
TOMKA MIKLÓS:
CSAK KATOLIKUSOKNAK

A kat olikus egy ház m últj át és jelen ét elemzi
Tomka Miklós izgalmas kön yve. A bevezető

ben rögtön kérdőjellel l átja el a címet, hiszen
a kötet tanulmán ya i nemcsak az egyház hely
zetét és magatartását vizsgá lják, han em m ély
reható történ elm i és tár sadalmi elemzés t
nyújtan ak. Céljuk a katolicizmus mai helyze
tének felm érése és iránymutatás: milyen lehe
tőségekkel kell élniük a hívő közösségeknek,
hogyan kell viszony ulniuk a mai politikai
helyzethez, és mennyire fontos megteremte
niük az egy házo n belüli párbeszéd et.

A kön yv arra az alapvető felism erésre
épül, hogy alapos önvizsgálat és őszinte

öné rtékelés nélkül aligha lehetséges a tovább
lépés. A kommunizmus negyven éve helyre
hozhatatlan károkat okozott a mag yar egyház
életében, a jelenko ri problémák vizsgá latakor
mégsem hivatkozhatunk csak erre. Számba kell
venn ünk azt is, hogyan alakult a világ egyhá
zának sorsa ez idő alatt, milyen kérdéseket ve
tett fel a mod em katolicizmus, és hogyan hatott
mindez a magyar hívők közösségére.

A legfontosabb kérdés az, mit tekint hiva
tásán ak az egyház, és hogyan értelmezi fel
adatá t. Ha erre vá laszt talált, végig kell gon
dolnia, mit jelent szá má ra a m últ, értékelnie
kell jelené t, és meg kell határozni a a jövőben

követendő irányokat. Mire törekszik? Az év
tized ek kincseinek megőrzésére és helyzete
sta b ilizá l ásá ra . vagy fontosabbnak tartja pró
fétai hivatását, ame ly a társadalom nem kato
likus többségének ismeretében hirdeti a j övő

remén ységét? A mai egyháznak hasznosíta
nia kell a világe gyház utóbbi három-négy év
tizedes fejlődésének tapasztalatait, meg kell
teremteni e a "missziós egyházat", amit a pá
pa is sürget, és az Örömhír továbbadásán, az
evangelizáción kell fáradoznia. Ezzel szoros
összefüggésben tisz táznia kell a papság és a
világi hívek viszonyá t, ami a kommunizmus
idején bezárkózásra kényszerült egyhá zban
eltorzult: megbomlott a kölcsönös fel elősség

nélkülözhetetlen egyensúl ya, és háttérbe
szo ru lta k az autonóm világi szerveze tek.
Tomka könyvének egyi k alapvetése a világi
ak sze repéne k értékelése: többszörösen hang
súlyozza, hogy meg kell teremteni vég re a
mellérendeltségi s truktú rákat, ahol hitbel i
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kérd ésekben vita thata tlan a püsp ökök és a
papok felelőssége és vezető sze repe, világi
kérdésekben azo nban meg kell adni az auto
nóm iát a laikus hívekn ek, ak ik jártasabbak
ezekben az ügyekben.

A tanulmányok egy része az elmú lt év tize
dek hatását és a rendszerváltás so rán felme
rült nehézségeket elemzi. A nyolcvanas évek
végén a társad alom jelentős része nagy vá ra
kozással tekintett az egy házra . Ahhoz azo n
ban, hogy az egy ház meg tudj on felelni en
nek a bizalomnak, a társadalmat kell szolgá l
nia. A szerz ő az alázatot emeli ki: szükség
van mások elfogad ására, megértő párbeszéd
re, és a vallás i igazságoknak a gyako rlatban
való érvényes ítésé re. Az egyház felad at a nem
a hatalom megszerz ése, hanem a rászorulók 
kal való mély azo nos ulás, hiszen ezze l szo l
gálja a békét és így vih eti előre a társadalmat.

A kötet tanulsága sze rint a keresztény em
bernek politikai hivatása is van, am ely a fele
baráti szeretetb ől , az igazi szabadság foga l
m ából, és az istenorszá ga-gondolatb ól tápl ál
kozik. Szolgálnia kell a tár sadalmat , a legsze
gényebbek és a legtehetetl enebbek szá mára is
az igazságosságot kell követelnie, és kerüln ie
kell az erőszakot. A mai magyar közéletben
ez azt jelent i, hogy a keresz tény esz méket
hirdető mozgalmaknak el kell kerülniük az
ideológiai és a hatalom kísértését. Ne a ke
resztény gondola t kihasználásával próbálja
nak mind enáron vá lasz tás i sikere ket elérni ,
hanem nagy távlatokban gondo lkodjanak, és
politikájuk at a szo lida ritás elve vezérelje.

E kötet annak a mod em keresztény embe r
nek tűnődéseit és remén ységeit közvetiti. ak i
felelősséget érez a társadalom és az egy ház
iránt. A szerző kíméletlen önvizsgá la tta l és
őszinte elkötelezettséggel értékeli a mai ma
gyar katolicizmus helyzet ét. mélyreha tó szo 
ciológiai elemzésekben rajzolja meg a hívő és
nem hívő közösség képét, és mindnyájunk
szá mára megfontolandó lehetőségeket tár fel.
(Corvinus, 1995)

MO NA KRISZTINA

A SZÁZADVÉG SZELLEMI KÖRKÉPE

"Tudatába n voltunk anna k, hogya vá llalko
zás kérd ése: lehetséges-e egyáltalán egy adott
kultúrkorszak fogalom- és szótá rkész letével,



argumentációs apparátusával behatolni egy
megnyíló új kultúrkorszak jelenségeibe." 
írja Innen és túl című bevezető esszéjében a
kötet szerkesztőbizottságánakelnöke, Sándor
Iván.

A kötetben huszonhárom magyar gondol
kodó szólal meg, irodalmár, filozófus, esztéta,
politikus, író, fizikus, szociológus, történész
keresi saját és kora identitását. Esszéik látle
letek, kor- és kórképek. melyek századunk és
ezredünk végéhez közeledő világunkat kör
vonalazzák. koordinátáikkal valami "körül
határolt, bizonytalan formájú terület" kijelő

lésén fáradoznak. Belső, külső életterünk kö
zel sem precíz orvosi analízise ez a könyv,
sokkal inkább maguk - magunk, világuk 
világunk felfedezése, újrafelfedezése. Török
Endre Az ember törvénye című esszéjében erről

így vall: "az ember az önpusztító teremtés je
gyében vonszolja életét. A létesítmények kö
vetelésének alávetve, lényét áthatja a hiába
valóság, a tanácstalanság érzése, s hogy ezt a
tanácstalanságot elfeledje, életét mindig újra
próbálja szervezni, a létesítmények egyre ma
gasabb szervezettségétőlvárva önléte jóváha
gyását." Megoldása az önpusztító teremtés
ínségének kiáltására a Tanítás: "ahol elburján
zott a bűn, túlárad a kegyelem" (Róm 5,20),
mely mindig "elégséges" még a legnagyobb
elesettségben is, mert akkor tör elő hatalma
(2Kor 12, 9).

Huszonhárom kortárs huszonhárom ma
gánbeszéde az esszékötet. mely inspirálhat,
hogy felelősen gondolkodó, önmagunk elé lé
pő századvégi, ezredvégi emberek legyünk.

(Jelenkor, 1995)

KISS ANTAL

BÉRCZES LÁSZLÓ:
SZÉKELY KÖRVASÚT

Amikor a kolozsvári magyar nyelvű színját
szás kétszázadik születésnapját ünnepelte,
természetesen Tompa Miklós, az erdélyi ren
dezők doyenje is ott üldögélt a teátrum kan
tinjában - és mesél t. Mesélt arról a több mint
nyolc évtizedről. mely tapasztalatait és tudá
sát, alkotásait és oktatási módszerét fölhal
mozta. Mesélt a fiáról, Tompa Gáborról, aki
manapság a kolozsvári társulatot igazgatja,
és európai hírű előadások létrehozója. Miklós
bácsi - akit egyébként semmi okunk bácsiz
ni - úgy véli: a fiamban kitermeltem a saját
ellenzékemet.
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Ez a mondat már Bérczes László Székely
körvasút című könyvében hangzik el. Abban
a könyvben, amelyben Tompa Miklós - az
alcím szerint is - mesél. Bérczes napjainkban
a legrátermettebb interjúkészítők egyike. Vi
szonylag gyors egymásutánban ez a harma
dik ilyen természetűmunkája. Nagy önfegye
lem és jó stiláris érzék szükséges ahhoz, hogy
valaki hűséges hallgatója és precíz tolmácso
lója legyen egy jelentékeny személyiségnek.
Ha kifogást emelek a mű ellen, az nem egyéb,
mint hogy Bérczes megint nem tűnik ki filo
lógiai alaposságával. Annak azért nem lenne
nehéz utánanézni. hogy Bertolt Brecht özve
gye, Helene Weigel mikor hunyt el. Bár élne
még az 1900-as születésű művésznő!

Tompa Miklós 1910. december 28-án szü
letett. A marosvásárhelyi Székely Színház
egyik létrehozója, számos maradandó pro
dukciót jegyez. Művészi tehetsége, alkotóere
je részben mégis a mesélésben rejlik. Az a faj
ta mesélés ugyanis, amely Tompa Miklós sa
játja, egyben színészképzés, életfilozófia, hu
mor, örök fiatalság. Nem valami sótlan törté
netmondásrói van szó. E társalkodó hang
nem, amely a riporterként oly visszahúzódó
Bérczessel éppúgy fraternizál, a szó jó értel
mében, mint az olvasóval, nem egyéb, mint
az életbölcsesség és a fáradhatatlanság meg
osztása.

Említettem: Tompa Miklós úgy fogalmaz:
a fia a saját ellenzéke. Mondhatni-e annál na
gyobb dicséretet, hogy idősb Tompa meg a fia
ellenzéke? (Pesti Szalon)

TARJÁN TAMÁS

TÜSKÉS TIBOR:
A HASZNOS SZÉP KÖLTŐJE

Az irodalmi élet most tisztelgett a 85 éves Ta
káts Gyula, a harmadik nemzedék egyetlen
még élő tagja előtt. A Kaposváron, nyaranta
pedig többnyire a Balaton-menti Bece-hegyen
élő író nemzedéke többi tagjához hasonlóan
az egyetemesség megragadására törekszik.
Ebben segíti klasszikus műveltsége. Utazásai
során magába szívott élménye s mindenek
előtt az a képessége, hogy mindig képes a
megújulásra, mert a világgal létesített szinte
elemi kapcsolata újra meg újra olyan általá
nosításokra késztetik, melyek az emberi élet
és a művészi magatartás leglényegének isme
retére s folytonos haladásra késztetik. Emlé
kezetem szerint még nem írtak arról a kap-



csolatról, amely a görög bölcselőkhöz fűzi.

Lírájában fontos a kérdező magatartás: a világ
gal és az alapvető .emb;ri érz~sekkel :zen;b;
sülve a romlas okaira kérdez, es a tovabblepes
lehetőségeit kutatja. Prózai írásaiban humora is
megcsillan, tanulmányaiban pedig az irodal
mat mint az erkölcs megnyilatkozását elemzi.

Legendákat lehetne elsorolni kedves .~m~

berségéről. amelyet kikezdhetetlen erkölcsi
tartása tesz igazán tiszteletre méltóvá. Nem
véletlenül lett a dunántúli költészet vezér
alakja, hiszen készségesen támogatta a fiata
lokat számon tartotta műveiket, leveleiben
buzdftotta őket. Tüskés Tibor, aki Takáts
Gyula 85. születésnapjára könyvbe gyűjtötte

róla szóló tanulmányait, bírálatait és kisebb
személyes írásait, ugyancsak mestereként
tiszteli a költőt, s iránta érzett tiszteletének,
szeretetének keresve sem találhatott volna hi
telesebb kifejezésmódot, mint ezt a gyűjte

ményt, amely igazi ajándékká kerekedett.
E sorok írója is elég sokat foglalkozott T~

káts Gyula műveivel, de el kell mondani,
hogy nem sikerült eljutrIi a megértés és, az~
nosulás Tüskés Tiboréhoz hasonlatos melyse
géig. Tüskés egymást követő .~rásainak a~ a
legnagyobb érdeme, hogya kötetekben rrun
dig kitapintja az új elemeket. Evtize~ekkel

ezelőtt elkészült a költőről egy Iroda
lomtörténet számára írt elemzés, melynek
szerzője a fák, füvek és madarak költőjének

nevezte Takáts Gyulát. Verseiben. de egyéb
írásaiban is valóban fontos a természet szere
pe. De az ő természetes embe~~ léptékű és, ar~
cú - folytonos benne a megújulás -, szmeI
és az általa keltett nemes érzések a teremtett
világ szépségére és harmóniájára figyelmez
tetnek, s arra, hogy szüntelenül a lényeget
kell keressük a jelenségek mögött. A fák, fü
vek és madarak gyönyörű rendje valami ma~
gasabb rendező elv jelenlétére figyelmeztetI
az olvasót. s Tüskés Tibor nagyszerű érzékkel
mutat rá ezekre a kapcsolatokra. Azt is
mondhatnánk: kismonográfia, de több annál,
hiszen a személyes emlékek és benyomások
lényegesen többet árulna~ el a költői e~yéni

ségéről és műveiről, mmt azok a divatos
elemzések, melyeknek írói inkább elmél.eti
felvértezettségükkel dicsekednek, semmint
az alkotást méltatják. Takáts Gyulát pedig
csak versei, írásai és embersége révén lehet
igazán megismerni. Ebben kapunk nagysze~ű

segítséget Tüskés Tibor kötetéről. (Kaposvár,
Megyei és Városi Könyvtár)

RÓNAY LÁSZLÓ
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FIN DU MONDE Ef SIGNES DES TEMPS.
Visionnaíres et prophetes en France
méridionale
(fin xnr' - début XVe siecle)

A középkori Dél-Franciaország vallástörténe
tévei foglalkozó Cahiers de Fanjeaux sorozat a
Toulouse-i Egyetem és a toulouse-i Institut
Catholique gondozásában jelenik meg. Az
eddig napvilágot látott kötet~k a kathar eret~

nekség különböző aspektusait, a languedoci
népi vallásosságot, a szerzetesrendek langue
doci jelenlét~t vizsgálták. ~ kötet a 1~-~.5. ~zá,:
zadban Del-Franciaorszagban kulonbozo
oko k miatt megszaporodott látnokokkal. pró
fétákkal és álprófétákkal foglalkozik. Ez a kor
a eszkatologikus várakozások. az egyházi re
form és a "papa angelicus" várásának ideje.

A kötet tizenöt tanulmánya igen széles
spektrumot fog át. Mindről részletesen szólni
ehelyütt nincs mód, így közülük csa~ n.éh~

nyat emelünk ki. Giulia Barone az utóbbi ne
hány évtized Olivi-kutatásának eredménye.it
összegzi, különös tekintettel Petrus [ohannis
Olivi és a joachimizmus kapcsolatára, vala
mint Olivi itáliai és provence-i recepciójára.
Roberto Rusconi Joachim, fiorei apát déi-fran
ciaországi fogadtatását vizsgálja, Claude Ca
rozzi dolgozata Roger de Provence-ra, egy
eddig kevéssé kutatott 13. századi ferences
vízionáriusra hívja fel a figyelmet. Francesco
Santi Arnaud de Villeneuve vízióinak auten
ticitását elemezve olyan érveket sorakoztat
fel, amelyek Arnaud apokaliptikus. vízi~inak
hitelességét cáfolják. Rámutat arra IS, rru volt
Arnaud célja ezekkel a "kitalált" víziókkal.
Helene MilIet és Dominique Rigaux a közép
korban igen népszerű vtuicinia de summis POIl

iificibus című mű genezisének problematiká
jával, Sylvie Barnay pedig a f:rence~ ~ean, de
Roquetaillade-nak az eretnekseg hatarat suro
ló látomásával foglalkozik. Martin Aurell ta
nulmányából megtudhatjuk. milyen szerer.e
volt az aragóniai vízionárius irodalom felvi
rágzásában az aragón udvarnak. Jean-Patrice
Boudet az avignoni pápai udvar néhány be
folyásos személyiségének az asztrológia irá~

ti érdeklődéséről. Bernard Montagnes pedig
Ferrer Szent Vince eszkatologikus tárgyú pré
dikációiról szól.

A kötet számos új szemponttal gazdagítja
a témáról alkotott képünket, eredményei
minden bizonnyal nélkülözhetetlenek lesz
nek a középkori vallástörténet kutatásában. A



bőséges képanyaggal illusztrált könyvhöz jól
használható névmutató tartozik. (Privat, Tou
louse, Cahiers de Fanjeaux 27)

LŐKÖS PÉTER

PRELŰD HALÁL UTÁN
Obersovszky Gyula versei

Obersovszky Gyulának mint közéleti és iro
dalmi személyiségnek valójában példázatos a
szerepe: emberi sorsa az ötvenhatos magyar
forradalom történelmi utóéletét példázza, és
költészete ennek a példázatos emberi sorsnak
a köznapi tapasztalatait és általánosabb ta
nulságait fejezi ki. Nem békések, igen sokszor
drámaiak ezek a tapasztalatok, és nemegy
szer megrendítőek a tanulságok. Annak a
Prelüd halál után című kétkötetes. reprezenta
tív gyűjteménynek, amely Obersovszky fél
évszázados (1945-1994) költői életművét mu
tatja be, ugyancsak drámai íve van. Az ifjú
kori költemények írója, még 1956 előtt, tulaj
donképpen bármilyen irányba elindulhatott
volna, talán csak a versek mögöttes terében
égő lázasabb indulat mutatja, hogy ennek a
költőnek a történelem egy nagy robbanásakor
jön el az igazi ideje.

Ez következett el 1956. október 23-án, mi
dőn a budai Beru-szobor előtt bekövetkezett
a nagy pillanat. "Én magam is - olvasom a
verseskönyv bevezetőjében - megláttam a
történelmet, a történelmi akaratot (oo.), megér
tettem a népet (oo.) mint teremtő elemet, és a
csodát is felfogtarn, a felsőfokút (...), ami élet
elernemmé vált egyszer s rnindenkorra, ami
nélkül képtelenné váltam érzésre és gondo
latra, és képtelen vagyok érzésre és gondolat
ra azóta is." Obersovszky így vált a forrada
lom költőjévé. aki ötvenhatos hűségét meg
őrizte a vereség után is, a halálos ítélet súlya
alatt, a börtönévek nyomasztó világában,
majd a szabadulás nem kevésbé nyomasztó
és kiábrándító tapasztalatai között is. (Szabad
Tér Kiadó)

POMOGÁTS BÉLA

KABDEBÓ TAMÁS: PEZSDŰLÉS

Az Angliában élő jeles író Danubius, Danubia
című. háromrészesre tervezett regényfolya
mának középső darabját jelentette meg most.
Az Arapály címet viselő első részben Dé és
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Bűbáj történetével ismertetett meg, akik az öt
venes években találtak egymásra. Sorsukat,
szerelmüket a diktatúra, majd a forradalom
időszaka határozta meg.

A Pezsdülés cselekménye két, egymástól
látszólag független száion fut, amelyek csak
a regény végén kapcsolódnak össze. Ugy mű

ködnek, mint a regényfolyam címadója. a
Duna, amelyhez számtalan mellékfolyó csat
lakozik. Ezek önálló életet élnek, de végül
egyesülnek a fővonallal, beletorkollanak a fő

folyamba. A történet két vonala is így csatla
kozik a Duna-medence több száz éves törté
nelmének hatalmas folyamához.

A regényben egyrészt folytatódik Dé és
Bűbáj helyett immár - Búbáj története. A
hatvanas évek elején járunk. A történelem a
két szerelmest távol sodorta: Búbáj itthon él
fiúkkal, Gyuróval. Dé pedig a bajorországi
Neuburgba került. Ott esik áldozatául egy
meglehetősengyanús autóbalasetnek, és emi
att eszméletlen állapotban, a felépülés egyre
csekélyebb valószínűségével fekszik a helyi
kórházban. Búbáj minden követ megmozgat,
így juthat ki szerelméhez Neuburgba, azzal a
szilárd hittel, hogy akár a kuruzslás legvégső

eszközeit is bevetve magához téríti Dét.
Neuburghoz és a Duna magyarországi

szakaszához kötődik a történet másik szála
is. Fettich Johanna, egy Pécsett letelepedett
neuburgi borkereskedő lánya hozzámegy a
mohácsi Szendrő Gáborhoz, boldog együttlé
tük azonban nem tarthat sokáig. Az 1849. év
nem kedvez a békés családi életnek. Johanna
gyermeket vár, de örömét csak levélben oszt
hatja meg a katonáskodó Gáborral. Életüket
- ugyanúgy, mint Dé és Búbáj életét is - a
történelem határozza meg, de bármilyen sors
csapásokkal, szenvedésekkel kell is szembe
nézniük, szerelmük és hitük megőrzi őket.

A Pezsdülés az élet regénye. A születés és
az újjászületés csodálatos titkának bemutatá
sával azt sugallja, hogya szenvedések, a tör
ténelmi viharok okozta fájdalmak nem törhe
tik meg az embert, mert a szeretetbe, a szere
lembe vetett hit, az emberi kapcsolatok tisz
tasága megőrzi az életet, és mindig új lendü
letet ad az újrakezdéshez. Az "árapályok"
szüntelen hullámzásában mindig ott a "pezs
dülés" reménysége.

Erre a tanulságra mutat rá a regényben fel
tűnő számtalan mellékalak is, akik mindnyá
jan hitelesen megrajzolt, egyszerre cselekvő

és elmélkedő jellemek. Emberi kapcsolataik,
a Dunához való kötődésük és az írói tudatot



fel-felvillantó töprengéseik újra és újra figyel
meztetik az olvasót. hogy bárhogy alakul is
az ember sorsa, bármilyen kiszámíthatatla
nok és átláthatatlanok is a történelmi esemé
nyek, a szilárd érzelmek és az erős hit meg
védhetik az emberi tisztaságot. (Argumentum)

MONA KRISZTINA

BÁNK JÓZSEF:
AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN

A szerző először kánonjogászként szerzett
nemzetközi tekintélyt magának, majd ne
gyedszázadon át (s milyen nehéz időkben!)

püspökként, illetve érsekként szolgálta a ma
gyar egyházat. Nyugdíjba vonulásával mun
kálkodásának új szakasza kezdődött meg.
Szinte minden esztendőben egy-egy új
könyvvel örvendezteti meg olvasóit. Az idős

kor bölcsessége, egy gazdag élet tapasztalata,
egy sokat olvasott ember műveltsége, mind
ezek fölött azonban mélységes keresztény hit
szólal meg írásaiban. Mondatai egyre inkább
az "egyetlen szükséges"-re koncentrálódnak:
hogyan kell helyesen élni, hogyan érheti el az
ember a (földi) boldogságot és az (örök) üd
vösséget.

Legújabb könyvecskéje is - amint beveze
tője mondja - "teljesen gyakorlati". A szí
vünkre kíván hatni, bölcs mondásokkal, is
mert emberek példájával, a mindennapi élet
ből vett hasonlatokkal. Megkapóan egyszerű

szavakkal tanít, világos okfejtésekre építi
buzdításait, tanácsait. Irásait mégis vallomá
sos őszintesége teszi hitelessé. Erzik: a szerző

saját életén szűri át minden szavát. Megható
olvasni az ilyen mondatokat: "Emberek va
gyunk, tele emberi gyengeségekkel. A püspö
kök sem tartják magukat kivételezettnek! Mi
mindnyájan - Isten Népe és a klérus - csak
fáradsággal kitaposott úton juthatunk az ég
be."

Egyetlen egyet sajnáltam olvasás közben:
a remek kis könyv gondosabb korrektúrát és
lektorálást érdemelt volna, hogyasajtóhibák
ne zavarják az elmélkedést. Csupán a legin
kább félrevezető elírást ernlíteném: a 12. feje
zet idézetének szerzője bizonyára Ernesto
Cardenal, aki azonban nem kardinális, még
csak nem is püspök. (Korda Kiadó, 1995)

BERNÁT LÁSZL6
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MOLIERE: DON JUAN

Az Új Színház megnyitását igen nagy elvárá
sok övezték. A különbőző színházakból ver
buválódott társulat nagy reményeket keltett,
Székely Gábor "visszatérése" csak fokozta ezt
a hangulatot. Ehhez képest az első bemutató,
a Csongor és Tünde nem váltotta be a fenti re
ményeket. Igazolni látszott azt a félelmet,
hogya magyar színházi életben jól ismert au
toriter értelmezésmód uralja majd a nevében
is a modernség eredetiségmítoszára, tehát
egy éppen elmúlni látszó művészi szerepfor
mára utaló színházat.

Székely Gábor bemutatkozása új színhazá
ban nagyszabású kíván lenni, ezt mutatja a
szerepesztás. és a méregdrága díszlet is. A
színházi műalkotás egészét mégsem tartom
sikerültnek. Ennek oka pedig az össze nem
illő játéknyelvekben lelhető fel. A korábban a
Katona József Színházban játszott színészek
Zsámbéki Gábor vezetésével olyan hagyo
mányt hoztak magukkal, amelyik egy hipote
tikus szövegszínházzal szembehelyezkedve a
mozgások és gesztusok elsőbbségét hirdeti, s
ezzel párhuzamosan kizárja közönség szük
ségszerűen nyelvhez kötött interpretációs
gyakorlatát (ennek köszönhető a Katona Jó
zsef Színház külföldi sikere is). Az előadás

egészén a szöveg és mozgás ellentétét nem
érvényesítő rendezői szólam érezhető, s ez a
sokkal produktívabb szemlélet jellemző Cser
halmi György játékára is. Ez az ellentét legé
lesebben a főhős és Sinkó László (Sganarelle)
színpadi párbeszédképtelenségében rnutatko
zik meg. Azok a nagyobb ívek, melyek felépí
tését Cserhalmi minduntalan megkísérli, a
többi szereplőnek a közönség közvetlen reak
cióit felkelteni akaró játékmodorán buknak
el. Ez utóbbival azért igazán nehéz akár a kö
zönségnek. akár más játéknyelveknek párbe
szédbe lépnie, mert az előfe!tevéseit képező

művészetfelfogás a modernség utolsó hori
zontjának monológját ismétli.

PALK6cÁBOR

ÍRÁSOK PÉTER LÁSZLÓ
70. születésnapjára

Péter László szegedi irodalomtörténész, tu
dós kutatója és kiadója juhász Gyula életmű

vének. Sok könyv és fontos tanulmány szer
zője. 70. születésnapján kutatási köreinek ki-



váló művelői tisztelegnek előtte tanul
mányaikkal, a kötet utolsó részében pedig
Apró Ferenc az ünnepelt művei bibliográfiá
jának második részét közli.

A sor értéke, különféle tudományterületek
és korszakok jelenségeit, törekvéseit megvilá
gító tanulmányok sora Benyik György igen
érdekes, rendkívül tanulságos írásával indul.
Címe: A [ézus-irodakrm néhány müfa]« a teoló
giai irányzatok fényében. A szerző a hatalmas
arányú Jézussal foglalkozó irodalom bibliatu
dományi és egyháztörténeti hátterét világítja
meg az apokrifektől a himnuszokon és az
eposzokon át a regényekig és költői alkotáso
kig. Külön érdeme, hogya művészi értékre
helyezi a hangsúlyt. Rendkívül tanulságos és
elgondolkodtató az a névsor, amelyből meg
tudhatjuk, hogy századunkban hány magyar
lírikus írt jézusról vagy személyiségének ki
sugárzása és tanításának időszerűsége nyo
mán verset.

Az irodalomtörténeti tanulmányok java
része József Attila és juhász Gyula verseit és
működését elemzi, ami természetes, hiszen
Péter László is erről a két - szegedi kapcso
lódású - íróról alkotta műveinek tekintélyes
részét. Külön ciklusba kerültek a helytörténe
ti tárgyú tanulmányok, ezek közül felhívnánk
a figyelmet Kőhegyi Mihály Szegedre oonatko
zó adatoka bajaiferencesek Háztörténetében című

izgalmas dokumentum-anyagára és a Móra
Ferenccel és Tömörkény Istvánnal foglalkozó
elemzésekre. Ez a két jeles író mintha az ér
deklődés peremére szorult volna, holott fon
tos színekkel, mély emberi érzésekkel gazda
gították a magyar prózát, nyelvük szépsége
és íze i pedig sokat jelenthetnek azok számá
ra, akik hűségesek a magyar nyelvhez.

A könyv utolsó ciklusában olyan szemé
lyes, de tudománytörténeti vonatkozásban is
fontos írások szerepelnek, amelyek Péter
László elveit világítják meg. A Somogyi
könyvtár hajdani munkatársa épp oly sokat
dolgozott Szeged kulturális életének felvirá
goztatásáért, mint a Békési Elet munkatársa
vagy a jeles bibliográfus. Egyetlen fiaskója az
új magyar irodalmi lexikon volt, bár hogy mi
ért is lett ez a lexikon hiányos, azt sosem fog
juk megtudni, hiszen a résztvevők és a kiadó
sem vétlenek. Péter László egyébként mindig
vállalta a "vidékiséget" - ez természetesen
nem munkássága színvonalára vonatkozik 
s ugyanazokat a hátrányokat, amelyeket ked
ves írói is megszenvedtek. Annál elismerésre
méltóbb, hogy így is gazdag életművet alko-
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tott, s azt reménységünk szerint újabb alkotá
sokkaI egészítheti ki. (A Somogyi könyvtár ki
adványai, 36. Szeged)

R6NAY LAsZL6

JÁLICS FERENC: TESTVÉREINK HITE

jálics Ferencet immár nemcsak könyveiből,

hanem egyre többen személyesen is ismerik
Magyarországon, hiszen többször tartott már
itthon is lelkigyakorlatot. Így sokan közvetle
nül is megtapasztalták azt az egészen sajátos,
a személyiség mélyeit Isten felé nyitó mód
szert, amely Jálics atyát világszerte ismertté
tette. A lelki élet bestsellerévé vált ez a könyv,
amely két évtized alatt harmincezer példány
ban kelt el. Akiknek nincs módjuk részt venni
jálics atya lelkigyakorlatain, azok e könyv
alapján is végigjárhatják Istenhez vezető út
ját. (Korda Kiadó, 1995.)

BERNATLAszL6

WILLIAM SHAKESPEARE: OTHELLO

A klasszikus műalkotások a közfelfogás sze
rint abban különböznek a nem kánoni mű

vektől, hogy folyamatos újraolvasásuk prob
lémamentes, könnyű feladat. Ennek mechani
kus tagadásából származik a színházi élet
egyik jól ismert félreértése, mely a régi mű

vek újraértését az erőszakos aktualizálással
azonosítja. Míg az első módszer érdektelenül
unalmas előadásokat hozhat létre, addig a
második szemlélet következménye a művek

és a közönség jelentésalkotó potenciáljának
lebecsülése. Ez utóbbi mind a drámák megér
tését, mind a közönség "esztétikai nevelését"
az egyirányú, autoriter beszéd irányába viszi
el. Ivánka Csabának mindkét előbb vázolt
csapdát sikerült elkerülnie. A nézőnek az a
jóleső érzése támad, hogy végre komolyan
számítanak közreműködésére.

A Vársziriház előadásának kétségtelenül
jago (Rubo ld Odön) a főhőse. A kiváló alakí
tás átrendezi a hagyományos értelmezés ér
tékrendjét, lehetetlenné válik a Jago-Othello
páros etikai polarizálása. Othello (Oszter Sán
dor) ebben a felfogásban kisebbrendűségi

komplexusát kezelni képtelen kisebbségi,
olyan "playboy", aki képtelen elhinni, hogy
méltó Desdemona idealizált szerelmére. Igy
lesz hihetőbb Jago indítéka is, amely szerint



Othello esetleg elcsábította volna Jago felesé
gét. Jago és Othello jellemének párhuzamos
sága a szokásosnál is jobban kiemeli Desde
mona (juhász Judit) áldozati státusát. Az
egész viszonyrendszert a páratlan ötletesség
gel megoldott színpadkép az ember belső

küzdelmének színterére vetíti.
., .~z, e~őadá,s f?- és epizódszereplőinek igen
JO Jatekat (peldaul Bartal Zsuzsa, Lázár Csa
b?) a magyar színpadokon szokatlanul egy
~egesen magas színvonalú rendezés fogja
ossze.

PALKÓCÁBOR

ZALÁN TIBOR: AVERSION

A Kortárs Curriculum vitae című sorozatában
saját vallomását így fejezte be Zalán Tibor: "A
napokban jelent meg a tizenegyedik kétnyel
vű verseskötetem Aversion címmel. A cím
meglehetősen pontos információ jelenlegi ér
zéseimről. állapotomról. Es - szégyeUem
magam" Igy, pont nélkül befejezve, ahogya
kötet minden versének végéről hiányzik az
írásjel. Zalán Tibortól megszokott nyitottság,
őszinte hangnem jellemző a kötetre, melynek
a szolgálatába szegődött avantgárd alkotási
forma további segítség, hogy egy megnyilat
kozni kényszerített költő bensőjébe lássunk:
"vers hibernalt angyal luítulról támadsz / s a tar
kámba harapsz megint. túlélem mert / nem aka
rod, hogy belédhaljak még és mind fárasztób
bak/mind uresébbek ezek a kierőszakolt szereikezé
sek,"

A kötet kétkedő, kérdező, a külsővel és
belsővel viaskodó, szembeforduló versek in
kább sorok egymásutánja. "S a létezése ;nost
semfelelet semmire, / s a kérdések sem rajzolódnak
ki élesebben. Másolja ó1eet gyermeki kéz" - írja
A kenyér húsa című gondolatsor végén. Ki
mustrált, felégett, üres, csalódott világ képei
mögött az ~Rgodalom,. a költő tehetetlen ag
godalma bUJIk meg, kmek a vers ion, elemi
részecske. Mi lesz a kérdéseket mázoló gye
rek kezéből? "ValallOgy majd csak felnő gyer
lIlekünk/nyelvüllkbó1 is marad ualamennui... a cí
me és kezdősora az utolsó versnek. Aválasz:
" városok sem müemlékek sem kultúra, sem sem
milyen élet sem múlt sem jeien:"

Csa~ I~ten y a végső,nagJj csöndben sirdogál
s a szétdúlt egben magara hagyottan oerejtéke
zik".
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Zalán Tibornak nincs miért szégyelnie ma
gát. Kötete világunk tükre, amit arcunk elé
tart. Köszönet érte.

(Chicago-Budapest, 1995.)

KISS ANTAL

ZSIRAI MIKLÓS: NYELV ÉS RÁDIÓ

A húszas-harmincas években a Pázmány Pé
ter Tudományegyetemen legendás nyelvé
szek tanítottak. A korán elhunyt Gombocz
Zoltán emlékét vers is, regény is megörökítet
te. Pais Dezső alakját pedig derűs legendák
aranyozzák be. Zsirai Miklós ugyancsak jeles
tudós volt: pedáns és szigorú, igazi "nyelv
ő~". E korszakban a rádió is nagy gondot for
ditott a nyelvművelésre. Halász Miklós je
lentkezett előadásaival. amelyekkel szép és
szabatos beszédre nevelte a hallgatókat. A
nyelv védelmében, épségének óvásában
összefogtak nyelvtudósok és irodalmárok:
Kosztolányi volt az egyik leglelkesebb nyelv
védő, szenvedélyesen óvta, tisztogatta a ma
gyar. nyelvet, ?römmel csodálkozott rá szép
segel re, lelkesulten mutatta töl talált kincseit
az elfelejtett szavakat, kifejezéseket, s remek
tanulmányt írt a magyar nyelvhasználat
egyik legnagyobb alakjáról, Pázmány Péter
ről.

A háború után korántsem állt ennyire elő

térben a szép és szabatos beszéd ügye. Rit
kultak az ilyen tárgyú rádióelőadások is. De
például Zsirai Miklós ekkor is jelentkezett az
éter hullámhosszán. A jeles tudós] 00. szüle
t~sn?pj? alkalmábó! tavaly jelölték meg em
léktáblával lakhelyét, de emlékének legalább
ennyire méltó őrzéséül rádióelőadásaiból is
válogatott egy csokornyit egykori tanítványa,
Fábián Pál, a magyar stilisztika kiváló tudósa.
A kis kötet nemcsak Zsirai Miklósnak állít
emléket, hanem a hetvenéves hazai rádiózás
nak is.

. A Nyelv és rádió című kötet tanulmányaiból
kIS magyar nyelvtörténet tárul az olvasó elé.
Zsirai Miklós világosan, tárgyszerűenvázolta
fel.n~el~ünk természetét. helyét a világ nyel
vel kozott, a magyarsag kialakulását, az első

magyar nyelvemlékeket, részletesen szólt az
első ma~yar ~yelvű írott könyvről, az úgyne
vezett jokal-kodexről,s külön foglalkozott Pá z
mánn~al s ~z ,,0j magyar korszak" nyitanyá
v~l. B~zonyara Igaz az a megfigyelése, hogy
Pazmanytol nem kecses, finom beszédmódot



lehet tanulni, hanem erőt, szilárd tartást, vi
lágosságot s tudatos nyelvhasználatot.

Zsirai Miklós kötete jónéhány időszerű

kérdést vet föl. Az egyik: mi az oka a beszélt
nyelv érezhető romlásának? Aztán: hogyan
befolyásolja a tudomány nyelvhasználata az
irodalmi nyelvet és fordítva? Azt már fel sem
merem vetni, vajon mire vezet az az általá
nosnak mondható gyakorlat, mely szerint a
középiskolák egy részében alig-alig jut idő

nyelvi és stilisztikai ismeretek oktatására? Jó
e, hogy az újságírás nyelve a politika nyelvé
hez alkalmazkodik?

Nem folytatom. Örvendetes, hogy Fábián
Pál előásta Zsirai hagyatékából ezeket az elő

adásokat, amelyek? nyelv tiszteletére és sze
retetére nevelnek. Es örvendetes volna, ha a
magyar nyelvhasználat ismét ügy lenne,
hogy akik használják, érezzék át felelős

ségüket.

RÓNAY LÁSZLÓ

D. MOLNÁR ISTVÁN:
VALLÁSI KISEBBSÉG ÉS
KISEBBSÉGI VALLÁS
Görög katolikusok a régi és mai
Lengyelországban

D. Molnár István - a debreceni Kossuth La
jos Tudományegyetem lengyel tanszékének
vezetője hézagpótló és kitűnő munkával aján
dékozta meg a görög katolikus egyház törté
netében járatos olvasókat.

A bevezetés megismertet a kelet-nyugati
egyházszakadás tényével, teológiai vonatko
zásaival, a felmerülő uniós törekvésekkel. Az
első fejezet a breszti egyházi uniótól (1596) a
17. század végéig, a második a 17-18. század
fordulójától 1772-ig, Lengyelország feldara
bolásáig, a további négy a lengyel történelem
fő periódusaihoz kapcsolódva tárgyalja a gö
rög katolikus egyház viszontagságos sorsát.

A szerzőnek fel kellett vázolni Litvánia,
Belorusszia és Ukrajna görög katolikusainak
történetét is, bizonyos összefüggések csak így
váltak érthetőkké; etnikailag vegyes lakos
sággal kellett számolnia e területeken. Foglal
kozik a görög katolikus egyház szervezetei
vel, a lelkészkedő papság helyzeteivel a bazi
lita szerzetesrend szerepével, a szertartásrend
változásaival, a hitélet kérdéseivel. a görög
katolikusok egyházi művészetévelés az okta
tás üggyel. Külön hangsúlyt kap a görög ka
tolikusok és a pravoszlávok egymáshoz való
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viszonya, valamint a nemzeti-nemzetiségi el
lentétek súlyos problémája.

A szerző lublini diákévei, évtizedes filoló
giai munkássága, Lengyelország történelmé
nek és művelődéstörténetének kiváló ismere
te hozzájárult a könyv magas szakmai szín
vonalához.

A szerző görög katolikus szülei emlékének
ajánlotta művét, tollát a téma iránti odaadás
és szeretet vezette, s ez meghozta gyü
mölcsét. (Balassi, 1995)

O/TOZI ESZTER

NEM VOLTAM EGYEDÜL
Beszélgetés az evangélikus közelmúltról

Tizenkét vallomást tartalmaz az interjú. Ti
zenkét lelkipásztor mondja el benne küzdel
mes életét, hányattatásait, a kommunista
rendszer általi üldöztetését. Indulat és bosz
szúszomj nélkül, tárgyilagosan, a kikezdhe
tetlen hit erejével, amely akkor is kitartást,
bátorítást adott nekik, amikor látszólag ma
gukra maradtak. Nem voltak egyedül, segí
tette őket Isten, aki bizonyára igazságos bírá
ja lesz azoknak, akik behódoltak. elárulták
társaikat, nem siettek segítségükre, hanem a
saját bőrüket mentették, vagy karrierjüket
építették.

Aki végigélte ezt a közel negyven eszten
dőt, hasonló történetek sokaságát idézheti föl
emlékezetéből. Az egyházak történetének
szornorú, mégis fölemelő időszakavolt ez, hi
szen a hűtlenségek, gyávaságok nem árnyé
kolhatják be a hősi helytállás, a hűség - oly
kor a vértanúság - fölemelő példáit. A tizen
két evangélikus lelkipásztor vallomásaiból
azt is megérthetjük, miért oly nehéz az újra
kezdés. Nemcsak az egyházak működésének

anyagi feltételei sorvadtak el, hanem a lelkek
ben is súlyosak voltak a sérülések, megnöve
kedett a bizalmatlanság, a gyanakvás, nehéz
volt tisztán látni, ki volt igaz, ki hamis. Nyil
ván hosszabb időnek kell eltelnie, míg e se
bek beforrnak. s ki-ki felismeri, hogy lsten
ügyének képviselete és szolgálata a legfonto
sabb.

Erről beszélnek a megszólaltatottak, s ez a
gesztus teszi nemcsak tanulságos, hanem ke
resztényi olvasmánnyá is a gyűjteményt.

(Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség)

RÓNAY LÁSZLÓ



JUAN GOYTISOL9
SZARAJEVO-REGENYE

Juan Goytisolo, a neves, kétlaki (Marrakech
Párizs) spanyol író kétszer járt Szarajevóban.
Az első, 1993-as út gyümölcse könyvalak?an
is kiadott riportsorozat. a '94-esé ez ~ .regeny.
Címe - fordítók, vigyázat! - El SitIO de los
sitios: tulajdonképpen szójáték, a sitio két je
lentésével: hely, helység és ostrom. Értelmez
hető mint a "városok városa" (a most legtöb
bet emlegetett hely vagy "az ostromok ostro
ma" (napjainkban a leghíresebb), de mint "az
ostromok városa" is. Ottani élményei meg
örőkítésén, a tőlük való megszabaduláson kí
vül azonban a gyermekfejjel tudatosan át
nem élt, spanyol polgárháború feli~ézésére.~s

szolgált: akkor a kis Juan fiatal édesanyját
vesztette el egy barcelonai bombázásban.

A regény nem könnyű olvasmá~y, ~ egyál
talán nem az, amit az ember az elso fejezet
Téli látomás - szemléletes leírása után várna.
Újonnan érkezett vendég kémleli a várost a sé
rült szálló ablakából az üveget helyettesítő

plasztikfólia. has.adékán. keres,;tül, lesi, hogyan
igyekszik átjutni egy fejkendo~ ?sszony a ,sz,a
badlövészek tüze alatt tartott fouton. A próbál
kozás végét azonban a szeml~lő ~em éri ~eg,

mozsárlövedék vet véget az eletenek. Az Ide
gen holttestének és útleve~én;k e.~~é~~" tit~k
za tos kiléte utáni nyomozas es kulonboző kez
iratok felfedezése aztán szinte detektívregény
nyé változtatja a tÖ,rténetet. A feje;e~;kben hi
vatalos jelentések valtakoznak fantáziákkal. ap
ró eseményekkel. állástalan értelmiségiek esz
mecseréivel és a kéziratok elbeszéléseivel.

A szerző szerint bárhol megismétlődheta
tragikusan esztelen helyzet. Ez adja. az ~tlet~t,

hogy átröpítse Párizsba: az ottam maso.dl~

kerületet zárják körül, ott kezdenek "etmkal
tisztogatásba" arabok, nemzedékek óta fran
cia állampolgár örmények és zsidók elI,en. A
külvilág, Párizs többi része azonban ra s~m

hederít: "Mintha Szarajevo vagy Csecsenfold
volnánk!" - háborognak az ostromoltak.

Bosznia népi összetétele alkal~at,ad arra
is, hogy szóba kerüljenek a Goyhso~onak oly
kedves mohamedán bölcsek, misztikusok, s
egyikük leszármazottja vagy. talán rei,:~arná

ciója, Ben Szidi Abu al Fadal!. Nem hlanyo~

nak irodalmi utalások (Plautus, Ibn Arabi,
Keresztes Szent János, a Don [uan-monda,
Swift), nemzetközi szervek, nyugat-,európai
nagyáruházak és személyek e~lege.tese - ~

spanyol püspöki kar elnökét neven IS nevezi.
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Amikor az olvasó leteszi a valóban virtuóz
módon megírt könyvet - a Doktor Zsivago
mintájára függelékben közölt bonyolult ver
sek és töredékek élvezete után vagy anélkül
- nem biztos benne, hogy megértett min
dent. Mely kéziratot kinek kell tulajdonítani?
Mi a kapcsolat j.C. - a regényíró monogram
ja! - és Al Fadai}",közöt~? S mi,ért .ke~lett a
skizofrénia gyanuJaval ideggyógyintézetbe
utalt, spanyol nyomozó tiszt régen elhunyt,
homoszexuális nagybátyját az egészbe bele
keverni? De megértette, hogya regény irodal
mi köntösbe öltöztetett, szenvedélyes tiltako
zás egyrészt az emberte!en:ég, az őrült há~o~

rú, a tisztogatások, masreszt a nemzetközi
szervek tehetetlensége, gyávasága és képmu
tatása ellen (Alfaguara, Madrid, 1995)

RÓNAI ZOLTÁN

MÖNCHTUM, ORDEN, KLÖSTER ...

A müncheni C. H. Beck kiadó programjában
mindig is előkelő helyet foglaltak el a keresz
ténység kultúrtörténetével foglalk?zó, tud,o
mányos-népszerűsítő munkák. A kiadó ezút-
tal a szerzetesrendekkel foglalkozó lexikon
nal lepte meg olvasóit. A könyv közel 300
szócikkben tájékoztat a legfontosabb szerze
tesrendekről. a szerzetességgel, a szerzetesi
életformával kapcsolatos alapvető fogalmak
róI. A nagy szerzetesrendekről(például ben
césekről, ferencesekről. szaléziakról) szóló
szócikkek megírását Georg Schwaiger az ille
tő rend egy-egy teológus professzorára bízta.

A kötet elején a szerkesztő tanulmánya ol
vasható, amely rövid áttekintést ad a keresz
tény szerzetesség történetéről. Schwa.iger
professzor a M~~cheni, Egyet~m ..K~tohkus
Teológiai Fakultasan tanít egyhaz.torten:tet.

Mint azt az előszóból is megtudjuk. terjedel
mi okokból sok - főleg női - rend kimaradt,
örömmel nyugtázhatjuk viszont, hc;gy a magy~r

alapítású pálos rend, ha csak egy felolda.~as szo
cikk formájában is, de helyet kapott a kotetben.
A jelentősebb szócikkek után a témára vonatko
zó s a további tájékozódást megkönnyítő ~onto

sabb szakirodalom is fel van tüntetve. Itt IS ter
jedelmi okok magyarázzák, hogy nem minden
szócikk után található irodalomjegyzék.

A kötetet remélhetőlegnemcsak a szakem
berek forgatják majd haszonnal, han,em min
den, a téma iránt érdeklődő olvaso. (e. H.
Beek, Műnchen, 1994)

LŐKÖS PÉTER


