
Mac Murphy meghal. Bromden, a "ta
nítvány" segíti át a halálba kirabolt
testét és ő az, aki elmenekül innen,
amint ezt neki Mac tanította. Bromden,
az indián, a remény embere. a remény
hordozója a történetben - annak mínd
három változatában. A nővér és Me
Murphy párharca, Me Murphy példája
oldotta meg némaságát. rázta fel kata
tóníájából, :lts a film végén, a kelló

Tájékozódás

TORTeNEL!\I1 IRODALOM A MAGYAR KA
TOLIKUS EMIGRACIOBAN

A történetíró Bogyai Tamás hozzáértését
és gazdag ismeretanyagát dicséri az a két
történet! könyv, mely az elmúlt évben je
lent meg, s bizonyára újabb érdeklődőket

hódít meg a magyar törlénelem ügyének. A
gráci Styria Könyvkiadónál az Igen előkelő

..Történetírók" sorozatban Bogyai Tamás
szerkesztéséhen jelent meg az "Ungarns
Geschíchtsschreíbor-' sorozat első darabjaként
a Die heiligen Rönlge címu válogatás. A
fo!"dítlis. válogatás és magyarázat munká
jában rajta kívül Bak JálJos és SzlIágyi
Gábriel vettek részt. A kötetben a követ
kező forrásértéku szövegek oh ashatók ala
pos, kitünően tájékoztató, a külföldön is
jól eligazító bevezetésekkel és magyarázó
jegyzetekkel kísérve: Hartwíck püspök élet
rajza ts a Szent István életértil szóló Le
genda minor; Gellért püspök két legendája,
részletek kr6nikákból, mégpedig elsősorban a
Szent István életére és a trónviszályokra
vonatkozó érzékletes leírások és a Szent
Lászl6 legenda.

Mondanunk sem kell, hogy llyen népszerű

kiadvány 'megj,~lenése magyar nyelven is
érdekes és jelentős esemény volna, hogyne
üdvözölnénk hát kétszeres örömrnel e válo
lilatás német kiadását. 1l.. jelek szerint a ki
adó felismerve azt az érdektödést, mely nyu
gati n~ elvterületen történelmünk iránt mu
tatkozik, további kötetek megjelentetését
tervezi. A szent kiráiyokr61 szóló könyvet
azza! ajánlja a német olvasó fig:\-elmébe,
hogy belőle fény derül a messzí múltba
VESZŐ történelmi kezderekre. s megísmertietní
azokat a kitűnő "embereket", akik a ke
resztény Magyarországot épitették. (A soro
zat következő kötete egyébként Mikes Ke
lemen leveleinek német nyelvü forC:ítását

_ tartalmazza majd.) Es azt kelt mondanunk,
hogy ez az ajantás nem üzleti fogás: va
lóban kitűnő válogatásban. élvezetes, néhol
költőien emelkedett fordításban ismerhetik
meg , a német nyeívű 01\ asök múltunk tör
ténetének jelentékeny periódusát.
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pillanatban már c's zúzza szét arácsot,
hogy szabaddá tegyE magát az élet, a,
világ, az emberek számára. Nyitott a
kérdés: szükségszerű-eMac pusztulása, és
mí fog történni az indiánnal, ha kilép'
a világba? De Brómden kitörésével a
történetnek egy szakasza lezárult 8

nyomban egy újabb is kezdődik.

KIPICE TAMAs

Bogya! Tamás Stephanus Rex círnű, kivé
telesen szép kiállítású, sok képmellékletet
tartalmazó magyar nyelvú könyve a Herold
Kiadónál jelent meg. A szerzö első szerit ki
rályunk születésének ezeréves évfordulójára
írta müvét, mely némi késessel Jelent meg.
A történelrní forráskritika módszerével dol
gozik: számba veszi mínuazokat az írásos
értesüléseket, melyek Szent Istvánról fenn
maradtaIt, ezeket rostálja, s igyekszik be
lIllük kihámoznl azokat az adatokat. melyek
alapján érzékletes portrét rajzolhat hösé
röt, Nem állítja be Ilt a történelmi háttérbe,
hanem személyí ségére és műveire koncentrál,
s a különbözII kútfIlk - közöttük jó néhány
külföldi oklevél adatait mozaikszerűea

egymás mellé helyezve, eísösorban a pszi
chológia meglátásaira támaszkodva, meglepő

en modern képet tud alkotni róla.

Bogyay Tamás - a modern történetírók
hoz hasonlóan - kívéteíesen jelentősnek ér-'
zi Géza fejedelem nagy felismerését, meiv
nek eredményeképpen megkezdödött az edo.
dig félig-meddig nomád magyarság megke
resztelése. E művet tetözt be majd Szent
István. Az II lelki és emberi fejlődésében

nagy szerepe lehetett Szent Adalbert prágai
püspöknek, aki több i7.b011 ls járt a magyar
udvarban, és István életének fordulópontjain
míndíg feltűnik. Bogyay Tamás érezhető.

gonddal elemzi tanulmányában e fontos kap
csolatot, mínt ahogy arrol is részletes elem
zést ad, milyen volt István, a törvénytevő.

s hogyan sikerült a német szomszédságban
mcgörrzm .az ország vallasi függetlenségét
azáltal. "hogy a birodalmi egyháztól függet
len esztergomi érsekség me.lett Székesfehér
várott. ahol apja el volt temetve, a hazai
uralkodóházzal legszorosabb kapcsolatban
levő szakrátts központot teremtett".

Különös megértessel és melegséggal mutatja
be a bevezet 5 tanutrnány Szerit István király
meglehetosen tragikus utolsó éveit. s azt a
megőrzönek ls szánt gesztusát, hogy halála
előtt országát és népét Máriának ajánlotta
fel. A mü második részében kítűriö kép
anyagót szemtéinetünk (Szóts István válo-'
gatása) ,



FAJ Attila: A Jónis-téma a ~U;1&lrodalom

ban (Róma, 1977). A7 érdeklődli olvasó rég
6ta figyelemmel kisérhette Fáj Attila e té
makörből való rövidebb publikációit, melyek
most egy gazdag anyagú, szinte az egész vi
lágirodalmat bekalandozó könyvtanulmánnyá
növekedtek. ..E tanulmánynak nem szándéka
ismertetni a témával foglalkozó gazdag
exegetíkus és egyéb szakirodalmat - ol
vassuk a bevezetésben -. Azt szeremém be
mutatni, milyen rnúvek Irására illiet te a
századok folyamán a költőket, regénv-, no
"ella- és drálnaír~kat Jónás története, ml
ként viszonytanak ezek az eredetihez és
egymáshoz."

Hatalmas anyagot dolgozott fel a szerz6,
Szent Efraim szir nyelvií ..szentbeszéd-köl
ternényétör" Vasadi Péter Születésem círnü
verséig, s nemcsak a téma megjelenése és
alakváltozatai foglalko~tatjak, hanem minden
esetben gondosan kibontja azok lélektani
hátterét, mottváltségát, s a különböző műfajok

szemléleti kütönbségeíböt a történelmi háttér
különbözöségetre következtet szellemes okfej
tésekkel. Könyvét érdekes hipotézissel egészíti
ki, amikor röviden fölvázOlja azokat a kérdés
köröket, melyek a Jonás-téma még megírat
lan elemeiben reítenek,

A könyv boritóján Mlchelang..:lo M6zesának
részlete látható, mintegy jelezve, hogy Fáj
Attila maga ls a vüágtrodatom egyik legmüvé
szlbb, legizgalmasabb, szinte kimeríthetetle
nül gazdag témáját vátasztotta elemzése tár
gyául. Szép kiállltáslÍ könyve ezért ls, de
váratlanul felburjáilz6 asszocíácíöí, Izgalmas
követkE'7tett"~ei miatt ís érdekes Olvasmány.

•
A GONDOLAT I<:IAOO megjelentette! a né-

met Uránia Verlagllal (LeIIJzIC) közösen gon
dozott t:ránla Növényvilág c. sorozatának
utolsó kötetét, rnely a növényvilág ösl típu
sait tárja az olvas6 elé. Részletes áttekintést
ad a vírusok és a baktérlun.ok fajtálr6I,

ZSINATUTANI 2RTELMEZO
KISSZOTAR
A-tól Z-Ig

LAIKUS. (A görögben: Laosz =o szent
nép; laíkosz = a néphez tartozó.) Mi
helyt az egyházban a mai értelemben
vett ..klérus" mínt önálló társadalmi ré
teg kialakult, laikusoknak nevezték a
lelki gondozásukra bízott híveket. Ma
tehát egyházi nyelvhasználatban egysze
ruen "világi hivőt" jelent. A "laikus" szó
a profán nyelvhasználatban rosszalló ér
telmű: azt jelenti, hogy valaki valamely
szakmához nem ért, nem bennfentes
abban. Egyházi vonatkozásban a szónak
nincs ilyen rossz melléldze. A Zsinat

élettani és gazdasági jelentőségükről, alapos
útmutatóul szolgál a gombafajolt, valamint a
mcszatok és zuzmók rendszerében. A jól
Ulusztrált, számos szmes képpet gazdag köny
vet nemcsak a klslskolások és az egyete
misták, hanem a növényvüag alapjaival beha
tóbban megismerkedni kívánö közönség ls
hasznosan forgathatja. Egyre többet beszél
nek a tudósok arról, hogy ezek az egyszeril
felépftésil szervezetek, amelyek nagy meny
nyíségü fehérjét képesek magukban felnal
mozní, valamilyen mödon talán a jövő élel
miszer- és tápanyagtorrása! lehetnek.

Nemes Károly filmesztéta a neves ameri
kai müvészt, Orson Weiles-t mutatja be a
Szemtől szemben-sorozat uj monográfiáf ában,
Sokoldalú egyéniségevei - rendező, író, szí
nész - könyvtárnyi tanulmány foglalkozott.
Elemezték ma már a nímtörténee klasszfku
sainak számító műveít Aranypolgár,
Macbeth, Bizalmas jelentés -, rangos színé
szi alakításait, szérríróí kfsérteteit, forgató
könyvelt. Nemes Károly mindezt dióhéj ball
ismertet! meg velünk, hozzáteve saját meg
látásait, a nyugati filmművészet konfliktusait
és eredményeit tárgyaló értékelését.' Idézi
Orson Welles-nek Kafka A per c. regényé
ből készitett filmje kapcsán adott nyítatko
zatát, mclyben löbbek közt kljeloentette:
..Jelenleg az bizonyos, hogya XIX. század
6ta egyre Inkább találkozunk olyan müvek
kel, amelyekből hiányzik az Isten. De ezek
zöméb6i az Irodalmi érték ls hiányzik.•.
Vannak .ateisták, de az emberek gondolko
dásában Isten mégis sokkal Inkább jelen
van, mínt bármikor... Ez a filmem külö
nősképpen köt6dlk a keresztény hagyomá
nyokhoz. Ragaszkodom a zsidó és a ke
resztény hagyományokhoz. . . Tisztelem a
vallást, és raíongok érte, de tisztelern az
ateizmust ls, és azért ls raíonzok. Egy
dolgot gyúl/llök: az acnoszttcízmust. A70kat
az embereket, akik nem választanak..."

az Egyházról szóló konstitúció 38.
pontjában és a "Világiak apostolkodásá
ról" szóló dekrétumban külön is kiemeli
nélkülözhetetlen szerepüket az egyház
ban. Laikus teológusok azok a teológlal
tanulmányokat végző vagy végzett fér
fiak és nők, akik e tanulmányokat nem
~zzal a szándékkal folytatják, hogy idő

vel a klérus tagjai legyenek, hanem teo
lógiailag szakképzett világiakként akar
ják szolgální az egyházat. "Laicizálni"
papokat, szerzeteseket szoktak, ha ők azt
kérik. Azt jelenti, hogy "világi hívővé"

minősítik őket, és ezzgl egyidejűleg föl
mentést kapnak papi, illetve szerzetesi
kötelezettségeik alól. Tehát egyházi há
zasságot is köthetnek.
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