
Schllpf1ln Aladár Móricz Zsigmondról (Szép
Irodalmi Könyvkiadó). Schöpflin Aladár a
század egyik legjelentékenyebb kritikusa
volt. Stílusa nem szárnyaló, kicsit mintha
idegen lett volna alkatát61 a Nyugat imp
resszionista kritikai mödszere, mégis az ő

mllködése segít talán leginkább elhelyezni a
század elején kibontakozó llj irodalmi tö
rekVéseket a kor irodalmi térképén. Annak
idején nagvszerü könyvben foglalta össze a
század magyar írodatmát. tanulmánvatnak
kisebb gylljteményét adta ki a Nyugat, majd
bő válogatás jelent meg tőle a felszabadulás
után. Most Réz Pál válogatta egybe Schöpf
linnek MórIczról készült kritikáit, portrélt,
emlékezéseit. Megtanulhatjuk tőle a rnüvek
elfogulatlan szemléletét, s ugyanakkor a jó
értelmében vett kritikusi elfogultság míben
létét is, hiszen jóformán életét szentelte kor
társai szolgálatának és megértetésének. né
miképpen a maga nem jelentéktelen irodalmi
mllködését is háttérbe szoritotta ezért. Való
igaz, amit a bevezető fejteget: azok a ge
nerációk, malyeknek nincsen kritikusuk,
sokkal nehezebben foglalják el az öket meg
illetó helyet az irodalmi köztudatban.
Schöpflin mintha csak érezte volna ezt:
pontos anatíztseívet, alapos mllelemzéseivel
szölgálatot vállalt, s közben észrevétlenül
nőtte ki magát a Gyulai Pál után követ
kező korszak mértékadó, nagy kritikusává.
Reméljük, hogy ezt a gylljteményt más ha
sonló antológiák is követik majd.

A Szépirodalmi Könyvkiadó okkal népsze
rű "Arcok és vallomások" sorozatában két
új könyv is megjelent. Lázár István az al
kotóereje teljében levő, halála percében új
müvéveí bírkozö örkény Istvánról írt, Szalay
Károly pedig Karinthy Ferencről. A két
alkotói pálya nemcsak a személyes vonzal
mak és közös célkitűzések okán érintkezik
egymással: míndkettö egy ha'llatlanul izgal
mas, ellentmondásokkal terhes, ugyanakkor
újra meg újra előrendülő korszak hiteles
tükörképe. S egyben bizonysága annak is,
hogy aki igazán korszerű eszközökkel feje
zi ki kora ellentmondásait és nagy emberi
kérdéseit, előbb-utóbb áttöri az anyanyelvi
ség szl1kebb határait, s helyet követel ma
gának a világirodalomban is. Különösen
örkény István hatalmas síkerü színdarabjai
példázzák ezt az igazságot. Mindkét könyv
igen gondos, aprólékos adatoló munkával
követi nyomon választott hősét, s hozzásegíti
az olvasot, hogy ne csak egy adott írói vi
lágot tekintsen át biztonsággal, hanem jól
tájékozódhassék az adott történelmi korszak-
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ban is. Kitllnően megválogatatott fotoanyag
csinál kedvet az olvasáshoz, s hozza sze
mélyes közelségünkbe mindkét írót.

•
KűLFöLDöN MEGJELENT, MAGYAR
NYELVű KÖNYVüJDONSAGOK:

J. Ratzinger: A mustármag reménye (Prugg
Verlag). A könyV a szó legjobb és legneme
sebb értelmében vett elmálkedéseket tartal
maz, melyek nagy segCtséget és sok ébresztő

ösztönzést nyl1jthatnak a lelkipásztOri mun
kában, de korunk nagykorl1vá vált világi
keresztényeit is ellgazithatják a míndenna
pokban. Az egyházi év folyamatába ágya
zott gondolatok a gyakorló kereszténYi élet
szinte minden fontos kérdését átfogják. Sok
helyütt önkrItikus, de míndíg felvillantja a
remény sugarát, és újra meg úrra a felelős

ségre figyelmeztet, arra, hogy a keresztény
egyházhoz nemcsak. úgy kell tartoznunk,
mint a nyáj egy tagjának, hanem mint érett,
megfontolt, döntésre kész és képes egyednek
is. Megrendítő és felemelő olvasmány. A
kötetet Űry Miklós szerkesztette, Jálics Kál
mánné és Sántha Máté fordította magyarra.

Weissmahr Béla: Bevezetés az Ismeretei
méietbe (Teológiai kislfönyvtár. Róma), A
sorozat egyik legérdekesebb könyvét Irta
a müncheni Filozófiai Főiskola professzora.
A hivő ember mínden korban igyekezett ön
magát és hitét mínét teljesebben megismerni,
erre kötelezte rendeltetése és aZ igazság
gal szemben való elkötelezettsége. Ennek
az Igénynek foglalata a teológia, amely _
mint a szerző írja - "mindig magába fog
lal valamilyen (néha persze alig tudatosított)
filozófiát". A filozófiai igény és megfontolá
sok különösen manapság igen jelentősek, hi
szen a párbeszéd folyamatában színte nélkü
lözhetetlen a filozófiai megatapozoetsag, Az
úgynevezett párbeszédnek ugyanis, ha ered
ményre igyekszik jutni, a felelt által közö
sen elfogadott kiindulópontról, az emberi ér
telem közegéből kel! kiindulnia. Természet
szerűen adódik e megfontolásból az a követ
keztetés, hogy mindenekelőtt azt kell kírnu
tatnunk, képes-e az emberi értelem az igaz
ság megismerésére. Weissmahr Béla ismeret
elméleti könyve azt a folyamatot járja vé
gig, melynek során az ember "megismeri"
Istent, s ezzel adottságának mintegy csúcs
pontjára érkezik. Az alapoktól kiindulva, a
folyamat leglényegesebb részeit ábrázolja pél
damutató szakszerűséggel és - ez filozófiai
müveknél ritkaságszámba menö érdeme 
áttekinthető, érthető fogalmi nyelvezettel.


