak:
voltaképp egyetlen tIJg1'ás elegendő, hO(/1J
átlép;iik a vé,lt va(/1J valóságos nyelvi
és zenei határokat.

Nem válogatott a zene eszközeiben.
Nem ismert "fentebb" és "alacsonyabb"
stílt. Nem zárkózott hermetikusan a ko
moly zene világába, de um akart min
denáron pop-zenész sem lénni. A zene
volt az övé, a maga teljességében. Az
évezredek távolában felseP6 hangszerek
nyelvét 1ppú(/1J szfvében hordta. mint
MOZ4rt vagv Beethoven harmóniáit. Azt
aJc:crta ismét e(/1Jségessé tenni, ami va
laha 'l1al6ban eavsiges !'Olt. A zene n"el
vit beullte. Az osztatlan., az ewséges
~ nf;'elwf. 's ezt fejezte ld a tnCI{1CI
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