
A hónap krónikája

Pázmány Péter reneszánsza. A magyar nyelv és
gondolkodás nagy rnűvésze születésének 350.
évfordulójára a Szépirodalmi Könyvkiadó Tarnóc
Márton avatott válogatásában adott ki egy cso
kornyit Pázmány prédikacíöiból. Ez a könyv lett
az elmúlt esztendő egyik legnagyobb sikere.

Aligha csak azért, rnert a nagyszerű válogatás
joggal pályázhatna ,.Az év legszebb könyve"
megtisztelő címre ( kivitelezése a Kner Nyomdát
dicséri). Pázmány beszédeinek válogatása alig
hanem mélyebben rejlő és kielégítetlen olvasói
várakozásnak felelt meg. Olyan korszakban, mcly
telve van bizonytalansággal, olyan irodalmi hely
zetben, melyet nem lehet megállapodottnak,
nyugalrnasnak, tisztázottnak nevezni, szembe
sülhetünk irodalmi és nemzeti múltunk egyik
nagy alakjával, aki következeresen. eszményei
hez hűségesen tudott és mert értékorzó I'S

értékteremtő lenni. Nemcsak a magyar nyelv
egyik legnagyobb rnüvészével, hanem egy maga
tartással is, rnelyma, ebben a szellemi környezet-
ben is példaadó. .

Egy könyvsorvzat margojara. Ugyancsak a
Kner Nyomdában jelenik meg az (jj Auróra
füzetek sorozat. Irodalomtörténeti, néprajzi.
szociográfiai munkák kiadása adta meg karak
terét, dc négy újabb kötetével mintha újabb
irányokba is tágítaná érdeklődési köret. Béládi
Miklös hagyatékából Arcképvázlatok címmel je
lent meg szubjektív válogatás, mely a tragikusan
korán elhunyt kiváló tudós rádióelőadásamak

elenyésző,de munkásságára jellemző részét tar
talmazza. A rádiókritika korunk egyik érdekes
műfaja, a tudősi alaposság, ismeret elegyedik
benne a népszerűsítés nemes igényével. Béládi
rníndkettönek avatott mcstere volt. Emellett a
szerencsésen válogatott könyv érdeklődésének,

ízlésének szerteágazö voltáról is elárul egyet
mást, hiszen e szetény keretek között is sejtetni
engedi, mílyen tág szellemi területekre terjedt ki
figyelme. Ott szerepelnek a kötetben szellemi
1ndítóinak, Németh Lászlónak és Illyésnek tö
mör portréí, s természetesen egy Kassák-kritíka,
hisz Béládi a magyar avantgárd tanulmányozá
sának egyik élharcosa volt. De emellett élete
végén mind határozottabban és tudatosabban
igyekezett más törekvéseket, irányzatokat is be
fogadni. Ezt jelzik azok a finom, megértő és be
leérző analízisek, melyeket Illés Endre, Rónay
György és Zelk Zoltán egy-egy munkájának

320

szentelt. - Pomogáts Béla Költészet és né
pesség című tanulmányfüzére a szerzőnek a
huszadik századi magyar népiesség írodalmaval
kapcsolatos kutatásait fejleszti tovább, gazdagít
ja új elemekkel. Rendkívül érdekesek és alapve
tőek azok az elemzései, melyek egyik legfonto
sabb szakterületének. az erdélyi magyar iroda
lom alakulásának drámai folyamatáról rajzolnak
képet. A népiség és népiesség az erdélyi ma
gyar költészetben 1945 előtt, illetve után
címmel írt tanulmányai egy nagyobb irodalom
történeti szintézis fejezetei, rnelyek felkeltik az
olvasóban a reményt, hogy a szerzö miha
marabb megírja majd az erdélyi magyar iroda
lom teljes történetét is. Mcstanában megjelent
munkái azt sejtetik, birtokában van anyagának,
mely tragikus fordulataival mindenképp megér
demclné, hogy szerves része legyen magyar
ságképünknek. - l.aczkó András: Vonások Bró
dy Sándor arcképéhez címü tanulmánysorozata
néhány igen fontos területen gazdagítja e ma
ritkabban emlegetett, a maga korában felsza
badíró hatást tett regényírot. Érdekes adaléko
kat tesz hozzá a naturalizmus irodalomszernlé
letéhez. érdekes képét villant ja fel a korabeli
sajtónak, s egyik tanulmányában szmes, szelle
mes párhuzamos arcképét rajzolja meg Adynak
és P::íJynak. - Néhány szó a szavakról
címmel A mai szlovák irodalom 1970- 1985
ömmel rendezett kentereneia anyagából je
lentc:k meg tanulmányok. A kötet jól jelképezi
az Uj Aurora címú kitűnöcn szerkesztett
békéscsabai folyóiratnak a hazai és a szemszed
népek írodalmai közöu eredményesen hetöl
tött híd-szercpét, rnely manapság igazi kül
deres.

Ne/leljünk az lfr szellemében mottóval jelent
meg a Szolgálat 76. száma. Benne izgalmas,
fontos írások a vallásos nevelés kérdéseiről. a'
különféle nevelési mödszcrek keresztény
értékeléséről.a keresztény önnevelésról. A rno
dern kereszrény nevelés szellemét annak a fele
lös és nyitott, párbeszédre mindig kész, de a
magunk értékteremtő. hagyományőrző erejét
hangsúlyozó magatartásnak kell áthatnia, melya
Szentatya a katolíkus nevelés nemzetközi hivata
lához intézett üzenezét jellemzi (szintén e
szám közli). Manapság, amikor alighanem jog
gal emlegetik világszerte a pedagógia avatott
szakemberei a nevelés vatsagana« szornoru
tényét, a hívő családok fontos erőforrásukra

lelhetnek a Szolgálat kitűnően megszerkesztert
új számában.


