
Huszonöt éves a Teológia

Megindulásakor hatalmas hiányokat pó
tolt, s azóta is kiemelt szerepe van a zsina
ti szellem közvetítésében, a megújulás le
hetséges modelljeinek bemutatásával, s
azzal, hogy éget6en fontos kérdésekre irá
nyítja a figyelmet.

Egy ideig úgy tekintettek rá, mint a Vi
gilia kisebb testvérére. A Teológia azonban
hamar kialakította egyéni arcát, s a lelki
pásztorkodó papság kedves, irányadó ol
vasmánya lett. A kezdeti években a vallási
ismeretek súlyos hiányait is pótolnia kel
lett, s ennek érdekében hamar rátalált arra
a formára, amely máig népszerűvé teszi.
Egy-egy számának legfontosabb cikkeit
különféle időszerű témák köré rendezve
olyan alapvető problémákra irányította ol
vasói figyelmét, mint a hívő ember és a
Szentírás viszonya, a keresztény házasság
és család ideális képe és szerepe a társa
dalomban, a keresztény ember és a mun
ka kapcsolata, a szentségek, a nők kűlde

tése egyházunkban, és hosszan lehetne
folytatni a sort.

A 80-as években mind tudatosabban
fordult a Teológia olyan jelenségek felé,
amelyek a vallási ismereteken túl a felnőtt,

tudatos és nyitott keresztényi élet elvá
laszthatatlan elemei. Ekkor már vallásszo
dológiai és rmívészeti kérdések is rend
szeres kifejtést kaptak színvonalas tanul
mányaiban, s a nevelésnek olyan elemei is
felmerűltek, amelyekről korábban aligha
lehetett alkotó módon szólni.

A társadalmi és szellemi megújulás fo
lyamatát ugyancsak segítette és segíti a
Teológia. A meglehetősen nehéz helyzet
ben lévő lelkipásztorkodás új lehetőségei

nek elemzése mellett figyelemmel kiséri a
szerzetesrendek újjáéledését, a tömegtájé
koztatási eszközöknek a lelkiség fejleszté
sében megmutatkozó lehetőségeit s az
ökumenizmus mai állapotát.

E vázlatos felsorolás is jelezheti, hogya
Teológia huszonöt év alatt missziót teljesí
tett, s küldetése van mai és jövendő egyház
képünk formálásában is. Ehhez a tevékeny-

Szemle

séghez kívánunk szerkesztőjének, Szennay
Andrásnak és minden munkatársának kitar
tást, abban a biztos hitben, hogya kegyelem
továbbra is segíti munkásságukat

Pályi András:
Egy ember kibújik a bőrébó1

A magyar színházi "új hullám" lassan két
évtizedes történetéből elevenít fel előadá
sokat, alakításokat, egy-egy arcot, mozdu
latot Pályi András esszékötete. Nem ma
rad meg a kritika műfajánál, politikai, drá
matörténeti, elméleti kérdésekbe merülve,
a színházművészet adott előadáson túl
mutató, mélyebb folyamatait kutatja: hol,
mikor és kinek szól az előadás? Hogyan
formálódik az önálló színházi nyelv, elsza
kad-e az irodalomtól vagy annak holdud
varában maradva változik? Egy-egy idő

szakban mennyire itatódik át politikával,
mennyire tudja, kívánja függetleníteni
magát ettől?

Már a darabok válogatása is jelzi a szer
zö véleményét, ahogy egymás mellé he
lyezi Zsámbéki Gábor 1974-es kaposvári
Ahogy tetszik előadását, Lukács Andor az
emberi végállapotot jelképező Lucky ala
kítását, a Katona József Színház-beli As
cher Tamás rendezte Három néoéri, vagy
Václav Havel első magyarországi bemuta
tóját. Pályi az új törekvések híve, de nem
tekinti önmagában értéknek az újdonsá
got, keresi e sokszínű, egymástól nagyon
is különbözö rendezői, színészi stílusok
általános vonásait. És rátalál az alkotás
vágyra, a formalizmusra, a tartalmatlan
rutin száműzésére. a jelzésszerűségre.

És Anatolij Efrosz szavaira: "Nem, ezek
az emberek nem passzívak, locsogásuk
nem teszi őket nevetségessé. Létezésük
drámai mivolta abban áll, hogy minden
energiajuk. okosságuk, műveltségükés in
telligenciájuk mellett nem adatik meg ne
kik, hogy megértsék saját életüket." Mint
ha az elmúlt évek színpadi figuráit jelle
mezné a moszkvai mester.
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Politika és művészet kapcsolatát ele
mezve pedig Pályi láttatja a folyamatot,
ahogyan a sejtésen, a kimonddson keresztül
eljutottunk a mához, amikor "a régi mö
don már nem tudunk beszélni, az új han
got még nem találjuk." (Kráter)

Mucsányi Marianna

Ady Endre válogatott versei

Egy klasszikus költó válogatott verseit tar
talmazó kötet megjelenése első pillantásra
talán nem tűnik olyan eseménynek, amely
különösebb érdeklődésre tarthat számot. S
valóban, ha a kialakult és a köztudatban
élő Ady-kép letisztázottnak, többé-kevés
bé megnyugtatónak lenne mondható, ta
lán nem is fordítanánk figyelmet erre a
most megjelent kötetre. Az évtizedeken át
érvényesnek tartott Ady-értékelés azon
ban nyilvánvaló egyoldalúságokat, pre
koncepciós elemeket tartalmaz. Az Ady
életmű bels6 összefüggésrendszerét újra
gondoló számottev6 kísérletek hiányában
éppen ezért talán semmire sincs olyan
nagy szükség, mint egy válogatott kötetre.
Ebben az esetben azonban egy ilyen kiad
ványnak sajátos szempontoknak is meg kell
felelnie. Nem elegend6, ha csak a legismer
tebb verseket tartalmazza, hanem - élve a
válogatás adta lehet6ségekkel - Ady költé
szetének mesterségesen háttérbe szorított je
lenségeit is előtérbe kell állítania, mintegy
kényszerítve az olvasót saját Ady-képének
átgondolására. Bármilyen abszurdnak tűnik

is: meglepetésekkel kell szolgálnia.
A most megjelent válogatás ennek

nagyrészt nem tesz eleget. Uj elemként
csupán az ún. forradalmi versek számará
nyának csökkenése és a magyarság-versek
számának megnövekedése említhet6, s ez
utóbbi önmagában nem tekinthetó túlsá
gosan ígéretes tendenciának Ady költé
szetének újraértékelése szempontjából.
Ezektól eltekintve a kötet változatlan for
mában akár húsz évvel ezelőtt is megje
lenhetett volna. A régi Ady-képre emlé
keztet. A halottak élén c. kötet verseinek
túlságosan nagy számban való szerepelte
tése. Ugyanakkor meglepő, hogy az Ady
líra elmélyülését jelentó, s az új megköze
lítések számára talán legbiztosabb kiindu-

lópontot nyújtó a Minden-Titkok versei c.
kötetből mindössze hat vers szerepel a vá
logatásban. S még ha félretennénk is azt a
jogos kívánságunkat, hogy az Ady-kép
megváltoztatását kérjük számon, még eb
ben az esetben is jogos hiányérzet marad
na bennünk a kötet átlapozása után.
Ugyanis olyan fontos és magas esztétikai
értéket képviselő versek, mint pl. A Halál
lovai vagy az Istenhez hanyatl6 árnyék alig
ha maradhatnak ki bármilyen Ady-válo
gatásból, különösen akkor, amikor olyan
kevéssé sikerült versek, mint pl. a Levél
féle M6ricz Zsigmondhoz, Ozenet Költ6cske
Mihálynak szép számmal szerepelnek a
kötetben. (Orpheusz)

GintliTIbor

Webber: Requiem

Van egy szö, amely nagyon pontosan illik
Andrew Uoyd Webber Requiemjére, amit
április elején a Zeneakadémián játszottak
el. A mű ismer6s már a magyar közönség
nek, nem elöszőr adták elé, televízión lát
ható volt a bemutató el6adás, és lemezen
is meg lehetett venni. Számomra elsősor

ban az volt érdekes, kibírja-e ez a Requiem,
ha nem Lorin Maazel vezényli, hanem
Antal Mátyás, ha a tenorista kitűnő

ugyan, de nem nemzetközi sztár. Kibírta,
de nem azért, mert olyan jó, hanem mert
olyan ócska. Nincs szüksége rendkívüli
el6adókra, mert a hatása nem ebben rejlik,
hanem abban, hogya leginkább elhasz
nált könnyűzenei elemeket, unalomig is
mert eszközöket alkalmazza, de mindeh
hez komoly képet vág, liturgikus szöveg
mögé bújik, szimfonikus elemeket használ
föl. Rettenetesen lapos mű, üres, és ha a
szerz6 fog egy szép dallamot, addig ismé
telgeti, amíg meg nem utál tatja azt is.
Hogy miért mégis a siker? Mert Webber a
közenséghez kétségkívül nagyon ért. Be
csapja óket, elhiteti velük, hogy igazi ko
moly zenét hallgatnak, és mivel a befoga
dás könnyű, csak terjedelmi okokból ne
hezebb, mint egy slágeré, a hallgatóság
boldogan tapsol, íme, megértette ó is a kor
szavát, lám, elfogadja, sőt tetszik is neki az
olyan bonyolultnak tartott "modern ze
ne".
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Az az egy szó, amely olyan pompásan
illik a műre, hogy se nem szűk, se nem b6,
mindenütt teljesen megfelel6, így hangzik:
szélhámosság.

Fáy Miklós

Menesi Attila kiállítása

Menesi Attila Alkalom című májusi kiállí
tásán, a Stúdió Galériában a néz6 első pil
lantásra nem láthat mást, csak az üresen
körbefutó falfelületeket. Azután lassan
"kirajzolódnak" a falról "leválasztott", al
bum-lap nagyságú "képek": egy-egy le
lakkozott, vagy .Jeüvegezeu" falrész. A
"téma" lehet egy repedés, egy szög helye,
koszfolt, az el6z6 festékrétegeket is láttató
"bekaparás". Vagy egy lefestett papír,
amely a fal fehérségét és faktúráját próbál
ja utánozni, néha egy szándékoltan (?)
ügyetlen kihagyással.

"A kép takar" - állítja Menesi egy ko
rábbi írásában. "A fal, amely el6tt elhe
lyezték, éppen a kép mögött van. A tér,
ami alig érinti, képpé válik." Menesi tehát
nem a kiállítóterem részleteit állítja ki, ha
nem a terembe helyezi az eddig nem-lát
hatót, a képek által eltakart hátteret, a lakk,
az üveg, vagy éppen az azonosságot jelz6
átfestés "átlátszó" határsávjain keresztül.
Igy képz6dnek azok a "látszólag" üres felü
letek, melyek képként különítik el magukat
az alaptől. a faltól. Am a bemutatott rétegek
úgy határolódnak el, hogy keresztül enge
dik magukon a tekintetet. Akkor mi az, ami
itt látható? Másfel61: maga a fehér (?), üres
(?) fal is kirekesztés, elfedés. Maga a kép?

Menesi egy olyan köztes helyzet felé pró
bál "elmozdulni", ahol az állítások nemcsak
feltételezik, hanem egyúttal ki is oltják egy
mást. A kett6sségek azonossága valahogy
mindig a másik oldalt villantja fel: be-nem
avatkozással létrehozni egy képet, amely a
kitakarással válik láthatóvá. Fokozataiban
pedig, mint például a lakkfelületre helyezett
üveglap kett6s takarása, nem más, mint két
fajta, egymást kioltó átlátszóság.

Bár ez a jelzések minimumára korláto
zódó mű-képzés még felfogható egyfajta
"monokróm-festészetnek" is, mégis in
kább mintha leletként mutatná be a fal fe
lületeit. A festékrétegekként konzervált

id6t? Egy repedést, ami id6vel "túlfuthat"
a behatárolt felületen? "Visszatúnnek"
ezek a képek a kiállítás után újrafestett te
rem falán? Vagy talán csak ekkor válnak
igazán képpé: mint feltárásra váró felüle
tek egy másik festékréteg alatt.

Kelényi Béla

Bereményi Géza: Légköbméter

A közelmúltból a jelenbe átkígyózó mínden
napjaink groteszk fényképalbumát tárja a
szűk pincenéz6tér kényelmetlen székein ku
porgó, ám lelkes közönség elé az R S. 9.
Színház K6váry Katalin rendezte kitűn6el6
adása. A még "hályogkovács-dramaturgiá
val" dolgozó Bereményi Géza darabjának
6sbemutatója 1979-ben volt a Pesti Színház
deszkáin, ahol a Légköbméter a lényegében
egzisztencia nélküli és f6leg lakástalan fiata
lok, illetve az így-úgy berendezkedett (társa
dalmilag is valahogy gyökeret vert) szülö
és nagyszül6-nemzedékek áldatlan konflik
tusát ábrázolta, melyben a személyes gyar
lóságok ellenére nem elsősorban egyik vagy
másik fél, sokkal inkább a leveg6tlen és
mozgástér nélküli kor a vétkes.

A lakásról lakásra becsengetö, minden
hol agresszíven hajlékot kolduló Kiskato
na az ún. stációs dráma szabályai szerint
járja epizodikus egyhelyben-vándorútját.
Kőváry - logikus dramaturgiai munkája,
ésszerű szövegkurtításai, a játék profilját
és miliőjét meghatározó pompás színész
választása és vezetése mellett - azt is te
remtő módon ismerte föl, hogy ha a f6hős

az otthont keresi magának, menyasszo
nyának. bizonytalan jövőjének, akkor fö
lösleges sok különbözö odút, egyszobást,
kisebb-nagyobb tanácsit, ízlésesebben
vagy silányabbul berendezettet a színre
vinni (meg hát a mintegy négyszer öt mé
ternyi játékhelyen nem is fér el egy bér
ház...). Igy lett alapvero fontosságú az alig
variált egyetlen díszlet, amely dobogócská
ra emelt szék, asztal, kempingágy 
mondhatni szocialista tábori ágy együttese.
E láthatatlan dobozba zárt, egyazonos és
mindig más, reménytelen belvilággal
szemben egy-két láda sör jelképezi a nem
sokkal kecsegtetóbb külvilágot. A szűkös,

fülledt pincehordóban, a kicsike színházban
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illó nézó hamar ráébred, hogy ó maga
szinte ugyanazt a helyzetet éli (űli), lénye
gében ugyanazt a valóságot - a hiányt 
érzékeli, mint a Kiskatona (sót részben a
negatív színezetű vagy taszító melléksze
repl6k is).

Ezaz összezártság, melyet folyton szét
feszítene a szereplők érdek- és habitusbeli
különbsége, a látványnak ez a szimboli
kus dobozoltsága valóban "fényképeket":
találó jellemek szodofotóit mutatja meg.
Kövary rendezésének legmaradandóbb él
ménye mégsem a fojtogató szűkösség, a
(politikai) fenyegetettség érzékeltetése, ha
nem a totális szeretethiány fájdalma. Igó
Éva finoman dgarettafüstbe ködló bárzon
goristanóje éppen attól szépül meg, hogy
tudna szeretni, ha meme; Kiss Jen6
funkdonárius-portréját a félelemmel ve
gyes üvöltó gyűlölet teszi megrendítóen
rúttá. A sok nagyszínházunkból verbuvált
nagyszerű szereplőgárda valamennyi tagja
jelesre vizsgázott karakterizáló készségből

és a parányi tér követelte szakmai fölké
szültségból. A jók között is a legjobb Ter
nyák Zoltán, a Kiskatona. Monori Lili óta
nem volt olyan színészűnk, aki hozzá fog
hatóan képes keverni a tanult, kidolgozott
szöveget az abszolút rögtönzésszerű élő

beszéd profán varázsával. Ki fog neki
szállást adni?

Tarján Tamás

Beckett: Szöveg és zene

"semmisem kimondható..."
A két nyelvű - két nyelven író - Beckett,
aki amúgy is kedvvel elemezte, boncolgat
ta, kérdőjelezte meg az emberi létezés
alapkategóriáit, alighanem törvényszerű

en jutott el a Szöveg és zenecímű egyfervo
násosig. A filozofikus indíttatású történet,
amely lételméleti alapon Vizsgálja rruivé
szet és élet, hatalom és művészet árnyalt
összefüggéseit, egyszerűcske sémára épül.
(Csakúgy, mint a Godot-ra várva egzisz
tendális problémaköre.) Egyfelól itt van
Brekk, a főnök, a gazda, az úr, stb., másfe
lől Joe és Bob, a beosztottai, szolgái - ne
vezzük, ahogy akarjuk. Kis egyszerűsítés

sel: Joe a Szöveg, Bob a Zene. Brekk kíötöl
egy témát, amelyet Joe-nak kell szöveggé

varázsolni, Bobnak pedig zenébe önteni.
Ezt a varázslást persze némi becketti öni
r6niával úgy kell érteni, hogy Joe a házi
feladatul kapott témákról - Szerelem,
Kor, Arc - elóbb csak nyögdécsel vala
mit, majd pedig ontani kezdi a közhelye
ket. A szöveg létét, létének értelmét kérdő

jelezné meg Beckett?Miért is ne. A játék pa
radoxona: mindezt úgy teszi, hogy közben a
Szöveg szövegel, a Zene zenét játszik, vála
szolgatnak, vitatkoznak egymással, a hang
zavar olykor lágy mondattá, máskor lankás
lejtésű dallammá szelídül, a keresés kakof6
niájából egy szö, egy taktus kiválik, már
már azt hisszük, hogy az az igazi, de nem,
legf9ljebbha csak piIlanatokra tűnik úgy.

Acs János Helyey László tudálékos Joe
ja és a zeneszerző Márta István szavak
nélkül, pusztán zongorája által megszóla
ló Bobja segítségével érzékien intellektua
líssá rendezte a darabot. Kár, hogy nem
rendezte egy kicsit örültebbé. Az egyedül
igaz, a legeslegvégső forma megtalálásának
nyugodni nem hagyó, kegyetlen vágya úgy
talán még jobban mutatta volna, hogyalé
nyeg más, mint a cél. A lényeg: a keresés. ~

...meg a harmadik

Van aSzöveg, van a Zene és van a harma
dik. O a mindenkori főnök. A Megrende
lő. (Az egyszerűség kedvéért nevezzük
így.) Selyem pizsamanadrágos, kockás há
zipapucsos, háziköntösös háziúr. (Ponto
sabban: házi úr.) Vén nyápic, Lóbálja ma
gát a hintaszéken. stampedlit ürítget, szi
varozik és a botjával kalimpál. Jóságos ké
pű főcinikus. Ugy sejtjük, gonosz kis öreg
ember lehet. Csak sejtjük, mert Jordán Ta
más nem tulajdonságokat játszik. Nem d
nizmust, gonoszságot, nem hajlott kort.
Valakit. Egy olyan Brekket, aki bottal jár
ugyan, de fiatalosan kezd el rohangaszní,
ha csőbe tudja húzni valamelyiket a kettő

közül. Diktál. Kommandíroz. Rendelke
zik. Megrendel, elfogad, elutasít. Ha jót
kap, az ő érdeme az is, ha nem, kikuncog
hatja a kárörömét. A szegény csak arra
nem számít, hogya megrendelt "áru" túl
jól sikerül. Hogya szívébe mar minden jól
leütött taktus, hogy az agyán dörömböl
nek a mondatok, hogy lelkéből lelkedzik a
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SZÓ, a dallam pedig a legmélyebbre rejtett
érzelmeit képes fölkorbácsolni. Zene és
Szöveg egymást hajtja, keresi, és közben
észre sem veszik, hogy a Megrendeló már
nincs is köztük. Csak egyetlen szál gyer
tya lángja világosodik egyre ahogyan
gyengülnek a színpad fényei. A gyertya
ég a házi urakért is. És a gyertya...

Muszorgszkij - Ravel- Ács:
Egy kiállítás képei

..Jelgyullad újra. Most már két gyertya
fog égni. Egnek értünk is.

Még mindig ugyanfZ a színház, a Merlin,
ugyanaz a rendező, Acs János, és ugyanaz
az este. Beckett egyfelvonásosa után az Egy
kiállítás képei. Szöveg és zene után kép és
zene. Mozgásszínház. Mozognak: a Merlin
Színház stúdiósai. A két veronai nemes bemu
tatója óta tudjuk, ha kell, beszélnek is. Most
nem kell. Eleven képekké állnak össze, szét
bomlanak és újra össze5ereglenek.Szól a zene,
a látványnak története van. A történet e szá
zadi és idoológiai jellegű. Közben pedig pro
fánul emberi. Elmondani nem lehet, legalábbis
nem úgy, ahogy történik, akkor meg minek.
Ha ,,semmi sem kimondható", akkor ez még
kevésbé az.Talán meg kell nézni, Ahogy pél
dául a gyertya lángja vonaglik. Ertünk.

Kállai Katalin

Ember mindhalálig - Fodor Józsefról

Él egy olyan előítélet,hogya bánsági ma
gyar gyökértelen, nem kötödik a szülö
földjéhez. Annyi bizonyos, hogy ez a "leg
fiatalabb" magyar táj a Kárpát-medencé
ben. Temesvár pedig a legpolgáriasultabb
város a mai Romániában. Az Ajtony, Csa
nád, Szent Gellért idejében megalapozó
dott, Hunyadi János korában felvirágzott
magyar életet teljesen elsöpörte a török
uralom. A magyar lakosság telepes falvak
ba jött vissza, legutolsónak az újonna ér
kezó népek közül - amit a történelmi kö
rülmények magyaráznak -, és két évszá
zad nem alakított még ki olyan hagyomá
nyokat, amint amilyenek mondjuk a Szé
kelyföldön megörz6dtek.

De a bánsági tájon jócskán éltek olyan
emberek, akik egész sorsukkal cáfolták ezt
a "gyökértelenséget", a hiedelmet, illetve
építették a hely hagyományait. Ujabb bi
zonyság ez a könyv, Billédi Ilona összeál
lítása dr. Fodor József pápai prelátusról.
Mind a ketten a Bánság hűségesei. A szer
zö (polgári nevén Hrivnyák Zoltánné)
hosszú idö óta Németországban él, Fodor
tisztelendő gazdag életét (1907-1990) a
Bánságban kezd te és fejezte be. Nevezetes
hitszónok volt, karizmatikus lelki atya,
demokrata közéleti ember. A keresztény
tanítások alapján állva vitázott modem
korunk felzaklató gondjairól, a társadalmi
mozgás irányáról, a nemzeti megmara
dásról - egyik emlékezetes résztvevóje
volt az 1937-es Vásárhelyi Találkozónak, a
kisebbségi magyarság nyílt fórumának 
publicisztikát művelt, helytörténeti soro
zatot kezdeményezett éppen a Bánság
magyar telephelyeiról, a lugosi Magyar
Kisebbség fómunkatársaként. Aztán 1945
után megjárta a román pártállam börtöne
it. Visszatért Temesvárra, a gyárvárosi ne
gyed plébánosának.

Bármennyire szerény ember, alázatos
lelkivezető volt is, vagy talán éppen ezért
hívei körében is valóságos legendája kelt.
Billédi Ilona egykori temesvári híveinek,
barátainak vallomásait, emlékezéseit gyűj
tötte össze Fodor Józsefról, és a saját költ
ségén megjelentette. Egy táj története, egy
ragyogó papi sors tükre ez a kötet, min
dénekfölött példázat az igazi hűség lélek
örzö erejéról.

Beke György

Javított változat

Kovács Pál egyéve, a Gioconda bemutatóján
nem aratott különösebb sikert, hiszen nem
sikerült neki a megátalkodott Bamabát
megjeleníteni. Túlságosan feltűnó volt a sze
mélye és a szerep közötti különbség: kelle
mes, világos színű baritonja, rokonszenvet
ébreszt6 arca sehogyan sem illetta gátlásta
lan, valószínűtlenül aljas kéjenchez. S aho
gyan a szerephez közelített, nem is járhatott
sikerrel; megpróbálta ugyanis a hangját drá
maivá sötétíteni, hozzá rosszindulatú arc0

kat vágni - és a félelmetesség sikeres mí-
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melésének legnagyobb ellensége, a nevet
ségesség lett a következmény.

Május 2D-án azonban Kovács Pál gyö
keresen új Barnaba alakítással lepte meg
az Erkel Színház közönségét. A modoros
ságokat elhagyva Barnaba egyszeriben
elevenné vált, és ha nem is lett tiszteletet
parancsoló gonosz, valóságos intrikus an
nál inkább. Hangszínmélyítés, öblösítés
nélkül Kovács Barnabája egyszeriben fé
lelmetes lett, épp azáltal, hogy nem volt
benne semmi feltűnő; lassan, csöndben
szövögette a hálóját, hagyott másokat az ő

érdekében cselekedni, és balszerencséjén
múlott csak, hogya végén nyertes nem lett.

Az állandó műsort játszó színház egyik
legnagyobb előnye, hogy lehetóség van a ja
vításra, hogy az elhibázott szerepmegoldást
meg lehet változtatni. Köszönet illeti Kovács
Pált, hogy hajlandó is volt erre.

Fáy Miklós

Tóth Sándor: Belül ragyoghatsz

Izgalmas kérdés - sajnos nem válaszolha
tunk rá -, vajon néhány évtized múltán
visszatekintve napjaink költészetére melyik
költói irányzat, törekvés mutatkozik mara
dandónak, s melyik lesz az, amelyet onnan
divathullám termékének neveznek majd.

Tóth Sándor verseskönyve nagyszerű

alkalmat kínál, hogy e nyitott kérdéssel a
jelenben is szembesüljünk. Mi sem áll tá
volabb tőle, mint a posztmodern korszak
befejezetlensége, a margóra tett kérdő- és
hiányjelekkel, meg sem érintette az avant
gárd líraszemlélet. Költészetében tudatos
következetességgel idézi vissza a hagyo
mánynak azt a rétegét, melynek ideálja a
képszerűség, a világos és egyértelmű fo
galmak biztonságos menedékébe való
visszahúzódás, nem kérdez, hanem vála
szol, nem tétovázik, hanem céltudatosan
halad lelke lényege felé. Eszményeiról és
elődeiről szólva maga is elmondta, hogy
az a tiszta pannon ragyogás igézte meg,
amely például Keresztury Dezsőlíráját jel
lemzi, folytonos törekvése, hogy intenzív
kapcsolatot teremtsen a nemzeti múlttal,
nemcsak annak sokszor megidézett és
költészetünkben sok változatban ma is je
len lévő nagy személyiségeivel, hanem el
süllyedt vagy elsüllyesztett művelő-

déstörténeti hagyományainkkal is. Egy
templomrom, egy kavics, természeti jelen
ség lángra gyúj~a képzeletét; élővé vará
zsolja a holtat, megmutatva a múlt kövü
leteiben rejlő, tovább élő értékeket.

Nemcsak költői nyereséggel jár a meg
idézésnek e képessége. Ertékválsággal
küzdö korokban különös jelentősége van
annak, ha akadnak a szónak, hangnak
olyan művészei, akik hisznek az értékek
létezésében, s igyekeznek azokat saját esz
közeikkel minél érzékletesebben megidéz
ni. Ennek a törekvésnek izgalmas doku
mentuma Tóth Sándor karcsú kötete.
(Szeni István Társulat)

RónayLászló

A félelem ára

Kobayasi Ken-Ichíro keményen a kezében
tartotta Verdi Requiemjének május 5-i előa
dásán az Állami Hangversenyzenekart, az
énekkart és a szólistákat, egyedül Kováts
Kolossal volt nehezebb dolga, aki hatal
mas orgánuma miatt szívesen elidőzött

volna egy kicsit, ha hagyják, egy-egy han
gon. Az estét azonban biztosan uralta a
pálcás ember. Végre olyan előadást hall
hattunk, ahol az történt, amit a karmester
akart, ahol a hangszeresek és énekesek
együtt voltak, ahol még a legnehezebb
kartételeknél sem kellett izgulni, hogy ha
együtt kezdik, vajon együtt is jutnak-e el a
végéig. Óriási hangerő reszkettette meg a
Zeneakadémiát, és voltak igazi nagy pilla
natok is - mégis, ez csak a kezdet.

Innét már el lehet indulni: a zenekar
hisz a vezetőjében, a karmester biztos ke
zű, muzikális, s ha a zenében valami lát
ványos fordulat van, azt együtt mindig
meg is oldják, de még mindig rettenetesen
hiányzik a szép hegedújáték, a tiszta, zör
gésmentes csellószólam. Jó lenne, ha az
Allami Enekkar egyszer már nemcsak
együtt, nemcsak lelkesen, de kellemes
hangzással is énekelne. De mindenekelőtt

olyan Verdi Requiemct lenne jó hallani,
amely ha letaglóz, utána föl is emel, ami
halk is mer lenni, mert arra is szükség
van, amely nemcsak félelemmel, de biza
kodással is teli, amely nemcsak az Utolsó
Itéletról, de a Föltámadásról is szól.

Fáy Miklós
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KumorovitzLajosBernát
Egy nagy magyar pap-tudós halálára

Amennyire csendben, szerényen élt egész
életében, oly csendesen, szinte észrevétle
nül távozott körünkb6l, amikor otthoná
ban, délutáni áhítata közben február 22-én
a halál elszólította közülünk. Az újságok
sem adták hírül, hogy megtért Teremtőjé

hez századunk egyik legkiválóbb magyar
historikusa, a történelem segédtudomá
nyainak Európa-szerte nagyrabecsült és
elismert művelöje, gödöllői gimnazisták
és tudományos pályára készülő egyetemi
hallgatók generációinak tudós nevelője,

Kumorovitz Lajos Bemát.
Egyidős volt évszázadunkkal. 1900.ok

~ber S-én született a Szepességben,
~ösbányán. Soknemzetiségú szülöfalu
jában már kisgyermekként több nyelvet
elsajátíthatott, s ezek sorát későbbi tanul
mányai alatt módszeresen tovább bővítve

Végül csaknem minden kelet-középeur6
pai nyelven beszélt vagy olvasott. Lécsén
érettségizett 1918-ban, s rövid időre még
magá~ ölthette az Osztrák-Magyar Mo
narchia hadseregének az uniformisát.

Az I. világháború után a kényszerű ka
tonai fegyelmet egy másik, ezúttal önként
vállalt, magasabb erkölcsi célok szolgála
tába állított fegyelemmel váltotta fel: fel
vételét kérte a Premontrei Kanonokrend
be. 1919-1923 közt teológiai tanul
mányokat folytatott, majd 1923 és 1927
között a budapesti Tudományegyetemen
történE!lem- és földrajztanári oklevelet
szerzett. Tanulmányai utolsó esztendejé
ben rendje gödöllői gimnáziumában nyert
tanári beosztást, ahol csaknem negyedszá
zadon keresztül, 1949-ig tanított. 1939 és
1943között gimnáziumi igazgatóként mű
ködött. Tanári tevékenységével párhuza
mosan (HÉV-vel bejárva a Magyar Orszá
gos Levéltár kutatótermébe) megkezdte a
diplomatika, a heraldika és a szfragísztíka
tudományos kutatását. 1933-ban és 1934
ben Bécsben, 1938-ban Rómában, 1939
ben Nápolyban folytatott ösztöndíjas ta
nulmányokat. 1938-ban oklevéltanból és
pecséttanból habilitált a budapesti egyete
men, s magántanárként, majd címzetes
egyetemi tanárként - rövid megszakítás
sal - BO. életévéig oktatta a történelem se-

gédtudományait a történelem-, majd a le
véltár-szakos egyetemi hallgatók számára.

A szerény, a legparányibb történeti for
rásadat értékét a legcsillogóbb logikai
konstrukció elé helyező paptudós érthet6
en nem nyerte el azok kegyeit, akik a II.
világháborút követően a magyar törté
nettudomány vezérl6 posztjait elfoglalták.
Igaz, ő maga sem törekedett erre... 1949
ben megvonták 4 évvel korábban kapott
akadémiai levelező tagságát, 1950-ben fel
oszlatták a számára otthont adó Premont
rei Kanonokrendet, s egy időre egyetemi
oktatói tevékenységét is be kellett szüntet
nie. Több mint 50 évesen állás és állandó
munkahely nélkül maradt, s volt idő, ami
kor azt sem tudhatta bizonyosan, hogy a
következő éjszaka hol fogja álomra hajtani
a fejét. Ilyen körülmények közt is meg
őrizte azonban lelki derűjét, s ha néhány
évig alkalmi munkaként középkori okleve
lek regesztázásából is kellett fenntartania
magát, magasztos elveit nem adta fel. Egy
házához, tudománya alázatos szolgálatához
a nehéz körülmények közt is hű maradt.

1957-ben a Budapesti Történeti Múze
um tudományos munkatársaként végre
sikerült állandó alkalmazást kapnia, s ez
után pályája végső szakaszában a hosszú
évtizedekig méltánytalanul megvont "hi
vatalos" elismerés is lépésről lépésre be
következett. A Budapesti Történeti Múze
umban elnyert tudományos osztályveze
tői beosztása mellé helyettes f6igazgatóvá
is kinevez ték, 1975-ben bekövetkezett
nyugdíjazása után pedig tudományos ta
nácsadóként segítette tovább korábbi
munkahelyét. Hivatalos magyar állami ki
tüntetése mellett nemzetközi elismerésére
is sor került: az 1988-askeszthelyi nemzet
közi városcímer konferencia, majd két év
vel később a XIX. nemzetközi heraldikai
és genealogiai kongresszus résztvevői táv
iratban köszöntötték 88. ill. 90. szüle
tésnapján, a Nemzetközi Heraldikai és Ge
nealogiai Konföderáció pedig 1991. évi cá
ceresi ülésén heraldikai tudományos élet
művéért emlékéremrnel tüntette ki. Életevé
gén visszakapta a sztálinista kultúrpolitika
által megvont akadémiai tagságát is.

Kumorovitz Lajos Bemát tudományos
tevékenysége több területen is korszakal
kotó, úttör6 jelentőségű. 1928-ban a leleszi
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konvent oklevéladó működéséről publi
kált bölcsészdoktori értekezésével, majd
ezt követ6en néhány további, Leleszról írt
tanulmányával a középkori hiteles helyek
tevékenységének olyan példamutató, ala
pos feldolgozását nyújtotta, amilyent az
egyes, ő utána vizsgált káptalanok, kon
ven tek történetének magyar és szlovák
kutatói csak követni tudtak, utolérni,
meghaladni azóta sem sikerűlt, Az 1930
as években írt szfragisztikai tanul
mányaival tudományos alapokra helyezte
az addig csak leginkább egy-egy konkrét
pecsét leírásából álló kis cikkekkel szórvá
nyosan művelt magyar pecséttant. Több
mint négy évtizeden át számos tanul
mányában bizonyította, hogya korszerű

középkori diplomatikai és kormányzattör
téneti kutatás elképzelhetetlen alapos pe
cséttani vizsgálatok nélkül, hiszen pl. az
Anjou-kori magyar királyi kancellária
egyes osztályai, irodái csak az általuk
használt különbözö pecsétek segítségével
különíthetók el biztonságosan. A királyi
oklevelekre vonatkozó kutatások mellett
feltárta a korai magyar magánokleveles
gyakorlatot. E kutatásai egyben a magyar
országi írástörténet egyes kérdésköreire is
kihatottak, hiszen a rájuk alapozott "kul
túroptimizmus" révén új megvilágításba
lehetett helyezni a Hajnal István munkás
sága révén a szakmai köztudatba bevéső

dött ún. "írásreakció kora" problematikáját.
Nemkülönben úttörőnek bizonyultak

Kumorovitz kutatásai a vexillológia terű

letén, felölelték a magyar zászló és lobogó
szinte egész történetét. Számos tanul
mányt szentelt kedvelt heraldikai témájá
nak, államcímerünk múltjának is. Mint a
Budapesti Történeti Múzeum munkatársa
figyeimét kiterjesztette a várostörténet
egyes kérdéseinek a tanulmányozására is.
A "tudományos száműzetése" idején
(1953-ban) publikált Veszprémi Regeszták
"párjaként" a fővárosra vonatkozó közép
kori oklevelek egy kötetének a kiadására
is vállalkozott. Az általa művelt fő tudo
mányszakokat mintegy kiegészítették ese
tenkénti tanulmányai a politika- és a mű

velődéstörténet terűletén. És hogy az így,
szinte melléktermékként keletkezett mun
kák is komoly tudományos értékeket hor
doztak, szépen dokumentálja I. Lajos kirá-

lyunk 1375. évi havasalföldi hadjáratár61
és "török" háborújáról publikált cikke,
amelyben a régebbi tudósok generációi ál
tal téves kronológiai rendbe elhelyezett
1370-es években lejátszódott eseménytör
ténet, s benne a török-magyar fegyveres
konfliktus időrendiSégének a problémáit
oldotta meg. Nyugdíjba vonulása sem je
lentette számára a szakmától való eltávo
lodást Nemcsak régi munkahelyét, ottho
nában őt felkereső tanítványait látta el ta
nácsaival, hanem jónéhány tanulmányát
is már nyugdíjasként publikálta. Emellett
csaknem fél évszázaddal korábban meg
írt, de a II. világháború hadi eseményei
miatt a nyomdában csaknem valamennyi
példányában megsemmisült alapvető kö
zépkori szfragisztikai szintézisét bővítette

a saját és tanítványai azóta megszületett
újabb kutatási eredményeivel. E munká
ján csaknem haláláig dolgozott.

Kumorovitz professzor emléke nem
csupán hatalmas tudományos életművé

ben él tovább, hanem a volt gödöllői gím
nazisták emlékezetében és a budapesti
egyetemen előadásait hallgató - azóta
részben már deresed6 hajú - történészek,
levéltárosok tudományos munkásságában
is. Iskolateremtő tudós volt. Az 6 tanítvá
nyainak a sorába lépni egyben egy törté
netírói felfogás vállalását is jelentette és
hosszú évek szívós munkavégzésével járt.
Ó azonban mindenkinek mindíg készség
gel segített. Kedves mondása szerint 6 ál
landóan tanítványai rendelkezésére áll,
még akkor is, ha a Kálvin-téren megy át a
villamossíneken... Azt azonban nem ked
velte, ha valaki ke1l6megalapozottság nél
kül akart tudományos babérokra törni."A
lustakat nem segítem!" - vonta össze
ilyenkor szigorúan a szemöldökét. De kis
neheztelése is csakhamar elpárolgott, s helyt
adott az egész lényéből sugárzó jóindulat
nak és derűnek. Aligha csodálhatjuk. hogy
mindig a legtehetségesebb, legkomolyabb
középkor-kutató jelöltek léptek a követői sa
rába. Es ha az általa kijelölt úton művelni a
tudományt természetszeníen nem is járt a
hivatalos tudománypolitika elismerésével,
tanítványai mégis mindig büszkén vallották
és vallják meg mesterüket!

Bernarde Magister - vale!
BertényiIván
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