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MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON I.
(A-BOR)

Bangha Béla szerkesztette (s részben írta) az
utolsó magyar katolikus lexikont. Azóta annyi
új fejlemény történt a katolikus egyházban, s a
II. Vatikáni zsinat oly mértékben módosította,
gazdagította egyházképünket, gondolkodásun
kat, hogy immár halaszthatatlan feladattá vált
új, a kor színvonalán álló magyar katolikus le
xikon kiadása. Diós István főszerkesztő és Vi
czián István szerkesztő áldozatos buzgólkodása
és fáradságot nem ismerőmunkája eredménye
képp végre kezünkbe vehettük e hatalmas vál
lalkozás első kötetét. (A címszavak megbízható
ságát Gál Ferenc lektori ténykedése garantálja.)

A lexikon íróinak komoly nehézségekkel
kellett megküzdeniük. A történelmi körülmé
nyek miatt hiányoznak a megbízható bibliog
ráfiák és repertóriumok, kevés az igazán pon
tos és hiteles egyházmegyei és rendtörténeti
névtár. Ráadásul nem mindegyik címszó
megírására akadt hivatott, hozzáértő vállal
kozó, így sok esetben a szerkesztőknek kellett
rohamtempóban elkészíteniük e részleteket
is. Am a lexikon első kötetének megjelenése
így is igazi esemény (s reméljük, az lesz a
következő köteteké is). A címszavak általában
pontosak, jól tájékoztatnak, a szerkesztők

egységesítő törekvéseit majdnem mindig si
ker kísérte (kivéve azokban a fejezetekben,
melyek az illető saját közlései; ezek túl rész
letesek, fölösleges aránytalanságokat okoznak).
Külön méltánylást érdemel a címszavak objek
tivitása, a fölösleges értékítéletek elhagyása.

Egyszeri átolvasás után is akad néhány je
les személyiség és intézmény, akiknek és
amelyeknek szerepelniük kellene (legalább a
majdani pótkötetben): Adriányi Gábor, Balas
sa Péter, Bálint Géza (reumatológus), Bartha
Dénes, Biró Lőrinc (OFM), Bogyay Tamás,
Boér Miklós, Boér János, Borbély István S.J.
Borsos Miklós, említést érdemelne a párizsi
Ahogy Lehet folyóirat, Georges Bernanos stb.

A lexikon valóban égető hiányt póto!. Min
den munkatársa és kivált szerkesztői elisme
rést érdemelnek áldozatos munkájukért. Szép
a kiállítása, jól megválogatott illusztrációs
anyaga is. (Szent István Társulat, 1993)

STAHLERVIN

153

A MAGYAR EGYHÁZZENE
BEMUTATKOZÓ SZÁMA

Néhány hete, az adventi időszakban jelent meg
az 1992-ben alakult Magyar Egyházzenei Tár
saság folyóirata, a Magyar Egyházzene első

száma. Az ökumenikus szellemiségű szakmai
folyóirat - a szerkesztők elképzelései szerint
- rendszeresen beszámol majd a hazai egy
házzene és egyházzenészek gondjairól és ered
ményeiről, de emellett tudományos igényű ta
nulmányokat, történeti tárgyú írásokat és do
kumentumokat is közöl.

A decemberi első számban a Beköszöntő után
Szent Ágoston egyik zsoltár-magyarázata ol
vasható. Az esszék. értekezések sorában Fe
renczi Ilona az Erdélyi Fejedelemség liturgia
egységesítő törekvéseit, Pásztor János a refor
mátus istentisztelet 16. századi történetét, Job
bágy István a magyarországi baptista gyüleke
zeti és kóruséneklés múltját, Karasszon Dezső

pedig a diészisz nélküli zsoltáréneklés kérdés
körét vizsgálja. Unnepekhez kapcsolódik Berki
Feriz és Raj Tamás írasa (Karácsonyvárás az Ort
hodox Egy/lázban, illetve Hanuka - egy ünnep tör
ténete). Altalánosabb egyházzenei témákkal
foglalkozik Philipp Harnoncourt. Dobszay
László és Török József tanulmánya.

Akifejezetten zenetudományi jellegű írá
soknak szentelt Caelestis Harmonia rovatban
Szendrei' Janka az alleluja történetét tárja fel,
míg az orgonaépítés múltjával és jelenével fog
lalkozó Laudes Organi sorozatban ezúttal a
nagykőrösi református templom orgonájáról és
a magyarországi műemlék orgonák védelmé
rpl esik szó. A Pro Memoria rovatban Gupcsó
Agnes a Monarchia egyik ismert egyházzené
sze, a "katolikus-evangélikus" J.L. Bella életút
ját ismerteti, születésének 150. évfordulóján. Az
aktualitásokat és a tervek szerinti interjúkat is
tartalmazó Korképben ez alkalommal Tardy
László, Máté János és Trajtler Gábor írása ol
vasható, a katolikus, a református és az evan
gélikus egyházzenész közelmúltbeli és jelenle
gi helyzetéről

A szerkesztők állandó dokumentum- és bib
liográfia-rovatot is terveznek: a decemberi
szám dokumentum formájában közli az
egyházzene-oktatás követelményrendszerét,
valamint a műemléki és muzeális értékű orgo
nák megőrzésének és használatának irányel
veit; bibliográfiaként pedi9 a Theológiai Szem
le egyházzenei tárgyú írasainak jegyzékét. A



Magyar Egyházzene megemlékezik a közelmúlt
ban elhunyt Bárdos Komélról, a magyar zene
történet és egyházzene kimagasló kutatójáról is.

Az Egyházzenei Társaság szép kivitelű, igé
nyes lapja valóban hézagpótló szerepet tölt be
a magyarországi folyóiratok sorában, s csak re
mélni lehet, hogy hosszú távon is jelentős té
nyezője lesz az egyházák és a zenésztársada
lom szellemi életének.

RETKES ATTILA

UNIÓFESZTIVÁL II.

Az Európai Színházak Uniója második, Buda
pesten tartott fesztiváljának nyitódarabjáról, a
Royal Shakespeare Company - Adriane Noble
rendezte - Téli regéjéről már esett szó, Hogy
szándékkal nyitódarabnak szánta-e valaki a
fesztivál rendezői közül, vagy egyeztetési, eset
leg más okokból egyszerűen csak az elejére ke
rült - végül nem számít. Tény viszont, hogy
az őszidőn rendezett esemény részvevőit - ha
metaforikusan is - téli szelek borzongatták,
süvöltözték körül.

Goldoni velencei terecskéjét hóval fedi be
Giorgio Strehler a milánói Piccolo Teatro elő

adásában, ám a gyémántszépségú, hidegen
szikrázó színpadi mű szereplői ingujjban sem
dideregnek: a hó a lelkükből hull. Ibsen 
Michel Piccoli formálta - John Gabriel Bork
manja a párizsi Odeon előadásábandermedt
lelkű figura, akit a tetten ért csalás szégyene
kényszerített jeges álomba zuhanni - elsor
vasztva valódi vágyait és érzelmeit. Nehéz
előadás Luc Bondyé, nehéz elfogadni, nehéz
megszeretni - ám ha sikerül, fölfedezhetők

benne a dermesztő valóság apró tüzei. Klaus
Pohl Die schöne Fremdéjében egy német-zsidó
származású amerikai nőt semmisít meg a né
met kisváros idegengyűlölete. (A megsemmi
sítésen - ellentétben a darab másik idegen
iével, akit fizikai valójában is megsemmisíte
nek - itt a végső megaláztatásba kény
szerített ember egyéniségének megsemmisí
téséről van szó.) S bár a kisváros németjei az
áporodott nacionalizmus langymelegében
lenge nyári öltözékben pompáznak, a gro
teszk környezetben itt is, ott is föltűnik egy
kopottas karácsonyfa, a maga teljes jelkép
rendszeréveI hangsúlyozva azt a föloldhatat
lan ellentétet, amely egy "fennen hirdetett"
eszmerendszer s annak eltorzított napi gya
korlata között feszül.

Hidegedik az idő az Ingmar Bergman ren
dezte Sade márkiné című előadásban is, amely
az izzó bűn és a hidegen számító hűség össze-

154

csapása anélkül, hogy bármelyik is győzedel

meskedne. Hófödte réseken tűnnek el a szent
pétervári Drámai Kisszínház Gaudeamus című

produkciójának csetlő-botló civilruhásai, hogy
pár másodperccel később a szovjet hadsereg
kopaszra borotvált, egyéniségsorvasztott újon
cai másszanak vissza csizmában és pufajkában.
A fesztivál le9,sikeresebb, legforróbban ünne
pelt előadásaban az alantas létbe kény
szerítettek, a valóság elől menekülők ürügyet
kereső gyűlölködése teszi téliesen lakhatatlan
ná a maradék életteret. A szentpéterváriak fáj
dalmas öniróniája nem oldja a feszültséget, de
még szorítóbbá teszi. Ahogyan hasonló törté
nik a romániai Bulandra Színház Goldonijában
vagy a budapesti Katona József Kamrájának a
fesztivál programján szereplő előadásaiban

(Akárki, Önbizalom, MüIIer táncosai. stb.)
De bármennyire is elbűvölte a krónikást

az eseménysorozat mámora, kénytelen
megállapítani, hogy a színház hangja - a
kor vagy a maga hibája folytán -, szóljon
mégolyelszántan is, a mindennapok zson
gásában mindegyre elhalkul. Jó lenne figyel
ni olykor a halkszavúakra - a télben, amely
Európa fölött sűrűsödik.

KÁLLAI KATALIN

A MÉRLEG 1993. 3. SZÁMÁRÓL

A folyóiratok sajátossága, hogy miként párhu
zamos természeti jelenségük, úgy ők is sodrás
sal rendelkeznek, és többé-kevésbé körülhatá
rolható mederben törekednek végcéljuk felé. A
Mérleg című folyóirat hosszú évtizedeken ke
resztül csak búvópatakként jutott el hazánkba,
ám mind akkori, mind pedig jelenlegi formájá
ban ugyanazon elvek alapján törekszik a ko
runknak és az Evangélium szellemének jobban
megfelelő egyház megteremtésére.

A folyóirat legutóbbi száma két fő téma kö
rül kanyarog: az ökumenét és a gazdaságot te
szi vizsgálata tárgyává. Az elsővel kapcsolat
ban Órsy László cikke hat a felismerés meg
döbbentő erejével, aki szerint az egyházak kö
zötti egység feltétele azok megtérése. A promi
nens szerző szerint a római katolikus egyház a
II. Vatikáni zsinattal a megtérés intenzív szaka
szába lépett, ám ezek után e folyamat észreve
hetően lelassult. Egy "demokratikusabb" egy
ház esélyeit latolgatja J. H. Provost. a Concili
um folyóirat egyházrendi osztályának vezetője,

s kiutat keres az egyházi struktúráktól egyre
inkább elidegenedő hívek problémáira.

A gazdaság és a vallás viszonyát igyekszik
megvilágítani a szociális piacgazdaság esélyeit



latolgatva Közép-Európában F. J. Stegmann, a
Siimmen der Zeit című folyóirat szerzője. Robert
Spaemann pedig a vasárnap védelmében emel
szót a teológia eszközeivel, hogy megvédje an
nak vallási, misztikus értelmét a gazdasági túl
kapásokkal szemben. A vallás és a vállalkozás,
a hit és a profit összeegyeztethetőségének lehe
tőségeiről vall a francia autóalkatrész-gyártó
Valeo-csoport egyik vezető mérnöke.

A folyóirat szerkesztőinek elgondolását di
cséri, hogy egyszerre beszélnek az egyházak
legbelsőbb és a tőlük látszatra legtávolabb eső

gazdasági kérdésekről - ily módon könnyeb
ben eszünkbe jut, hogy az összekötő kapocs kö
zöttük az ember, akiért nemcsak a gazdaság,
hanem az egyházak is vannak.

KISS SZEMÁN RÓBERT

MARTON ÉVA HANGVERSENYE
CD-VÁLTOZATBAN

A CD-korszak kezdete, vagyis a nyolcvanas
évek közepe óta világszerte egyre gyakrabban
jelennek meg hanglemezen világhírű előadó

művészek koncertfelvételei. Az archív, nem rit
kán 40-50 évvel ezelőtti felvételeket tartalmazó
sorozatok leggyakrabban egy-egy karmester,
vagy hangszeres szólista személyére kon
centrálnak, a közelmúlt hangversenyiből vi
szont többnyire ária- és dalesteket, neves ope
raénekesek produkcióit játszák át lemezre.
, A közelmúltban látott napvilágot Marton
Eva 1988. szeptember 3-án, a Budapesti Kong
resszusi Központban rendezett áriaestjének
CD-változata. A felvételen ismét megcsodálhat
juk Marton Éva hangjának hihetetlen gazdag
ságát, sokoldalúságát, hangképzésének tökéle
tességét, expresszív, érzelemgazdag előadás

módját. A Verdi-operák (Aida, Álarmsbál, Don
Carios) áriáiból áradó igazi romantikus szenve
dély,a Puccini-részletek (a ManonLescaui és a Tos
ca áriái) könnyed eleganciája és érzékenysége
egyaránt magávalragadó. A koncert műsorán né
hány ritkábban hallható részlet, így Amilcare
Ponchielli egyetlen közismert operája, a Gioconda;
az elsősorban Verdi librettistájaként ismert, de ze
neszerzőként is figyelemreméltó Arrigo Boito
műve, a Mefistofe1e; valamint Alfredo Catalani al
kotása, a La Vally egy-egy áriája is helyet kapott.

A Magyar Allami Hangversenyzenekar az
Amerikában élő karmester, Julius Rudel irányí
tásával mindvégig Marton Éva méltó partneré
nek bizonyult. A világos, egységes vonóshang
zás, a dinamikai árnyalatok széles skálája jel
lemzi a zenekar játékát az áriák kíséretében
éppúgy, mint az önálló számok - nyitányok és
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intermezzók - megszólaltatásakor. Külön di
cséretet érdemel az együttes az operairodalom
szinte teljesen ismeretlen gyöngyszemei, Wolf
Ferrari: A madonna ékszerei, és Mascagni: L'ami
co Fritz című operái közjátékainak műsorra tű

zéséért. Sajnálatos viszont, hogy a koncert nyi
tószáma, A végzet hatalma előjátéka a CD-n
terjedelmi okokból nem szerepelhet.

A felvétel a nézőtéri zajok és taps révén
megőrizte az előadás koncert-jellegét, ugyan
akkor a kifogástalan technikai minőség mégin
kább kiemeli Marton Éva és az Allami Hang
versenyzenekar elsőrangú teljesítményét.
tHungaroton, 1993)

RETKES ATTILA

KERESZTYÉN BIBLIAI LEXIKON

1931-ben jelent meg utoljára református
bibliai lexikon, Czeglédy Sándor, Kamar Ist
ván és Kállay Kálmán fordításában, s 1984
ben határozta el a Református Egyház Zsina
tának elnöksége új írását és kiadását. Első kö
tete, mely A-tól J-ig tartalmazza a címszava
kat, most jelent meg Bartha Tibor szerkeszté
sében. Nemcsak a vállalkozás nagysága je
lenthetett nagy kihívást a szerkesztő és a
címszavak írói számára, hanem a hatalmasra
növekedett ismeretanyag is, melyet kellő

rendszerezéssel és ökonómiával lehet csak
röviden, közérthetően és megbízhatóan fel
dolgozni. Elismerésre méltó, hogy a Keresz
tyén bibliai lexikon címszavait kizárólag ma
gyar szerzők írták, holott manapság, épp az
előbb jelzett okok miatt, általában a legsike
rültebb lexikonok fordításait adják ki.

A lexikon írói és szerkesztője nemcsak egy
ilyen jellegű munka szokásos célját, tehát az is
mereteknek a kor színvonalán álló leírását és
rendszerezését igyekeztek megvalósítani, ha
nem arra is törekedtek, hogy minden rendű és
rangú olvasóval megismertessék és megked
veltessék a Bibliát. Természetesen egy ilyen
hatalmas munka - kivált ha némelyik mun
katársa .menet közben" kedvét veszti -, nem
lehet egységesen magas színvonalú, ám elis
meréssel állapíthaljuk meg, hogy a mű megfelel
rendeltetésének, megbízható, pontos kalauza az
olvasának, némelyik részlete pedig rendkívül ér
dekes és tanulságos (példaképp említhetjük az
"állatok", a "bölcs" és az "esszénusok" círnsza
vakat). Bár bizonyos értelmezései nem elégítik ki
a katolikus olvasót, a lexikon mindenki számára
hasznos információkat ad, érdemes, színvonalas
vállalkozás. (Kálvin Kiadó, 1993)

STAHLERVIN



TÖRÖK ENDRE:
SZEMFÉNYVESZTÉSEK KORA

Pénteken a déli órákban elcsendesül a buda
pesti bölcsészkar épülete. Ilyenkor már nem
szoktak órát tartani, a diákok hazamennek, so
kan vidékiek, hazautaznak otthonukba. Dél
után a harmadik emelet folyosóján mégis sietős

léptek kopogása hallatszik. Lányok, fiúk, ki
sebb csoportok Török Endre professzor szobája
felé tartanak. Török Endre már évek óta nyug
állományban van, de régebbi és újabb hallgatói
ragaszkodnak hozzá, a szeretet, mely lényéből

árad, visszasugárzik reá. Évtizedek óta a kar
legnagyobb hatású tanárai közé tartozik: egyé
nisége és világnézete érzékelhető hatást fejt ki
az újabb és újabb nemzedékekre. Országos fó
romokon alig szerepel, keveset ír, ritkán szólal
meg: mégis jelen van. Jelenlévő tudós. Jelen van
a gondolatok formálásánál, születésénél.

Ritka alkalom, hogy önálló könyvvel je
lentkezik. Most tanulmánykötetet adott köz
re: 1979-től a legutóbbi hónapokig írott esz
széiből, tanulmányaiból állított össze egy
gyűjteményt. Tudományos munkájának kö
zéppontjában kezdettől a klasszikus orosz
irodalom állt. A Goethe, Tolsztoj és Doszto
jevszkij világszemléletéről szóló írása, mely a
kötet élén áll - és először a Nagyvilág ha
sábjain jelent meg önállóan -, Tolsztojról
írott könyvének (1979) egyik fejezetét alkotta.
A nagyorosz prózában fölvetődöttbölcseleti
kérdések vezették el később az orosz filozó
fiai gondolkodás elsüllyedt-elsüllyesztett ára
maihoz, Szolovjov, Merezskovszkíj, Sesztov,
Bergyajev és a többiek munkáihoz. Az ő írá
saikból készített szemelvényes válogatást a
Vigilia könyvsorozata számára 1988-ban.

A mostani kötet gondolatai között is elő

térben áll az erkölcskereső és hitkereső

orosz hagyomány, de a könyvnek van egy je
lentős nyugati holdudvara is, mely Szent
Agostontól Rousseau-ig és Kierkegaard-tól
Hamvas Béláig terjed. A tanulmányok mélyá
ramát az ember erkölcsi felelőssége alkotja, s
evvel szoros kapcsolatban vetődik föl benne
az etikai stádiumnál is mélyebb és átfogobb
érvényű kérdés, a hit kérdése.

E recenzió szerzője úgy gondolja, hogy
ma, amikor fel-fellobannak Európa szellemi
égboltján a politikai irracionalizmus vesze
delmes lángjai, talán nagyobb figyelemel kel
lene tanulmányozni Aquinói Szent Tamás
örökségét, századunkból pedig Teilhard de
Chardint, Mounier-t, Karl Rahnert, mint az
orosz misztikusokat és egzisztencialistákat
vagy éppen Hamvast. Ma inkább azokra van
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szükség, akik nem vetik el szcientifizmus CÍ
mén az egész tudományt és civilizációt, akik
nem vonják kétségbe a társadalmi élet síkján
az értelem szerepét, s akik az egyház szünte
len megújulását, korszerű jelenlétét pártolják.
Az ebből fakadó elvi különbség ellenére a re
cenzenst a legnagyob tisztelettel tölti el a
könyv szerzőjének tiszta szándéka és magas
rendű szelleme. Török Endre a katolikus hu
manizmus körvonalait keresi, és olvasmá
nyaiból azt emli ki, ami nehéz időkben is an
nak irányába mutathat. [ól látja a fanatizmus,
az elfogultság és előítélet gátló tényezőit, me
lyek társadalmi és politikai oldalról a katoli
cizmus érvényesülése előtt tornyosulnak.
"Az emberi nem - írja a kötet címadó esz
széjében - mint sokszerűségébenegységes
teremtettség azért kapta Istentől a Földet,
hogy a létezés jogát igazolja. Viszont a fana
tizmus számára nem a létezés, hanem az
ideológia az érték. (...) A fanatizmusok társa
dalmában egy intellektuális romlottság, a
kollektív gondolat kényszere működik, fel
függesztve az érvényes, az autentikus ember
létjogát. aki önmagához mint romlatlan isteni
képmáshoz szeretne hasonlítani." (Liget,
1993)

KENYERES ZOLTÁN

A KÖZGAZDASÁGTAN
TÁRSADALMI ÉS ETIKAI VETÜLETEI

Az Igazsá~osság és Béke Pápai Tanácsa 1990 .
novemberében, a Vatikánvárosban megrende
zett nemzetközi közgazdász tanácskozás tanul
mányait tartalmazza e kötet.

A két szerkesztő - Kindler József és Zsol
nai László - neve önmagában is elegendő

biztosítékul szolgál arra nézve, hogy e
könyvben fontos, de a jelenlegi gondolkodá
sunk számára újszerű, szokatlan eszmékről

lesz szó.
A pápa az egyház társadalmi tanításának

interdiszciplináris megalapozása érdekében
a világ legkiválóbb közgazdász teoretikusait
kérte fel, hogy adjanak választ a közgazda
ságtudomány elvi alapjait és napi gondjait
érintő, a pápai tanács által feltett kérdésekre.
Ezekben a kérdésekben tükröződnek azok a
kételyek, amelyek a jelenleg uralkodó társa
dalmi paradigmákkal kapcsolatban, a sze
génység vagy az ökológiai válság kapcsán
etikai megfontolásokból megfogalmazódnak.

A hagyományos nyugati erkölcsi alapel
vek, mint az önérdek beteljesítésének racio
nalitása, a haszonelvűség és a kanti: "erköl-



csős, amit mindenki más is tenne hasonló kö
rülmények között", alkalmatlanok a mai kö
rülmények között arra, hogy cselekedeteinket
vezéreljék. Ennek felismerése tükröződik a
megkérdezett közgazdászok válaszaiban,
akik nagyrészt az uralkodó közgazdasági is
kolák képviselői, és csak elvétve találunk kö
zöttük alternatív gondolkodókat. Ezért is kü
lönös jelentőségű, hogy mindegyikük elisme
ri az "etikai és vallási kötelezettségek" fon
tosságát a gazdasági döntésekben. Igen izgal
mas összevetni a lengyel sokkterápia szellemi
atyjának, Jeffrey D. Sachsnak a nézeteit pél
dául a német Horst Siebert gondolataival, aki
a szociális piacgazdaságnak az egyéni sza
badságot és a méltányosságot egyaránt figye
lembe vevő modellje mellett érvel.

A szerzők üzenete Közép-Eurépa népei
számára különösen fontos. Megtanulhatjuk
belőle, hogya gazdasági átmenet időszaká

ban a szabadság könnyen szabadosságba
csaphat, ami alááshatja társadalmunk amúgy
is korhadt erkölcsét. A nyitott szemű olvasó
felfedezheti Amartya Sen finom üzenetét,
amit a piaci eufória, a privatizáció gyorsítása
és a hatékonyság bálványozása közben jó
volna, ha a politikacsinálók is észrevennének,
miszerint: "A fejlődő országokban az igazi
probléma a redukált élet, s nem annyira az
alacsony jövedelem, még akkor is, ha ez utób
bi hozzájárul az előbbihez." (Egyháifórum,
1993)

KEREKES SANDOR

SHAKESPEARE: TÉLI REGE

A Royal Shakespeare Company Shakespeare-je
volt a nyitóelőadás az Európai Színházak Uni
ójának második, budapesti fesztiválján. A jogo
san eltúlzott várakozás és a csalódástól való
permanens félelem hatotta át az avoni hattyú
filozofikus id6történetének első részét, a fölkor
bácsolódott féltékenységből sarjadó, szer
teágazó tragédia hideg szenvedéllyel előadott

índítőképeit, a szicíliai uralkodó, Leontes föl
horgadó gyanúját felesége és legjobb barátja el
len, a barát elüldőzését, a jó királyné perbe fo
gását, a börtönben született királyi utód, Perdi
ta "elveszítését". Ez a mértéktartó polgári szen
vedéllyel előadott Shakespeare lenne a mérték?
- tanakodhatott a világ színházi ügyeiben
nem teljesen jártas jelenlévő. hogy aztán egy
hosszúra nyúlt szünet után (amely talán az Idő

múlását is hivatott volt jelezni, a történetben el
telt tizenhat esztendőt) az RSC vadítóan izgal
mas fölfogásban játssza tovább a Téli regét, Per-
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dita nevelőapjának pásztorkunyhója mellé
odatelepítve a vidéki Angliát, az invenciózus
rendező, Adrian Noble, csöppet sem tekin
télyelvű megfogalmazásában. Vidéki népek
együgyű pásztorünnepét varázsolta - tele
bumfordi gaggel - az ellenséggé vált szicíliai
és bohémiai uralkodó egymásra talált gyer
mekeinek szerelme köré, fiúért vetélkedő tarka
ruhás fejőlányokat, enyveskezű,nagyszájú csa
lót, ünnepi térdnadrágban feszítő falusi férfiné
pet, virágfüzéres, debilis népünnepélyt. De a
történet befejező részében sem kíméli honfitár
sait a rendező. A szicíliai királyságban kemény
kalapos angol polgárok tartják a fejük fölé az
obligát esőben az obligát esernyöt, s a szeren
cséjét maga kovácsolta pásztor is híres angol
áruházak vadonatúj nejlonszatyraiban viszi ha
za "szerencséjét". S ha valakinek ezek után ké
telye támadna, hogy a nagybetűs Idővel pima
szul játszadozó előadás után Shakespeare-től

idegen érzelmek szorongatiák a nézőt, az meg
nyugodhat. A nézőteret hatalmába kerítő hul
lámzó szenvedély fojtó érzésében a szatírjáték
frivol képeivel együtt ott kavarog a tragédia
sötét erdeje is. A szoborlétből életre kelt búsko
mor királyné, a rég halott gyermek trónörökös,
a részvétlen Idő kegyelme, az egymástól elsza
kadtak "rosszkedvének tele", ez az egész fáj
dalmas téli rege. Az Unió fesztiváljának továb
bi előadásaira még visszatérünk.

KALLAI KATALIN

ETIKA A GAZDASÁGBAN
(SZERK. KINDLER JÓZSEF
ÉS ZSOLNAI LÁSZLÓ)

A szerkesztők Etika a gazdaságban című kötete
tematikus válogatás: tizenegy tanulmánya és a
szerkesztők bevezetője meggyőzően bizonyítja
a társadalmi paradigmaváltás szükségességét.
Noha a kötet talán legfontosabb tanul
mányában Amitai Etzioni csak a neoklasszikus
közgazdasági paradigma kiegészítésének
szükségességéről beszél, valójában többről van
szó. A hagyományos közgazdasági gondolko
dásban uralkodó énközpontú és hedonisztikus
alapkoncepció. miszerint az emberek cselekvé
sét saját igényeik, saját érdekeik, saját nyeresé
geik motiválják, felülvizsgálatra szorul.

Kenneth E. Boulding tanulmánya a köz
gazdaságtudományt mint erkölcstant vizs
gálva meggyőzőenbizonyítja, hogy az ember
a közgazdasági gondolkodásnak is hasznát
veheti erkölcsi ítéletei megalkotásában.

Amennyiben a fentiek alapján úgy tűnne,

hogya tanulmányok a gyakorlat számára



nem szolgálnak hasznos ismeretekkel, a két
kedőket bizonyára meggyőzi Edward Free
man, K.E.Goodpaster, J.B.Matthews, Peter
Pruzan vagy Ole Thyssen tanulmánya. Figye
lemre érdemesek a bevezető gondolatai: "A
modem nagyvállalatok szinte kezükben tart
ják a társadalom nagyobbik részét. Hatalmas
károkat okozhatnak az általuk érintett emberi
közösségeknek, más szervezeteknek és a ter
mészeti környezetnek egyaránt. A jog és a po
litika eszközei végesek velük szemben, a mo
dern vállalatok döntéshozatalának etizálását
kellene elősegítenünk és támogatnunk." (Ke
raban, 1993)

KEREKES SÁNDOR

JUHÁS~ ERZSÉ~ET:
ESTI FOLJEGYZESEK

A novellista és regényíróként ismert Juhász Er
zsébet (Fényben fény, sötétben sötét, 1975; Homo
rítás, 1980; Gyöngyhaláswk, 1984; Műkedvelők,

19985; Senki sehol soha, 1992) "egy évad a balká
ni pokolból" témájára született följegyzéseit tar
talmazó kötetében camus-i lázadóként nyilat
kozik meg: miközben számot ad a mindenna
pok égetően-véresenidőszerű kisebbségi való
ságáról, nem akar, s nem is tehet mást, mint
megbizonyosodni a "sors kérlelhetetlenségéről,

anélkül, hogy beletörődne", Tisztán lát, tudo
másul vesz, reagál a maga módján - Írással-,
egyebet azonban nem tehet. Ez sem semmi. Ti
pikus értelmiségi attitűd, amely az iroda
lomhoz fordul, hogy eltaláljon önmagához.
Professzionátus olvasó és gondolkodó Író-értel
miségi, aki lázasan keres "valami összegező ér
vényűt", ami reményt nyújthat. Irodalomra, 01
vasmányaira való hivatkozása félreérthetetle
nül analogizálnak azzal a valósággal, amely őt

közrefogja, de ezt a megfelelést Juhász Erzsébet
sohasem bagatellizálja, egyszerűsíti le a tény
szerű azonosság szintjére, nem keres megoldás
recepteket. Számára az irodalom önmagunk
megismerésének és a világban történő tájék
zódásunk a nagy lehetősége.Olyan, mint hívő
nek a Szentírás tanítása, felismerést nyújt s erőt

ád, gondolatokat ébreszt, közérzetet erősít. Re
ményt ad.

A felismerés, az öntudatosulás mellett Ju
hász Erzsébet följegyzései a remény reményé
ben születtek. A remény az egyik pólusa an
nak a drámai ívnek, amely egy nyomasztó
léthelyzet és ennek elviselhetőségére tett kí
sérlet között feszülve jön létre, s amelynek
másik pólusa az adott valóság (háború, gyű

lölet, hazátlanság, bizonytalanság, kiszolgál-
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tatottság, veszélyeztetettség). S ahogy esszé
be hajló publicisztikájának kulcsfogalma a
remény, még ha tudatában is van - mint
Füst Milán Adventje példázza -, hogy betel
jesedésére elenyésző a lehetőség, ugyanúgy
leggyakoribb szóformája a -hatatlanul, -he
tetlenül végződő állapothatározó, amely
egyesíti magában a feltételezettséget és az at
tól való megfosztottságot is.

Gyakran veti fel a közép-európaiság ki
sebbségi magyar vonatkozású értelmezésé
nek kérdését. Ez utóbbi kapcsán mondja ki a
leglényegesebbet: "Az irodalmi műnek

egyetlen igazi küldetése van, az, hogy a ma
ga öntörvényű szabályai szerint minél maga
sabb esztétikai színvonalat érjen el."

A vajdasági magyar közírásban az idősze

rű események hatására megnőtt a irodalmi
publicisztika kategóriájába sorolható szöye
gek száma; rangja, értéke van ezeknek az írá
soknak, s közöttük Juhász Erzsébet följegyzé
seit megkülönböztetett hely illeti meg: látnak
és láttatnak, tájékozódnak és eligazítanak.
(Forum-Jugoszláv Magyar Művelődési Társa
ság, 1993)

GEROLD LÁSZLÓ

SÍK SÁNDOR:
A SZERETET BREVIÁRIUMA

Bizonyos esetekben a korszellemről is elárul
egyet-mást egy könyv fogadtatása. Az a tény,
hogy Sík Sándor breviáriumát harmadszor is
kiadta a Szent István Társulat és az Orpheusz
- gyönyörű kivitelben -, annak bizonysága,
hogy a szeretet eszményét gyakran meghazud
toló korunknak mekkora az igénye a tiszta,
igaz, magasabb életeszmények meglétét bizo
nyító szóra. Majdnem akkora, mint amikor lá
zas gyorsasággal elkészült az antológia első ki
adása: a világháború befejezése után, ernberte
lenségek szörnyű emlékeitől nyomasztott
években. Akkor is, most is széles olvasórétegek
várakozását elégíti ki e könyv, s egyben annak
is reményét adja, hogy a sokszor szinte végze
tesen megcsúfolt szeretet - amint Paul Clau
del írta - "erősebb mindennél".

Az olvasó hiába keresne e válogatásban
forrásjegyzéket vagy egyéb eligazítókat,
amelyekből megtudhatná, pontosan honnan
valók, kinek a fordításában készültek e szö
vegrészek. A filológiai hiányokért azonban
bőséges kárpótlást talál a szövegekben, ame
lyeket egy a világirodaimat nagyszerűen is
merő tudós, egyszersmind a huszadik száza
di magyar lelkiség egyik legnagyobb mestere



válogatott (s nyilván tekintélyes részüket ő

maga tolmácsolta).
Ma is merészség volna azt állítani, hogy

részleteiben ismerjük Sík Sándor működését.

Lényegéről és szelleméről azonban szinte
mindent elárul az' a tény, hogy a szeretet
gyógyszerével igyekezett orvosolni kora sú
lyos betegségeit, s szinte párhuzamosan ezzel
egy Mária-antológia összeállításán fárado
zott, jelezve, hol találhatunk magunknak iga
zi pártfogót.

STAHLERVIN

SZŐKE GYULA:
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY

Dicső királyunk, László, szentté avatásának
800. évfordulója alkalmára megjelent könyvek
között fontos hely illeti meg SzőkeGyula győri

kanonok kötetét, aki napi szentmiséit a Szent
László herma előtt mutatja be. Papi életét már
50 éve gazdagítja, határozza meg a Szent László
iránti tisztelet és szeretet.

Ez a könyv tehát üzenet, nem memoire. A
szent király tárgyilagos történelmi portréjá
nak és a halála óta eltelt 900 év töretlen tisz
teletének hiteles tényeken alapuló, szűkszavú
bemutatásával azonban mélyen megrendíti
az olvasót. A sorokból sugárzik az átélés ere
je. A kötet végére érve bennünk is megszüle
tik és megerősödik László királynak "ércnél
maradandóbb", vagyis egyéniségünkké vált
alakja: a Haza Atlétája és az Erények Hőse.

A szerző ezt a célját szerényen úgy fogal
mazza meg, hogy "pislogó mécsest kíván gyúj
tani Szent Lászlónak a minden magyarban élő

emléke előtt." Ezt szolgálja a tömör szöveg és
a 98 mélynyomású színes kép, amelyek 900
éves Szent László tiszteletünk legszebb bizony
ságait mutatják be: ünnepélyes székes
egyházakat és kis falusi templomokat, pompás
szobrokat a közterekről és az oltárokról, moza
ikokat, monumentális oltárképeket és remek
művű kódex miniatúrákat, ékes ötvösműveket,

királyi pecséteket, régi és legújabb kori pénze
ket, címereket sőt postai bélyegeket. A 98 mű

vészi ábrázolás 98 jellemkép. Valamennyi - és
az itt nem említett több száz Szent László ábrá
zolás - nemzeti kultúránk féltve őrzött kincsei.
Az expresszív erejű megfogalmazások egyértel
művé teszik számunkra, hogy nem legenda,
nem jámbor képzelet ihlette mesterüket, hanem
a Szent Király hiteles személyisége.

A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy a kül
földön élő magyarságnak is eszményképe volt
Szent László a történelem folyamán: az Anjouk
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nápolyi udvarában a 13-14. században éppen
úgy, mint a bécsi és a bolognai egyetemen
tanuló diákok vagy a 20. századi emigráció
számára.

S nem véletlenül jelenik meg a kötetben
Szent László lányának, Piroskának, a szent
ként tisztelt bizánci császárnénak, Eirénének
mozaikkéfe a Hagia Sophia egykori székes
egyházbó . Korunk ökumenikus törekvései
ben is példa László király, aki közvetlenül a
keleti egyházszakadás után a Béke hírnöke
ként küldte lányát Bizáncba.

Hazánk igazi békéjét is fogja segíteni
Szent László tisztelete, amint ezt a kötetben
Tempfli József nagyváradi megyéspüspök el

. őszava jelzi. (Szent László Alapítvány, 1993)

PROKOPP MÁRIA

GRENDEL LAJOS:
AZ ONIRIZMUS TRÉFÁl

A korforduló emberei elevenednek meg a
szlovákiai magyar író új elbeszéléskötetében.
Egy régen rozsdásodó szerkezet vasalkatré
szeihez hasonlóan összeoxidálódott család
pillanatok alatt darabokra hull a pozsonyi vi
rágkiállításon, mert vidéki életük fedezéké
ből előlépve a családtagok a viszonylagosság
kavargó sokadalmába kerülnek, összezsugo
rodnak, eltévednek. Egy életével, pályájával
elégedett, nyaralásra összecsomagolt karika
turista indulás előtt párbajra hívja ki egykori
osztálytársát, leánya elcsábítóját, s a duellum
villámfényénél ébred rá önnön kissze
rűségére. A pártügyekben utazgató újdonsült
ügynök, végzetes romantikától hajtva, egy éj
szakát tölt szülővárosában, hol családját haj
dan átok sújtotta, egyedül hazavezető mun
katársa pedig ezalatt halálos balesetet szen
ved. Mielőtt hősünk eldönthetné, túlélő-e,

avagy éppen gyilkos, kézhez kapja a kőzép

kori átokszerző boszorkány telefonüzenetét.
Az események reális építményének eresztéke
in lassan beszivárgó irreális fényben a grendeli
szereplők kénytelenek végül szembefordulni
önmaguk tükörképével. Egy másik elbeszélés
furcsa, vegyes, sokféle karakterű baráti társasá
got mutat be, akik a múlt rendszer idején afféle
passzív rezisztenciaként egy erdei turistaház
ban töltöttek néhány hetet, kilépve a hamisnak
ítélt társadalmi kötelékek közül, mintegy saját
államot alapítva, indián hittel ellen tüzet gyújt
va e félreeső szögletben. A rendszerváltás után
a kis csoport szétszóródott, tagjai zavartan ta
lálkoznak néha össze. "Csak a bezárt embemek
vannak barátai" - vonja le a tanulságot a szer-



ző, Nemcsak az ember és önnön élete közötti
meghasonlásról szólnak, tehát a ~?~.el~ák, a
könyv világa az ember es ember kozotti, sza
kadékony és esetleges szándékok, kapcsola
tok őserdeje. Marionettszínpad, ahol a ?ábuk
irányító szálait valaki egyszerre :.I:~gedI" s ~
összekuszálódott, egymashoz kötöző cernak
gúzsában a figurák megpróbálnak önálló
életre kelni.

LACKFI /ANOS

VADERNA JÓZSEF: ÉJFÉLI IGE

Vívni, vívódni: egy töröl fakad e két szavunk,
de egyik inkább a test, ~ másik. a ?ze~le~ via
dalára utal. Mással csatazik, aki VIV, es onma
gávaI vív, aki vívódik. E két ige végletei közé
fogta be az 1975 és 1992 közötti esztendők vá
logatott termését felölelő kötetét Vaderna Jó
zsef. S Éjféli ige lett a könyvcím, jelezve, hogy ~
sötétség kútjának mélyén érzi ~nmagát az, aki
ebben az öt ciklusban megszolal. Esztergom
szülötte a negyvenkét éves költő, szinte termé
szetes tehát, hogy bajvívó vershősét, poéta-el
ődjét az esztergomi vár falai alatt halált keres~,
átlőtt combú Balassi Bálintban lelte meg, a VI
vódás mintaképe épedig az előhegyi remete, a
házába visszahúzódó nagybeteg gazda: a me
ditáló Babits Mihály. E nagyon is eltérő, ám
együtt oly markáns kettős tradíció - más ihle
tésekkel, modernebb példákkal ötvöződve - a
szeszélyes rímképletű vagy rímtelen, dalszerű

vagy rapszódiaszerű költeményeket hívta elő

Vaderna József tollán. "Jó volt Bálintkodnom a
nőkkel / s kardom hegyéről ennem" - vallja
egyfelŐl; "A torokban / nő az idő daganat~" 
suttogja a szomszédos lapon. Olykor, sajnos,
mindkét mesterénél bőbeszédűbb, néha túlépí
ti, túlbonyolítja a verset; de a sorok kisformáit,
meg a nagy egészet, a gyűjteményes kötetet de
rekasan kirnunkálta.

Esztergom persze a Bazilika is. Ez az első cik
lus címe, és Vigilia az utolsóé. Föltűn~ ebben a"f
épp-negyvenes nemzedékben, hogy iniellekiuá
lis és metaforikus indíttatásért ~Iy szíves~n ,f,?r
dulnak mindahhoz, ami szakrahs. Az Éjfe?1 Ige
is érvel e jelzős szerke.zettel: s, a Te ?eu~tó~ a
Karácsonyjáig m~gannYI - kisse h~llamzo ~zm

vonalú - alkotassal. Versben az IS szentseges,
értékteremtő lehet, ami pogány. "Isten talán
pálcát tör fölöttem, I s 'pálca ~ö~, el a~ ~tent"
- szól újra csak Balassi a mar költő ajkával, s
mi ebből (akárcsak a más tárgyú versekből),v~

lágunk vívni és vívódni készt~~ő, elementáns
diszharmóniájára ismerünk. (Lilium ,Aurum) ,
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A.ROTZETIER-W. C. VAN DIJK
T. MATURA: ASSISI SZENT FERENC

A szegénység és az együtt szenvedés köztudo
másúan a ferences evangéliumi szellem alap
vonásai közé tartozik. Ezért is különös, hogy
amikor Szent Ferenc 1182-ben megszületett az
umbriai dombok kőzött fekvő Assisiben, édes
anyja a János nevet .szerette volna, adni ki?fiá
nak, de apja hallani sem akart rola. A Janos
aszkéta, szegény és magányos, ő pedig vidám,
gazdag embert akart nevelni fiából, aki ottho
nosan mozog a város társasági életében. így
lett a neve Francesco, ami azt jelenti, a kis fran
cia...

A három szerző által írott könyv még a
nyolcszáz éves évfordU!ór~ készült, 1978-ban
kezdték írni, 1981-ben keszultek el vele, s 1982
re öltött végleges formát. Eleinte a ferences lel
kiség kézikönyvének s~r:ttá~~ d~ me,net kö~
ben túlterjedt az eredeti celkitűzesen es a sze
lesebb olvasóközönség számára is könnyen ol
vasható, tudományos megalapozottságú
könyv lett belőle. A három szerző, mindhárom
tudós ferences szerzetes, három témacsoport
ban ragadta meg Szent Ferenc evangéliumi
üzenetét. Anton Rotzetter végigkíséri Assisi
Szent Ferenc életét, életprogramját és alarélm~

nyeit, szakrális és misztikus tapasztalatait, ~~I
libord-Christian van Dijk a ferences lelkiseg
történetét tekinti át, és végighalad a történelmi
dokumentumok során, a szent írásain, kiemel
ve a száz évvel ezelőtti évfordulón hirtelen
megélénkült érdeklődés fordulatszerű jelentő

ségét.
A harmadik fejezet Szent Ferenc mai örök

ségéről szól. Eljut-e ko~ e~be~hez Sze~t
Ferenc üzenete? - teSZI fel a kerdest Thaddee
Matura, és arra a következtetésre jut,. hogy
Szent Ferenc jelenlétét nem teremtheti meg
csupán a történelmi kutatás, az irodalom, a
képzőművészet vagy a ,fil,m. [elenlétének .kul~

csa az igaz hitben valo elet, az evangeliurru
megtérés. Ebből a szempontból az el?,ú!t
nyolcszáz év tulajdonképpen kudarc. Eddig le
nyegében véve kudarcot vallott Szent Ferenc.
Sem az egyház, amelynek az üzenetét erede

tileg szánta, sem a rend, amelyet létrehozott,
nem is szólva világról- nem ültették át a gya
korlatba Ferenc elképzeléseit az életről és az
Evangéliumról." A feladat és a m~ .tehát
adott: s ez csak növeli Szent Ferenc mal Jelen
valóságát és jelentőségét. (Christophora Szöl
lősy és Kovács Sándor fordítása. (Vigilia, 1993)

KENYERES ZOLTÁN


