
eredetét és természetfeletti rendeltetését (iste
ni arcát) és tudja, ismeri változó, emberi arcát.
,,Akatolikus egyház, amelyet az élő Isten emberi
testet öltött Fia, Jézus Krisztus az emberiség
üdvözítése végett egyszerre látható szervezet
nek és láthatatlan kegyelmi életközösségnek
alapított, keletkezésétőlkezdve együtt él, együtt
változik, fejlődik az emberiséggel." ( 19. o.) Ez a
.praeconceptio', a szerzőnek ez az egyház-hite
nem jelentheti és nem jelenti valamiféle hamis
apológia mödszerét, a tények tudománytalan
tagadását, csupán az egyház változó, emberi
arcán olykor jobban, máskor kevésbé felsejlő

örök rendeltetésébe vetett hitet.
Az elmúlt évtizedekben számos egyetemi SZö

veggyűjtemény jelent meg, amely messze elma
radt ennek az egyház szemelvénygyűjteménynek

targyílagossaga mögött és valóban apológiát
szolgált. Ez nem indokolna hasonló módszert a
katolikus egyháztörténész részéről, de Szántó
Konrád szándéka távol is állt ettől. Legfeljebb azt
sajnálhatjuk, hogy viszonylag kevés olyan egészé
ben közölt dokumentumot tartalmaz a könyv,
amelynek elemzésével az érdeklődő vagytanuló
ízelttör nyerhetne a forráselemzés módszereiból.

Ez a III. kötet az első kettőt egészíti ki, de
önmagában is él. A dokumentumok apró betűs

bevezetései, az egyes fejezetek általános beve
zetése összefüggéseibe állítja a közölt szemel
vényeket. Így igazi olvasókönyv ez, élvezetesen
olvasható könyv. Szántó Konrád hatalmas
munkabírásánál, anyagismereténél csak elbe
szélő és nyelvi művészete nagyobb. E kötetet
nemcsak válogatni, szerkeszteni kellett, de a
fordítók munkáját áttekintve olvasmányossá is
kellett azt tenni. A fordítók nevét feltétlenül
említenünk kell, hiszen az ő munkájuk, helyes
megválasztásuk nélkül nem készülhetett volna el
ez a kötet ennyi idő alatt. P.Váradi Béla OFM a
többieknél nagyobb részt fordított. Dr. Tilly Ká
roly, dr. Cseh Sándor, Hidász Ferenc OFM,
Nyerges Pál, P. Sall Elek, és dr. Vida Tivadar
munkája illeszkedik szerves egésszé. Jele ez
annak - és ez természetes, nálunk azonban nem
indokolatlanul felemlítendő igazság -, hogy
munkaközösség, együttműködésnélkül nem le
het ilyen művet az asztalra helyezni, de a szer
kesztö, író, szervezö húzóereje nélkül minden
rnunkaközösség lendületét és eredményességét
veszti.

•Elkészült a nagy mű", de az alkotó nem pihen.
Nyilatkozata szerint a magyar egyház történetét
még szélesebb munkamegosztással, de az eddigi
lendülettel akarja szintézisbe hozni. Ezt a nagy
hiányt is be kell tölteni.
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Színház

Komis Mihály: Kozma

A Kozma már nem teljesen ismeretlen a néző,

illetve az olvasó előtt. Olvashattuk néhány éve a
Kortársban. majd a szerző 1987-ben megjelent
d.rámakötetében; ugyanebben az évben néhány
szor színre került a kaposvári színházban. Abban,
hogy a nyolcvanas évek elején született mű

viszonylag megkésetten jut el a fővárosi nézők

höz, bizonyára szerepet játszottak a darabban
lévő, nem csekély számú politikai pikantériák 
jelenlegi színrekerülése pedig nyilvánvalóan ösz
szefüggésben van a politikai-közéleti klíma válto
zásával is.A néhány évi megkésettség, sajnos, nem
jelenti azt, hogy a mű elvesztette volna aktua
litását, legfeljebb a benne artikulált felismerések,
a magyartársadalom tragikushíanybetegségeínek
drasztikusan őszintemegfogalmazása vesztett re
latív újszerűségéból, lévén, hogy a bajok olyannyi
ra nyilvánvalóvá és letagadhatatlanná váltak idő

közben (s különösen az elmúlt év során), hogy
már a diagnózis megállapítására is történnek
olykor kísérletek - különböző formában.

A Kozma nem tökéletes dráma - az írott
változat sem mentes belsőellentrnondásoktól -,
színpadi megva!ósítása ezért sem lehetett egy
szeru és könnyű feladat. Az előadás alkotói (a
rendező: Horvai István) nyilván megkisérelték
kiküszöbölni ezeket az ellentmondásokat, ám az
eredmény Végül is felemás lett; az eredeti mű
szövegébe való erőteljes beavatkozás nem veze
tett sikerre. AKozma - mindkét változatában 
tragédia. Szereplői azonban az ábrázolás más
más szintjén helyezkednek el: a középpontban
álló három nőalak, noha pszichológiailag is
árnyalt figurák, elsősorban három nemzedék
egy-egy lehetséges életútjának típusértékű rep
rezentánsa. HoZZájuk érkezik, .valahonnan fent
ről' a darabférfi főszereplője, Kozma, aki viszont
allegorikus figura, nemcsak hogy saját szemé
Iyíséggel nem rendelkezik, hanem társadalmi
szociológiai, illetve történelmi viszonyrendszer.
be sem illeszthető, mint a női figurák. A titokza
tos Kozma puszta katalizátor, olyan absztrakt
lény, akinek csak a nőkhöz való viszonylatában
van színpadi létjogosultsága: funkciója abban áll,
hogy önmagukkal való szembenézesre. önvizs
gálatra kényszerítse a hatalom haszonélvezői-


