
ÉVAD EL6rr - UTÁN

Lassan már valóban nem tudjuk, hol tartunk,
összeérnek az évadok. A Madách Kamara
évek óta játszik nyáron is, idén játszott a Jó
zsef Attila is. Ez most a nyárnak évadja volt,
és valójában nem érdemes sok szót veszteget
ni rá, mert egy magát szilárdan tartó színházi
közhiedelem szerint nyáron könnyednek illik
lenni, s ez a könnyedség fölmentést ad az
igénytelen bóvlinak is. (A tiszteletre méltó ki
vétel/ek) előtt természetesen fejet hajtunk.)

Tekintsünk inkább vissza. Ha olyan előa

dást keresünk, amely komoly is, súlyos is, s
ha kell szellemes, sőt mi több önironikus, ak
kor valójában egyetlen egy világlik ki az el
múlt évadból, a kaposvári színház Istenítélet
című produkciója. Arthur Salemi bpszorkányok
című darabját játszották ezen a címen, Mohá
esi János rendezésében. A cím megváltoztatá
sa önmagáért beszél, nincs rajta mit magya
rázni. A történet maga nem keres egyértelmű

politikai megfeleléseket - még annyira 'sem,
mint a hidegháborúnak nevezett korszakban
született mű -, mégis egyetemessé tágul. A
teljesség érzetét hiteti el velünk, mely érzés
megérthetetlenné fajult korunkban oly ritkán
látogat el hozzánk. A teljesség érzetét, mely a
félelmet is jelenti, azt az univerzális rettegést,
amely a szeml élődőben oly gyakran elhatal
masuI.

Salem városa oly furcsa itt, oly magasra
épül, hogy az emberi porszem valóban csak
porszemként tud létezni benne, bár nagyobb
ra vágyik. Egyetlen hely van csak, az is a vá
roson kívül, amely az elkövetett bún ellenére
is megdicsőül: Proctorék otthona, az a földbe
vájt, föld alatti odú, mely a házaspár langyos
ra hűlt tűzhelye mellett is otthonosságot su
gall. Elérheti a vád a hűvösen állhatatos Mrs.
Proctort is? A hazugság gépezete, mely dübö
rögve pusztít Salem városában, rá is lesújt
hat? Valóságos I fegyverré válhat a hazugság,
s elpusztíthatja a búnteleneket is? A történet
végén a cím jóslata beválik, s mi reszketve
ébredünk rá, hogy valóban Salem városában
vagyunk.

Jön az új évad. Vajon hova utazunk?

KALLAi KATALIN
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CZIGÁNY ZOLTÁN:
ZENDÜLÉS AZ IDŐ ELLEN

Várakozás nagycsütörtökön - ez a "fiatalkori
írásokat" tartalmazó esszékötet egyik legsike
rültebb pillanatfölvételének címe. Ama pilla
nat ugyan Erdély irodalom-, eszme- és er
kölcstörténetének, földrajzának és korrajzá
nak évtizedeit is átfogja, s a meditáló ifjú em
bert is érett lélekké öregbíti - de mégiscsak
azzal a "kattintásos" módszerrel készült,
amellyel a könyv legtöbb gyorsfényképe. Czi
gány Zoltánról, a dokumenturnfilmesről.film

etúdök poétájáról szólva ugyan inkább nagy
totált, közelképet, filmszerű írástechnikát,
belső képvilágot, intellektuális mozivásznat
kellene emlegetnünk. E szavak hívebben ér
zékeltethetnék a töprengő magánbeszéd, a
társkereső vallomásosság, a lírai lihegésű krí
tika, a naplószerű, stációzó útleírás formapró
bálgató és formateremtő darabjait. A valósá
gos helyszín leggyakrabban Erdély, a romá
niai magyar kultúra és tradíció mezeje, he
gye-völgye. A róla - a térségről, a hagyo
mányról, az emberekről, a létről - való sző

lást Czigány Zoltán máig a bármifajta törté
nelmi erózió elleni küzdelemnek szánja. Bí~ik
a kimondott szóban, bízik a -rögzített képben.

Fiatalkori írások? Lévén a szerző épp har
mincéves, a meghatározással a jelen és az el
múlt időt is jelezheti. Visszautalhat a gyer
mekkor szürrealisztikusan-mesésen meg is
elevenített emlékeire, valamint anagykamasz
és a huszonéves férfi küldetéstudattól átha
tott szárnyra kelésére. Ám akár egyik "szel
lemi atyjával", az előszót is melengető Sütő

Andrással is egyetérthet, aki tudvalevően

egyszer csak "az ifjúság bocsánatos vétkei"
közé sorozta korai alkotásait (melyek egy ré
sze pedig jogos dicsőséget, más része magas
kitüntetést hozott neki), és tudatosan meg
kezdte azt a korszakát, melyet főként az.
Anyám könnyt1 álmot ígér fémjelez.

Czigány Zoltánnak, az írónak nemigen
mutatkoznak vétkei, s ha mégis, azok színt
úgy bocsánatosak. "Kánikula kell nekem,
tomboló, mértéktelen nyár!" - vallja egyhe
lyütt. Mediterrán alkat; gondolkodásában és
stílusában néha barokkos, bár egy heves
posztbeat mozdulattal, meghökkentően nyers
szóval szívesen le is dönti, amit túlépített.



Látnivalóan most engedi el végképp a költé
szet kezét, és valószínűleg most indul el a
szuverén (nagy) epika felé. Családi szerencsé
je, egyben nem könnyűöröksége, hogy - bi
zonyára valóságosan is, jelképesen pedig
mindenképp - a magyar irodalom és művé
szet legjobbjainak térdén ülhetett aprócska
éveiben. Ma már nem csupán szeret és tisztel,
hanem kérdez és perlekedik is. A törlés iskola
évei például pehelyként is súlyos írás Örley
Istvánról, akit csak hírből ismerhetett - uta
lássalOttlik Gézára, aki már "Géza bácsi" a
számára, s aki nyitott kérdéseket, meg az itt
nem csak egy fejezet címének számító Az el
beszélés nehézségei batyuját hagyta maga után.

Legyen békesség köztünk mindenkor! - írja
utolsó mondatában az Erdélyt harangoló fil
mes, a vándorbotot szorongató literátor.
Fényképe is mutatja: szelíd fiú. Fényképe
mutatia: konok, háborgó, vulkanikus lélek.
Jöjjenek a termékeny békétlenség évei! (Babits
Kiad6)

TAR/AN TAMAs

TARNÓC MÁRTON: MÁTYÁS KIRÁLY
ÉS A MAGYARORSZÁGI
RENESZÁNSZ (1450-1551)

A hazai művelődéstörténet egyik legvirág
zóbb korszaka a reneszánsz. Már a 15. század
első felében megjelentek első magyarországi
képviselői, akik széles körű műveltségükkel

és művészkedvelő humanizmusukkal meg
vetették alapjait. Vitéz János püspök először

Váradon, érseki kinevezése után pedig Esz
tergomban építette ki a szellemi élet központ
ját, ahol építészeti remekek és csodálatos
könyvgyfijtemények dicsérték bőkezű támo
gatását. A hazai humanista értelmiség képzé
se érdekében megalapította a pozsonyi egye
temet, és ő nevelte a korai magyar reneszánsz
európai hírű alakját, Janus Pannoniust.

Tarnóc Márton, a korszak kiváló szakértője

részletesen elemzi kötetében Vitéz János és
Janus Pannonius jelentőségét. Rávilágít arra,
hogyan alapozták meg a magyarországi rene
szánsz későbbi virágkorát, amelyet Mátyás
uralkodása hozott meg. Aragóniai Betrixszal
kötött házasság után udvarában megszapo
rodtak az olasz humanisták, akiket a művé

szetkedvelő király pártfogolt. A szerző rész
letesen beszámol az ekkori kulturális értékek
ről. Mátyás az egész országra kiterjedő épít-
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kezésekbe fogott; nemcsak várakat és palotá
kat, hanem templomokat is emeltetett. Kül
földi - elsősorban olasz - mestereket hívott
meg, akik az új épületeket faragott díszítmé
nyekkel, dekoratív szobrokkal és freskókkal
ékesítették. Virágzott az egyházi ötvösmúvé
szet: a források számtalan ereklye- és szent
ségtartóról, kehelyről és egyéb kultikus
tárgyról számolnak be. A pazarul díszített
épületekben intarziás bútorokat, arany és
gyöngyhímzéseket, kárpitokat, drága velen
cei üvegtárgyakat helyeztek el. A kötet apró
lékosan elemzi, hogyan festett a királyi udvar
és a gazdag nemesek palotái, bemutalja az
akkori művészet jellegzetes vonásait, a tár
gyaktól egészen a különböző országokból be
szerzett alapanyagokig, és megpróbál átfogó
képet nyújtani a korabeli életről.

A teljesség igényével jellemzi ezt a stílus
irányzatot, és későbbi terjedéséről is beszá
mol. Mátyás halála után a királyi hatalom
meggyengült, és az uralkodó mecénási tevé
kenysége is háttérbe szorult. Az egyház lett a
legfőbb megrendelő: a reneszánsz építészeket
és kőfaragókat a pécsi, az egri, a gyulafehér
vári püspöki udvar vagy egy-egy kanonok
foglalkoztatta. E korszak egyik legmaradan
dóbb emléke az esztergomi Bakócz-kápolna.
Továbbra is virágzott az ötvösművészet, fel
lendült a táblaképfestészet és a faszobrászat.
A szerzö a képzőművészet mellett nagy teret
szentel a korabeli költészetnek, történetírás
nak és tudománynak is. Kiemeli a magyar
nyelvű irodalom terjedését. Ezt a folyamatot
nagy mértékben segítették abibliafordítások.

Tarnóc Márton egy évszázadot áttekintő,

gazdagon illusztrált könyve igen alaposan,
élvezetes stílusban mutatja be a magyarorszá
gi reneszánsz műveltséget. Ismeretanyagát
nemcsak diákok hasznosíthatják, hanem a ha
zai művelődés iránt érdeklődő olvasók is.
(Balassi Kiadó)

MONA KRISZTINA

JACQUES DERRIDA: A SZELLEMR6L

Derrida 1974-bes Glas című könyve részlete
sen tárgyalta a Geist szót illetve fogalmat He
gel filozófiájában. Az 1987-ben megjelent De
l'espri: című munkája, amely immár magyar
nyelven is olvasható: A szellemrl5l, ezt a vezér
fonalat fűzi tovább Heidegger életművének

kontextusában. Heidegger a Lét és úMben a



Geist szót idézőjelbe teszi, mert a metafizikai
örökségét lá~a benne, s így kerülendőnekíté
li, ahogy később Derrida is: "A metafizika
(akár a hazajáró lélek) mindig visszatér, és a
Geist ennek a visszatérésnek a legkikerülhe
tetlenebb alakzata." Az idézőjelezés azonban,
Derrida szerint, annak ellenére, hogy meg
szabadítja e fogalmat karteziánus jegyeitől, át
is ment valamit a szellemből. amit a szó még
idézőjelek között is megnevez, s ez az "újra
birtokbavétel" összekapcsolódik egyfajta "re
germanizációs folyamattal". A törlés tehát
meg is alapoz egy diskurzust, amely Heideg
ger rektori beszédében (1933) "lép színre":
,,Maga a szellem, a betG.je és szelleme szerint
való szellem, a Geist nyilatkozik meg idézője

lek nélkül a német egyetem önmegnyilat
kozásán keresztül." A szellem így egy intéz
mény legmagasabb instanciájaként mutatko
zik meg s mintegy "kinyilatkozta~a önma
gát", mely metódus a "sajátosan németnek
nyilvánított autentikussá válás" és/vagy az
"önazonosság elnyerésének" mozgalma lesz.
Derrida azonban hangsúlyozza, hogy Hei
degger retorikájában ez egys~erre jelent elkö
telezettséget és szakítást: "Ugy látszik, hogy
ez a diskurzus nem sorolható egyszerűen ab
ban az "ideológiai" táborba, amelynek tagjai
sötét erőkre apellálnak, azokra az erőkre, me
lyek nem szellemiek, hanem természetiek, bi
ológiaiak, fajiak volnának, s a "vér és[óld" ép
pen nem spirituális értelmezését követnék".
A Geist kétértelműségével (szellem/iség) és
szellem(=kísértet, ami visszajár) való játék
Heidegger Bevezetés a metafizikába círnű szö
vegében is funkciót kap, majd a Trakl költé
szetéről szóló interpretációban tér vissza.
Derrida ezek elemzésekor olyan metaforikára
bukkan (pl. "A szellem lángra lobban/láng
ban áll [en-flamme]"), melyet nem tud (és
nem is akar) lépésrőllépésrekövetni, ugyanis
aminek Heidegger "pontos értelmet" tulajdo
nít, azt ő nem szándékozik a maga rögzített
ségében elgondolni, ezért saját olvasatának
egyes vonásait jellemzi. A szellem, mely folya
matosan más alakot ölt (el-különböződik), je
lentőláncot nyit, amit eredendően heterogén
elemek alkotnak. Derrida ezzel egyrészt azt
példázza, hogy "az ember nem gondolkodhat
nyelven kívül", másrészt rákérdez: "Nem kö
telező-e az excentricitás, ha kissé lélegzethez
szeretnénk jutni?" (Osiris-Gond, 1995.)

H. NAGY PÉTER
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FALLENBÜHL ZOLTÁN: MAGYAR
ORSZÁG FÓISPÁNJAI 1526-1848

Forrásértékű kiadvány: a magyar történelem
eddig még alig-alig feldolgozott területét mu
tatja be. A szerző rendkívül kitartó és alapos
levéltári munka alapján állította össze a főís

pánok listáját a hajdani vármegyék szerint.
Könyve a magyar főnemesi családok viszo
nyairól és korabeli helyzetéről is átfogó képet
fest.

Bevezető tanulmányában röviden értékeli
a közreadott adatokat. Beszámol a föispéní
intézmény alakulásának folyamatáról, Szent
István korától egészen annak megszűnéséig.

Az eredetileg a király kíséretéhez tartozó és
területi hatáskörrel felruházott ispánok tiszt
ségüket még nem örökíthették át utódaikra.
Már a 13. századtól felmerült azonban az
igény az ispánság örökletessé tételére, és bár
az Aranybulla megtiltotta, a gyakorlatban
mégis gyakran sikerrel járt ez a törekvés. A
15. században kettévált a főispáni és alispáni
tisztség. Ettől kezdve a főispánok hosszú ide
ig egyre kevesebbet törődtek megyéjükkel: a
hivatali teendőket szívesen engedték át a me
gyegyűlés választotta alispánoknak. Mindez
hozzájárult a megyei autonómia kialakulásá
hoz. A török hódoltság idején ismét megerő
södött a méltóság örökíthetőségének igénye,
és mivel a királyok rá voltak szorulva a főne

messég támogatására, nem tagadhatták meg
kéréseiket sem. Mária Terézia és II. József
igyekeztek megtörni az öröklést, gyakran a
királyi hatalomhoz húzó köznemeseknek
adományoztak a címet. A reformkorban a fő

ispánok már egyáltalán nem örvendtek nagy
népszerűségnek,az intézmény - a megyével
együtt - mégis megmaradt 1944-ig, jogilag
pedig egészen 1948-ig.

Fallenbühl Zoltán hosszú kutatása ered
ményét magyar és német nyelven adta közre,
így a hazai kutatók és a történelmi érdek
lődésű olvas6k mellett a magyarul nem tu
dók is sikerrel hasznosíthatják. (Argamentum)

MONA KRISZTINA

RÉMI BRAGUE:
EURÓPA. A RÓMAI MODELL

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem könyv
sorozata, melynek e kitűnő könyv nyitó da
rabja, nagy hiányt pótol. Az utóbbi években



sok, az ismeretszerzésre és a lelki élet gyara
pítására alkalmas mű jelent meg, ám kevés
olyan, amely a szilárd keresztény világnézet
megteremtésére, elmélyítésére szolgál. Ezt a
hiányosságot pótolja a sorozat, amelynek e je
len nyitánya máris egy sokat vitatott kérdést
állít középpontjába. Az európai gondolkodás
nak ugyanis már-már közhelye, hogy az óko
ri római hagyományt másodlagosnak tekinti
a görög mögött.

A szerzö viszont úgy látja, hogy amit mi
európai kulturális hagyománynak nevezünk,
voltaképp két alapon nyugszik: egyrészt a
zsidó majd a keresztény, másrészt az antik
pogány hagyományon. De szükséges egy
harmadik, alkotó és fontos elemet is bekap
csolni: a rómait, amely már csak azért is pél
daszerű, mert a kereszten függő Jézus fölé Pi
látus is ilyen mínősítést tartalmazó táblácskát
helyeztetett. Rémi Brague sarkítottan így fo
galmaz "csak azért vagyunk vagy lehetünk
'görögök' és 'zsidók' is, mert mindenekelőtt

'rómaiak' vagyunk."
A következőkben részletesen kifejti a ró

maiság fogalmát, mint kultúra- és értékte
remtő modellt. E modell még akkor is érték
hordozó, amikor Európában megerősödik a
nemzeti érzés. Az előbb csak alsóbb irodalmi
műfajokat teremtő nemzeti nyelveken csak
úgy fejlődhetett ki igazi irodalom, "hogy iga
zolták legitimitásukat a latinnal szemben".

Az európai gyarmatosítás sok rokonságot
mutat a rómaiakéval. Az európai hódítók
állítja a szerző - részben kompenzálták az
ókorral szemben kialakult kisebbrendűségi

érzésüket "a klasszikus stúdiumok túlsúlya
és a gyarmatosítás között egyensúlykeresés
gyanítható", nem véletlen, hogy a gyarmatbi
rodalmak akkor bomlottak föl, amikor meg
szűntek vezető helyet elfoglalni a klasszikus
tudományok.

A szerző másik rendkívül érdekes és el
gondolkodtató, s nyilván vitákra serkentő

megállapítása: "mind a 'görög', mind a 'zsi
dó', amennyiben Európa két alapvető össze
tevőjét jelentik, valójában 'római'. Ez az állí
tás azért lehet megalapozott, mert Európa
mindkettőt a rómaiságon átszűrve fogadta
be, élte sajá~ává. A következőkben Rémi Bra
gue e befogadás és feldolgozás történeti vizs
gál~tát adja: Különös figyelmet fordítva az 6
és Ujszövetség értékelésére.

A könyv első harmadának elvi alapvetését
igen alapos, a különféle kulturális hagyomá
nyok továbbélését, alakulását és egymáshoz
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való viszonyát elemző fejezetek követik. S
mint minden ilyen jellegű munkában szokás _
manapság: a szerző is felteszi azt a kérdést,
van-e jövője Európának, vagy más földre
szekről érkező turisták szemlélik-e majd,
mint a múlt kövületét.

Spengler óra szokás ezt kérdezni, s meg
kérdezte többször s mind csüggedtebben Má
rai Sándor is. Rémi Brague nem ad, nem is
adhat egyértelműválaszt. Arra figyelmeztet,
hogy kontinensünk perspektíváját mi rajzol
juk. Tudatában kell lennünk értékeinknek és
méltatlanságunknak. Az előbbiek felvértez
hetnek a külső és belső barbársággal szem
ben, az utóbbit pedig az előtt kell éreznünk,
aki hímökéül és szolgájául küldött.

RÓNAY LÁSZLÓ

MOLIERE: A FÖSVÉNY

Párizsi illetőségű barátom Arpagont mond,
jóllehet alig negyven esztendeje él távol Ma
gyarországtól, de ez végül is megbocsátható.
Azt is mondja, hogy A [ósvény nem igazán
darab, történgetnek benne a dolgok ugyan,
de se vég, se hossz. Nem is igazán jel
lemvígjáték. Harpagonnak jelleme alig, az,
hogy félti a pénzét - ha betegesen is -, a
figurát még nem igazán tölti ki. Haumann
amúgy jó. Ebben az amúgyban amúgy egyet
érthetnénk, csak nehéz eldönteni, hogy mi az
emígy, azaz miben nem jó. A hiányérzetet
szinte lehetetlen megmagyarázni, főként,

hogy az évad utolsó előadásén a Katona Jó
zsef Színházban Haumann különösen remek,
jobb mint a bemutatón. Hogy mitől? Talán
éppen attól, hogy kordába szorított jellemet
játszik, s talán attól, hogy Zsámbéki Gábor
rendezése lefejti róla szokásos kliséit. Harpa
gonja van, létezik, rettegnek tőle az övéi, mi
közben félelmükben kiröhögik, rettegnek a
szolgák, miközben bambán vigyorognak a
háta mögött azok is. És akkor még mindig
nem tudjuk, hogy mire megy ki ez az egész.
Hogy alapjában nem is a pénzesládikára
megy ki, mert a jó Harpagon is szeretne nő

sülni, meg a gyermekeit kiházasítani, neki is
vannak egyéb vágyai. És ezek a vágyak nem
a pénzesládikában teljesednek ki. De a vége
mégis az lesz. És ez az, amit Haumann Har
pagon jellemével el tud hitetni velünk. Hogy
a ládika úgy is lehet cél, hogy csak eszköznek
hisszük. Hogy ez az egész csak egy hajszálon



múlik. Ez a hajszál az amúgy. Ezzel talán pá
rizsi illetőségű barátom is egyet tudna érteni.

KALLAIKATALIN

FERENCHEGYT6L RÓMÁIG

"Rövidebb terjedelmű írásaim közül válogat
tam ezt a huszonöt kisesszét, cikket, bírálatot.
Irodalomtörténeti tanulmányok, filológiai
esszék, tanári és szerkesztői tennivalók kísé
rői, nosztalgikus 'mellékdallamai'. Jelzések
érdeklődésem irányairól".

Kovács Sándor Iván Ferenchegyi esték című
kötetében olvashatók ezek a sorok. Nem de
rül ki belőlük, milyen lenyűgöző szellemes
ség, szórakoztató kedv és derű sugárzik eb
ből a könyvből. Emlékfoszlányok, anekdoták,
tűnödések mellett nagyon mély és elgondol
kodtató elemzések is helyet kaptak benne, és
belőlük mozaikszerűen rajzolódik ki a ma
gyar irodalom és művelődéstörténet sajátos
képe, amelyet az "értékeket tudatosító, hiva
tásos olvasó" vetít elénk.

Hogyan született Weöres Sándor Magyar
latin verse? Kit jelölt szerinte az "Annakatege"
akrosztichon? Miért rajzolt Nemes Nagy Ag
nes kis virágot egy kötete címlapjára? Kik jár
nak a római "Triznya-kocsmába? llyen és
ezekhez hasonló kérdésekre kaphat választ
az olvasó, és közben sokat tanulhat az iroda
lomról. A portrévázlatok megismertetik a mai
kultúra nagyjaival, a rövid bírálatok az ala
pos és figyelmes olvasói és kutatói szemlélet
fontosságát emelik ki, a könyv sokszínűsége

pedig arra figyelmeztet, hogy merjük észre
venni az összefüggéseket, és olvasmányaink,
tanulmányaink és élményeink alapján alkos
suk meg a saját irodalomtörténetünket. (Ma
gyar [rószövetség-Belvárosi Könyvkiadó)

MONA KRISZTINA

KÖVÉR ALAJOS: Vr, IGAZSÁG, ÉLET.
KATOLIKUS ERKOLCSTAN.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem soroza
tának második kötete eredeti formájában a
pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Fő
iskola növendékei számára készült. Gál Fe
renc lektorálta és rövidítette. Szerzője szem
előtt tartotta a ll. Vatikáni zsinaton megfogal
mazott kívánalmakat. Ezek szerint a katoli-
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kus erkölcstannak megújított formájában a
Szentírásra kell támaszkodnia, nemcsak idéz
nie kell szövegeit, hanem egész szemléletét és
módszerét az Irás valláserkölcsi tartalmának
kell áthatnia. Középpontjában Krisztus álljon,
mint norma és törvény. Az ő életének példá
ján kell szemléltetní a keresztény életesz
ményt, melynek lényege a szeretet parancsá
nak megtartása és a világ megszentelése.

A kézikönyv ezekhez a kívánalmakhoz al
kalmazkodva először általános erkölcstani
összefoglalást ad, majd hat fejezetben fejti ki
ennek anyagát. Részletesen vizsgálja a vallás
erkölcsi élet teológiai és antropológiai alapja
it, erkölcsi életünk alapmagatartásait és 
követelményeit és okait s végül a rá leselkedő

veszélyeket, melyek halálra is ítélhetik vallás
erkölcsi életünket.

A második rész tartalmazza a részletes er
kölcstant. Ez három nagyobb egységbe bom
lik, amelyek Isten, önmagunk és embertársa
ink iránti kötelességeinket tárgyalják. Tanul
ságos a vallásosság és a vallástalanság lénye
gét és tartalmát szembeállító rész, s nap
jainkban különösképpen időszerű a keresz
tény reményt tárgyaló alfejezet. Az önma
gunkkal szembeni kötelmeket taglalva
ugyancsak időszerű és korszerű kifejtést nyer
a munka értéke és a becsület, valamint a be
csületesség fogalma. A két utóbbival foglal
kozó fejtegetések már csak azért is különös
figyelmet érdemelnek, mert a növekvő sze
génység és a súlyosbodó anyagi terhek miatt
mintha változnék ezek tartalma, megélése és
társadalmi megítélése. A szabályok és tör
vények kijátszását nem bűnnek, hanem életre
való ügyességnek nevezik, a csalás és hazug
ság fölött pedig szemet hunynak.

A könyvet záró két fejezet az államnak az
egyházzal kapcsolatban felmerülő erkölcsi
kérdéseit tárgyalja. Kicsit sommás az állam és
az egyház egymáshoz való viszonyának
összefoglalása. Igaza van ugyan a szerzőnek,

amikor azt írja: e viszony "a semlegesség felé
mutat", kérdés azonban, hogy a semlegesség
elvont fogalma miképp érvényesül a törvény
alkotásban és a született törvények gyakorlati
megvalósításában. Vajon az egyház miképp
foglaljon állást, ha meggyőződése szerint
egyes intézkedések, szervezeti átalakítások a
közjót is veszélyeztetik? Meddig terjed ille
tékessége? S általában: hogyan képviselje a
hívő állampolgárok érdekeit, akik ugyan egy
állam törvényei szerint élnek, ugyanakkor



azonban magasabb törvények is szabályoz
zák életüket?

Kövér Alajos könyvét minden az erkölcs
tan iránt érdeklődőolvasónak ajánljuk.

R6NAY LAszL6

KOSTYA SÁNDOR:
A SZENT ERZSÉBET EGYHÁZKÖZÖS
SÉG ÉS PLÉBÁNIATEMPLOM TÖRTÉ
NETE

Ez a rendkívül szép kiállítású, gazdag tartal
mú kön~ Torontóban jelent meg, ahol sok
magyar el, s rengeteg áldozatot hozva őrzik

hitüket, anyanyelvüket és nemzeti hagyomá
ny,aikat. Az adományokból felépített Magyar
Ház alkalmas arra, hogy közösségbe for
rassza a családokat. Vonzó programjai - itt
honról is hívnak neves vendégeket -, rend
szeres báljai mindig alkalmat adnak a talál
k,o~ásra, be~zél&etésre, a~ ~nyan~elv gyakor
lására. HaVI lapjuk, a Kromka - epp e könyv
1956 után ~anadába települt szerz5je volt a
főszerkesztője - leginkább a régi Uj Időkre

eI?l~keztet, a, színvonalas ta~ulmányokkal
bekesen megférnek benne a tarsasági hírek,
rejtvények, fényképes tudósítások.

A St. Elisabeth-plébániából akkor lett Szerit
Erzsébet temploma, amikor a Leskó István ál
tall926-ban alapított helyi Katolikus Kör be
olyadt ,~~ eID:'~áz~ö~égbe, és ennek tagjai
mm?,fajabb hianfat e:ezték az anyanyelvi li
turgiának, s elhatározták, hogy az addig hasz
nálatos szükségkápolnából igazi templompa te
lepülnek át. 1944-ben vásárolták meg egy ang
likán templomot, ez lett a Szent Erzsébet-temp
lom, amelyet 1947-bena Kanadában tartózkodó
Mindszenty bíboros is felkeresett. Az igazi for
dulatot az jelentette, hogy egy évre rá Békési
István S. J. lett az angol anyanyelvú plébános
káplánja. 1956-ban - közben folyamatosan nö
vekedett a betelepült magyarak létszáma 
már négy magyar jezsuita működött a temp
l~m~an, amely az egész egyházmegye magyar
híveinek pasztorációs központia lett. 196O-ban
~r. k?rusa is volt, Zadubán György Kodály
Ferfikorusa előbb csak a liturgikus cselekmé
nyek fényét emelte (1976-ban egyesült a Szent
Erzsébet-kórussal), utóbb azonban vegyes kó
russá vált, Kanada-szerte szívesen látott sze
replövé, akárcsak a Kodály Együttes, amely
az USA-ban is kedveltté tette a magyar nép
dalt és népi táncot.
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1969-ben már kinőtte a helyi magyarság
addigi templomát. Kivált akkor mutatkozott
szűknek, amikor Mindszenty bíboros 1973
ban másodszor is felkereste az itteni magyar
híveket. Megindult a gyűjtés. 1984-ben vásá
rolták meg az új épület telkét, s a tervek el
készülte után, 1985 augusztusában már fel is
szentelték az új templomot, amely egyben az
egyházközség központja.

Kostya Sándor hatalmas munkával gyűj

tötte anyagát, és rendkívül érdekes képet raj
zolt az itteni katolikus magyarság hitéletéról
szervezeteinek tevékenységér51. A kisebbségi
magyarság akár modellnek is tekintheti a To
rontóban történteket.

R6NAY LAszL6

LABANCZ GYULA:
MEGCSENDÜLÓ FEHÉR

A modem magyar költészet gyakran veti fel
a kérdést, alkalmasak-e a nyelv hagyomá
nyos kifejezőeszközei a kiismerhetetlen és
zűr~~ar~s ,:ilág leírására. Labancz Gyula új,
egyem költői nyelv megteremtésével ad fele
letet. MegcsendüZ6 fehér illetve MegcsendüZ6 fe
hér,avagy Krúdy még egyszer átpörgeti a kalen
dáriumot címü kötetei olyan verseket tartal
maznak, amelyekben a gondolat és az álom
sajátos törvényei uralkodnak. Az emberi kép
zelet gyors villanásai, különös képzettársítá
sai nehezen ragadhatók meg a nyelv szabá
lyos rendszerével, a költő mégis kénytelen
ehhez alkalmazkodni. "Az írás a gondolat se
bess~gkorlátozása," megköveteli, hogy meg
ta}álJa azokat ~ ~zkö~öket,amelyek segítsé
gevel a vers kifejezheti az emberi agyban le
játszódó rendkívül gyors folyamatokat.

La?a~~z GyuJa ~öltészete amozaikképek
t~chni~áJ~val kt;.szul.,~ valóságot elemeire
tördeli. kepzeleteben uJrarendezi, majd meta
farákban és metonímiákban írja le. Ily módon
átértelme~i a világot, hiszen - mint mondja
- "bármlt teszek, megtartják különjelentésü
ket a szavak". Versei lehangoló képet feste
nek a valóságról, amely "álom híján: fogfájás,
~eldagadt arc, feszes hantolt temető".Úgy lát
Ja, az embert pusztulás veszi körül min
denütt, és még csak reménye sem lehet, mert
"a hóhér még a jövö ellen ügyködik." Egyet
len mentsvára a víz, ahol "sosem szorong",
mert a felszínen maradhat, és tisztára mos
hatja magát is és a szavakat is.

MONA KRISZTINA


