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Az a nagy ereje és újsága ennek a kö
tetnek, hogy úgy kelti az érzelmet, mintha
mi is személyes részesei lennénk aköl
tői töprengésnek. Altala úgy tudunk iró
nikusak és fájdalmasak lenni, hogyezek...
ről az érzésekről jóformán szó sem esik.
csak a látvány sugallatában -kelnek ben
nünk annak természete, költői intenciója
szerint. Fogalomról fogalomra haladunk,
együtt a költővel, egy soha be nem vé
gezhető, de míndig fölfedezésekkel ke
csegtető úton, mely az emberi érzések
őstípusait éppúgy kínálja, mint eddig
alig vagy nehezen megfogalmazott sejtel
meket, tudástörmeléket. "A lét legegyet
lenebb tartalmait gyömködi magába" a
költő, s ezeket· az ellentéteket mégis
úgy tudja alakba gyúrni és megforrnální,
hogy egységbe rendeződnek, bonyolult
ságuk szépségüket ·és immanenciájukat
fejezi ki. A legszebb megoldásra bíztat
ja az embert és a világot, s minden
egyes versében pontosan, hitelesen érzé
kelteti, hogy ennek az egyetlen lehetsé
ges alternatívának minden lehetősége

adott, csak nekünk kell a helyes és
pontos alkazatokba rendeznünk részle
teit. Ez a vers, mely önfeledt könnyed
séggel elegyít harmóniát és kakofóniát,
szépséget és formátlanságot, az emberi
teremtő és rendező erőnek egyik leg
szebb, legérzékletesebb és leghitelesebb
rajza a kötetben:
A legszebb megoldásra nyitok ablakot
sugárzásra, enyhülésre;' merftkez6
madarak súrolják a többi kékség
mélyén szemet ls; nézem, splrálMz
függ a leveg6ben - akár egy háza-
vesztett őrama: rugói szétgöndörödnek;
szétgöndörödik, zajlik az egész világ 
csiptess nagyftót, szólok, ha mestere vagy,
figyelj, gyakoroltasd szúrós fény-ujjaid,
tégy helyre mtndent ; mire este jön,
s én ácsorogva itt, majd elálmosodom,
halljam nyitva felejtett ablakomon át 
ingája jár, tik-takkol kint az univerzum;
jól van, sóhajtok; most már pontos ls legyen.

Minden kornak megvan a maga meg
felelő lírai kifejeződése. Kalász Márton

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO jelentette meg Tardy
Lajos Régi hirünk a Világban címü köny
vét, amely a szerzönek a Magyar Nemzet
hasábjain közölt cikkeit, ismertetéseit gyüj
tötte egybe. Közös ·jellemzőjUk, hogy tör
ténelmi múltunknak egy-egy érdekes, töb
bé-kevésbé elfeledett vagy nem köztudomásü
momentumát, tényét vagy éppenséggel anek
dotáj át rögzíti olvasmányos, elbeszélő for-
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lírája azért nagyon izgalmas és tanul
ságos, mert a mi korunk teremtő, mín
dig a tettre összpontosító emberének
lírai nyelvét kísérletezi, teremti meg.
Ahogya hatalmas üzemekben egy lát
szólag formátlan acéldarabból végül hal
latlanul pontos szerkezet készül, úgy
lesz az ő költői múhelyében rég elkop
tatott, szemétdombra vetett szavakból
új kifejezés, s maga a vers is' előttünk

születík, az érzések egymásra tolulásá
nak lávaömléséből, egyre tisztul6bban,
egyre pontosabban, - a pontosságra,
szabatesságra törekvés kezdettől megha
tározó3U Kalász· Marton Iírájának 
megőrlzve azonban a teremtés iszonyú
fáradtságát és kockázatát. Mert soha,
egyetlen versében sem dolgozik sztereotí
piákkal. Pontosan tisztában van világiro
dalmi környezetével, poézisére bizonyos
vonatkozásban talán ösztönzést is gya
korolt ez, legalábbis az elioti példa, de
amit leír, amit kikűzd a pillanattól, az
mindenestől az övé, a sajátja. Van eb
ben a szüntelen teremtésben, megszenve
dett poézisben egyfajta individualizmus
is, de nem a gőgös, a magába zárkó
zott individuum magányából fakadnak
fel versei, hanem mélyen érző, emberi
szívből, akit sorsa talán egy lakőtelepi

bérház x-edik emeletére állított, de ott
is meghallja a titokzatos távoli tengerek
zúgását, és pontosan érzékeli, a pórusai
ban érzi a nohanti napsugár melegét,

Kalász Márton rövid verseiben a kor
formanyelve készülődik. Ezekben a sűrú,

tömör koncentrátumokban ott izzik a vi
lág minden szépsége, s legalább adott
ságként ott vibrál a békesség és a nyu
galom igézete is. Nyilvánvaló, hogy a
megnyugvás és a szépség minden mor
zsáját úgy kell kicsikarnia a sorstól. De
aki látja elszánt, mégis önfeledt küz
delmét, aki tanúja, hogy tágítja lépés
ről-lépésre szemhatárát. biztos abban: ez

. a költő nemcsak célba ér, hanem olyan
nyereséget is hoz, ami rníndnyájunkat
gazdagít,

mában. Néhány fejezetcim itt többet mond
minden értékelésnél : Batu kán tolmácsa Ma':
gyarorszagon ; Zsigmond király keleti köve
tei; Az első orosz útleírás Magyarországról:
Mátyás király keleti kapcsolatai; Bélay Bar
nabás mint "magyar király" Perzstában és
Egyiptomban; XVI. századi magyar útleírás
a Szentföldről és Egyiptomról ; Augustus
császár végrendeletének magyar felfedezője:

Egy arab születésü magyar tábornok stb.
- A magyar História sorozatban Barta Gábor



Az erdélyi fejedelemség születése című mo
nográfiája látott napvilágot. "Az események
leírását az eddigiek értelmében - írja beve
zetőjében a szerzö - 1526-tal s Magyaror
szág egészével kell kezdenem. Hogy jobban
megérthessük azt a szerepet, ami e folya
matban Erdélyre várt, vessünk még' egy
fut6 pillantást annak állapotára - a XVI.
század etsö két évtizedében. A Királyhág6
és a Kárpátok közott elterülő, közel 60 ezer
négyzetkilométer kiterjedésű földön három,
egymástól élesen elütő közösség jelentette a
feudális rendi társadalmat: a nemesi megyék,
a szászok és a székelyek. Együttműködésü

ket az 1437-es jobbágyfelkelés óta megegyezés
szabályozta, a .hárorn nemzet' üníöja..."
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Puskely Mária: Akik a jobbik részt vá
lasztották (R6ma, 1978). A szerző érezhető

érdeklődésset fordul azok felé, akik életük
kel, példájukkal ösztönzést adhatnak a ma
emberének. Istennek·a történelemben élő

tanúit mutatja fel új könyvében is, s ta
nulmányait rokonszenvessé. teszi az a törek
vése, hogy nem a látványos életutakat igyek
szik követni és tetten érni az életszentség
megnyilvánulásait, hanem az egyszerű ·hétköz_
napokban. Hősei kivétel nélkül a szeretet
nagy alakjai, akik nem úgy gyakorolták a
szeretetet, hogy elzárk6ztak a világtól, ha
nem abban tevékenykedve igyekezték meg
találni az életnek azokat a kereteit, melye
ket épp a sokszor hös! fokon gyakorolt
érzelem révén tágfthatnak szélesebbre. A
könyvben kis portrékat olvashatunk Elisabeth
Ann Setonr6l, Edith Steinről, Salkházi Sárá
r61, Erzsébet nővér Bírribauer Máriáról és
Madeleine Delbrélről. Az életrajzi részt ala
pos irodalom egészíti ki, s részleteket olvas
hatunk a könyv hőseinek műveiből. Pus
kely Mária müvét jól megválogatott ikono
gráfia teszi teljessé.

Vannak, akiket ma már j6l ismer a nagy
világ, például Edith Steint vagy Elisabeth
Ann Setont, akit 1975-ben iktatott a szentek
sorába VI. Pál pápa. A róluk írt fejezetek
ben a szerző alapos irodalomra támaszkod
hatott, a többi arcmást azonban jórészt saját
- rendkívül alapos - kutatásai alapján kel
lett megrajzolnia. ];:rezhetei gonddal és szere
tettel írta meg míndegyík fej ezetet, a hő

seivel való azonosulás vágya azonban olykor
túlságosan is liraivá teszi fejtegetéseit. Ilyen
kor Puskely Mária fölöslegesen egyszerűsít,

s olyan pontokon is lágy, pasztell színekkel
él, ahol sokkal hatásosabb és magával raga
dóbb - péídaszerübb - volna az élet drá-

maíságának kendőzetlen feltárása. :Munkája
igy több részében a mára már meghaladott
..lelki olvasmány" .szférájába emelkedik, hő

sei pedig olykor elveszítik az élettel való
reális, rnegszenvedett kapcsolatukat. Emelke
dettség . és naivitás, pontos információ és
fölösleges Urizálás váltakozik könyve lapjain,
melynek igy információs értéke a legnagyobb.

P. Kelemen Didák levelei (R6ma, 1978).
Rákos Raymund a kitűnő. forrás értékű

életrajzi munka (Ugye, Atyafiak 1975) után
tovább folytatja a szeritéletű minorita szer
zetes élete dokumentumainak gYÜjtését. Rend
kivül fontosak ezek a levelek az életszentség
dokumentálása okán is, ugyanakkor azonban
sok fontos, eddig részben homályban ma
radt közlendét és adatot tartalmaznak a 18.
századi Magyarország életéről is. A szerzeinek
felbecsülhetetlen érdeme, hogy áldozatos ku
tató murikája révén egyre világosabb szfnek
kel bontakozik ki előttünk a török h6dítás
után lassan eszmélődő magyarság vallásos
ságának sok jellemzője. A levelek a kor
nyelvhasználatának, szokásainak számtalan
érdekes jellemzőjére fényt derítenek, s gyűj

teményüle még nyilvánvalóbbá teszi Kelemen
Didák életének és szerepenek [elentöségét,
Arról nem is szólva, hogy Didák atya alá
zatos. mély hite. szolgálatra termett egyéni
sége és szüntetenüt Isten felé törő lelkisége
ma is fontos, hiteles példája lehet a helyesen
értelmezett vaJlásos magatartásnak. Killön ér
demes méltatnunk a könyv ízléses, szép kiál
lítását. anagyszerűen megválogatott illuszt
rációs anyagót s a pontos. jól tájékoztató,
biztos anyagismerettel megírt tájékoztató jegy
zeteket.

Kerényi Károly és a humanizmus (Bern,
1978). Századunk egyik legnagyobb vallástör
ténészének állít emléket ez az izgalmas tanul
manvgvüjtemény. Kerényi rendkivül nagy
hatást gyakorolt a harmincas évek kultúrájá
ra, gondolkodásmódjára, oroszlánrésze volt az
antikvitás eszményeinek feltámasztásában ; s
ez az antik orientáció abban a korban a
kulturális hagyományok és értékek elszánt
humanista védelmét is jelentette. (A kötet
ben különben külön tanulmányt olvashatunk
Kerényi Károlynak a magyar irodalomra tett
hatásáról. Ennek példáit bőven lehetne és
kellene még szaporítani. a nagy hatású tu
dós ugyanis a ..sziget" eszményének vállalá
sával és példává emelésével egy egész kor
szak termékenyítője, ösztönzője lett, s ugyan
akkor meghatározója volt az újraéledő Hora
tius; és Vergillus-reneszánsznak.) Nemrégi
ben hazánkban is megjelent Kerényi Károly
Mitológiája, amely mint kezdeti lépés, kítü
nő alkalmat kinál a szerzö szemtéletének,
hatásának átvilágitására (ez a magyar kultűr;
történetnek fontos fejezete); ebben a munká
ban jó segítséget kinálnak jelen kötet írásai.
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