
IRODALMI TAJEJCOZTATO

V I T A  A KO RSZERŰ MŰVELTSÉGRŐL
Az írószövetség lapja, az Élet és Irodalom a Kossuth-klubban folytatott vita után 

teret nyitott hasábjain a rendkívül érdekes és időszerű probléma megvitatásának. 
A  lapban a vitát ugyan költő kezdte, de íróink természettudományos műveltségéről 
elmarasztalóan szólott. (Maróti Lajos: „A  Parnasszus horizontja.” Élet és Irodalom, 
1963. 9. sz.) Egy kérdőíves vizsgálat tapasztalatait hozta nyilvánosságra, s ebben mint
egy félszáz művész vagy művészettel foglalkozó humán képzettségű szakember vála
szát összegezte statisztikailag efféle kérdésekről: „hány milligramm van egy kilo
grammban?” , „mi a hidrogén?” , „ki fedezte fel a gőzgépet?” , „mi történik fizikailag 
a villanykapcsoló fölkattintása után?” , „miért és hogyan folyik a vízcsapból a víz?” , 
„mi a Darwin-elmélet, a relativitáselmélet és kvantum-elmélet lényege?” stb.

A  kérdésekre adott feleleteknek csupán töredéke volt megfelelő. A  cikk írója 
joggal állapíthatta meg, hogy a humán érdeklődésűek zöme „alvajáróként tapogató
zik korunk technikájának mindennapi életét át- meg átszövő legegyszerűbb tényei 
között” és „napjaink legizgalmasabb kérdéseihez, az atomenergiához és a világűr meg
hódításához a bámulat elemi reflexein túl intellektuális kapcsolat gyakorlatilag alig 
mutatható ki náluk” . „Az irodalomtudomány és esztétika művelője értetlenül mered 
a kor sorskérdést jelentő technikai vívmányaira, és a század természettudományának 
még azok a termei is zárva maradnak előtte, amelyeknek falaiba saját munkásságá
nak egyes szellemi tartópillérei is beépültek.”

A Z  Í R Ó K  V É L E M É N Y E

A  vitaindító cikk megjelenése után még meglepőbb volt más írók hozzászólása. 
Maróti Lajos állásfoglalását ugyanis érthetővé tette az, hogy költő volta mellett fizi
kus szakképzettségű. A  többieknél azonban — Németh Lászlót kivéve, aki orvos volt 
— nem ez a helyzet; mégis bírálták az írók természettudományos-technikai ismere
teinek fogyatékosságát. Barsi Dénes például így írt: „Tudományos és gyakorlati tájé
kozatlansága következtében íróink nagy része nem tudja alakjait munka közben, a 
teremtő emberi tevékenység levegőjében ábrázolni, mert annak sem elvi, sem gya
korlati folyamatát nem ismeri. A  művek nagy részét csak „politikai” , csak szerelmi, 
csak intrikusi, csak „presszó” légkörben tudja ábrázolni, így annak nem lehet élet
íze, egyetemes vonzása, szuggesztív ereje. Más része íróinknak esetleg ismer néhány 
fizikai vagy szellemi munkaszektort, ám nem tud mögéje szintetikus világképet, a 
végtelennel összekapcsoló életérzést vetíteni, műve megint csak erőtlen, provinciális 
marad. Pedig a legkisebb életmagvacskát feldolgozó novellácskában is ki lehet nyitni 
a kaput a Határtalanság felé — csakhát ehhez az íróban kell először meglenni a kor
szerű és egyetemes világképnek, a kozmikus életérzésnek.” Tornai József azt fejtette 
ki hozzászólásában, hogy a művészet és tudomány közt meglevő szakadékot nem úgy 
kell áthidalni, hogy a művész a tudósok érzelmi életét ábrázolja, hanem gondolkodá
suk korszerűbb rendszerének megteremtésével, amelyben nincs ellentét a dolgok 
esztétikai és elméleti vonzóereje között.

Az írók közül senki sem akadt, aki a természettudományos művelődés szüksé
gessége ellen szólt volna. Elfogadták azt, amit az elsőként hozzászóló neves csillagász, 
dr. Kulin György fejtett ki írásában, egy vonatkozásban kijavítva a vitaindító cik
ket: hogy tulajdonképp nem az írók természettudományos ismereteit, hanem termé
szettudományos szemléletét, vagyis korszerű világképét kell kiépíteni. Németh László 
ugyan felvázolta a lehetséges irodalmi ellenvéleményt, de hozzátette, hogy ezzel maga 
sem ért teljesen egyet. „Mert furcsa is lenne — írta —, ha ugyanakkor, amikor a 
kétféle műveltséget már középfokon szorosabbra szeretném öntvényezni, az írókat, 
az általános műveltség ősi őreit, ezalól fölmenteném.” (Németh L.: „Levél Marx 
Györgyhöz.” Élet és Irodalom. 1963. 19—20. sz.)

A Z  ÍR Ó  M Ű V E L T S É G E  — ÉS  A M Ű A L K O T Á S

Mi volt ebben az irodalmi egyoldalúságot „védő” gondolatmenetben? Először is 
az, hogy az írónak, művésznek másféle műveltség kell munkájához, mint más ember
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nek. Az igazi művész jelekből is tud következtetni a dolgok lényegére, anélkül, hogy 
a felvetődő kérdés szakirodalmát ismerné. („Az író műveltsége az összefüggésekben 
él, azok felől fogja a részleteket, ott is remekelve, az igazságra rá-ráhibázva, ahol ké
szültsége szerint tévelyegnie kellene.” ) Másodszor az, hogy ha egy író sokat szí a tudo
mányokból, attól még nem lesz feltétlenül jobb művész. A  különböző munkafolyama
tok precíz leírása nem ér fel művészi tekintetben azzal, amit szerencsés esetben a fan
tázia segítségével alkothat. („Az írónak nem a foglalkozások technológiáját kell ismer
nie, hanem a foglalkozásokat űzők megjelenését, emberi atmoszféráját, szokásait. Aki
nek fogalma sincs mi történik* egy egyszerű appendektonia közben, kitűnően leírhat 
egy sebészt, amint a műtőből kilép.”)

S mi az, amit maga Németh László ezzel a védekezéssel szembe állít? Elsőként 
saját tapasztalatait arról, mit adott szépírói munkásságához segítségül a természet- 
tudomány. Azután következtetéseit: igaz, hogy a művészi tehetség felfedezéseiben, 
előtte járhat a tudománynak, de „ha a prózaíró egyik fő feladata a rációval minél 
mélyebbre világítani az irracionálisba, úgy nem lehet hiba, ha erre nemcsak az ösz
tön kútbaeső gyufaszálát használja, de amíg boldogul vele, a tudás elektromos zseb
lámpáját is” . S ugyanígy szólt a technika szerepéről, amelyről az a megállapítása, 
hogy „technicizálódó világunkban egyre nehezebben lehet az embert nélküle ábrázolni” , 
hiszen az írónak az ember közvetlen szerszámait, „acél háziállatait” is ismernie kell.

A  művészi horizontok ily értelmű tágításával lényegében csak egyvalaki perelt. 
S ő sem író, hanem zenei szakember: Pernye András. (P. A.: „A z általános műveltség 
és a zenei művelődés.” Valóság. 1963. 4. sz.) ö  azonban, úgy látszik, kissé félreértette 
a vitát. A  hozzászólók ugyanis nem azért kardoskodtak a természettudományos szem
lélet megvalósítása mellett, mintha ennek közvetlen érvényesítését várták volna a 
műalkotásokban. Nem azt állították, hogy a tudományos ismeretek mennyisége köz
vetlen összefüggésben áll a művészi produkció minőségével. Pernye András mégis 
ezt a felfogást kárhoztatja, és arra hívja fel a figyelmet, hogy „csak az a tudományos 
felfedezés lehet a művészet tárgya, amely közvetlen kapcsolatban van a társadalom
mal, pontosabban: ha a felfedezés és a társadalom közötti viszony az érzéki szintjén 
is megragadható” . Ezzel egyetérthetünk, különösen akkor, ha főként a művészi ábrá
zolás oly területére gondolunk, mint a zene, s nem olyanra, mint a valóság viszony
latait legalább annyira értelmi, mint érzelmi szinten megragadó próza. De ebben a 
vitában nem is volt szó arról (ha csak pontatlan megfogalmazások nem adtak okot 
félreértésekre), hogy művészeti életünk hibái a technikai-természettudományos kép
zetlenségre vezethetők vissza; csupán arról, hogy ennek a műveltségnek hiánya kor
szerűtlenné, provinciálissá merevíti az írók munkásságát. Sükösd Mihály pedig a 
Kortárs-ban ezt úgy fejezte ki, hogy a korszerű világkép természettudományos alap
ismeretek nélkül ábránd vagy halandzsa. Maróti Lajos vitazáró cikkében pedig így 
írt: az író más szakmákkal ellentétben nem érthet csupán az íráshoz; hivatalból őre 
a kultúra és a lélek egységének, de ha lemaradt korától, nem töltheti be hivatását.

M I A „ K U  L T Ü  R A  T U D A T H A S A D Á S Á N A K ” O K A ?

Az igazsághoz tartozik annak megállapítása is, hogy bármily pozitív és önkriti
kus volt is néhány író állásfoglalása, maga az írótársadalom zöme nem vett igazán 
tudomást a vitáról. Az irodalmi folyóiratok szerkesztői annak idején sorra utasítot
ták el a vitaindító cikket, mint érdektelent. Eredetileg az Élet és Irodalom sem szán
dékozott vitát kezdeményezni. Igaz ugyan, hogy ez a vita hamar eltért az alaptémá
tól, az írók műveltséganyagától, és egyetemes művelődési problémává szélesedett. De 
ezért is lett annyira közérdekű, annyira eleven. Ha nem is szabályos vita — oly érte
lemben, hogy egymásnak ellentmondó, egymást cáfoló nézetek jelentkeztek volna 
benne —, de mégis gazdagon bontakozó, éreztetve, hogy egyre többen találják szük
ségesnek a probléma új szempontú megközelítését. A  vita témája valóban korszerű, 
s problémáját az az ellentmondás feszíti, mely korunk igénye, az ismeretek sokoldalú
sága, és korunk valósága, az ismeretek egyoldalúsága között mutatkozik. A  vita
indító cikk ezt a jelenséget „a kultúra tudathasadásának” nevezte, okát pedig Németh 
László az emberek képzettségében és a „pedagógia tehetetlenségében” jelölte meg. 
Bence László hetesen mutatott rá, hogy a szakadás alapvető oka társadalmi gyö
kerű. (B. L.: „Munkásművelődés és humanitás.” Valóság. 1963. 4. sz.) Ez pedig nem 
más, mint a termelő eszközök magántulajdonán alapuló tőkés társadalmi rend, amely
ben az ember elidegenedése megy végbe. Az a folyamat, amelynek során az ember
nek termelő munkájában csupán részilletékesség, részfelelősség jut, társadalmi kör
nyezetében pedig a választás szabadsága helyett csupán az alkalmazkodás lehetősége; 
s ahol ily körülmények között elmosódnak az emberek között a természet és társadalom 
mozgását meghatározó törvényszerűségek. Az összefüggések elhomályosodásával az
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ismeretek megbízhatósága csupán az ismeretek körének leszűkítésével, a műveltség
anyag specializálásával, és a specializáltságon belüli elmélyültséggel érhető el. Mű
veltségünk egyoldalúsága innen ered; ha jobban megnézzük, észre vehetjük, hogy az 
egyes tudományágak között is szakadék van (pl. még az egyes természettudományok 
között is). Találóan jegyezte meg a vitában Fényes Imre (F. I.: „Szakadék vagy fel
színesség?” Élet és Irodalom. 1963. 21. sz.), hogy ez inkább felszínességnek nevezhető, 
mert ahol az ismeretek nem állanak össze szerves egységbe, s nem kapnak ezáltal 
funkciót műveltségünkben, ott kiesik mindaz, amit ismeretként elsajátítottunk. Gyur~ 
kovics Tibor gondolatát is érdemes idézni: ő arra hívta fel a figyelmet, hogy az isme
retek megszerzése mellett legalább oly fontos az, hogy ezeket hogyan értelmezzük. 
(Gy. T.: „A z ember befelé is végtelen.” Élet és Irodalom. 1963. 24. sz.)

P O L I H I S Z T O R O K , V A G Y  S Z A K E M B E R E K ?

Minderre azért kell felhívni a figyelmet, mert nálunk az emberek elidegenedését 
szülő társadalmi környezet megszűnt, a belőle sarjadó egyoldalú műveltség viszont 
még sokáig megmarad. A  szocialista társadalom fejlődése a természetet és társadal
mat céljai szerint alakítani akaró embertől sokoldalú ismereteket kíván, de ennek 
megvalósulását több tényező gátolja. Gátolja a társadalom tagjainak — közöttük az 
értelmiségnek is — egyoldalú, speciálizált műveltsége, mely mögött fogyatékos álta
lános műveltség húzódik meg. Gátolja az az előítélet, hogy lejárt a polihisztorok 
kora, az ember egyszerre nem lehet több területen járatos, s ha megpróbálkozik 
vele, csak felszínes műveltségű dilettáns lehet. S gátolja alighanem az is, hogy az 
általános műveltséget megalapozó iskola elkülönítve, az összefüggések feltárása nél
kül tanítja a tantárgyakat, s alig nyújt alkalmat a szintézisre, az ismeretek egységes 
szemléletbe rendezésére. (Az elidegenültség feloldását természetesen nem csak tudati 
tényezők akadályozzák; az elidegenedést továbbra is szüli bizonyos mértékig az áru
termelés, a munkamegosztás.)

Pedig az egyoldalú műveltség korszerűtlenségére már több jelenség mutat. A 
vitán is felmerült ebből néhány. Szimán Oszkár pl. arra hívta fel a figyelmet, hogy 
„perspektivikusan nagyot alkotni a nagy összefüggések ismerete nélkül, kizárólag 
szaktudományi alapon nem is lehet” . (Sz. O.: „A  tudomány és a művészet a XX. sz. 
derekán.” Valóság. 1963. 3. sz) Rényi Alfréd cikkében pedig azt olvashatjuk, hogy 
„éppen a különböző tudományok határterületein alakulnak ki egyre-másra új tudo
mányágak, és látszólag igen távoleső tudományok között (mint pl. nyelvészet és ma
tematika) is újszerű, termékeny kapcsolatok létesülnek” . (R. A.: „A  kultúra egységé
ről, matematikus szemmel.” Valóság. 1963. 3. sz.) A  polihisztorság lehetetlenségét valló 
nézettel szemben viszont Németh Lászlót idézhetjük, ö  arról írt, hogy „a polihisztor
ság, ha az nem szakok egymás mellé tanulását, hanem világnézeti velejük kiszívását 
jelenti: ma is lehetséges, sőt, ha nem akarunk holmi békaperspektívába ragadni, 
erőnkhöz mérten törekedni is kell rá” .

A M E G O L D Á S T  K E R E S V E

És itt érnénk el tulajdonképp mondanivalónk végső fázisához. Ha a probléma 
a fejlődés követelményeiből adódik, akkor nem elegendő mibenlétén meditálni; meg
oldást is keresni kell. A  vitához szólók ezért keveset tettek. Elhangzott ugyan javas
lat egy értelmiségi ankétsorozat szervezésére, egy magasabb szintű „Élet és Tudo
mány” , azaz új folyóirat indítására, de ez még bőven kiegészíthető. Annál is inkább, 
mert a kérdés nem pusztán értelmiségi kérdés. Jóval több annál, közügy, s pedagó
giai oldalát tekintve: népművelési feladat. A  vitát tehát — ha folytatására sor kerül 
— így kellene tovább vinni: m it kell tenni annak érdekében, hogy egész társadalmunk 
korszerű és sokoldalú műveltség birtokába jusson? Űjra Németh László gondolataiból 
idézzük a tanulságot: az egyes ismeretkörök „világnézeti velejének kiszívására” van 
szükség. Ez feltételezi a tények ismeretét is, nemcsak az általánosítások megtanulá
sát. De feltételezi az ismeretek fejlődéstörténeti elrendezését is. Továbbá: az isme
retkörök közt fellelhető összefüggések feltárását is. Mindez műveltséganyagunk dia
lektikus elrendezését jelentené.

A  probléma azonban ezzel még mindig megoldatlan maradt, hiszen széles körhöz 
megfelelő módszer nélkül az így rendezett ismeret sem jut el. Az emberek többsége 
ma egy sor holt ismerettel rendelkezik, melyet még az iskola padjaiban szerzett, de 
amelyet nem tudott élettel telíteni; egy sor tapasztalattal, mely ugyan gyakorlati 
tanulságokra épül, de elméletileg meg nem alapozott; és mindezek mellett az egyre 
változó világ egy sor olyan jelenséget hoz, amelyet nem ért meg többé. Be kell lát
nunk, hogy ezt bármiféle iskolareform sem tudja teljesen megváltoztatni. A  szüksé
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ges ismeretek mennyisége többszörösen meghaladja azt, amit egy bevezetendő köte
lező középiskolai oktatás nyújthatna. A  művelődés iskolán kívüli keretei szüksége
sek, amelyek folyamatosan lehetővé teszik a természeti és társadalmi jelenségek 
széles körű megértését. E keretek a népművelés intézményrendszerében már meg
vannak. De ez a rendszer alapos reformra szorul. A  sokoldalú műveltség kiépítésének 
előbb említett „didaktikája” újfajta ismeretterjesztést követel. Nemcsak a programok 
több tudományágra egyszerre kiterjedő komplexebb tervezésében, a helyi szükség
letek alapul vevésében, az emberi tapasztalatokra építésében, de a formák, módsze
rek intenzitásában, a merev előadásformák feloldásában is. Ezeknek a módszertani 
tanulságoknak részletezése újabb cikkeket kívánna. Egyet azonban érdemes kiemel
nünk, azt, hogy a nem iskolarendszerű művelődésben rendkívül nagy szerepe van az 
önművelésnek. Az önművelés viszont csak akkor lehet eredményes, ha azt a nép
művelés kellően irányítja, segíti. Az önművelés legfőbb eszköze a könyv, felmerül 
tehát a kérdés, hogy a korszerű műveltség építése mennyiben lehetséges a könyvtári 
munka keretein belül?

K Ö N Y V T Á R  ÉS N É P M Ű V E L É S

El lehetne mondani természetesen, hogy a jól felszerelt könyvtár a lehető leg
sokoldalúbb művelődésre nyújt lehetőséget. Hozzá lehetne tenni azt is, hogy a könyv
tárosok messzemenő segítséget nyújtanak és az érdeklődést szélesítik a szabadpolcok
kal és az ajánló bibliográfiákkal. De tudjuk, hogy a szükséglethez képest mindez kevés 
eredményt hoz. Közvetlenebb hatásra lenne szükség, az egyénhez jobban szóló, az 
igényeket közvetlenebbül formáló hatásra. Fel kell ismernünk, hogy a sokoldalú mű
veltség társadalmi építésének szükséglete bizonyos mértékben a könyvtári munka 
reformálását is követeli. Azt, hogy ahogy az élőszóval folytatott ismeretterjesztésnek 
az eddiginél sokkalta jobban kell épülnie a könyvtárak anyagára, úgy a könyvtárak 
munkáját is az eddiginél sokkalta jobban kell összekapcsolni az ismeretek terjesz
tésével. Azaz: a könyveknek, mint az önművelés eszközeinek tervszerű és pedagó
giailag átgondolt ajánlásával az ismeretterjesztés adta összefüggések elmélyülhetnek, 
tárgyi anyaggal telítődhetnek, és viszont, az ismeretterjesztés magyarázatával a kézbe 
adott könyvek érthetőbbekké válnak, akár szépirodalmi, akár tudománynépszerűsítő 
könyvről van szó. S ez nem csak alkalmi együttműködés kérdése. Sokkal inkább az 
állandó kölcsönhatás, az együttes tervezés megvalósításáé, amelynek során a köz- 
művelődési könyvtárak elnyerhetnék a népművelésben az őket megillető szerepet, s 
a könyvtár valóban a népművelés bázisává lenne (sokhelyütt ma még mindig a szín
pad az!), és ezáltal megszűnnék elkülönültsége a népművelés más területeitől. Való
színű az is, hogy ezzel fokozottabban előtérbe kerülnének az olvasónevelés pedagó
giai és pszichológiai kérdései, és a bennük való jártasság a könyvtári munka elenged
hetetlen követelménye lenne.

Ma a sokoldalú műveltség kiépítésének szükségét inkább csak emlegetjük, de a 
belőle adódó és megvalósulását lehetővé tevő didaktikai és módszertani következte
téseket még nem vontuk le.

M a r ó t i  A n d o r

A  NEMZETI KÖNYVTÁR sorozatot 1958-ban indította meg a Gondolat 
kiadó, örömmel és várakozással fogadtuk tervét: azt ígérte, hogy néhány év 
alatt száz — vagy talán annál is több — kötetben a kezünkbe adja nemzeti 
műveltségünk legfontosabb történeti emlékeit. Meg is jelent belőle immár tíz 
kötet — öt esztendő alatt. (A  honfoglalás kútfői, középkori magyar levelek, 
régi magyar filozófusok írásai, A könyv és könyvtár a magyar társadalom éle
tében című gyűjtemény, a magyar stilisztika történetének kézikönyve, Széchenyi 
Stádiuma, Hermán Ottó természetrajzi tanulmánya, Takáts Sándor válogatott 
művei és két forráskiadvány az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság művelődési 
és szociális politikájáról.) A  sorozatnak egyelőre még a körvonalai is alig kez
denek kibontakozni. Ha ilyen ütemben folytatódik a kiadás, idestova szakállas 
nagypapák leszünk, mikor a századik darab is napvilágot lát, s mire azt el
olvashatjuk, már rég elfelejtettük az elsőt. Képzeljék el a kiadónál a könyv
táros helyzetét, aki lelkesen ajánlja a sorozatot az olvasó figyelmébe, de miután 
az végzett az eddigi néhány kötettel, érdeklődését nem tudja újabbakkal kielé
gíteni. A  Nemzeti Könyvtár értékes és nagyfontosságú kezdeményezés; éppen 
ezért: nem lehetne kiadását egy kicsit meggyorsítani?
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Milyen a jó  ismeretterjes&tő
B E S Z É L G E T É S  Ö V E G E S  J Ó Z S E F  P R O F E S S Z O R R A L

Ha a természettudományos ismeret- 
terjesztésről beszélünk, mindenkinek ön-, 
kéntelenül öveges József neve jut eszébe.
Hazánkban ő teremtette meg, és tette 
népszerűvé ezt a műfajt. írt könyveket 
és cikkeket, tartott előadásokat szemé
lyesen, rádióban, televízióban. Ezért őt 
kerestük fel, hogy felvilágosításokat kér
jünk a természettudományos ismeretter
jesztés problémáiról. Első kérdésünk, 
hogy mit tart a leghatásosabb, legmeg
felelőbb formának?

— A nyomtatott betűt! Az összes többi 
forma egyik főcéljának annak kell lenni, 
hogy elvezesse az embereket a könyvhöz.
Az előadás csak műlékony tudásanyagot 
tud nyújtani, de a nyomtatott betűk ezt 
bármikor felújíthatják és kiegészíthetik.

Ezt a könyvtáros-társadalom is így 
érzi. Ezért nevükben arra kérem, hogy 
előadásaiba beleszőve mindig hivatkoz
zék a tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban 
egy-két olyan műre, amely ezeket rész
letesebben is megvilágítja.

— Erre már gondoltam magam is.
Csak nem szeretnék szerénytelen lenni!
Ugyanis kevés a megfelelő könyv, és 
sokszor csupán saját munkáimat tudnám 
ajánlani.

Az ajánlás ebben az esetben nem szerénytelenség. Az olvasók érdeklődése egyéb
ként mutatja, hogy mennyire szeretik Professzor úr írásait. Hány munkája jelent 
meg eddig?

— A kisebb füzeteket nem említve, első kiadású könyveim száma 23. A  legutolsó 
az ünnepi könyvhétre jelent meg Érdekes fizika címmel, több mint 13 000 példány
ban. Igen örvendetes, hogy egy hét alatt elfogyott. Cikkeim száma meghaladja a két
százat. Olvasóimtól hallom, hogy egy-egy cikkem olvasásakor, már az első sorok után 
megállapíthatják — anélkül, hogy a szerző nevét megnéznék — ez csak tőlem eredhet.

írásaiban valami sajátos tulajdonságnak kell lenni!
— Csak azt szeretném bennük megvalósítani, amit magam is elvárok, magam is 

keresek mások ismeretterjesztő írásaiban.
Mi a legfontosabb bennük? Talán a téma?
— Ebben a tekintetben elsősorban nem az fontos, hogy miről írunk, hanem az, 

hogy miként, hogyan? Bármilyen témát választunk is, végeredményben mindegyik a 
mi világunkból való, a mi életünkkel függ össze. Ezt az összefüggést könnyű meg
láttatni akkor, ha például az automata termelő gépekről szólunk (bőséges irodalom), 
de ugyanúgy életközeibe lehet hozni a gerjesztett atomokról szóló ismeretterjesztő 
könyvet is (ilyen még nem jelent meg). Akármiről szól is a könyv, akkor jó, ha érde
kes, szórakoztató, mint egy díjnyertes regény. Ne tudja letenni kezéből az olvasó. 
legyen bár az traktoros, színész, háztartást vezető nagymama, lovasrendőr, vagy már 
szaktudományban dolgozó egyetemi tanár.

Elképzelhető, hogy ennyire eltérő érdeklődésű körű és műveltségi fokú olvasókat 
ugyanazzal a művel egyaránt ki lehet elégíteni?

— Kérdéssel válaszolok. A  regények!, színdarabok nem szólnak mindenkihez? 
Nem mindannyiunk élete a tárgyuk? Ilyen legyen a jó ismeretterjesztő mű is! Bárki
nek a kezébe kerül, érezze azt, hogy az ő életéről, világáról, sorsáról van szó, foglal
kozásától, tanultságától függetlenül.

Mit kell szem előtt tartani az írónak, hogy ilyen művet írhasson?
— Megpróbálok hamarjában néhány szempontot felsorolni.
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1. Induljon ki az olvasó tapasztalataiból! Az anyag csak akkor lesz érdekes, ha 
a mindennapok tapasztalati tényein alapul. Ez természetesen súlyos követelmény az 
íróval szemben. Roppant sok gyakorlati tényt kell ismernie összefüggéseikkel együtt.

2. Ne szorítkozzék tankönyvszerűen az egyszerű közlésre. Az anyag feldolgozásá
nak problémákon át kell történnie! Az emberek meglepően szeretik az erejüket meg 
nem haladó kérdések kibogozását. Ezért olyan népszerűek a keresztrejtvények. A  meg
oldás mindig az alkotás örömét ébreszti fel. Az együttműködés a problémák meg
oldásában feszültséget és izgalmat teremt.

3. Sohase állítsuk az olvasót erejét meghaladó feladat elé! Ne mutassa• az író, 
hogy most olyanról van szó, amit a laikus úgysem tud megérteni! Ne hivatkozzék a 
szakembereknél jó l ismert fogalmakra, kifejezésekre, melyeknek — számára ijesztő 
— nevét, a szerencsétlen olvasó még csak nem is hallotta. Ez elveszi a kedvet a 
továbbolvasástól. Az a jó ismeretterjesztő könyv, amelyet az átlagos értelmű olvasó 
minden különös előképzettség nélkül az első oldaltól az utolsóig azonnal megért.

4. Az olvasónak a tények sokaságán át arra a meggyőződésre kell jutnia, hogy 
a tudás nemcsak a világ megismeréséhez segít, hanem a jólétben is előbbre viszi az 
emberiséget.

5. Minél kevesebb legyen a „mese” ! Ehelyett közöljünk alapvető tényeket, ada
tokat, amelyek megmutatják a fejlődés útját és tárgyilagos összehasonlításokra adnak 
alkalmat. Ebben az irányban igen sok még a teendőnk.

Ezek a belső követelmények. Alaki követelmények nincsenek?
— Azok is igen fontosak. Én egyszerűen félreteszem azt az ismeretterjesztő mű

vet, amelyikben a szöveg 16—20 oldalon át egyfolytában ömlik, minden tagolás, figye
lemkeltő alcím, sőt néha ábra nélkül! A  jó könyvnek filmszerűen, rövidebb fejezetek
ből kell állnia, az oldalas, másféloldalas fejezetek élén pedig a figyelmet felkeltő, néha 
meglepő, de mindenképp érdekes alcímek vonzzák az olvasókat!

Legyen valóságos képeskönyv az ismeretterjesztő mű. Ezen a téren az utóbbi 
időben nagy a fejlődés, de néha símivalóan torz irányban. Az ábrák oktató-magyarázó 
jellegét kezdi háttérbe szorítani a „humoros-művészi” ábrázolás. Egyenesen elképesztő 
példákat láthatunk erre, különösen az ifjúsági irodalomban. De a felnőttek köny
veibe is kezd betörni ez a nevetséges irányzat. Csak egy példát rá! Érdekes kérdés 
az, hogy miért leszünk libabőrösek a hullámvasúton. M it szóljunk azonban ahhoz, 
amikor ennek élettani okát magyarázó rajz helyett hullámvasúton szórakozó libákat 
tanulmányozhatunk a kísérő képen.

Nem lehet könnyű az elmondottaknak eleget tenni.
— Sőt, mondjuk ki: roppant nehéz! A  szépirodalommal olvasmányosságban, érde

kességben versenyezve, értelmet gyönyörködtető és gazdagító ismeretterjesztő művet 
írni, hatalmas munkát kívánó feladat.

írásban és szóban mindenütt, szinte napról napra találkozunk azzal a helyes meg
állapítással, hogy jelenünk, de különösen jövőnk alapja természettudományos általá
nos műveltségünk megteremtése és kiszélesítése. Miképp segíthetik ezt elő a könyv
tárosok?

— Minél több jó könyv ajánlásával. Csakhogy persze ilyen kevés van.
Hogyan lehetne ezen segíteni?
— Egy bizonyos. Miként semmiféle tanfolyamon nem lehet igazi költőkké képezni 

az emberek tömegeit, éppúgy senki sem lehet megfelelő természeti adottságok nélkül 
igazi ismeretterjesztő. De a tiszteletdíjak mai rendszere még az erre hivatottakat sem 
bíztatja írásra. Az ismeretterjesztő írók ívenként fele, sőt harmadnyi honoráriumot 
kapnak, mint a szépírók. Hol van itt az annyit hangoztatott és annyira fontos anyagi 
ösztönzés, hol a természettudományi ismeretterjesztés iránti megbecsülés?

Ha a burgonyatermesztő a művelésre kiosztott parcellán a normánál többet ter
mel, a többlet jelentős részét, esetleg felét prémiumként megkapja. Nagyon helyesen! 
Nem kellene valami hasonlót bevezetni a szellemi termelés terén is? A  természet- 
tudományos ismeretterjesztő művek átlagosan 2000—5000 példányban jelennek meg. 
Ez a „norma”. De ha az író olyan kitűnő művet ír, hogy a kiadó érdemesnek tartja 
10—20 000 példányban piacra dobni, akkor nemcsak prémiumot nem kap, hanem még 
anyagi hátrány is éri, mert elesik a kisebb példányszámú megjelenést követő 2. és 3. 
kiadás csekély tiszteletdíjától is. Mindezen sürgősen változtatni kell. Akkor talán 
hamarább elérkezik az a boldog kor, amikor sok-sok kiváló ismeretterjesztő könyv 
születik meg, amikor ezeket úgy szétkapkodják, mint a nagysikerű regényeket. És 
íróinknak nem kell azzal a kellemetlen érzéssel leülniük íróasztalukhoz, hogy mun
kájuk az emberiség szempontjából csak fele, harmadértékű ahhoz képest, mintha 
regényeket, novellákat írnának.
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Az ismeretterjesztés egyik formája az író-olvasó találkozó is. Eddig azonban csak 
szépírók szerepeltek ezeken. Kivételnek számít, hogy Professzor urat is meghívták 
Szombathelyre és Körmendre ilyen találkozóra. Mi a véleménye erről?

— Hasznosnak találom, csak az írónak jó l fel kell készülnie rá. A  lényeg az, hogy 
a közönséget megmozgassuk, szerepeltessük. Szombathelyen például nem vártam meg, 
hogy a megjelentek érdeklődjenek, hanem én tettem fel elsőnek kérdéseket. M iért 
van szükség ismeretterjesztő irodalomra? M it kívánnak az ilyen tárgyú könyvektől? 
Melyiket tartják a legjobb munkámnak? Beszéltem arról, hogy mennyire fontos min
denkinek egyéni érdekből, hogy ismeretterjesztő müveket olvasson, és ezt példákkal 
illusztráltam.

Még egy utolsó kérdés! Min dolgozik most?
— Egy felnőtteknek szólói atomfizikai képeskönyvön. Kb. 240 ötszínű kép illuszt

rálja majd, ugyanennyi lapon.
Nagy érdeklődéssel várjuk a  megjelenését, és ígérem a könyvtáros társadalom 

nevében, hogy igyekezünk minél több kézbe eljuttatni.
V é r t e sy M i k l ó  s
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Az Egri csillagok hiteles szövege

Gárdonyi e legnépszerűbb regénye számtalan kiadásban forog közkézen, 
de hosszú idő óta egyik sem tartalmazza az eredeti, hiteles szöveget. Az író 
halála után ugyanis fia, Gárdonyi József, illetéktelenül belekontárkodott a 
remekműbe. A  drámai tömörségű, puritán szöveget feleicomázta a maga stílus
virágaival. Ha Gárdonyi csupán ennyit írt: „A  nap akkor kelt. Az erdőt har
mat borította. A  távolban f  elporzottak az első lovasok. . . ” — az önkényes át
dolgozó ezt így változtatta meg: „A  nap akkor kelt. Az erdőt harmat borította. 
Rigók tilinkóztak. Gerlék búgtak. A  távolban Pécs felől egyszer csak eZőporzot- 
tak az első lovasok.” Még súlyosabb az, hogy Gárdonyi József az Egri csillagok 
szellemét sem hagyta érintetlenül: az ellenséges törökök vagy a cigány alakjá
nak ábrázolását a szerzőtől idegen irányban, fajgyűlölő beszúrásokkal torzí
totta el. Az egyik török szereplő leírását például ezzel a mondattal toldotta meg: 
„És utálatos bőrszag és izzadságszag áradt az emberből.” A  későbbi kiadások, 
sajnos, átvették Gárdonyi József szövegrontó módosításait, és csak a legújabb 
kiadás sajtó alá rendezői, Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula állították helyre az 
eredeti szöveget (Gárdonyi összegyűjtött műveinek sorozatában). Mivel maga 
a szerző is többször átdolgozta, javítgatta regényét, az életében utoljára meg
jelent, 1913. évi kiadást tekinthetjük véglegesnek; ezt a legérettebb változatot 
közli az új kiadás — éppen fél évszázad után végre újból a hiteles eredetit.

K R IT IK A  címmel új, havonta megjelenő folyóiratot indított az Irodalom
történeti Intézet, az Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar Írók Szövetsége. 
A  folyóirat célja, hogy az irodalomban, a különböző tudományágakban és a 
művészetekben felvetődő eszmei és esztétikai problémákon túl az élet minden 
vitára és bírálatra indító jelenségéről elemzően szóljon, nemcsak írókhoz, iro
dalomtörténészekhez és tudósokhoz, hanem — és elsősorban — a tudomány és 
az irodalom közvetítőihez, tanárokhoz, könyvtárosokhoz, egyetemi hallgatókhoz.
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ELSÜLLYEDT IRODALOM!*
A  Petőfi Irodalmi Múzeum egyik legnagyobb termében a mártír írók emlékeit 

gyűjtötték össze. Ügyetlen amatőrfényképek, novellák, versek rojtosszélű halvány 
gépiratai a gyakorlatlan ujjak megnevezhetetlen szomorúságú betűhibáival, silány 
nyomdákból kikerült vékonyka kötetek, egy-két szegényes meghívó szerzői estre: 
ennyi maradt egy sokat ígérő nemzedék után, bevégzett életművek, az irodalomtörté
net lapjain kiérdemelt fejezetek helyett sietős és kegyetlen távozás nyomai, mely 
megkezdett kéziratok mellől, kopottas otthonokból vagy a hónapos szállás rideg szo
báiból szólította el őket a korai halálba.

Ezt a képet idézi fel előttünk Pándi Pál könyvének olvasása. „József Attila har
minckét éves korában halt meg. Radnóti harminchét, Lukács László harmincnyolc, 
Salamon Ernő harminchat, Gelléri Andor Endre harminchat éves korában. Meghalt? 
Nem pontos ez a kifejezés. Elpuszult, éhen halt, agyonveretett, öngyilkos lett: a for
radalmi magyar szellemiségnek ezeket a képviselőit alkotó életük déleiőttjéii kaszálta 
le a fasizmus. Zsigmond Ede huszonnyolc, Vető Miklós huszonöt, Berkó Sándor hu
szonhat, Salamon Ferenc alig huszonnégy éves volt, amikor elpusztították. Jeltelen 
sírjuk nagy lehetőségek temetője le tt . . . ”

Pándi Pál e szomorú sorsú ;— először kiirtott, azután elfelejtett — nemzedéknek 
szentelte könj'vét. Két tételt kívánt bizonyítani. „A z egyik: József Attila nem pusz
taságból hirtelen kiemelkedő hegy óriás, hanem hegyvonulatból magasba nyúló csúcs, 
felső pontja egy politikai mozgalom irodalmának, egy mozgalomnak, amelynek előz
ményei vannak és folytatása van, jelentős írói életművekben is. A  másik: ez a fel- 
szabadulás előtti kommunista irodalom, amelynek nemcsak mártírjai, hanem ma is 
élő részesei vannak szép számban, irodalmon túlmutató érvénnyel jelzi, miként ha
tottak a szocializmus eszméi már 1945 előtt is, s hogy a magyar szellemi életben 
viszonylag mily erős gyökerei voltak már ekkor, a példátlanul kedvezőtlen körül
mények között is, a kommunista gondolatnak.”

A  mártír-nemzedék, melynek irodalomtörténeti elismertetését Pándi célul tűzte 
ki, természetesen nem volt egységes. „Látunk közöttük kommunistákat, az illegális 
mozgalom olyan íróharcosait, mint Földes Ferenc, Lukács László, Salamon Ernő; szo
ciáldemokratákat és a szocializmus felé lépdelő fiatalokat, mint Berkó, Zsigmond, 
Vető Zsigmond; s látunk olyanokat is, akik csak életük egy szakaszában álltak közel 
a mozgalomhoz, mint Gelléri Andor Endre, Forgáts Antal. Volt köztük, akit osztály- 
élménye, szociális helyzete közelített a mozgalomhoz. Volt, akit a fajüldözés tett 
fogékonnyá a szocializmus iránt, s voltak, akiket intellektuális felismerések vonzot
tak a marxizmushoz.” De valamennyien egyek voltak az ellenzékiségben, a fasizmus 
elutasításában, s a fiatal költők abban is, hogy többségük József Attila lírájára 
figyelt.

Művészi értéküket illetően Pándi nem esik túlzásokba. „Senki sem állíthatja, 
hogy Lukács László vagy Salamon Ernő vagy a felsorolt többiek formaművészete a 
szocialista irodalmon belül elérte a tökélynek és gazdagságnak azt a rangját, amit 
Babits vagy Kosztolányi kiküzdött a polgári irodalmon belül. És senki sem kívánja 
az irodalomtörténetnek olyan értelmű revízióját, aminek következtében elsikkadna 
— például — Babits sokágú tevékenysége, irányító szerepe az irodalmi életben, vagy 
partvonalra szorulna a népies írók tévelygésekben és erényekben egyaránt jelentős 
munkálkodása.” Csupán arról van szó, hogy világosan lássuk: e bősodrú, széles áram
latok mellett kialakult egy sokszoros ellenállással küzdő, olykor búvópatak-létre kény- 
szerített szocialista irányzat is, melyet kitagadni a fejlődéstörténetből elfogult ítél
kezés, a tények meghamisítása volna.

Két figyelemfölkeltő, vitatkozó cikken kívül három portrét tartalmaz Pándi 
kötete: Lukács Lászlóról, Zsigmond Edéről, Salamon Ernőről.

Lukács László (1906— 1944) nagyműveltségű, intellektuális költő volt. Hivatali 
robotja, fontos pártmegbízatásai teljesítése közben írta költeményeit, könyvterjedelmű 
tanulmányát, készítette verses és prózai műfordításait. A  Nyugat lírikusainak hatá
sára kialakított formanyelvét alkalmassá tette a szocialista eszmék hirdetésére. A 
gyilkos bori munkatábor végzett vele. Utolsó útjára a Buda halálát vitte magával.

Zsigmond Ede (1916—1944) pesterzsébeti proletárok gyermeke volt. Tanári diplo
mát szerzett, de csak házitanító lehetett belőle. Egyetlen verseskötetének, melyet éle
tében kiadhatott, címe (Elszántan és szelíden) jól jellemzi költészetének két fő tulaj
donságát: a bátor antifasiszta kiállást és a szemlélődő líraiságot.

* Pándi Pál: Elsüllyedt irodalom? Szépirodalmi, 209 old. 6,20 Ft
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Salamon Ernő (1907—1943) az erdélyi magyar munkásosztály költője. Pándi érde
kes párhuzamokkal bizonyítja művészi rokonságát József Attilával. Egyik versét Sa
lamon Ernő így fejezi be:

És menjetek. Te délnek, ő keletnek, 
süvölteni a széles tereken!
Csapj fel sírásnak, csapj fel üzenetnek:
Gyilkol a börtön! Jaj! Közkegyelem!

E sorok József Attila Szocialisták című korábbi költeményének nyilvánvaló hatását 
mutatják. De olyan eset is akad, ahol Salamon Ernő megelőzi nagy kortársát. „Az 
éjszaka már elaludt — alszik a széken a ruhám” — írja  1935-ben; József Attila köz
ismert hasonló sorai az Altatóban későbbi keletűek. Salamon Ernő a költészetet a 
munkásfelszabadítás szolgálatába állította, s haláláig bízott az ügy diadalában. 1943. 
február 27-én, Ukrajnában, egy olasz katona gyilkolta meg. Egyik utolsó írásában, 
szellemi végrendeletében e szavakat olvashatjuk: „Nem várok elismerést az utókor
tól. De megkövetelem, hogy elhiggyék nekem: nem volt hányattatásban is harmonikus 
életemnek egy pillanata, hogy elvesztettem volna hitemet az emberi felszabadulás 
lehetőségében... Én hittem abban, hogy megteremtődik a munka és megbékülés 
világszabadsága!”

IV Ó  AND R IC *

Egyik meséjében az eltévedt bárány a 
farkassal találkozik. Végső kétségbeesé
sében táncolni kezd, s mozdulatainak 
szépsége elbűvöli a farkast, a művészet 
hatalma ellen a vérengző fenevad sem 
tud védekezni. Mélyértelmű jelkép, And- 
ric számára azonban a művészet mindig 
az igazságból sarjad; „az igazság kérlel
hetetlen vizsgája alá kellene vetni min
dent, — mondatja egyik novellájának 
hősével — amit valóságosnak és igaznak 
tekintünk, de lényegében sem az egyik, 
sem a másik” . Minden munkája e kérlel
hetetlen vizsga próbatétele, József Attila 
intelmét juttatva eszünkbe: Az igazat 
mondd, ne csak a valódit.

Andric módszere a valódi igazsághoz 
vezető úton az első pillanatban merő
ben különlegesnek tűnik: szálkás monda
tai, sallangtalan stílusa, s előadásának 
szenvedélytelensége már az első sorok 
után arra figyelmeztet, hogy ez az író 
csak elmondani akar, egyetlen célja, hogy 
minél teljesebben mutassa be a valóságot, 
a többit az olvasóra bízza. Ezért vállalja 
tudatosan a régi krónikaírók szerepét, s 
legnagyobb művei voltaképp alig nevez
hetők regénynek, a szó európai értelmé
ben, inkább egymásba fonódó elbeszélé
sek, s csak a szereplők egymásba kapcso
lódó sorsa teremti meg az epikus egysé
get.

A  modern regény visszatérő problémája 
az idő. Proust az emlékezéssel, Virginia 
Woolf — elsősorban az Orlandoban —

* Ivó Andric válogatott művei I—IV. köt. 
Fórum, Növi Sad — Európa.

játékos ötlettel oldja fel az idő problé
máját, Thomas Mann pedig a Varázshegy 
egyik jelenetében az időtartam filozófiai 
magyarázatát keresteti Hans Castorppal. 
Andric időszemlélete az egymás mellet- 
tiséget jelenti; az egymás nyomába lépő
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szereplőkkel érzékeltet éveket, évszáza
dokat. Számára az idő folyamat, melyben 
nemzetdékek sorsa vonul el. Egyik leg
szebb könyvének, a Híd a Drinán című
nek, igazi főszereplője is maga az idő, 
amelybe ágyazva emberi sorsok követik 
egymást, s érezzük, hogy a történet árad 
tovább, mint maga a folyó, a regény két 
időhatárán túl is.

Andric végeredményben novellista, de 
ezek az elbeszélések nem fémek el a 
hagyományos keretben; Maupassant, vagy 
Csehov komponáló szigorúsága egyaránt 
távol áll tőle. Novelláinak partjai elmo
sódnak, mert maga az emberi sors ér
dekli, s minden elbeszélését az epikus 
nagy lélekzetével kezdi. Ábrázolásmódja 
ezért horizontális és vertikális egyszerre; 
az egymást követő sorsok szétfeszítik az 
elbeszélés határait, a pontos és határo
zott lélekrajz pedig az emberi cselekede
tek indítékait tárja fel. Itt keresendő 
Andrié művészetének újszerűsége, melyet 
legjobban talán A kisasszony című, bár 
távolról sem legnagyobb alkotása példáz. 
Magát a cselekményt rögtön az első mon
datból megtudjuk: „1935 február havának 
utolsó napjaiban a belgrádi újságok hírt 
adtak arról, hogy a Stiska utca 16/a számú 
házban halva találták a ház tulajdonos
nőjét” — néhány sorral alább pedig azt 
is megtudjuk, hogy bűncselekmény nem 
történt. Ez a szűkszavú rendőri jelentés 
elegendő Andricnak ahhoz, hogy egy zsu
gori vénlány lélekrajzát két nemzedék tör
ténetévé szélesítse. S még itt, ebben a 
modem történetben is, visszatér az and- 
rici életmű központi témája, a keresz
ténység és az iszlám, az európai és ke
leti világszemlélet és életérzés vizsgálata. 
Mert Andric elsősorban azt akarja be
mutatni, hogy a bosnyák élet tarkasága 
— nyelvben, vallásban, szokásban, kul
túrában — Európa szellemi határvona
lát jelentette. A z európai kultúra és az 
Európán-kívüliség találkozik itt, s ennek 
nagyméretű epikus ábrázolása két legna
gyobb műve, a Vezirek és konzulok és a 
Híd a Drinán, legtöményebben pedig egy 
kis remekmű fejezi ki ezt, Az elátkozott 
udvar, mely talán szerkesztésmódjára is 
legjellemzőbb. Az idő, Andrié éleművé- 
nek igazi főszereplője, 'mint a valóság ré
szé jelenik meg itt; Petar atya és Kamii, 
Tehar pasa fia, két világszemléletet pél

dáz, s mögöttük pontos körvonalat kap 
az időből kilépő Dzsem herceg, akit a 
magyar történelemből is jól ismerünk. 
Az elátkozott udvar sűrítve mutatja be 
Andrié sajátos alkotó módszerét, amely 
egyaránt jelenti a pontos lélekrajzot, s 
az idő-érzékeltetés újszerűségét, a tar
tam és folyamatosság egységét.

Művészi útja sok szempontból szokat
lan. írói pályáját a börtönben írt prózai 
költeményekkel kezdte, s első igazi sike
rét 1920-ban egy novellás könyv hozta 
meg, az A li Gyerzelez útja. Nem sokkal 
később diplomáciai szolgálatba lépett, 
s csaknem két évtizedig csak néhány no
vella adott hírt Andricról. A z igazán nagy 
műveket a második világháború éveinek 
teljes visszavonultságában írta, ekkor al
kotta a Vezirek és konzulok, a Híd a Dri
nán és A  Kisasszony című regényeket; 
valamennyi 1945-ben jelent meg. Ezek 
az évek jelentik a folyamatos alkotómun
ka kezdetét. Népszerűségét is ezektől az 
évektől lehet számítani, s ebben talán 
nekünk, magyaroknak is van némi ré
szünk. Elsősorban Csuíka Zoltáné, a ju
goszláv irodalom régi kiváló tolmácsoló- 
jáé az érdem, ki Andric műveinek leg
nagyobb részét átültette magyarra. A  
Híd a Drinánva Nyugaton épp a magyar 
kiadás után figyeltek fel.

A  Nobel-díj nemcsak a hírnevet jelen
tette, hanem azt is, hogy Jugoszlávia és 
a Balkán irodalma Andric-csal és másik 
jelentős kortársával, a horvát Krlezával, 
a világirodalom részévé válhatott. Évek
kel ezelőtt Londonban megkérdezték tőle, 
milyen érzés egy kis nemzet, egy ismeret
len nyelv írójának lenni. Andric egy 
gyerekkori emlékkel válaszolt: „Beteg 
volt nálunk a háznál, s anyám elszaladt 
velem a postára, hogy orvost hívjon a 
közeli kisvárosból. Jóidéig hallózott a 
kagylóba, majd döbbenten felém fordult: 
Látod torkomszakadtából kiáltozom, én 
jól értem őket, azok meg egy szavamat 
se hallják.”

Andric szava ma már messzehangzik 
a világban, s méltán, mert ez a kivételes 
művész korunk legnagyobbjai közé szá
mít. Ezt bizonyítja az életművét össze
foglaló négykötetes magyar nyelvű ki
adás is, amellyel a 70 éves Nobel-ídjas 
előtt tisztelgett a Növi Sad-i Fórum ki-
ac*°’ C s á n y i  L á s z l ó

SZÜLŐKNEK A  NEVELÉSI TERVRŐL címmel tájékoztató könyvecskét adott 
ki a Magyar Nők Országos Tanácsa. A  kiadvány rövid összefoglalásban ismer
teti az általános iskolákban idén bevezetett nevelési tervet, majd foglalkozik a 
szülők és a család ezzel kapcsolatos tennivalóival. A  szülők számára kiadott 
könyvecske összekapcsolja, egységesíti a szülői ház és az iskola munkáját. Jó, 
ha a könyvtárak is beszerzik és ajánlják.
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KÖNYVEK

BARANYÁRÓL

Losonczy István híres könyve, a HÁR
MAS KIS TÜKÖR, amelyből majd egy 
századon át tanítottak földrajzot, törté
nelmet az alsófokú magyar iskolákban, s 
amely a „gyenge elmékhez alkalmazta
tott módon a nemes tanulóknak summá
sán, de világosan” fejezetenkint rövid 
kis versikékben foglalta össze a legszük
ségesebb tudnivalókat, így ír Baranyáról, 
„a Duna melléki kerületek közül” utol
sónak tárgyalva a megye földrajzát:

Baranya vármegye vagyon utoljára,
Melly igen áldott föld termékeny voltára.
Itt Péts, Pétsváradja, Harsány, Siklós vára,
S Moháts, hol népünknek lön egykor nagy kára.

Losonczy István előtt és után, akik 
csak megfordultak az országnak ebben a 
déli csücskében, sokan adhattak igazat 
az egykori ceglédi rektor döcögő rigmu
sának: „igen áldott föld termékeny vol
tára . . S nem éppen az írók vallhattak-e 
mindig a legszebben, a legmaradandób
ban egy táj képéről, embereinek életéről, 
szokásairól, történetéről? Janus Panno- 
niustól Babits Mihályig sorolhatnánk 
azoknak a nevét, akik maradandó sorok
ban örökítették meg a baranyai táj szép
ségét, versben, regényben, útirajzban 
vallottak e tájhoz fűződő emlékeikről, 
képekről, hangulatokról, gondolatokról, 
amelyeket e táj szemlélete idézett föl 
bennük. Amikor pár évvel ezelőtt PÉCSI 
MŰZSA címmel szemelvényekkel illuszt
rált könyvet írtam arról, hogy mit adott 
Pécs és Baranya a magyar irodalomnak, 
illetőleg, hogy hogyan tükröződik e táj 
a magyar írók műveiben, igen nehéz volt 
a választás a rendelkezésre álló sok szép 
dokumentum között 

De Baranya ma sem kevésbé ihletadó 
forrása az íróknak, mint volt a múltban. 
Ez a keleten a Dunától, északról a Völgy
ségtől, délről pedig a Drávától határolt 
tájegység ma az egyik legérdekesebb folt 
az ország térképén. Mediterrán éghajlata 
már kicsit Itáliára emlékeztet; sűrű és 
mozgékony lakossága még a nagyobb köz
ségeknek, járási székhelyeknek is városias 
külsőt kölcsönz. A z emberek jól élnek; 
azt mondják, az országban itt a legmaga

sabb az átlagkereset. A  különféle nemze
tiségek szerencsés és békés keveredése 
minden újra fogékonnyá, érzékennyé te
szi az embereket; ahogy a Mecsekre tá
maszkodó, délre néző tájban, úgy az itt 
élő emberekben is van valami nyíltság, 
kíváncsiság, kitárulkozás; a hagyomány 
és a jelen is szerencsésen ötvöződik. Űj 
gyárkémények és aknatornyok emelked
nek, de alapozásukkor az ásó kelta és ró
mai sírokat bolygat meg.

Nemcsak a föld mélye, az itteni szel
lemi élet is meglepetéseket tartogat. A  
Pécsről és Baranyáról szóló, Pécsett és 
Baranyában a közelmúltban kiadott köny
vekről, főleg ismeretterjesztő kiadvá
nyokról, a Könyvbarát hasábjain már 
beszámoltam (Baranyai kiadványok, 
Könyvbarát 1958. 12. szám; Könyvek Ba
ranyából, Könyvbarát 1960. 10 szám). Ez
úttal azokról a legújabb, főleg szépiro
dalmi munkákról szólok, amelyek fővá
rosi kiadóknál láttak napvilágot, s így 
jobban hozzáférhetők. Természetesen a 
tanács, az idegenforgalmi hivatal stb. ki
adásában ma is megjelennek ún. helyi ki
adványok, ezek közül egyik-másik — 
mint például a négy kitűnő pécsi újság
író közös vállalkozásából született V Á 
ROS A  MECSEK ALJÁN című riport
könyv, vagy a JANUS PANNONIUS 
MÚZEUM FÜZETEI című sorozat — 
nagyobb figyelmet is érdemelne. Az 
egyetlen szempont, ami a mostani vizsgá
lódásunkkor bemutatott könyveket ösz-
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szefűzi, az, hogy az elmúlt években, or
szágos kiadóknál jelentek meg, s Pécs
ről és Baranyáról szólnak. így természe
tesen az itt élő írók művei közül is csak 
azokat említjük, amelyek baranyai vo- 
natkozásúak, viszont beszélünk azokról, 
amelyeknek szerzői nem itt élnek, ha mű
vük e tájtól nyert ihletet. Más kérdés, 
hogy ezek többnyire olyan írók, akik 
valaha itt éltek, innét származtak el.

„Igazi otthonomnak mindig Pécset és 
Baranyát éreztem s ha körülményeim 
engednék, ott telepednék meg, mint a 
tékozló fiú visszatérvén testben is oda, 
ahová lélekben végképpen visszatértem” 
— írta Kodolányi János egy levélben, 
több mint húsz esztendővel ezelőtt. A  
vallomás igazolására Kodolányi számos 
művét idézhetnénk. Ezúttal csak két leg
utóbb megjelent művét említjük: nagy 
családregényének — mely rejtett, áttéte
les önéletrajznak is tekinthető — első 
kötetét, a BOLDOG BÉKEIDÖKet, és a 
folytatásnak számító VÍZVÁLASZTÓT. 
(Ez utóbbiból írta Békák tava című drá
máját.) A  Vízválasztó Baranyában, az 
Ormánságban játszódik, akkor, amikor az 
első világháború után szerb megszállás 
alá került ez a terület, a megye északi 
részében viszont a Magyar Tanácsköztár-

A  Széchenyi tér a dzsámival és Hunyadi János 
szobrával (Foto Reismann)

saság után frissen uralomra került el
lenforradalom rendezkedett be. A  regény 
aprólékos, részletező, ún. mikro-realiz- 
mussal mutatja be az itt élő emberek éle
tét, középpontba állítva egy fiatalember 
öntudatra ébredésének, családjával való 
szakításának szenvedéllyel, indulatokkal 
fűtött drámáját. A  hétszáz oldalas re
gényben ábrázolt idő alig pár hónap, a

cselekmény színhelye alig tenyérnyi te
rület, annál nagyobb azonban az ábrázo
lás mélysége és intenzitása. A  magyar 
vidéki úri életnek balzaci keménységű és 
hitelességű, leleplező erejű rajzát adja a 
regény, bemutatva ugyanakkor az or
mánsági népélet néprajzi hitelességű ké
pét is. Kodolányi nemrég valóságosan is 
visszatért oda, ahová lelkében mindig 
visszavágyott. Úti élményeiről, legfris
sebb baranyai benyomásairól, a maiak
nak a régiekkel való szembesítéséről 
a Kortárs 1961. évi decemberi számában 
hosszabb tanulmányban számolt be 
MÁSODIK BARAN YAI UTAZÁS cím
mel. Ezt, valamint első, még a harmincas 
években írt ormánsági, baranyai tárgyú 
riportjait, cikkeit most a Magvető könyv
alakban is megjelentette.

Baranyából indult el — s egyik bara
nyai helység nevét vette föl — Sásdi 
Sándor. Hosszú ideig volt pécsi újságíró, 
majd a fővárosba költözött. Régi és új 
regényei cselekményéhez szívesen választ
ja színhelyül a baranyai tájat, a mecseki 
falvakat. A  HARM ADIK ELMEGY cí
mű regénye egy szokatlan, a múlt pa
raszti élet környezetében játszódó sze
relmi háromszög története.

Szinnyei Júlia még Pécsett élt, amikor 
első regénye, a SZÖLÖBOSZORKÁNY 
1958-ban megjelent. Azóta Budapestre 
költözött, szinte minden évben új kötete 
lát napvilágot (HAJNAL, ÖREG M AN
DULAFÁK, NYOLC LÁTOGATÓ stb.). 
Legutóbb egy időben két ifjúsági regénye 
(A KÉKFEDELÜ FÜZET, FELHŐTLEN 
ÉG) és egy, a felnőtt olvasóknak szánt 
könyve jelent meg (ÁTOK). Szinnyei 
Júlia igen népszerű és olvasmányos író, 
érdekes cselekményszövés, csevegő elő
adásmód, élethű figurák teszik kedveltté 
műveit. Ami még közös ezekben a regé
nyekben, az, hogy szinte kivétel nélkül 
az írónő ifjúságának színhelyén, a regé
nyekben Püspökbányának nevezett Pé
csett játszódnak. „A  régi Püspökbánya 
kültelki utcái olyan egyformák, hogy az 
idegen akár el is tévedhetneN bennük. 
Alacsony házakkal határolt Sikátorok 
ezek, köves járdájuk alig fél méter szé
les. Meredeken kapaszkodnak a hegy fe
lé, mely a dunántúli város mögött emel
kedik . . . ” — így kezdődik az ÖREG 
M ANDULAFÁK című, három öregasz- 
szony kanyargós életútját elbeszélő regé
nye. A  pécsi, pécskörnyéki bányatelepek 
díszletei között játszódik az ÁTOK cse
lekménye is, egy kispolgári körben nevelt 
leány magáratalálásának, öntudatra esz- 
mélésének története.

Nagy sikert aratott ifjúsági regény a 
szintén Pécsről elszármazott írónő, Ger
gely Márta immár második kiadást ért 
könyve, A  MI LÁNYUNK. Arról számol 
be, hogy mit érzékel a világból egy vi-
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déki kislány, a tizenkét éves Jakab Zsó
fi 1918—19 fordulóján? Nemcsak a könyv 
első kiadásának címlapján, hanem a re
gény sorai között is felismerhető a há
ború alatti Pécs.

Az elmúlt tizenöt évben nőtt várossá a 
hajdani kis baranyai bányászfalu, Komló. 
Várossá alakulásának folyamatát, az em
berek éltkörülményeinek, az emberi vi
szonylatoknak változásait a gyorsított 
film ritmusában figyelheti meg itt az író. 
Mindezideig mégis kevés vállalkozó akadt, 
aki ezt a szemünk előtt játszódó folya
matot, ezt a nagyon mai és életszerű je
lenséget művészi eszközökkel megörökít- 
tette volna. Az úttörő vállalkozásnak ki
járó megbecsüléssel kell ezért számon tar
tanunk a pécsi Kende Sándor kisregényét, 
a TESTVÉREKet, mely egy komlói üzem 
életének keretei között néhány árva, ott
hontalan ipari tanuló közösséggé szerve
ződését mondja el. A  szociográfus iroda
lom legjobb hagyományait követi Tardos 
Tibor, amikor TÜCSÖK című, első pilla
natra vegyes műfajú, a riport és a no
vella eszközeit vegyítő könyvében — (az
óta film is készült belőle), egy, az A l
földről Komlóra szakadt parasztcsalád 
megtelepedésének és további sorsának 
történetét mutatja be.

A  Baranyáról szóló s az utóbbi időben 
megjelent különféle útikönyvek, útikalau
zok közül kiemelkedik a Reismann János 
és örsi Ferenc közös vállalkozásaként 
létrejött KINCSES BARANYA. Reis
mann készítette a táj változatos színeit, a

baranyai emberek gazdag életét bemutató 
másfélszáz fotót, a lirai hangú kísérőszö
veget pedig örsi írta. Kép és szöveg nem 
egymás illusztrációi, hanem önálló érté
kű alkotások; szerencsésen fonódnak egy
be, s együttesen vallanak „kincses Bara
nya” múltjáról és mai életéről. Nemkü
lönben szép és művészi fotókat találunk 
a PÉCSI KÉPESKÖNYV-ben is, kár, hogy 
az író-kalauzt itt hiányolnunk kell. Mind
két könyv fénykép-anyagának közös ta
nulsága, hogy a részben jellegtelen, rész
ben kopott, agyonismételt beállításokat 
— az új, hasonló vállalkozásoknál — 
újakra, szellemesebbekre kell kicserélni.

Pécsről és Baranyáról, a táj múltjáról, 
történetéről, és mai életéről a közelmúlt
ban számos tudományos mű, értekezés, 
tanulmány is megjelent. Ifj. Kodolányi 
János könyvében — főként saját kutatá
sai alapján — az Ormánság tárgyi és 
szellemi néprajzát nyújtja. Vörös Márton, 
a szociográfiai kutatásnak egy sajátos, 
úttörő és egyéni módszerét használja A  
NAG Y KÍSÉRLET című művében. A  ba
ranyai munkásmozgalom történetét be
széli el, személyes visszaemlékezései és 
hiteles dokumentumok alapján Hajdú 
Gyula. Ugyanebből a körből meríti té
máját Lőrincz Péter VÁLSÁGOK ÉS 
ERJEDÉSEK című munkája. A  Dunán
túli Tudományos Intézetbe tömörült, kü
lönféle szakágakban működő tudósok ku
tatásainak eredményeit — melyek közül 
ezúttal főleg a helytörténeti vonatkozá- 
súak érdemelnek figyelmet — az intézet 
évkönyvei tartalmazzák. Pécs és Bara
nya műemlék értékű épületeiről a Kép-
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zőművészeti alap Műemlékeink című so
rozatának egyes füzeteiben olvashatunk. 
Ezek a szép kiállítású, gazdagon illuszt
rált és olcsó könyvecskék kitűnő össze
foglalást adnak a siklósi várról, Pécs és 
Szigetvár törökkori emlékeiről, méltó 
módon reprezentálják azt a nagyarányú 
és áldozatos munkát, amely ma a műem
lékvédelem érdekében folyik.

A  táj irodalma, a pécsi és baranyai vo
natkozású szépirodalmi vagy tudomá

nyos-ismeretterjesztő művek után érdek
lődő olvasó ezeket a könyveket — igen 
helyesen — a pécsi megyei és az egye
temi könyvtárban külön gyűjteményben 
találhatja meg. Addig is, amíg egy helyi 
irodalmi múzeum erre állandó és méltó 
otthont biztosít, érdemes lenne alkalmi 
— például a Janus Pannonius Múzeum 
keretei között rendezendő helytörténeti — 
kiállításon bemutatni őket.

T ü s k é s  T i b o r
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Könyvismertetés ek
Ideológiai-politikai

művek
Varga Jenő
A X X .  S Z Á Z A D  
K A P I T A L I Z M U S A
Kossuth, 207 old. 18 Ft

E könyv írója a Szovjetunió egyik leg
tekintélyesebb Lenin-díjas — magyar 
származású — közgazdásza, akinek már 
több művét ismerhette meg magyar for
dításban az olvasó.

Űj könyvének alaptétele az, hogy bár
milyen hatalmas gazdasági és társadalmi 
változások mentek végbe a század eleje 
óta a kapitalizmusban, lényege, legfőbb 
sajátságai érintetlenek maradtak. A  
szerző elutasítja azokat a nézeteket, me
lyek szerint a mai kapitalizmus, a jó
léti állam és a válság nélküli termelés 
törekvései jegyében, gyökeresen külön
bözik a X IX . • század kapitalizmusától, 
melyet Marx A  tőkében tudományos ala
possággal elemzett. Varga Jenő a tőkés 
gazdaság jelen korszakát mint a kapita
lizmus általános válságának új, harma
dik szakaszát jellemzi. A  termelés foko
zott koncentrációja lehetővé tette az új 
technika gyors alkalmazását, a monopó
liumok összefonódása a kormányzattal a 
gazdasági élet tekintélyes részének ál
lami irányítását, megtervezését, a válsá
gok elodázását, a gyarmati országok fel- 
szabadulása a tőkés piac bővülését és a 
tőkekivitel új formáit, a termelékenység 
növekedése a munkások keresetének 
emelkedését. Mindez azonban nem szün
teti meg a kapitalizmus súlyos ellenmon
dásait, a tőkés uralkodó osztály és a mun
kásság érdekellentétét, a fejlett és a fejlet
len országok életszínvonala közt -tátongó 
különbséget és mindazokat a politikai fe
szültségeket, melyek a tőkés világot ál
landó nyugtalanságban tartják. E körül
ményekből vonja le a szerző fejtegetései 
végkövetkeztetését: „Mindebből láthat
juk, hogy a szocialista világ és a kapita
lista világ mechanikus összehasonlítása a 
lakosság száma, a terület nagysága vagy 
a termelés mértéke alapján — amint ezt 
a kapitalizmus védelmezői teszik — tel
jesen alkalmatlan a két társadalmi rend
szer erőinek összemérésére.”

Varga Jenő népszerű munkának szánta 
könyvét, nem zsúfolta tele adatokkal, 
statisztikai táblázatokat csak a legszük
ségesebb mértékben közöl, előadásmódja 
minden figyelmes újságolvasó számára 
érthető. — ny  —

Szépirodalmi művek
Tömörkény István
M U N K Á K  ÉS  N A P O K  
A  T I S Z A  P A R T J Á N
Szépirodalmi, 542 old. 37 Ft (Törzsanyag)

A  Szépirodalmi Könyvkiadó 1956-ban 
indította meg Tömörkény István össze
gyűjtött műveinek sorozatát. E klasszikus 
rangú írónak nagyon sok írása kallódott 
régi hírlapokban, ezeket fáradságos mun
kával Czibor János kutatta fel, lehetővé 
téve, hogy a korábbinál teljesebb képet 
kapjunk Tömörkény elbeszélőművészeté
nek gazdagságáról. Hat kötet telt meg 
csupán a szépirodalmi alkotásokkal: A  
tengeri város (1885—1896), A  Szent M i
hály a jégben (1897—1900), Űj bor ide
jén (1901—1904), Hajnali sötétben (1905— 
1910), Barlanglakok (1911—1913), öreg 
rekruták (1914— 1915) és A  kraszniki 
csata (1916—1917). A  sorozat befejező, 
hetedik kötete Tömörkény újságcikkeit, 
riportjait, néprajzi értekezéseit tartal
mazza Péter László gondozásában és ala
pos kísérő tanulmányával.

Tömörkény írásművészetében nincse
nek éles műfaji határok: elbeszélései 
többnyire szociográfiai jellegű megfi
gyelésekből nőnek ki, néprajzi munkáit, 
riportjait viszont írói látásmód formálta 
esztétikai értékűvé. Az olvasó tehát eb
ben a kötetben is irodalmat kap.

A  szegedi munkásemberek élete, a 
nagy alföldi város tanyavilága, „a kint- 
való nép” volt Tömörkény ihlető je; a 
furcsa nevű, leleményes szavú és nehéz 
sorsú Halbőr Förgeteg Jánosok és Bu- 
kocza Tanács Ignácok közé járt ki élmé
nyért, itt kereste és találta meg, ami tu
dós megörökítésre és művészi ábrázo
lásra méltó. Nem sajnálta a fáradságot, 
egy-Qgy babonás eset, Mária-jelenés vagy 
halottlátás földerítése végett egy napi 
járóföldnyire is elszekerezett, és hosszú 
órákat töltött a Tisza partján, hogy ki
hallgassa a hajósok beszédeit. Eleinte 
inkább csak kuriózumokat gyűjtött, de
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amint egyre mélyebben tekintett be a pa
raszti életbe, magára vette minden gond- 
ját-baját, és tapasztalatait bátor cikkek
ben adta át a nyilvánosságnak (A  mag, 
Hó a város végin, Kis csavargók, Keserű 
parasztok, Keserű cselédek stb.). Didergő 
boglyalakókról, üldözött nazarénusokról, 
öngyilkos béresekről írt; „nagyon szo
morú dolgok ezek — fűzte hozzá egyik 
riportjához —, de épp azért kell róluk 
beszélni, mert oly igen nagyon szomo
rúak.” Ezek a szomorú írások Tömörkény 
népszeretetének bizonyítékai, de népsze- 
retetéről vallanak azok a munkái is, 
amelyekben a paraszti szokások (lakoda
lom, farsang, szüret, gyerekjátékok stb.) 
vidám jeleneteiről szól tudós alaposság
gal és mindig művészien. __

Remenyik Zsigmond

É S Z A K I  S Z É L  

Magvető, 283 old. 16 Ft (Ajánlott)

Remenyik Zsigmond a bűntudat írója. 
A lelkiismereté, amely fölismeri a bűnt. 
El is indítja hőseit a jóvátétel útján, 
hogy aztán a körülmények, az embert 
megülő tehetetlenség, vagy a benne lap
pangó szenvedélyek végül mégis ment
hetetlenül a pusztulásba döntsék őket.

A  most második kiadásban megjelent 
„Északi szél” című művét az író a ka
land-, bűnügyi- és a lélektani regény 
hármas szálából szőtte, anélkül, hogy 
bármelyik is uralkodóvá válnék. A  
szerző maga is darabokra tépettnek és 
szétziláltnak nevezi regényét. A  kérdé
sek csupán felvetődnek, s a cselekményt 
a szerző nagy vonásokban adja elő anél
kül, hogy bármire is megnyugtató vá
laszt kapnánk. Miért nem tud Toncsi 
szabadulni az őt becstelen módon kihasz
náló, elzüllött Konrád Ödöntől, miért öli 
meg Utóbbi végül is a lányt? Mi szaba
dítja; el az alvilági szenvedélyeket, a 
gazdagodás gátlástalan vágyát testvéré
ből, Konrád Viktorból, s miként válik 
belőle országokra szóló vállalkozó? Miért 
bukik el újra meg újra, s végül miért is 
verik agyon kisstílű szélhámosságok 
miatt?

A  fentiekben tulajdonképpen el is 
mondtuk a regény tartalmát, amely egy 
gyilkosság körül forog. A  gyilkos Konrád 
Ödön börtönbe kerül, éveken át ott síny
lődik, testvére pedig Dél-Amerikában 
próbál szerencsét, öccse bűne őt i§ el
kíséri, noha magához a bűntényhez nincs 
köze. Gazdag ember lesz. Hazalátogatva 
a megölt Toncsi tehetetlen és részben 
ütődött hozzátartozóit segíti. Közben 
azonban szédítő karrierje rajzolódik a la
pokra, bukásokkal, újrakezdésekkel, míg

gátlástalan kapzsisága miatt végleg el 
nem bukik. Ehhez már a megcsalt kis
emberek ökölcsapásai csak a záróakkor
dot szolgáltatják. A  magyarázat, amit az 
író Konrád Viktor szájába ad, nagyon 
ködös: „nem szabad megszegni az ősi 
törvényeket” . De mik ezek az ősi törvé
nyek? Hogyan tarthatná meg őket az az 
ember, akit — az író szerint — a „világ 
szemétdombja” vesz körül?!

Súlyos terhektől roskadozik Remenyik 
Zsigmond világa. S noha az író az intel
lektuális fegyelem páncélzatába öltözik, 
a szereplők lelke mélyén „boszorkány
szombatok főzött főtuszai” kavarognak, 
idézhetnénk Baudelaire Goyáról írott 
sorait. Ez az írói stílus szándékosan ke
rül minden díszt, látszólag minden ér
zelmi hatást, noha helyenként meleg hul
lámokkal is elárasztja és fogva tart ja az 
olvasót, akit a fogalmazás henyeségei és 
magyartalanságai nem egyszer zökkente
nek ki hangulatából. E henyeségeket 
mentségképpen sem minősíthetjük a 
szerző „stílusát meghatározó” sajátosan 
„egyéni” jegyeknek, mint azt a fülszöveg 
teszi.

Remenyik könyvét azoknak ajánljuk, 
akik érdeklődnek az 1930-as évek válsá
gokkal terhes, a vadságig könyörtelen 
délamerikai életformája iránt.

S z í j  R e z s ő

Török Gyula

A  Z Ö L D K Ö V É É  G Y Ű R Ű

Szépirodalmi, 237 old. 6 Ft (Ajánlott)

A  regényírók nagy művei általában az 
érett kor termékei. Török Gyula (1888— 
1918) epikai tehetségére jellemző, hogy 
24 éves fejjel írta meg remekművét, „A  
zöldköves gyűrűt” . Korai halálával egyik 
legjelentősebb és még nagy Ígéretekkel 
adós modern elbeszélőnk hallgatott el.

A  könyv éles, hiteles képet ad a ha
talma utolsó, csalóka, Tisza Kálmán-i 
ívelésében tetszelgő, de már vesztét érző 
dzsentri pusztulásáról. Török Gyula is 
elszegényedett középnemesi család fia, 
belülről nézi osztálya szétesését, emberi
leg lírai szánalommal, de erkölcsi és tár
sadalmi ítéletben könyörtelenül. Regénye 
szerkezetében és színezésében a múlt 
század magyar klasszikusainak roman
tikus vonalát követi, de a lélektani és 
társadalmi törvényszerűség érzékeltetése 
tekintetében a mai fokozottabb igények
nek is mesterien megfelel. Két vagyonát 
vesztett, régi család egy nemzedékének 
összefonódó történetét beszéli el. Fő
alakjai: egy rangrejtve élő, leszegénye
dett, kedélybeteg arisztokrata, egy kis
polgári származású, agyonművelt és 
sznob nő és egy idős, józan dzsentriasz-
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szony, aki kormányozza a nagy csalá
dot és igyekszik megmenteni a vagyon 
roncsait, s a látszatot. A  háttérben pedig 
egy asszony árnya kísért, kit a hitvesi 
hűség és a szerelem konfliktusa öngyil
kosságba vitt. A  talajukat vesztett ala
kok sorsának egymásbafonódása csak 
sietteti végzetüket. A  halál fonák egyéni
ségüket jellemző módon éri őket. Áldoza
tuk a három elárvult gyermek, kiknek 
panaszai megdöbbentő negatív képét ad
ják az osztály önámító hazugságainak és 
betegesen felelőtlen életérzésének. A  re
gény végefelé egyre jelképesebbek a sor
sok. A  legdrámaibb a mostohaanya áb
rázolása, aki elhagyja a gyermekeket, 
hogy visszaszerezze számukra az ősi va
gyont. És amikor a sárga periratok kö- 
tegei, a régi perek útvesztői közt megté- 
bolyodik, az olvasó érzi, hogy átokká vá
lik a múlt.

Török Gyula a múltról a jövőnek írt. 
Kortársainak zöme visszariadt mondani
valóinak súlyától. A  történelmi középosz
tály pusztulásáról adott kép mélyén ott 
borong a történelmi Magyarország szét
esésének jóslata is.

Az általánosan elismert mű nem szorul 
ajánlásra. A  mozgalmas olvasmányok 
kedvelője nemes szórakozást, a súlyosabb 
írások barátja pedig elmélyülést, fog 
benne találni. B i r k á s  G é z a

Tímár Máté
S Z Ő R T  A R I S Z N Y  A  

Magvető, 316 old. 21 Ft (Törzsanyag)

Alig hat éve, hogy az olvasó először 
találkozhatott Timár Máté nevével, s az
óta köteteinek száma hétre szaporodott. 
Szembeötlő írói termékenysége nem is 
olyan meglepő, ha visszaemlékezünk je
lentkezésére az irodalmi életben. Amikor 
első regénye, a „Majoros Ádám króni- 
kája,, megjelent, a kritikából egységesen 
kicsendült az érett írói egyéniségnek 
szóló elismerés. „író született” — ezzel a 
tömör és sokat sejtető megállapítással 
kezdte egyik recenzense a szerző bemuta
tását. Gyorsan szaporodó köteteiben szín
vonalcsökkenés nélkül tartósodtak az 
erőteljes vonású írói egyéniség markáns 
jegyei: a széles sodrású, epikus cselek
ményvezetés, a vérbő megjelenítési erő 
és a szociográfikus látásmód. Makacsul 
megőrizte ugyanakkor jellegzetes stílus
beli modorosságait is: az erőltetett túlcif- 
rázottságot, a néha parttalanul áradó 
képi hömpölygést, vagy a véget érni alig 
akaró körmondatok alkalmazását. A  
.Szőrtarisznya éppen azzal válik fontos 
állomássá Timár Máté pályáján, hogy 
újra és újra igazolt írói erényei biztos 
talaján tudatos és sikeres harcot vív ki

fejezésmódjának ismert — és karikíro- 
zásra annyira alkalmas vadhajtásai el
len. Űj könyvében letisztult stílust, a 
korábbinál sokkal fegyelmezettebb 
nyelvhasználatot figyelhetünk meg.

A  Szőrtarisznya az enyém helyett a 
miénk ízét kóstolgató középparaszt drá
mai lélekrajza. Övári Mátyás, a regény 
emlékezetbe vésődő hőse a gyötrődés, 
vergődés, beletörődés küzdelmes hármas- 
útját járja végig, vergődik a vonzás-ta
szítás törvényszerűségeinek hálójában. 
Feszültségteljes drámai helyzeteken ke
resztül jut el a feloldódásig, amikor el
szakad tegnapot foltozó nosztalgiáitól, s 
hozzámelegszik a mezsgyéket tagadó kö
zös búzatáblához. A  belső vívódásait jel
képező mozdulatát — a régi elképzelé
seit idéző szőrtarisznya bőrtarisznyával 
való felcserélését — a logika mellett már 
a szív döntése is diktálja.

A  regény alaptémája nem egy írón
kat serkentett már írásra, de nem túlzás 
azt mondani, hogy a középparaszti réteg 
történelmi útkeresését eddig Timár ábrá
zolta leghitelesebben és legmeggyőzőb
ben. G ö n c z i  I m r e

Illyés Gyula

N Y I T O T T  A J T Ó  
Válogatott versfordítások
Európa, 676 old. 43 Ft (Ajánlott)

Illyés Gyula válogatott versfordításai 
vannak előttünk. Ha a szerző nem éri is 
el Arany János, Babits Mihály vagy 
Tóth Árpád versfordítói és költői forma
művészetét, s nem marad olyan múlha
tatlanul egy-egy versfordítása emléke
zetünkben, mint a három fönti mesteré, 
hatalmas teljesítménye — 676 lapnyi 
versfordítás úgyszólván az egész világ- 
irodalom köréből — tiszteletre késztet.

Európa csaknem minden nemzete kép
viselve van e fordításgyűjteményben, s 
azon túl még Ázsia két nagy népe: a kí
naiak és a japánok. Az a buzgalom, 
amellyel a népi demokratikus államok 
legjobb művészei — egy szép hagyo
mányt folytatva — a világ klasszikusait 
a tömegek olvasmányává teszik, az egész 
világirodalom fogalmának új jelentést 
adhat. A  XX. század nemcsak nálunk 
fejlesztette a műfordítást magasrangú 
műfajjá. Ez ma világjelenség. Illyés 
Gyula ebbe a sorba áll be szerzett tudás
sal és született tehetséggel. S a magyar 
nyelv nem közönséges művészetével, 
mert a fordítónak neton azt a nyelvet kell 
igazán ismernie, amelyről, hanem azt, 
amelyre fordít.

Illyés Gyula mint műfordító szívesen 
keresett jobbára még földerítetten, vagy 
kevésbé ismert területeket fordítói tevé
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kenysége számára. Ez magyarázza a kö
zépkori francia költészet és a második 
világháború utáni európai líra aránylag 
nagy terjedelmét fordításai között. Kü
lönben is azt vallja, hogy az egyszer már 
lefordított verset ismét lefordítani olyan 
erőpróba, mely, ha kiválóságával nem in
dokolja magát, valamiféle enyhe orgaz
daság gyanúját kelti.

Illyés szerint a világirodalomba való 
bekerülés legjobb útja, ha továbbra is 
lankadatlanul fordítanak költőink. így 
érik majd el a legmagasabb szintet, mert 
így tudnak csak valami többet, valami 
eredetit mondani. Hafiz és Omar Kháj- 
jam, a két perzsa bent van hatékonyan 
a világirodalomban. Petőfi és Madách 
— Illyés szerint — nincs és tán sose lesz 
benne. De őt az nyugtalanítaná inkább, 
ha a magyar nép viszonylana úgy a v i
lágirodalomhoz, mint a mai Perzsia.

Illyés lírai élményt akar nyújtani. 
Könyve lirikus munkája. Beosztása, ma
gyarázata viszont tudatosan tanárra vall, 
arra akivé valaha szerzője lenni szeretett 
volna. A  kötetet „Helyünk a világiroda
lomban” címmel eszméltető előszó ve
zeti be, amely egyszersmind kicsit mű
helytanulmány is. K a t o n a  J e n ő

A V I S S Z H A N G  T I T K A  
Szovjet írók új elbeszélései

Európa, 259 old. 10,50 Ft (Ajánlott)

Szovjet irodalmi antológia összeállítá
sánál az utóbbi években két szempont 
nehezítette meg a szerkesztő munkáját: 
régebben a mérce nélküli válogatásoktól 
kissé elkedvetlenített olvasóközönséget 
kellett visszaszerezni, újabban pedig 
egyre több kiadvánnyal kell kielégíteni 
az olvasók felfokozott érdeklődését az új 
szovjet irodalom iránt. Méghozzá úgy, 
hogy ne szerepeljenek a gyűjtemények
ben talmi értékek, s ne torzítsa el a 
válogató szemléletét és a válogatás ará
nyát a múló irodalmi divat, például a 
helytelenül felvetett nemzedék-ellentét.

A  visszhang titka c. novelláskötet válo
gatója, a fordítóként is jólismert Niko- 
démusz Elli a legtöbb igényt majdnem 
teljesen kielégítette. A  gyűjtemény már 
tematikailag is igen igényes, elkerüli az 
egyhangúság buktatóját, s ami általában 
ritka jelenség — a válogató még a tema
tikai 'szerkesztésre, megkomponálásra is 
gondolt. Nagibin novellája, a kötet cím
adó írása mintegy megadja az egész vá
logatás alaphangját: az emberség, a be
csület, a helytállás, az embertársak 
őszinte szeretete a legfőbb téma a kötet 
íróinál, s mindez párosul a valóság mé
lyebb, alaposabb, frázisok, felületesség 
nélküli megismerésének szándékával.

Utána elvezetnek bennünket az írók a 
huszas évek elejének több ellentmondást 
is tartalmazó, de nagyszerű hősökkel 
rendelkező szovjet társadalmi valóságába 
(Az első tanító, Az „Igazelmű”); majd új
szerű írói eszközökkel ábrázolják több 
írásban (A  második éjszaka, Az út, Va- 
szilisza anyó elbeszélései — csudákról, 
Mit ér egy kiló disznóhús?) a Nagy Hon
védő Háború ezúttal egyszerű lelkekben 
lezajló, visszhangzó eseményeit. A  leg
utolsó elbeszélések — nem egy esetben 
nyers őszinteséggel — a szovjet társada
lom nagy nevelési problémáira utalnak 
(A  villők, Fegyka Bogdán, Üresjárat).

Szerencsés a válogatás azért is, mert 
nem helyez előtérbe álszempontok alap
ján írókat, írócsoportokat, hanem egyete
mességre törekszik. Egyaránt megtalál
hatók a kötet írói között az idősebb gene
ráció világszerte ismert alkotói, Nyikola- 
jeva, Grossmann (miért nem Groszman?), 
de az ugyancsak nemzetközi hírnévre 
szert tett fiatalok: Nagibin, Kazakov, 
Baklanov, a Lenin-díjas Ajtmatov, s a 
moszkvai filmfesztiválon ezüstdíjjal ki
tüntetett „Üresjárat” című film alapjául 
szolgáló novella szerzője, Antonov, sőt, 
az egészen kezdő, s erősen lélektani ér
deklődésű Kotovcsikova is.

őszintén elmondhatjuk, hogy a gyűjte1 
ményben szereplő valamennyi novella a 
művészi megvalósítás színvonala szem
pontjából is igényes írás, bár egyikük- 
másikuk írója még küszködik a valóság 
mély feltárása és a forradalmi pátosz 
közötti egyensúly, helyes arány megtalá
lásával.

Akad a kötetben \ műhelytanulmány
rangú írás is — például A  villők című —, 
a legtöbbnél a klasszikus orosz és a 
szovjet irodalom legszebb ábrázolásbeli 
hagyományainak soka tígérő továbbfej
lesztését tapasztaljuk a XX., illetve a 
X X II. kongresszus utáni szovjet társa
dalmi fejlődés művészi visszatükrözésé- 
nek szolgálatában. A  válogató nem az 
irodalmi—politikai szenzációkat kereste, 
gyűjtötte, hanem az írói lélek mélyén le
zajló őszinte szemléleti változásoknak 
kétségbevonhatatlan jeleit, s így mun
kája méginkább hitelessé vált az olva
sók szemében. B o g é i  J ó z s e f

Konsztantyin Fegyin
M Á G L Y A
Európa, 441 old. 26,50 Ft (Ajánlott)

Napjaink gyakran vitatott kérdése, 
korszerű-e a nagy terjedelmű, többszálú, 
széles körképet festő regény, vagy elfog
lalja helyét a mai olvasó idejéhez és tü
relméhez mért, erősen tömörítő kisre
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gény?! E vita létjogosultságát megdöntő 
bizonyítékképpen hat Konsztantyin Fe- 
gyin triológia-záró kötete: a Máglya.

Ez a mű minden érvnél nyilvánvalób
ban bizonyítja, hogy az ún. nagyregény 
műfajában átmenetileg jelentkező vál
ságjelek nem annyira műfaji okokra, 
mint inkább íróink látási módjára és al
kotói módszerére vezethetők vissza. Fe- 
gyin az „Első örömök” és a „Diadalmas 
esztendő” hőseit egy adott történelmi 
pillanatban állítja újra elénk, azt pél
dázva, hogy bár az adott pillanat az em
beri jellemek sokféleségében sokféle 
visszhangot kelthet, de ezeknek eggyéol- 
vadása törvényszerű folyamat. A  könyv 
cselekménye, alakjainak egymáshoz kap
csolása örök emberi érzésen, a békés 
építő élet erőfeszítést és összefogást ki
váltó féltésén alapul.

1941 júniusában rázúdul a fasiszta há
borús gépezet a Szovjetunióra vérbe és 
füstbe borítva a szovjet emberek hét
köznapjait. Ebben a kritikus pillanatban 
helyezi nagyító alá Fegyin a már ismert 
hősöket, a kipróbált, elvhű kommunista 
Izvehovot és Raguzint, a népszerűvé nőtt 
színésznőt Anocskát, tanítómesterét az 
öregedő Cvetuhint, s a jónevű, de nem 
túl tehetséges írót, Pasztuhovot. A  re
gény szereplői nem a nagybetűs hősök 
mozdulatával fordulnak szembe a breszti 
támadás lidérces rémségeivel, hanem az 
okos emberi összetartás jegyében keresik 
az életbenmaradás és soraik újrarendezé
sének lehetőségét.

Fegyin erősen intellektuális író. Nem 
tud, és nem is vállalkozik arra, hogy 
olyat írjon, ami gondolkodásában, világ
nézetében ne bírna döntő jelentőséggel. 
Koncentráltan tudatos író, akinek min
den újabb műve, a Máglya is, valami
képp az előzőek folytatása, néha alapté
telük újra felvetése, valami jelentős 
szemléleti gazdagodás. Tanulságos, sőt 
példamutató ez a jellegzetes szintézisre 
törekvés, ha meggondoljuk, hogyan őrzi 
meg, s növeli tovább a Máglyában az 
Első örömök és a Diadalmas esztendő 
értékeit, az emberi utaknak, az átalaku
lások folyamatának hű ábrázolását.

„A  gyertyalángot elfújja a szél — a 
máglyát szítja” — írta a könyv élére 
mottóként ezt a régi orosz közmondást. 
Fegyin ebben a jelentős művében a sok 
apró gyertyaláng messzevilágító mág
lyává egyesülését ábrázolja, olyan írói 
bátorsággal, amelynek jelentőségét csak 
napjainkban látjuk. Örökérvényű törté
nelmi tanulságok, számos kevésbé lelki- 
ismeretes író lelepleződése után tudja 
csak igazán értékelni a mai olvasó annak 
az útnak kendőzetlenül őszinte és művé
szileg mélységesen hiteles ábrázolását, 
melyre ebben a regényében vállalkozott 
a kitűnő szovjet prózaíró.

A  mű tagolt szerkezete, egyszerű stí
lusa (Brodszky Erzsébet egyenletesen jó 
fordítása), tiszta képei, s nem utolsó sor
ban a cselekmény sodró áradása egy
aránt biztosíték arra, hogy maradandó 
élményt nyújt az olvasók minden réte
dének. K ö v e s  I s t v á n

Mihajló Sztyelmah
A Z  E M B E R  V É R E  D R Á G A  
Kossuth, 301 old. 22 Ft (Törzsanyag)

M. Sztyelmah, az 1912-ben született uk
rán író egy ideig tanító volt. Több ver
ses- és novellás kötetét három nagy — 
Lenin-díjjal kitüntetett — regény követ
te. Az első („Kenyér és só” ) az 1905-ös 
forradalmat; a második („Az ember vére 
drága” ) az 1918-as polgárháborút és a 
földosztást; a harmadik, — amelyet még. 
nem fordítottak le magyarra — a kollek
tivizálás s a második világháború korát 
eleveníti meg.

Sztyelmah tehát ebben a három regény
ben átfogó képet nyújt az orosz nép leg
nehezebb, legválságosabb korszakairól, s 
az a tény, hogy ezért Lenin-díjjal tüntet
ték ki, már önmagában is árra mutat, 
hogy a kép, amit ad hű és valami újat 
is nyújt ahhoz, amit más szovjet írók mű
vei már tükröztek. Érezhető ez akkor is, 
ha ezt a regényt külön olvassuk és vizs
gáljuk.

Már az első lapok meghökkentenek, 
szinte túl sötétnek tűnik ez a kép, s 
riasztóan veszélyesnek az élet, amit fel
idéz. Élet-halál-harc a kis ukrán falu pa
rasztjainak küzdelme a földért, amelyet 
megkaptak immár a szovjet hatalomtól, 
de a birtokbavétel, a nagybirtokok és 
kulákföldek felosztása nem megy köny- 
nyen. Hiszen a falucska közelében ott 
vannak az ellenforradalmárok, Peltjuris- 
ták rabló csapatai, s a faluban a földjü
kért mindenre elszánt kulákok, Szafron 
Varcsuk, Szicskár és a többiek. Az ol
vasó szinte úgy érzi, hogy Miroscsinyen- 
kó, a pártitkár, Tyimofij Goricvit, a 
földosztó bizottság elnöke s általában 
azok, akik valami szerepet mertek vállal
ni, vagy szót emelni a földosztás és a 
szovjet hatalom mellett, szinte védtele
nül kiszolgáltatottak a kulákok és ellen
forradalmárok alattomos, vérszomjas 
bosszújának. Mert hiszen előbbiek kerü
lik az erőszakot; igazságos, emberséges 
életet akarnak, mert erre vártak, ezért 
harcoltak, szenvedtek egész életükben.

Drámai és hősi korszak volt ez, s az 
író éppen e kor félelmetes és mégis uj- 
jongóan diadalmas voltának megmutatá
sával tud újat, izgalmasat mondani. Érez
zük, hogy sajátos, a történelem által 
soha meg nem ismételhető dolgok ezek:
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a személyi és osztályviszonylatok, érde
kek olyan tragikus összefonódása, amely 
fölött csak a csalhatatlan, megdönthetet
len igazság, a győzelemre megért forra
dalmi eszme diadalmaskodhatott.

Szegény emberek, egyszerű falusi pa
rasztok élete bontakozik ki előttünk a 
forradalom által fölforrósított lüktetés
sel, tragédiákkal és mindig tiszta, ember
séges helytállással, amelyet nem tud el
homályosítani az ingadozók, az elvakul
tak, vagy befurakodott, áruló kártevők 
kétségbeesett erőlködése sem. Sztyel- 
mah regénye tiszta zengésű, hősies és 
eposzi. A  földosztást megelőző éjszaka 
leírása ugyan túlzsúfolt és néha szinte 
áttekinthetetlenül sok szálból szövődik 
— mintha valóban az eposzokban szoká
sos seregszemlének szánná az író, s ez 
megnehezíti az első 100—150 oldal olva
sását — de megéri az erőfeszítést. A  nagy 
körképből nemcsak a falu, hanem szinte 
az egész forradalom képe kibontakozik. 
Olyan regény ez, amelyre sokáig belső 
izgalommal gondol vissza az olvasó. — 
Rab Zsuzsa fordítása színes és az ukrán 
paraszti beszédmód nyelvi fordulatait is 
érzékeltető. S e r e s  J ó z s e f

Jevgenyij Jevtusenko
R A K É T Á K  ÉS  S Z E K E R E K  

Magvető, 233 áld. 17 Ft (Ajánlott)

Jobban ismertük a hírét, mint a ver
seit: nyilatkozatai, felszólalásai nálunk is 
heves vitákat kavartak, sokszor szinte 
polarizálták a közvéleményt. Egyaránt 
elmondták szenvedélyes igazságkeresőnek 
és meggondolatlan okvetetlenkedőnek, 
az őszinteség forradalmárának és hóbortos 
„dühöngőnek” , rajongtak érte és ócsá
rolták — mindez kétségtelenül már va
lami rangot jelent. Magyarul most meg
jelent könyve, mely költészetének egé
széből ad bőséges válogatást, végül is 
azokat igazolja, akik Jevtusenko jelentő
sége, emberi és költői értéke mellett tör
tek lándzsát.

Az olvasó első gondolata e majdnem 
száz vers átlapozása után, hogy Jevtu
senko valóban valami újat hozott a szov
jet költészetbe, méghozzá a líra alapfel
tételeit: az őszinteséget és a bátorságot 
újította meg. Konvenciók erdejét dobta 
félre, csupán a valóságnak és az igazság
nak volt előtte becsülete a politikában és 
a magánéletben egyaránt. Azt mondhat
nánk, hogy az az igazságkereső szenve
dély, mely a politika porondján a XX. és 
a XX II. pártkongresszuson szólalt meg. 
az irodalomban éppen az ő verseiben ka
pott formát (pl. az Ébredő város, a Tart
satok kommunistának, a Sztálin örökösei 
című versekben). A  gondolkodásnak, az

indulatoknak és a felelősségnek ez a for
radalma Jevtusenko költészetének legna
gyobb újítása és eredménye. Mint sokan 
írták: a személyi kultusszal való leszá
molásnak, a szocializmus humanista esz
ményeiért érzett felelősségnek szolgála
tát vállalta magára.

Közéleti indulata, s verseinek formai 
sajátosságai Majakovszkijt, költői példa
képét idézik. Majakovszkij mellett azon
ban más örökséget is vállalt: Jeszenyin 
és Paszternák lírájának emberi közel
sége, meghitt hangjai is hatottak Jevtu
senko költői szemléletére, kifejezésmód
jára. Szerelmes versei, táj élményei a 
szovjet költészetnek ezt az irányát eleve
nítik fel. És Jevtusenko e kettős örökség 
hordozásával megintcsak korszerű és iro
dalomtörténeti jelentőségű feladatot ol
dott meg: a harcos közéletiség és a ma
gánélet élményeinek, a majakovszkiji és 
a jeszenyini hagyománynak összebékíté- 
sét.

Jevtusenko költészete máris értékes 
eredményeket hozott, ezek mellett azon
ban meg kell említeni azt is, hogy ma
gatartásának néhány mozzanata túlságo
san is a feltűnést kereste és ezen az úton 
olykor helytelen megállapításokat is tett. 
Minderre a Szovjetunióban lezajlott iro
dalmi vita mutatott rá, mely a költő te
hetségének elismerése mellett, bírálatot 
mondott eszmei fogyatékosságai és maga
tartásbeli hibái felett is. Jevtusenko te
hetsége és jószándéka azonban biztosíté
kot jelent hibáinak kijavítására.

P óra o g át  s B é l a

William Du Bois
A F E K E T E  L Á N G  

3. A  színesek világa 
Kossuth, 400 old. 32 Ft (Ajánlott)

William Du Bois: A  fekete láng c. re- 
génytriológiájának záró kötete (A  színe
sek világa) 1936-tól az 50-es évek vé
géig kíséri. Manuel Mansart és hozzátar
tozói életét. Az író hőseiben az amerikai 
négerek történetét és sorsát ábrázolja. 
Földkörüli utazás a második világháború 
előestéjén; a háború; Roosevelt halála 
után Amerika rohamos fasizálódása; a 
koreai háború; végül Afrika és a Távol- 
Kelet színes népeinek fellángoló szabad
ságküzdelme — mindez új és új kérdé
seket vet fel, fordulatokat hoz a Man- 
sartok életében. A  főhős, a pedagógus Ma
nuel Mansart szemlélete rohamosan tá
gul: az amerikai négerség bajain túl 
egyre jobban látja az emberiség közös 
problémáit.

Ez a korábbi kettőnél olvasmányosabb, 
érdekesebb, s már a közelmúltban ját
szódó eseményei miatt is, számunkra át
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tekinthetőbb harmadik kötet arra enged 
következtetni, hogy Du Bois Upton Sinc
lair Lanny Budd-sorozatát vette például 
műve szerkesztésekor. A  Mansart-család 
tagjait szerte küldte a világba, hogy 
ott legyenek, sorsukban tükrözhessék a 
világeseményeket. Kevesebb a nehéz szo
ciológia, a magyar olvasó számára homá
lyos amerikai belpolitikai utalás, kulisz- 
szatitok. Ugyanakkor azonban —, s ezt 
hangsúlyozni kell — a regényesség kere
sése néhol valószínűtlen és vulgáris rész
leteket szült. Ilyen a japán császár tit
kos küldöttjének útja Amerikától Hitler 
főhadiszállásán át Sztálinig; a világ
monopóliumok tanácskozása, melyen „el
határozzák” Japán orvtámadását Ame
rika ellen; majd ugyanezen urak naiv kí
sérlete, hogy egy fogadásra összegyűjtve 
megnyerjék a négerség egyes vezetőit v i
láguralmi célkitűzéseik támogatására, 
méghozzá azzal az érvvel, hogy a fehérek 
hatalma örök, kár. fejje l a falnak rohan- 
n iok...

A  teljes trilógia ismeretében meg kell 
állapítani, hogy ennek az érdekes, szo
ciológiai, történeti és irodalmi leírást ve
gyítő műnek a közreadása föltétien meg
követelte volna egy alapos kísérő tanul
mány, elő- vagy utószó készítését. Mert 
az a dokumentarizmus, mely egy részét 
jellemzi, s az a naiv regényesség, mely 
máshol szemet szúr, alááshatja az olva
sóban A  fekete láng alapjában helyes 
gondolatvilágának, mondanivalójának 
megértését. L. I.

Hans Herlin
M I T  T E T T É L  K Á I N ?

Zrínyi, 216 old. 21,50 Ft (Törzsanyag)

Az atomháború szörnyű veszélye a leg
utóbbi évtizedekben védekezésre mozgó
sította az emberiség nagy részét. A  véde
kezés egyik eszköze az a már könyvtára
kat kitevő irodalom, amely hadászati, 
természettudományi és szépirodalmi mű
vek útján, a tények erejével és az emberi 
lelkiismeret felrázásával igyekszik feléb
reszteni a közömbös tömegeket. Különö
sen alkalmas erre a Pentagon 1945 
augusztusában végrehajtott „fegyverté
nyének” , Hirosima és Nagaszaki bombá
zásának felidézése.

Hans Herlin, a haladó nyugatnémet 
író, annak az embernek a tragédiáját 
rajzolja meg könyvében, aki felsőbb pa
rancsra a szörnyű pusztítás eszköze lett. 
Végigkíséri Claude Róbert Eatherly őr
nagyot sorsdöntő útján, attól a perctől 
kezdve, amikor „különös feladatra” ki
szemelten berendelték az Utah állambeli, 
Wendower-i repülőtérre, egészen addig, 
amikor szemleutat tesz a rommá bombá

zott japán városok felett, és látja a füs
tölgő, üszkös romokon a lakosság száz
ezreinek holttesteit.

Eatherly röviddel a háború befejezése- 
után kilépett a hadseregből, s lelkiisme
retének háborgása megbontotta lelki 
egyensúlyát. Bűncselekményeket követett 
el. Jelenleg egy texaszi elmegyógyinté
zet lakója, s áz orvosok gyógyíthatatlan
nak tartják...

Mindezt a szerző eredeti okmányok, 
tanúvallomások alapján írja meg doku- 
mentszerű egyszerűséggel, mégis megrá- 
zóan. Meggyőzően elemzi azt a lelki fo
lyamatot, amely Eatherlyből előbb há
borús bűnöst, majd bomlott lelkű, bűn
bánó, önvádló beteget formált, de meg
szólaltatja a könyv utolsó lapjain azokat 
is, akik az őrnaggyal együtt vettek részt 
Hirosima és Nagaszaki elpusztításában. 
Ezek közül többen belátták, mit tettek a 
bombák kioldásával, mások azonban még 
ma sem éreznek lelkifurdalást. Paul Tib- 
bets ezredes például, (1945-ben a bomba
támadás katonai irányítója, ma a NATO  
Háborús Tervezés Osztályának főnöke), 
kijelentette: „sikeresen végrehajtottam 
egy parancsot... Semmiféle személyes 
érzésem nem volt és ma sincs. Ha pa
rancsot kapnék, hogy holnap ledobjam 
a még sokkal pusztítóbb hidrogénbom
bát, ugyanúgy meg tenném.”

A  világ békeharcos közvéleményének, 
a szocialista országok egyre növekvő ha
dászati és erkölcsi fölényének kell meg
akadályoznia, hogy valaki vagy valakik 
ezt a parancsot kiadják.

Hasznos tett volt, ennek a közvéle- 
leménynek formálása érdekében a hite
les tényeken nyugvó könyv megírása. 
Terjesszük széles körben.

F r a n k  L á s z l ó

Georgi Markov

F É R F I A K

Kossuth, 392 old. 23 Ft (Ajánlott)

A  fiatal bolgár író ezzel a regénnyel 
nemcsak hazájában aratott sikert: nevére 
számos európai ország kiadója felfigyelt, 
s a regény immár több nyelven megje
lent, széles visszhangot keltve. Témáját 
már a fejezetcímek is jelzik: Három férfi 
utat keres — Három férfi harcol — Há
rom férfi győz.

Ez a három férfi — a fizikus Iván, a 
karrieréhséggel teli fiatal munkás Mlá- 
den, és a kicsit huligán, bohém, futbal
lista Szásó — egy bolgár, vidéki lakta
nyában tölti katonaidejét. A  fegyelem, s 
a becsület iskolája és különösen század
parancsnokuk vonzó kommunista ember
sége, megalkuvás nélküli határozottsága 
neveli mindhármukat. Ivánnak roman
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tikus határozatlanságából, Mládennek 
féktelen érvényesülési vágyából, Szásó- 
nak amorális felelőtlenségéből kell itt 
kiutat találnia. Katonaidejük végén, egy 
diverzáns csoport megsemmisítése során 
átesnek az igazi tűzpróbán is. A  civil 
életben — Mláden kivételével — kezdet
ben nehezen lelik meg helyüket, hiány
zik a szigorú fegyelem, a gátlástalan 
egyenesség légköre. De a sors nemsokára 
összehozza őket a laktanya melletti hadi
üzemben, mint munkatársakat. A  próbát 
megállják; Mláden is, aki kishíján cser
ben hagyja a katonaságnál megismert 
eszményeket, igaznak bizonyul halála 
előtt.

Nagyon rokonszenves pátosz hatja át a 
katonaévek nevelő hatásáról szóló re
gényt, amelynek egyes részletei valóban 
ígéretes tehetőségű íróra vallanak. Fi
gyelmet érdemel ábrázoló művészetének 
lélektani gazdagsága, s a mai ifjúság 
lelkivilágának kitűnő ismerete is. Elég 
sok olyan elemet találunk azonban a re
gényben, amely kezdő írót, művészi ki- 
érleletlenséget mutat. Túlságosan mi
tikusra növeszti a százados alakját, s 
voltaképpen el is felejti behatóbban áb
rázolni, bár szerepe a három ifjú sorsá
ban középponti jelentőségű. A  diverzáns 
támadás meglehetősen valószerűtlen, s 
több szereplőt inkább a mondanivalót 
túlhangsúlyozó igyekezet, mint a mű
vészi ábrázolás szakszerűsége léptet be a 
regénybe. De ezek a hibák egy tehetséges 
író útkereséséből erednek.

A  Csuka Zoltán színvonalas fordítá
sában megjelent regényt széles olvasóré
tegnek ajánljuk, s témája, valamint for
dulatos története miatt elsősorban ka- 
'tonasorba lépő fiataloknak.

S o m l a i  A l i z

Ifjúsági és  
gyerm ekirodalom
Kindzierszky Emil
A  G O M B F O C I T Ö L  
A Z  Ű R H A J Ó I G
Móra, 34 old. 14 Ft (Törzsanyag)

Szemünk előtt folyik fiataljaink élet
szakaszainak meggyorsult fejlődése. A  
könyv ezt a meggyorsult fejlődést kí
vánja szolgálni; s mindjárt itt elöljáró
ban mondjuk el: jól. A  munka egy pá
lyázat nyertese, s a Móra kiadó ismeret- 
terjesztő gyermekkönyv-sorozatának első 
kötete. A  fizika egyik sajátos széles ki
terjedésű fogalmát tárgyalja: a súrlódást. 
Feladatát nehezíti, hogy könyvét a 8—10 
éveseknek írja. Holott ezzel a fogalom

mal, s annak szélesebb kibontásával a 
kisdiák „hivatalosan” csak 12— 13 éves 
korában találkozik. A  fejlődés meggyor
sulásának lélektani ténye és a későbbi 
tanulmányok könnyítése már ebben a 
korban kívánatossá teszi a természettu
dományos ismeretek elemi fokon való is
mertetését.

Miként tanítja ezeket az ismereteket 
a könyv? Mindenek előtt a szemre tet
szetős, a gyermekek életkori sajátossá
gait figyelembe vevő von^ó külsővel és 
Würcz Ádám igen sikerült színes, szel
lemes, szöveget kísérő rajzaival. E rajzok 
beszédesek, játékosak, elgondolkodta
tóak, egy-egy rész megvilágításánál a lé
nyeget ki emelők.

A  szöveg pedig a súrlódás tényének — 
ebben a korban egyedül helyes — széle
sen alapozott indukálásával tanít. A  pél
dák sokaságát kapja a kisdiák. Ezek a 
példák felölelik a gyermek egész látókö
rét, tehát közvetlenek, hatásosak; érté
kei a könyvnek. Alkalmasak arra, hogy a 
szükséges ok és okozati összefüggéseket 
játékosan fedjék fel. Külön értékük, 
hogy mindenkor gondolkodtató — úgy
nevezett heurisztikus — kérdésekhez 
kapcsolódnak és újabb példák keresésére 
serkentenek. Erre a szerző társasjáték 
javaslattal is biztatja az olvasót. így 
teljesíti ki a lenini ismeretszerzés útját 
— „eleven szemlélettől az absztrakcióig, 
s attól a gyakorlatig.”

Mindent egybevetve: a könyv jó kí
sérlet. A  20 000-es példányszám lehetővé 
is teszi, hogy a kísérlet eredménye le
mérhető legyen. Vajon a jó kezdeménye
zés, a jó pedagógiai érzékkel megírt 
könyv megkapja-e a kellő érdeklődést? 
Gyermekkönyvtárosainké a feladat, hogy 
figyelemmel kísérjék az érdekes kezde
ményezés útját. F o n a y  T i b o r

Halasi Mária

A Z  U T O L S Ó  P A D B A N  
Móra, 196 old. 15 Ft (Ajánlott)

A  felszabadulás óta mindjobban de
mokratizálódó közvéleményünk egyre ri
kítóbb és csúnyább problémának érzi a 
cigányok kitaszítottságát, lenézett állapo
tát. Ifjúsági irodalmunkban a közelmúlt
ban két regény vetette fel ezt a kérdést: 
Barsi Dénes (Eltűnik a vajdakincs) és 
Halasi Mária könyve. Mindkettő a köz
tudat formálásának és az előítéletek le
küzdésének szándékával. De míg Barsi 
Dénes társadalmi összetettségében, drá
maian ábrázolta a kérdés egészét (nem
csak a befogadást nehezítő maradiságot, 
hanem a hagyományokhoz való ragasz
kodás miatt a cigányok lelkében lezajló
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küzdelmet is) Halasi Mária szűkebb terü
letet ragad meg, s inkább lélektani, mint 
társadalmi ábrázolásra törekszik.

Hőse egy vidékről felkerült tíz éves 
kislány. Helyzete látszólag nem olyan ne
héz, mint vidéken maradt társaié: fejlet
tebb, haladottabb közösségbe kerül, tisz
tességes pedagógus kezébe, s családja is 
amolyan emancipálódó család. Apja, 
bátyjai munkások, szorgalmas emberek, 
s ő semmivel sem elhanyagoltabb, mint 
más anya nélkül felnövő gyermek, aki
nek tanulmányaival az apa édeskeveset 
törődik. Ami osztálytársaitól megkülön
bözteti, az nem a barna bőre (vannak 
akik nyáron barnábbak is nála); nem a 
ruhája (apja nem keres rosszul)r még ta
lán nem is gyönge tudása (sok vidéki 
gyermek kínlódik pesti iskolába ke
rülve); hanem elsősorban sebzett, érzé
keny kis szíve, a legkisebb érintésre is 
rebbenő riadtsággal felelő, a kitaszított
ság tudatától gyötrődő.

Ez a kislány megpróbál a maga erejé
ből talpraállni, tanulni, minden különb
séget eltüntetni. Egyedül azonban nem 
sikerülne neki — még tán egy fiatal 
huligáncsoporthoz is odasodródnék —, ha 
osztálytársai és tanítónője nem éreznék 
meg a zárkózott, közömbösnek látszó 
kislányban a visszafojtott szomorúságot, 
a szeretetéhséget, az igyekvést és nem 
sietnének segítségére. A  közösség ereje 
emeli fel, hogy osztályának megbecsült 
tagja és örsi dicséretben részesülő úttö
rője legyen.

Halasi Mária elmélyült lélekrajzot ad, 
ugyanakkor pedagógus érzékkel mutatja 
a közösség szerepét, fontosságát és min
den tagjára kiható nevelő erejét. Nem
csak Kati nő hozzá a tudásban felette 
álló osztályhoz, annak tagjai is többek, 
igazabbak lesznek az érte folytatott küz
delemben.

Az eszmei mondanivalón, s a jellem- 
ábrázoló képességen túl, meg kell emlí
tenünk — ami első regénynél ritka — a 
meseszövés biztonságát is: Halasi Mária 
a hétköznapok apró eseményei közepette 
formálja hőseit, mégsem válik unal
massá. A  nagy nevelő értéket jelentő 
könyv a pettyes sorozatban, lányregény
ként jelent meg, de a fiúk figyelmét is 
hívjuk fel rá.

B o z ó k y  É v a

AZ IDEGEN NEVEK KIEJTÉSE

I v ó  A n d r i ó =  i v ó  A n d r i c s
V i l l i a m  D u  B o i s —  V i l j e m  D i l  B o á
H a n s  H e r l i n =  H a n s z  H e r l i n
E .  H .  K r a u s e =  E .  H .  K r a u z e
V i l l i a m  M. =  V i l j e m  M.

T h a c k e r a y S z e k é r é
K a r é i  C á p á k =  K a r é i  C s a p e k

Tudományos és 
ismeretterjesztő művek

T A N U L M Á N Y O K  B U  D A P E S T  
M Ú L T J Á B Ó L

XV.  k ö t e t
Akadémiai, 792 old. 150 Ft

A  Budapest várostörténeti monográ
fiák kiadványsorozatban újabb nagy 
kötet jelent meg Tanulmányok Budapest 
múltjából címmel, Gerevich László és 
Tarjányi Sándor szerkesztésében.

A  Budapest Régiségei és a Budapesti 
Forráskiadványok mellett ez a sorozat 
hivatott arra, hogy Budapest történeté
nek részletkérdéseit feltárja, és az érté
kelés ideológiai problémáit 1 megoldja. 
Ezek nélkül az előmunkálatok nélkül 
nem készülhet el Budapest történetének 
nagy összefoglaló műve.

Annak ellenére, hogy a korabeli for
rásoktól kezdve a Budapesttel foglalkozó 
irodalom nagy könyvtárat töltene meg, 
történetének, vagy legalább története 
egy-egy korszakának egységes, modern 
feldolgozása nem készült el. A  X V III— 
XIX. századi szakirodalomnak sok ada
tot köszönhetünk ugyan, de ez elsősorban 
egyházi és topográfiai szempontokat vett 
figyelembe.

1954-ben Budapest történetének feldol
gozására munkaközösség alakult. E bi
zottság úgy döntött, hogy tervszerűen 
egymásra épülő munkákkal készíti* elő a 
nagy tudományos igényű mű, Budapest 
hat kötetre tervezett történetének meg
írását.

Az előttünk fekvő XV. kötetben 18 ér
tekezést találunk, melyek között Mezey 
László Csutmonostor alapítástörténeté
vel, Zolnay László a X III. századi budai 
vár kialakulásával, Kumorovitz L. Ber- 
nát a budai várkápolna és a Szent Zsig- 
mond prépostság történetével foglalko
zik. Malyusz Elemér Budai Farkas László 
portréját rajzolja meg. Huszti Sándor 
egy német utazó 1687-es budai élményei
ről számol be. Turányi Kornél a József
város kialakulását, Nagy István pedig II. 
József reformjait ismerteti. Malyuszné 
Császár Edit a főváros színházi életének 
megmagyarosodását vázolja fel. Érdekes 
anyagot tartalmaznak a következő tanul
mányok is: Szabolcs Ottó: Budapest 
tisztviselő rétegei az ellenforradalom első 
évtizedében és Rozsnyói Ágnes: Buda
pest hétköznapjai a felszabadulás után.

Külön szeretnők kiemelni Holl Béla: 
Pest-Buda polgárainak könyvkultúrája 
a X V II—XVIII. században című tanul
mányát, mint e helyütt bennünket leg
jobban érdeklőt. Holl Béla 27 „névtelen”
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olvasó, a török megszállás utáni Pest- 
Buda huszonhét polgárának könyvéit 
mutatja be. A  tanulmány első részében 
közli magukat a forrásokat: a felkutatott 
hagyatéki leltárak és végrendeletek szö
vegének könyvekre vonatkozó adatait. 
Ezek és a hozzájuk fűzött jegyzetek első 
tekintetre meggyőzik az olvasót arról, 
hogy az egykori könyvtulajdonosokat az 
évszámok időbeli és a Duna két partján 
elterülő város helyi keretén túl egybe
kapcsolja az egyre formálódó közös kul
túra is. A  vizsgálódás eredményeként hu
szonhét régi könyv-inventáriumon ke
resztül bepillanthatunk a XVII. sz. vé
gén és X V III. században békességet él
vező, ennek következtében vagyonosodé, 
tőkésedő pest-budai városi polgárnak 
életébe, érdekköreibe, ismeretvilágába, 
műveltségébe.

A  magánkönyvtárakra vonatkozó ada
tokat elsősorban a Magyar Könyvszemle 
évfolyamaiban lelhetjük fel. Nem volna 
érdektelen hasonló összeállításban, ha
sonló metodikával, mely kerüli a mesz- 
szemenő és túl gyors általánosítást, a re
formkori Pest-Buda polgárainak könyv- 
kultúrájáról is olvasnunk. __ o r  __

E. H. Krause
A Z  A T O M  N Y O M Á B A N  

Táncsics, 1963. 274 old. 21,50 Ft (Ajánlott)

A  mű nagyobb része az atom felfede
zésének előzményeivel foglalkozik, fel
fedve. a legkorábbi nyomokat is. Xeno- 
phanésztól egészen Joliot-Curie-ig. Majd 
az atom fegyverré válásának körülmé
nyeit ismerteti a szerző, az Egyesült Á l
lamok és a hitleri Németország gigászi 
versenyét az atombomba előállításáért. 
A  sokszor beharangozott „csodafegyver” 
gyártása nem sikerült a németeknek. 
Megtudjuk, hogy az Egyesült Államok
ban több mint öt évi erőfeszítés után ké
szült el az első atombomba. 150 000 em
ber vett részt ebben a hatalmas munká
ban, közöttük 14 000 fizikus, kémikus és 
mérnök. A  kiadások összege mintegy két
milliárd dollárra rúgott. A  könyv meg- 
rázóan szól az első atombomba ledobásá- 
ról és hatásáról. Az eltörlésre ítélt két 
japán városban több mint kétszázezer 
ember pusztult el, szenvedett súlyos égési 
sebeket vagy sugárbántalmat, amely csak 
hónapok múlva, számos esetben pedig 
csak évekkel később okozott halált.

Krause művének befejező részében az 
atomenergia békés felhasználásának le
hetőségeivel foglalkozik, rámutat arra, 
hogy az atomreaktorok energiája át fogja 
alakítani a jövendő technikáját és gazda
sági életét, a rádióaktív atomok sugárzó 
tulajdonságai is forradalmat jelentő fel

ismeréseket és gyakorlati eredményeket 
ígérnek az élet majdnem minden terü
letén. A  termelés automatizálása, siva
tagos területek megművelése, győzelem a 
rák felett, űrhajózás, a háború megszün
tetése, mindezek már nem hiú álmok 
többé.

Az atomkutatás évezredes történetéről 
szóló illusztrált művet teljesebbé tette 
volna egy szerző- és tárgymutató.

E. H. Krause könyve nemcsak rendkí
vül tartalmas ismeretterjesztő mű, ha
nem egyben érdekfeszítő és szórakoztató 
olvasmány is. A  könyvtáros bármilyen 
előképzettségű olvasónak ajánlhatja.

B a t á r i  G y u l a

Nagy Czirok László
B U D Á R T Ü Z E K  M E L L E T T
Gondolat, 299 old. 22 Ft (Törzsanyag)

„Nem voltam még tizennégy esztendős, 
amikor, ha lopva is, jegyezgettem, s ku
tató, néprajzi gyűjtő lett belőlem...  írja 
magáról Nagy Czirok László. — Gyűjtő 
utaimon nemcsak az egész Kiskunságot, 
hanem az alföldi pusztákat is bejártam.”  
Leginkább mégis szeretett városának, 
Kiskunhalasnak népi hagyományai érde
kelték; egész életét itt töltötte mint 
jegyző, anyakönyvvezető, s itt él ma is 
mint a Thorma János Múzeum munka
társa.

Első könyvében (Pásztorélet a Kiskun
ságon, 1959) megcsodálhattuk nagy tárgy- 
ismeretét; anyagát a népi világ iránt ér
zett szeretete rendezte költői szépségű 
néprajzi remekké. Űj könyvének alcíme: 
Kiskunsági anekdoták és népi alakok. 
Apró adomás történeteket kapunk itt a 
tudós szerző hatalmas gyűjtéséből, né- 
hánysoros tréfákat, csattanós kiszóláso
kat a kiskunsági szájhagyományból, pa
rasztok, pásztorok, betyárok, régi jó céh
beliek, diákok, katonák, egyházi és vi
lági elöljárók sokat emlegetett, jellemző 
eseteit. Egyik-másik nevezetesebb népi 
alak személye körül egész legendakor 
formálódott; ezeket a könyv második fe 
lében külön csoportosítva közli a gyűjtő. 
Vidám, színjátszó tükre ez a régi nép
életnek, de föltünedeznek benne söté- 
tebb vonások is: az egykori kizsákmá
nyolás keserű emlékei, s a századvégi ag
rárszocialista mozgalmak szereplői.

A  néprajztudomány számára értékes 
adatbánya Nagy Czirok László könyve, 
melyet sokat fognak idézni az epikus 
vándormotívumok elterjedésének kuta
tói. (A  177 lapon közölt adoma például 
nem más, mint az ófrancia farce, a Pa- 
thelin mester egyik ötlete.) Érdekelni 
fogja a könyv az irodalomtörténészeket 
is, akik az irodalmi anekdotáknak, Jókai,
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Mikszáth, Móricz Zsigmond elbeszélő 
művészetének népi forrásait vizsgálják. 
És a kötet minden olvasóját kitűnően 
szórakoztatják a paraszti humornak ezek 
a válogatott gyöngyszemei.

Bevezetőül Nagy Czirok László rövi
den fölvázolja a Kiskunság történetét, a 
függelékben pedig megmagyarázza a rit
kább tájszavakat. Innét értjük meg a 
könyv címét: „Budártűz — szőlőérés 
idején a szőlőpásztorok gyújtotta 
máglya.” _  c s —

Fábián Ferenc

A C S E N D E S - Ó C E Á N T Ö L  
A Z  A D R I Á I G
Kossuth, 256 old. 30 Ft (Ajánlott)

„. • • gyönyörködve nézz arrafelé is, hol 
teremt naponta újuló csodát az emberi 
kéz” . Koszani Simpei, a legismertebb élő 
japán költő írta ezeket a sorokat azok 
ellen, akik „csak a fák, földek” és vizek 
lélekzetét lesik.

Fábián Ferenc szemlélete nemigen kü
lönbözik a költőétől, bárhol is jár, min
denütt az alkotó, teremtő embert figyeli, 
mindenütt a mélyre ás, a felszín ezernyi 
látszata mögül igyekszik kibontani a jel
lemzőt, a lényegest.

A  Népszabadság tudósítójaként több 
esztendőt töltött Távol-Kelet országai
ban, többször is megfordult Hongkong
ban, Japánban és Koreában, beutazta 
Kína legtávolabb eső vidékeit is. A z első 
fejezetekben már a világ legnagyobb vá
rosában, a kétarcú Tokióban járunk. A 
város egyik arca az amerikai életformára 
jellemző külsőségeket, a tíz-tizenöt eme
letes hipermodern üvegpalotákat, a rek
lámok fénycsöveinek káprázatos csillogá
sát, a másik arca a sikátorokkal, az 
egészségtelen tömeglakásokkal, a japán 
kisemberek gondjaival ismertet meg. A  
város szívverése gyors ritmusú, több 
mint félmillió autó tülköl állandóan az 
utcákon, a balesetek száma napsütéses 
időben is kétszáz fölé emelkedik na
ponta.

Az ország gazdasági élete ellentmondá
sos, a nagyszerűen szervezett gyáróriá
sok mellett zegzugos kis műhelyek ezrei
ben készülnek a világhírűvé vált tran
zisztoros rádiók, magnetofonok és más 
japán nevezetességek. Az ipari erőfor
rások kimeríthetetleneknek látszanak, a 
termelékenység mégsem emelkedik ^en
nek arányában, mert a fejlődést erősen 
korlátozzák az amerikai érdekeltségek.

Az író a japán filméletről külön feje
zetben számol be. A  filmgyártást hat 
tröszt tartja a kezében, film jeik többsége 
az igényes japánokat nem elégíti ki. Azo
kat a filmeket, amelyek a japán film

művészetet világszerte ismertté tették, 
nem a trösztök, hanem a jószándékú kis
emberek készítették, a legszélesebb tö
megek anyagi támogatásával. Az egyik 
film költségeit például, amely a japán 
parasztasszonyok életét viszi a vászonra, 
hárommillió ember 10—10 jenes (egy to
jás ára 10 jen) anyagi támogatásából fe
dezték.

Japánból Koreába és Kínába vezet 
bennünket az író. A  fejlődés ezekben az 
országokban összehasonlíthatatlanul za
vartalanabb, a felszabadult népi erők 
teremtő lendülete nap, mint nap új alko
tásokban mutatkozik meg. A  sokat szen
vedett koreai nép optimista életigenlésé
ről, szövetkezeteinek, iparának fejlődésé
ről szeretettel ír, nem titkolja örömét 
afölött, hogy azt az anyagi támogatást, 
amelyet a többi szocialista ország mellett 
hazánk is adott, virágzó termelőszövet
kezetekben, korszerű üzemekben és a 
messzeföldön híres „magyar kórház”-ban 
látta viszont.

Érdekes fordulatokban bővelkedik az a 
hosszú tengeri út, amit az író a Csendes
óceántól az Adriáig tett meg. Útja során 
olyan gyarmati sorban élő népeket érint, 
aldknél az elmaradottság és a nyomor 
szavakkal alig érzékeltethető.

Fábián Ferenc úti jegyzetei a legszéle
sebb olvasóközönség érdeklődésére tart
hatnak számot, azoknak is, akik sokat 
olvastak Távol-Kelet országairól, sok iz
galmas meglepetést tartogatnak.

B á c s k a i  B. S á n d o r

Köiiyvtáil szakftodalom
Szentmihályi János—Vértesy Miklós

Ű T M U T A T Ó  A  T U D O M Á N Y O S  
M U N K A  M A G Y A R  ÉS  
N E M Z E T K Ö Z I  
I R O D A L M Á H O Z

Gondolat, 730 old. 297 Ft

A  másodfokú bibliográfiák tartalmi 
körük megvonására két alapvető felfo
gás között választhatnak: az egyik típus 
kizárólag, vagy csaknem kizárólag a bib
liográfiai forrásokról ad számot, a másik 
a tájékoztatási segédletekről kíván átte
kintést nyújtani, ezért a bibliográfiák 
mellett az enciklopédiák, biográfiák, 
adattárak, szótárak címanyagát is tar
talmazza. A  Szentmihályi János és Vér
tesy Miklós szerkesztésében most napvi
lágot látott Útmutató nagyon helyesen az 
utóbbi megoldást választotta. Ez a felfo
gás azért is szerencsésebbé mert köny
vük valóban hiányt pótol. Eddig ugyanis
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csak egyetlen egyetemes, másodfokú bib- 
lográfiánk volt, Gulyás Pál munkája (A  
bibliográfia kézikönyve), amely azonban 
tartalmában már meghaladott, és egyéb
ként is csak bibliográfiákat regisztrál.

Nem túlzás azt állítani, hogy az új 
másodfokú bibliográfia méltó párja a ha
sonló, klasszikusnak számító külföldi 
összeállításoknak, például Malclés asz- 
szony bibliográfiáinak, Winchell Kalau
zának. Különösen Malclés szisztémájával 
érezhetjük rokonságát.

A  szakrendi összeállításban a tételek 
nagy részénél annotációk találhatók, 
ezenkívül a fejezetek elejére tömör, rö
vid bevezetők kerültek. A  magyarázó 
jegyzeteket nemcsak azért kell megem
líteni, mert általuk az Útmutató korszerű 
módszertani követelményeknek tesz ele
get, hanem azért is, mert ezekben az 
apróbetűs ismertetésekben helyenként 
értékes művelődéstörténeti adalékokat 
lehet találni.

A z összeállítás természetesen szelektív, 
s az anyag súlypontozását ezen felül a 
kötet tipografizálása is érzékelteti. S itt 
álljunk meg egy pillanatra. A  bibliográ
fiák sikeres volta nagymértékben múlik 
azon, hogy a válogatás elvei milyenek, 
milyen az a mélység, amelyben a bib
liográfia anyagát feltárni akarja, s ho
gyan alakulnak az egyes fejezetek, részek 
arányai. Teljesen jogos a szerkesztők el
képzelése, hogy a magyar tájékoztatási 
segédletek teljesebben szerepeljenek az 
útmutatóban, hiszen ezekről összefoglaló 
forrásunk nincsen. Az egyes tudományok 
standard szakirodaimának, bevezető mű
veinek ismertetésénél azonban „jobb hí
ján” olyan magyar anyag, könyvek, egye
temi jegyzetek is bekerültek a bibliográ
fiába, amelyeket mellőzni lehetett volna. 
A regisztrált anyag így tartalmi értéké
ben heterogén, s a használót gyakran 
csalódás érheti. Ugyanilyen okokból né
hány kifejezetten elavult segédkönyv is 
becsúszott az összeállításba. (Pl. Csuday 
Jenő könyvecskéje a történelmi helyne
vek földrajzi fekvésének meghatározá
sára csak a századforduló gimnáziumi 
tankönyveiben szereplő városneveket 
veszi fel.) A  tartalmi egyneműség hiánya 
legszembetűnőbb A  szellemi munka 
technikája című fejezetben. Ugyanígy fe
leslegesnek tűnik a készülő segédletek
ből mintaként megjelent részletek le
írása és a készülő művek problematiká
jával foglalkozó szakirodalom is, helyet
tük elég lett volna utalni a folyamatban 
levő munkálatokra.

A  bibliográfia lapozgatása során gyak
ran találkozunk ismétlődő tételekkel. 
Szakrendi beosztás esetén természetesen 
elkerülhetetlen, hogy bizonyos anyag ne 
kívánkozzék több helyre. Ezt azonban 
utalásokkal is meg lehetett volna oldani.

Hogy az ismétlés milyen mértékű, azt 
— kellő mutatók hiányában — sajnos 
nehezen lehet megállapítani, mivel a kö
tetnek csak tárgymutatója van, noha a 
szakrendi összeállítás név- és címmu
tatót is megkívánt volna. A  közölt tárgy
mutató elnevezése egyébként sem egé
szen találó, hiszen alig több, mint a tar
talomjegyzék részletes bontása tárgyi 
betűrendbe rendezve, s így nem ad mást, 
mint a fő rendező elv.

.A  bibliográfia számos érdekes kérdést 
vet fel. Mindenekelőtt azt, hogy mi a 
teendő akkor, ha valamely szakterület 
viszonylag sok egyforma tájékoztató ér
tékű, azonos típusú segédlettel rendelke
zik. Terjedelmi korlátok miatt nyilván 
mindegyik nem vehető fel. Mi a feltétele 
annak, hogy az ezek közül kiválasztott 
néhány mű ne keltse az esetlegesség lát
szatát? Melyek a válogatás szempontjai 
ilyenkor? (Ld. a dokumentációról szóló 
fejezetnél.)

A  másik probléma az, hogy valamely 
szakrendszer kiépítésének egységes logi
káját szabad-e más metszetben kapott 
ismeretágak csoportjaival kombinálni? 
Az összeállításban a Bibliológia Könyv
tártudomány fejezet kétségtelenül ezt a 
kérdést veti fel. A  kérdéses fejezetben 
ugyanis csaknem kizárólag művelődés- 
történeti ágazatok kapnak helyet, s jogo
san érezzük, hogy az itt szerepeltetett se
gédleteknek részben a történettudomány
ban, részben az általános bibliográfiák 
között volna a helyük. Hiszen kétségtelen 
túlzás például a paleográfiát kiemelni a 
történeti segédtudományok közül és ide 
helyezni. Ha a bibliológia önálló tudá- 
mány, akkor miért nem szerepel a II. 
részben a szaktudományok között?

Ezek és ehhez hasonló apró hibák úgy
szólván elkerülhetetlenek ilyen nagymé
retű, hatalmas vállalkozásnál. A  szerkesz
tők valóban példátlanul gondos, körül
tekintően válogatott anyagú művel aján
dékozták meg könyvtárainkat és a ku
tató szakembereket. Munkájuk kétségte
lenül egyedülálló alkotást eredményezett 
a magyar bibliográfiák között.

Annál inkább érthetetlen számunkra az 
a hosszas kiadói huzavona, amely a 
könyv megjelenését megelőzte. Sajnála
tos ez azért is, mert a Gondolat hivatalo
san is a bibliográfiáik gondozója a ki
adók között. Ennek a lassúságnak a követ
kezménye, hogy az Útmutató anyagát nem 
tudta kellően naprakészen tartani megje
lenése pillanatában, a több éves (!) nyom
dai átfutási idő nem kedvezett az össze
állításnak.

S ha a kiadó egyszer már elhatározta, 
hogy a művet megjelenteti, akkor miért 
adta ki csak 1000 példányban? így leg
alább drága, és kevés van belőle?

H o r v á t h  T i b o r
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Gombocz István
A M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R A K  
N E M Z E T K Ö Z I  K I A D V Á N  Y- 
C S E R É J E

Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Ta
nács. 70 old.

A  magyar könyvtárak és tudományos 
intézetek külfölddel folytatott kiadvány- 
cseréjével a magyar könyvtári szakiroda- 
lom aránylag keveset foglalkozott. A  kér
dés áttekintésére viszont több szempont
ból is szükség volt: egyrészt szüntelenül 
fokozódik a nemzetek közötti kulturális 
és tudományos együttműködés, másrészt 
a kiadványtermés növekvő áradatában a 
könyvtárak egyre inkább igénybe veszik

a külföldi cserét. Ma már semmiféle tu
dományos kutatás nem képzelhető el a 
külföldi eredmények ismerete nélkül, 
ezekről pedig gyakran a kiadványcsere 
útján lehet a leggyorsabban tájékozódni.

Gombocz István munkájának első ré
szében áttekintést ad a kiadványcsere 
történetéről, majd ismerteti a kiadvány
cseréről szóló miniszteri rendeletet. A  
továbbiakban részletesen foglalkozik a 
külföldi cserét folytató magyar könyvtá
rak és intézmények cseretevékenységéveL 
A  mű célja elsősorban a figyelemfelkel
tés, a jelenlegi helyzet vázolása, ami ki
induló pont lehet a későbbi fejlesztés ter
veihez. A  füzet „A z Országos Könyvtár- 
ügyi és Dokumentációs Tanács kiadvá
nyai” c. sorozat 16. darabjaként jelent 
meg. (—)

ESEMÉNYNAPTÁR

1953. DECEMBER 1-ÉN (10 ÉVE) H ALT MEG LACZKÓ GÉZA

Sey Tamás levelei (regény) Kultúra, 1922. 102 old. Szent Iván tüze (regény) Athenaeum, 
1932. 368 old. Királyhágó (regény) Grill, 1938. 400 old. Az őstehetség (regény) Budapest, 1944. 
236 old. Német maszlag, Török áfium (regény> Dante, 1947. 290 old. Rákóczi (regény) Szép
irodalmi, 1955. Mártír és rabszolga (elbeszélések) Magvető, 1957. 524 old. Noémi fia (regény) 
Szépirodalmi, 1957. 347 old. Szerelem és halál árnyékában (válogatott tárcanovellák) Magvető. 
1959. 471 old. Nyári feleség (válogatott elbeszélések) Magvető, 1963. 494 old.

1863. DECEMBER 7-ÉN (100 ÉVE) SZÜLETETT PIETRO MÁSCAGNI OLASZ ZENE
SZERZŐ

1883. DECEMBER 16-ÁN (80 ÉVE) SZÜLETETT KÖS KÁRO LY
Régi Kalotaszeg Athenaeum, 1911. 58 old. Erdély (Kultúrtörténeti vázlat) Erdélyi Szépmíves 

Céh, 1929. 91 old. A  Gálok (regény) Minerva, 1930. 108 old. Kalotaszeg (tanulmányok, elbeszé
lések) Révai, 1938. 278 old. Az országépítő (történelmi regény) Révai, 1944. 438 old. A  székely 
népi építészet Mérnök Továbbképző Intézet, 1944. 36 old. Falusi építészet Hasznos Könyvtár 
(Kolozsvár). 1945. 91 old. Budai Nagy Antal históriája; Varjúnemzetség (Krónika) ÍJj Magyar, 
1955. 274 old. Mezőgazdasági építészet Bukarest, 1957. 171 old.

1863. DECEMBER 24-ÉN (100 ÉVE) H ALT MEG W ILLIAM  M. THACKERAY. A
BÉKE VILÁGTANÁCS KIJELÖLT EMLÉKÉVFORDULÓJA

Nemes Barry Lyndon úr emlékiratai (regény) Európa, 1957. 396 old. A  nagy Hoggarty 
gyémánt (regény) Szépirodalmi, 1961. 237 old. Hiúság vására (regény) Helikon, 1962. 889 old. 
(Helikon klasszikusok) Henry Esmond (regény) Európa, 1961. 532 old. (A  világirodalom klasz- 
szikusai) A  virginiai testvérek (regény) Európa, 1962. I—H. köt. Ungvári T am á s :------Gon
dolat, 1962. 187 old. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár)

1938. DECEMBER 25-ÉN (25 ÉVE) H ALT MEG KAREL CAPEK

Rólam van szó (mesék) Csehszlovákiai Magyar, 1955. 100 old. Az első csapat (regény) 
Uj Magyar, 1956. 194 old. Aranykagylótól az éjféli napig (útirajzok) Magvető, 1957. 590 old. 
Történelmi görbe tükör (szatírák) Európa, 1957. 169 old. Hordubal (regény) Európa, 1958. 177 
old. Az anya (színmű) Európa, 1959. 89 old. Betörők, bírák, bűvészek és társaik (történetek) 
Szépirodalmi, 1959. 299 old. Harc a szalamandrákkal (regény) Szépirodalmi, 1961. 307 old. 
Meteor (regény) Európa, 1962. 189 old. Egyszerű élet (regény) Szlovákiai Szépirodalmi — Európa, 
1963. 169 old. Dobossy L ász ló :------ Gondolat, 1961. 98 old. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár)

1923. DECEMBER 28-AN (40 ÉVE) H ALT MEG ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL
FRANCIA MÉRNÖK, A  VASSZERKEZETEK TERVEZÉSÉNEK ÉS ÉPÍTÉSÉNEK
ÚTTÖRŐJE

1938. DECEMBER 30-ÁN (25 ÉVE) H ALT MEG MARTOS FLÓRA, AZ ILLEGÁLIS 
KM P HARCOSA
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JA VU LT Szolnok megye 
könyv ellátottság a. 1962. év 
végén a megye tanácsi 
könyvtárának 406 649 köny
ve volt, így ezer lakosra 880 
kötet jutott. Lapunk f. évi 
5. számában erre vonatko
zóan téves adatot közöltünk. 
Az idén az első félév végé
ig a kötetek száma 453 256- 
ra emelkedett, így az ezer 
lakosra jutó kötetek száma 
már 960. Remélik, hogy az 
év végére elérik az 1000 kö
tetes könyvellátottságot.

*
A  KISKUNFÉLEGY

HÁZI járásban egy év 
alatt 43-ról 48-ra nőtt a 
könyvtárak száma. A 
könyvállomány négy és fél
ezer kötettel, az olvasók 
száma két és félezerrel, te
hát több mint egyharmadá- 
val növekedett. Az olvasók 
és a kölcsönzések számá
nak növekedésében nagy 
szerepet játszott a művelő
dési autó is, melynek se
gítségével 17 tanyai köl
csönző állomást látnak el 
könyvekkel. (—)

*

A NŐK AKADÉMIÁJA 
hallgatóinak számára „Mit 
olvassunk?’* címmel adott ki 
ajánló bibliográfiát a Veszp
rémi Megyei Könyvtár. A 
kiadvány célszerű csoporto
sításban 210 mű címét közli, 
köztük az ismeretterjesztő 
művekét jó annotációkkal 
kiegészítve. Az 56 oldalas, 
tetszetős füzet végéről nem 
maradt el a betűrendes 
név- és címmutató sem. A 
jól sikerült ajánló bibliog
ráfiát Bánó Zsuzsa állította 
össze. (—)

*

HANGLEM EZT is kölcsö
nöznek Szabolcs megyében 
a könyvtárak. Nyíregyházán 
a megyei könyvtárban, négy 
városi fiókkönyvtárban, a 
megyeszékhelyen kívül pe
dig a járási könyvtárakban 
hanglemezeket is hazavihet
nek az olvasók. A  népszerű 
klasszikus zeneművek le
mezeinek kölcsönzése a 
könyvkölcsönzéshez hason
lóan díjtalanul történik. (—)

Hírek
A CSEPEL Vas és Fém

művek központi szakszerve
zeti könyvtára „Érdemes el
olvasni ...” címmel ajánló 
bibliográfiát állított össze. 
A füzet eléggé rapszodikus, 
de az érdeklődés felkeltésé
re alkalmas csoportosítás
ban, annotáció nélkül sorol 
fel mintegy 350 könyvei
met. (—)

PRO P R A X I címmel je 
lenik meg kéthavonta a 
keszthelyi városi kórház 
kiadványa, amely a kör or
vosok számára közöl is
mertetéseket a magyar és 
egyes külföldi orvosi szak- 
folyóiratok cikkeiről. Szer
kesztője Réthelyi Jenő dr. 
a kórház könyvtárának or
vostanácsadója. A  sokszo
rosított kiadványban sze
replő cikkeket a kórház 
könyvtára kívánságra el
küldi az érdeklődőknek. 
Az első szám még csak a 
keszthelyi, sümegi és ta
polcai járás orvosai szá
mára készült, a második 
szám azonban már eljutott 
a megye minden orvosá
hoz. E fontos kezdeménye
zéshez a Veszprém megyei 
Tanács egészségügyi osztá
lya nyújtott anyagi támo
gatást. (T. A.)

*

A  FILMEK széles töme
gekre kiterjedő irodalom
népszerűsítő hatását jól 
használja fel a tatabányai 
József Attila Megyei 
Könyvtár „Világhírű regé
nyek filmen” című ajánló 
bibliográfiája. A  füzet a 
megyében most játszott fil
mek rövid ismertetésével 
párhuzamosan tájékoztat a 
szerző egyéb műveiről, 
vagy a témával foglalkozó 
más irodalmi alkotásokról, 
és feltünteti a megyei 
könyvtár, a járási és vá
rosi könyvtárak címét, 
kölcsönzési idejét is. (—)

Az „ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÖ NYVTÁR a jogászi 
munka segítője” című kiad
vány a jogászok figyelmét 
hívja fel azokra a lehetősé
gekre, melyeket a szakis
meretek bővítése és elmé
lyítése érdekében a parla
menti könyvtár nyújthat. 
Ismerteti a könyvtár jogtu
dományi szakszolgáltatásait, 
katalógusait, kiadványait, a 
könyvtár használatával 
kapcsolatos tudnivalókat, és 
közli a könyvtárban megta
lálható törvénytárak, jog
szabálygyűjtemények, hiva
talos lapok, magyar nyelvű 
szakfolyóiratok, a legfonto
sabb bibliográfiák, lexiko
nok, enciklopédiák jegyzé
két is. A  kiadvány Takács 
József és Veredy Katalin 
munkája. (—)

*

SZÜLÖK számára, sze
rény eszközökkel, kis ajánló 
katalógust állított össze 
gyermekneveléssel foglal
kozó könyvanyagából a 
Celldömölki Járási Könyv
tár. A hasznos füzetecskét 
örömmel fogadták a szüleik.

JELENTKEZÜNK cím
mel folyóiratot indítottak a 
Szombathelyi Tanítóképző 
Intézet hallgatói. A  lapot 
Csikós József népművelő
könyvtáros szakos hallgató 
szerkeszti, a cikkek szer
zői is az intézet tanítókép
zős,, valamint népművelő
könyvtáros szakos hallgatói 
közül kerülnek ki. A  leg
utóbbi számban Varga Má
ria Borbála a jövendő taní
tók, népművelők zenei mű
veltségének hiányosságai
ról, Palkó Gyöngyi Ják 
község művelődési és köz- 
művesítési problémáiról írt 
szenvedélyes tanulmányt. 
Berecz György tollából örsi 
Ferenc: Láthatatlan szere
lem című drámájáról ol
vashatunk kritikát. Néhány 
szépirodalmi zsenge között 
Csikós József verse és Dá
niel Katalin novellája tű
nik ki. (u)
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