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HOLOCAUST EMLÉKKÖNYV -;
A MAGYARORSZÁGI HÁBORUS
MUNKASZOLGÁLAT

"A század botránya" nem fel~dhe~ő, ~t;m
megkerülhető.Bár nemcsak a masodl~ ,vIiaq
háború iszonyatos, emberellenes tettel arnye
kolják be e század történelmét, hanem az
ezekhez hasonlatos pusztulást okozó lág e
rek, fogolytáborok, genocidiu~okis - ner:t
érdemes felsorolni valamennyit, az emben
ség szégyenéül, bűnös találékonyságának bi
zonyítékául. Talán azért is merül föl a..kollek
tív emlékezetben a holocaust, mert osszefo
nódott Radnóti Miklós tragikus sorsával és
klasszikussá érett költészetével, amelyben fé
lelmetes hittel jelenítette meg keresztútja állo
másait, egészen az utolsó elzuhanásig.

Ezeken az állomásokon vezet végig a Ran
dolph L. Braham szerkesztésében megjel~nt

vallomáskönyv, amelyben a munkaszolgalat
borzalmait túlélők szólalnak meg. Olyanok
is akik a bori táborból indulva végigszenved
téÍ< a halálmenet st ációit, olyanok is, akik egy
másik csoporttal kerekedtek föl, s a parti
zánok jóvoltából kiszabadultak. B~r. so~ ha
sonló vallomást ismerünk - Radnóti "kepes
lapjai" valószínűleg a világlíra ?1aradandó ?I:.
kotásai -, példáu! .György ~ttila m7,grendlto
beszámolóját, de ujra meg ujra elszornyedve
szembesülünk az eseményekkel. a bűntettek

kel, az emberi szégyennel. Az "átélők" az }dő
távolából nem indulattal, hanem az emleke
zet bizonytalanságait korrigálni vágyó ~bje~

tivitással idézik az eseményeket, de ez Igy IS
sokkal félelmetesebb, lelkiismeretvizsgálatra
késztetöbb. mint a Holocaust Emlékkönyv, ame 
lyek előadásaiban inkább . a józan, ~~o

mányosság az uralkodó, ami persze nelkuloz
hetetlen az események értékelése során, de
valamelyes távolságtartást szül a~ olvasóban
is, akiben felmerül az a gondolat IS, hog y ha
sonló nagyszabású gyűjteményben, ug~.a~

ilyen szép kivitelű könyvben kellene megoro
kíteni az 1948 utáni egyházüldözés kegyet-
lenségeit, iszonyatait is.. ,

Az antiszemitizmus nem indokolhat ó, a
holocaust az emberiség gyaláz~ta. , Szon:?r~

bizonyítványunk, hogy hasonlo, ~g?ekIalto

bűnök sokaságára gondolhatunk an élkül, hogy
bizonyosak lehetnénk e~e~ I?egi~mételhetet
lenségéről. (TEDISZ - Látoszog konyvek)
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MADAS EDIT-MONOK ISTVÁN: ,
A KÖNYVKULTÚRA MAGYARORSZA
GON A KEZDETEKTŐL 1730-IG

A mag yarorszá,gi ~ö,nyYkultúra tö.~ténetének
kutatása az ut óbbi évtized ekben orvendetes
módon fellendült. Bár a forrásfeltáró - rend
szerező és kiadó - tevékenység eredménye
inek feldolgozása még jó ideig munkát ad a
szakembereknek. a kötet szerzői úgy gondol
ták, hog y az elért t;red.~ények ind?kolttá , tt;
szik egy könyvtörten;ti osszefoglala~~e.~lra
sát. A szerzők szándeka egy olyan kézik önyv
elkészítése volt , amelyet az egyetemek, főis

kolák hallgatói mellett a szélesebb olvasókö
zönség is haszonnal forgathat.

A könyv két nagy egységre tagolódik: a
középkori részt Madas Edit, a kora újkorit pe
dig Monok István írt~. Az Ír ás, kön'!fv és könyv
használat a kiizépkori Magyarorszagon, 1000
1526 c írn ű rész három fejezetből áll. Az első

két fejezet a kéziratokkal, nyomtatványokkal
kapcsolatos technikai és anyagi természetű

kérdésekkel foglalkozik. Megtudhatjuk töb
bek között, melyek a középkori könyvkultúra
elsődleges forrásai, milyen író?ny~gokat: író
eszközöket használtak a m ásol ók, milyen
írástípusok voltak, hogyan tárolták és hogyan
szerezték be a kéziratokat a középkorban. A
harmadik fejezet a középkori könyvh.asznála
tot tekinti át. Amint a bevezetőben IS olvas
hatjuk. a középkori könyvkultúra legbizt?
sabban az egyházi társadalom intézményem
és az ezekhez kapcsolódó feladatokon ragad
ható meg, hiszen az egyház a középkorban
meghatározó szerepet j~tSZ?tt..az írás?el.!ség
kialakulásában. A szerzo szol tobbek kozott a
szerzetesrendek szerepéről, a főpapság rn ű

veltségéről, a laikusok lelki ép~lés~t sz?lgáló
késő középkori magyar nyelvu kódexiroda
Iomról. A harmadik fejezet végén olvasha
tunk a reneszánsz könyvkultúráról is. (A re
neszánsz korról szóló rész egyébként Csapo
di Csaba egy korábban megjelent műv éb ől

származik.)
A könyv második nagy egységében Mo

nok István a 16-17. század könyvtörténetét
foglalja össze. Az első fejezetben a korszak
könyvkultúrájára vonatkozó levél- .~s kéz
irattári dokumentumokat (levelek, konyvbe
jegyzések, katalógusok, hagyatéki inventári
urnok, vagyonelkobzási jegyzőkönyvek ;;tb.)
tekinti át - lévén , hogy ezek a 16-17. szazad



könyv- és olvasmánytörténetének fő forrásai.
A második fejezetben az intézményi könyv
tárakat, a harmadikban, pedig a magán
könyvtárakat mutatja be. Áttekintéséből kide
rül, hogya főúri udvarok gyűjteményei igen
korszerű könyvtárak voltak, de a közneme
sek, az egyháziak és a polgárok könyv
táraiban is megtalálhatók voltak a legfrissebb
kiadványok. Megtudhatjuk továbbá azt is,
hogya magyarországi könyves kultúrának
ebben a korban nem volt infrastruktúrája,
ezért a könyvek beszerzői középkori könyv
beszerzési módszerekre kényszerültek. A ne
gyedik fejezet az olvasmányok nyelvi össze
tételéről. az ötödik pedig a könyvgyűjtési

szokásokról szól.
A kötet előszavában a szerzők a nyugat

európai könyv- és olvasmánytörténet kézi
könyveinek magyar kiadását szorgalmazzák.
Ugy véljük, Madas Edit és Monok István
könyve viszont megérdemelné, hogy lefordít
sák valamelyik világnyelvre, hogy a széle
sebb nyugat-európai olvasóközönség is képet
kaphasson a magyarországi könyvkultúra
történetéről. Példát vehetnénk e téren más
közép- és kelet-európai népek (például a hor
vátok, szlovének) erőfeszítéseiről. amelyeket
nemzeti kultúrájuk megismertetésének érde
kében tesznek. (Balassi, 1998)

LÓKÖSPÉTER

BUDA ATTILA: GRÓF KÁROLYI
ISTVÁN ÉLETE

Károlyi István a múlt századi magyar törté
nelem kiemelkedő személyisége volt. 1830
körül birtokainak korszerűsítésébe kezdett,
teljesen átalakíttatta fóti kastélyát, az itteni
templomot felújíttatta, s szerződést kötött
azokkal a betelepültekkel, akik a mai újpesti
ek leszármazottjai. 1) híres alapítólevél egyik
megalapozója volt Ujpest ipari fejlődésének.

Jótékonyan liberális szemléletét nemcsak ol
vasmányai alakították ki, diplomataként is
sok tapasztalatot szerzett, s nem maradt ha
tástalan belső fejlődésére Széchenyi Istvánnal
való kapcsolata sem. Ez a 40-es évek közepé
re teljesedett ki, s a szabadságharc végével
szűnt meg: Széchenyi Bécs mellett élt egy in
tézetben, Károlyi István pedig csak 1850-ben
szabadult fogságából. A nevezetes fóti temp
lomot 1855. december 8-án szentelte Holló
Mihály, akkori plébános, s Károlyi gróf élete
végéig nobilis kegyura volt.
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1847-ben Nagyváradon Fogarassy Mihály
kanonok kezdeményezésére alakult meg a
Szent István Társulat elődje, a Jó és Olcsó
Könyvkiadó Társulat. Pesten, 1848-ban tartot
ták alapító ülését, elnökévé Károlyi Istvánt
választották. Lapja, a Katholikus Néplap a
szabadságharc alatt is megjelent. Utóda, a Csa
ládi Lapok 1852-ben váltotta föl. A hatóságok
1854-ben engedélyezték, hogy az egyesület
Szent István Társulatként működjék. A Társulat
jelentős szerepet vállalt a keresztény szellemű

könyvek kiadásában, maga Károlyi a Pázmány
füzetek kiadását támogatta jelentős összeggel.

A sajtótörténetnek is érdekes fejezete az
Idők Tanúja címmel 1859 végén beharango
zott politikai napilap kiadása körüli vita. Ká
rolyi helytelenítette, hogy egy katolikus lap
bármelyik párt mellett is elkötelezze magát, s
álláspontját a hercegprímásnak is megírta.
Végül a Társulat elnöke, Danielik János kije
lentette, hogya tagok véleményének szabad
ságát senki sem korlátozza, de a Társulat füg
getlen marad a politikától. A Társulat ülésein
a gróf újra meg újra szorgalmazta, hogy vég
re önálló székházra volna szükségük. Emel
lett komoly szerepet vállalt a Szent László
Társulat letrejöttében is, 1861-ben. Komoly
része volt abban is, hogy a Szent István Tár
sulat egyre határozottabban törekedett ma
gyar nyelvű imaköny kiadására.

A 60-as évek végén Károlyi István végleg
visszavonult a politikai élettől. Utolsó évei
ben a hazai katolicizmus egyik nagy alakja
ként tevékenykedett. 1880-ban hunyt el.

Buda Attila kiváló könyve hatalmas
kutatómunka eredménye. Nagy segítségére
lesz az egyháztörténet és az irodalmi élet ku
tatóinak is, hiszen Károlyi gróf korának szin
te teljes történelmi és ,művelődéstörténeti ke
resztmetszetét adja. (Ujpest)

RÓNAY LÁSZLÓ

PUSKELY MÁRIA: KÉTEZER ÉV
SZERZETESSÉGE

A kétkötetes mű az első magyar nyelvű Szer
zetesség és művelődéstörténeti enciklopédia,
amint a könyv alcíme is jelzi. A szerző, szer
zetesi nevén Cordia nővér, negyed százados
kutatásainak eredményét foglalja össze ebben
a munkában. Könyvei már évek óta ismertté
tették nevét. Amikor a szerzetesélet újrain
dulhatott Magyarországon, sokan az ő köny
vecskéjében néztek utána, vajon melyik szer
zet volna leginkább nekik való. Az elmúlt



években újabb és újabbművekben tárta fel a
magyar és az egyetemes szerzetesség törté
netét. A mostani enciklopédia méltó megko
ronázása eddigi fáradozásainak: másfélezer
oldalon 900 szócikkben, 1400 képpel, táblá
zattal és térképpel mutatja be a szerzetességet
kezdeteitől napjainkig. Igyekszik kitapintani
annak gyökereit, szétágazásait, a különféle
karizmák, lelkiségek megjelenését, s megpró
bál behatolni a világ elől gyakran rejtett éle
tek, közösségek titkaiba is.

Az olvasó végigjárhatja a kopt, a mezopo
támiai, az örmény, a perzsa, a szír, a bizánci
és a szláv szerzetesség világát, megismerked
het a 13-14. századi orosz misztikusokkal, fel
térképezheti Európa és a Közel-Kelet szerze
tességét, bepillanthat a lovagrendek sokszor
kalandos életébe.

Amint az egyház, úgy a szerzetesség is túl
nőtt Európa határain, s eljutott a többi konti
nensre is. Az enciklopédia áttekintést ad a két
Amerika és Ausztrália szerzetességének tör
ténetéről is.

Külön érdeme a könyvnek, hogy hangsú
lyosan foglalkozik a női rendekkel, hiszen
ezek kevésbé váltak ismertté hazánkban, ho
lott a szerzetesség létszámát tekintve ők van
nak túlnyomó többségben.

Amint az egy enciklopédiához illik, jól át
tekinthető időrendi áttekintés, bőséges bibli
ográfia és irodalomjegyzék ad lehetőséget a
további tájékozódásra. E tudományos művet

azonban képeskönyvként is forgathatja a kí
vánesi olvasó: akár a kolostorok érdeklik,
akár a szerzetesek által készített képek, iko
nok, akár a szerzetesek öltözéke: ilyen bősé

ges képanyaggal a magyar nyelvű iroda
lomban még nem találkozhatott.

Nemcsak a szerzetesek lesznek hálásak e
könyvért, hanem mindazok, akiket érdekel az
egyház vagy az egyetemes művelődés törté
nete. (Dinasztia Kiadá-ház Rt., 1998).

BERNÁT LÁSZLÓ

HUBAY MIKLÓS: VÉGTELEN NAPJAIM

Mostanában, ha a budapesti Egyetemi
Könyvtár előtt visz az utam, megállok egy
pillanatra, s átnézek a másik oldalra, ahol va
laha a Centrál Kávéház működött, s az asz
talnál Babits és Schöpflin Aladár üldögélt fo
gadva a Nyugat íróit. Hubay Miklós megejtő

beleérzéssel eleveníti föl ifjúságát, amikor
maga is leülhetett itt, s elborzadva eszrnélke
dik azon, hogy manapság ugyanitt reklámok
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csillognak hirdetve a szerencsejáték bűvöle

tét. S hány és hány jegyzetében búcsúzhat és
búcsúztathat! Egy igazi európai int búcsút
sokmindennek, ami e műveltség szerves ré
sze volt. Lassan-lassan, de feltartóztathatatla
nul árad be a nyugati tőke, s vele enyésznek
a nemzeti hagyományok. Francia barátja azt
panaszolja, hogy a lemezpiacot uraló japán
tőke eltünteti César Franckot, Debussyt, s Ra
velból is a Bolero marad hírmondónak. Míg
ezt az epizódot olvastam, eszembe jutottak
apám és barátai, a Hangli hársfái alatt, amint
hangversenye után Faragó Györggyel, a kivé
teles tehetségű, korán elhunyt pianistával be
szélgettek, aki 1939-ben Luxemburgban úgy
győzött a Fauré-zongoraversenyen, hogy a
francia rádió így kommentálta sikerét: "Ez az
eredmény a franciák hatalmas veresége egy
magyartól." Most a külföldi tőkétől szenved
nek még súlyosabb vereséget a franciák, és ki
tudja, még hány európai állam.

Hubay Miklós csüggedten áll a vártán.
Bárhová tekint is, mindenütt a nagy európai
kultúra emlékeire lát, s miközben lelkesülten
szemlélődik fölöttük, szemérmesen elmorzsol
egy-egy könnycseppet, mert sejti vesztüket.
Ahogy drámáiban is, jegyzeteiben is sorskér
désekkel szembesül, az európaiság és az eu
rópai kultúra sorskérdéseivel. S közben ár
nyak pillantanak rá szemrehányóan: ő az
utolsó, aki felidézheti őket, s megőrizheti

szép emlékezetüket. .Korom fogékonnyá tesz
rá, hogy érzékeljem generációm »kirnenete
lét«. (Az irodalomból, a közszereplésből, az
életből.)" - olvasom egyik jegyzetében, s
megcsap az elmúlás fagyos lehellete. Pedig e
rövidre vágott, mindig gondolkodásra és ön
vizsgálatra serkentő írások gyakran napfé
nyes tájakra vezetnek: leggyakrabban Itáliá
ba, ahol Hubay Miklós a magyar kultúra
nagyköveteként működött, aztán a háború
utáni békességes Genfet idézi, a Comavin pá
lyaudvar sokadalmát, kávéházak teraszát,
ahol barátaival beszélgettek. Miről? Mindegy,
a lényeg a beszélgetés, a baráti eszmecsere, az
együttlétek helyettesíthetetlenül bensőséges

hangulata.

Emberi mozdulatokat, mondatokat, arco
kat idéz. A lényeg: az ember. S ha Hubay
Miklós jegyzeteit olvassuk, reménykedni kez
dünk: hátha az emberről és az emberiségről

még nem múlt időben kell beszélnünk. (Elekt
ra Kiadó)

RÓNAY LÁSZLÓ
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