
SZEMLE

SZÉKELY MAGDA ÖSSZES VERSE

Kevés híján nyolcvan esz tende je írta Fülep Ala
jos a Nyugatban (történetesen egy asszony,
Lesznai Anna versein töprengve), hogy a nagy
líra, mely az empíria nyelvét kénytelen használ
ni, "á llandó an és közvetlenül valami másról be
sz él, A lélekről, mielőtt az empíriába kilép".
Ugy látszik, a Fülep említette elmélyedéshez az
empíriában fölszedett tapasztalatokon eszmélve
is el lehet jutni. Székely Magda, akiben a szóerő

iránti hit és az erk ölcsi jóért szedelőzködő intel
lektus ugyanúgy megvolt a reá váró pálya kű

sz ő bén, mint ahogy később is megm aradt, a há
ború gyermekkori élményével nőtt bele a
(megint Fülep szavaival) "teremtés előtti álla
potba". A szörnyűségek közül a talán legtragi
kusabbat mérte rá a sors; édesanyja a holocaust
áldozata lett. Nem véletlen hát, hogya készen
földobbant tehetség első hangjai a mártíromság
ra emlékeztetnek. A Hogy t űz ne hulljon círn ű

versében mondja: "én rendeltettem őrizetnek",

A szenvedők, az áldozatok sorfala előtt vésett
Kőtábla belső parancsa ("szólnom kell") mellé
odaemelt kérd és ("Ki tud ja, hogy menekűl-e, /
vagy most ért el felad atához?") pedig sejtetni
engedi, honnan, milyen önszemléletbó1 szá r
maznak azok az irányok, amelyek e költészet
legfőbb eredőjét kép ezik.

A vers a szorongás- és veszteségérzetet vízi
óvá növ elve, nemcsak szemléletével mutat túl a
rettentő élmé ny személyes vonatkoz ásain. ha
nem gondolatilag is. A I>őtábla vezeti be azt a
k öltem énysorozatot - Abrahám, Bereniké, Jere
miás, Jákob, Ezsauról stb. -, am ely a bűn, a vét
kesség, a másik oldalról a kiszolgáltatottság, az
áldozatt á válás ka tegóriáihoz a mito lógiát vonja
hátterül. Nem arról van szó, hogyaképzetvil ág
segítségével mintegy a saját tehermentesítésére
töreked ne a költő. Ellenkezó1eg; épp az egy
re-másra föltűnő bibliai motívumok és ana lógi
ák révén válik a mítosz elemeire kivetített egyé
ni sorslátomás álta lános jelentésűvé. Olyan gon
dolat t á, min t amilyenekbó1 Ady az Isten haran
gozását vélte kihallani. A Jób félelm ét ("mi most
elért, lecsaphat ismét. / Födelem alá mind ör ök
re / beköltözött a véd telenség") föloldó Zsoltár
(" vonj árnyékodba engem / segítsd le rólam sú
Iyomat / adj részt az enyhületben") tanúsága
szerint az ösztönbe zárt, de múlttá váló élmé
nyek végül a megváltás rem ényével helyeződ

nek evidenci ába. A reménynek kamatoznak az
élet intim köreibó1 fakadt, s e költészet friss té-
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máiként előkerülő sze relmes vallomások, s az
anyaságról szó ló versek is. Aháromszakaszos
Feltámadás még távolról derengteti az "áldott
vagyok mégis aki / voltam elátkozott" summá
za t át, ám a "megérkeze tt valami erő" egyértel
műen jelzi, a k ölt öt megérintette a kegyelem :
"boldog a kezem, a szá jam" - sóhajt fel a Sze
relem című versben. S a lét tragikus értelmé nek
minderihatóságától valamelyest sza bad lélek mi
mást, ha nem a reményt lakja be az Otthonban:
". ..már készülőben sarkok és falak. / Csak oszlo
pai meg ne rogyjanak, / magasodjék, és legyen
biztos otthon ." Egy asszony szám ára azonban
ebbe a sorstól kifoh ászkodott biztos otthonba
csak az anyaság hozhat üdvösséget. Erró1 a gyö
nyörű állapotról és a költőnek az egyetem es lét
hez való viszonyáról beszél a tenyérn yi form ába
szorított Kettős fénykép:"egy halványuló, egy éle
sedő / két testet visz az egyetlen idő, / belépnek
egymás l ábnyomaiba. / és az anyán áttetszik a
fia." A közvetlen élményhelyze tet többnyire ki
iktató, a magánvilág személyes övezeteit inkább
utalásokba rejtő Székely Magda-i költészet ritka
pillanata ez, amidőn szinte az olvasó szeme lát
tára hajlik föl a konkrét élmény, egy életjelenség
a filozófia elvontságába. A kivételes szitu ációt is
métli az ugyan csak az anyaság ünnepi érzésébó1
fakadt Fiam című vers is.

Az a költő, aki - mint Székely Magd a is 
a láto tt és az átélt valóságot a hit tiszta irányá
val növeli meg a lelkében, ahányszor csak meg
sz ólal, önkéntelenül Istenhez beszél, igényese n
és szűkszavúan, a csupasz lényegre összponto
sítva mondandóját. A rendkívüli ökonómia
mellett az, hogy a költemények közül nem is
egy a másikra utal, egyszerre mutatja e lírikusi
alkat és működés sajátosságait. Ahogyan rövi
dül, egyre töredékesebbé válik a forma, mintha
Székely Magda nem is verseket, hanem minden
alkalommal egész költészetét írn á. Például az
Apály,a Törés, a Jég,a Síkban ugyanannak a gon
do latnak és kedélynek az ikrei.

Ha elég tüzetesen olvassuk Székely Magdát,
hamar rájövünk, az egymástól alig , jószerivel
csupán címükben különböző versei gondolati
közelségükkel fontos művészi felismerést su
gallnak. hogy az eltört egész szerteágazó meg
nyilvánulásai fölött a szellem, az isteni erő igen
is őrzi a szétszabdalt dolgok közös lényegét. S
amint a költő függetlenedik bizonyos szavakt ól.
melyek csak a valóság durva darabjait képesek
behatárolni. egyú ttal lehetőséget nyer arra,
hogy megérezve ez t a közös tartamot, és m é-



Iyen magába fogadva, új formákkal ruházza föl.
Vagyis a lírai szubjektumnak az ismeretlennel
kell kapcsolatot találnia, méghozzá egy olyan
eszköz, olyan nyelv segítségével, amelyen ren
geteg a holt teher, a kiüresedett jelentés. Persze
e kérdés korántse volt, és nincs is egyazon ha
tással a költészet kűlőnféle irányzataira. de va
lamirevaló lírikus nem kerülheti ki. Székely
Magda - mint Összes verse című kötetéből lát
ható - pályájának középső szakasza táján
szembesült a nevezett dilemmával; azaz a ho
gyan tovább kérdésével. Lényegi fordulatok
nélküli, de mégiscsak számottevő újdonsága a
pályának az iménti kérdésre adott válasz 
amellett, hogy ihletét ezután is a lét keserű stá
ciói, az egzisztenciális drámák vonzzák. A hely
című versében az eltűnő lehetőségeken töp
rengve így ír: "elérni az egyetlen egy / időt he
lyet / Elérni végre ahova / hívása van / ahova
érthetetlenül/ahova boldogan". Ha természe
tesen nem érthetetlenedik is el (sőt, bizonyos te
kintetben klasszicizálódik) e líra, de kétségtele
nül szakadozottabb. rejt jelesebb, a korábbiak
hoz mérten stilárisan és tartalmilag is kevésbé
hajlékony, no és jóval tömörebb versek sorakoz
nak A hely után; a pálya kimagaslóan nagy telje
sítményeivel, mint a Micsoda madár, A testen túl,
Az igazi nyár, az Ertért.

Valéry a húszadik századi költészet nagy
képletének egyik felét egy frappáns kijelentésbe
csomagolva azzal adta át az utána jövőknek,

hogya jó költő minden nap elfelejt egy szót. A
francia lírikus azonban a maga tapasztalatával
csupán a képlet bizonyos jeleit világosította
meg. Hogy az elfelejtett szavak után mi követ
kezzen. mi következhet, arra az elmúlt félszáz
év alatt, a legátlátszóbbtól a legbonyolultabbig,
számos javaslat született. A lehetséges megol
dások egyike Székely Magda életműve, amely
ugyan nem társtalan, sem élményanyagát, sem
a keresztényi eszmekörhöz igazodó szemléletét.
sem poétikáját tekintve, de mindezeket szuve
rénül megszólaltató líra. A Iétszorongással gá
tolt emberről kevesen írtak oly megrázóan,
mint ő: "Ha hályog nőtt aszememen / hasítsd
le róla Istenem / Hadd lássam újra aki voltál /
hol a fényesség hol az oltár" (Hályog). Igaz,
hogya világidegenségben árván vacogó teremt
mény hiteles képét mások is megfestették, pél
dául Pilinszky, vagy éppen a cseh Holan, akitől

egyébként kötetnyi verset fordított Székely
Magda; de nála nemcsak a lelkére áradt dráma
van meg, hanem annak bizalma is, hogy "a sé
rült síkokon felépül/egy magasabb formáció".
(CET Belvárosi Könyvkiadó. Budapest, 2000)

KELEMEN LAJOS
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ACHS KÁROLYNÉ: AZ ORMÁNYSÁG
SZERELMESE

Példaadó ember emlékét idézi ez a kötet; Kiss
Géza leánya leróhatatlan tartozásról. súlyos
adósságról beszél, amikor édesapja életének
részleteit föltárja. Református lelkész volt, et
nográfus, nyelvjáráskutató. Híres műve az Or
mányság (1937) című szociográfia, tájismereti
szintézis, és a posztumusz megjelenésű Or
mánysági szotár (1952). 1915-ben vállalta el a
kákícsi parókia vezetését, haláláig ott műkő

dött. Olyan kiváló szellemek kölcsönös vonzás
körében élt, mint Csikesz Sándor, Fülep Lajos.
Inforrnátora, eligazítója volt Illyés Gyulának,
Bajcsy-Zsilinszky Endrének és Móricz Zsig
mondnak. Amit a baranyai egykéró1 tudunk, az
ha nem is egyedül, de jórészt az ő közlése és
közleményei nyomán vált szellemi közkinccsé;
"hatásokat vittek el tőle", néha bizony a forrás
ra való hivatkozás nélkül.

Alapos életrajz vezeti be a kötetet. Joggal kap
benne nyomatékot, hogya nagyobb karrierre
esélyes, a lipcsei egyetemen föltűnő teológus ön
tudatos döntés után válIalkozik "a lehetetlenre"
és megy Kákicsra, az ország talán "legkisebb,
legnyomorultabb gyülekezetébe", ahol elóbb
családtalan magány, később más emberpróbáló
nehézségek várják. Ebből a mélységbó1 emelke
dett hivatása magaslatára. Talpassy Tibor a nagy
protestáns lelkész, tudós, mártir elődök reinkar
nációjaként jelIemzi: "Apáczai Csere, Szenczi
Molnár, Misztótfalusi Kiss és Kőrösi Csoma el
szántságát, akaraterejét éreztem benne együtt,
mert e nélkül el sem Iehetett képzelni, hogy ép
ésszel kibírta, aminek részese volt...rr A törékeny
ember "éjszakákat elrabló önmarcangolások"
árán álI ki újra meg újra féltett népe védelmében,
pedig a parasztok értetlenségétó1 is mérhetetle
nül szenvedett. Leleplező igazmondásáért hívei
"egy ősi büntetési móddal fenyegették meg, a
»kihordással-,", amikor a nem kedvükre lévő pa
pot "családostul, bútorostul kocsira rakták, vala
hol a falun kívül letették: menjen Isten hírével".
Súlyos kellemetlensége támadt Móricz nyers, a
helyi következményekkel nem számoló kákicsi
riportja miatt is 1938-ban. Az 1945-ös fordulat
idején "gyakorlati érzéke s a falu gondjaival
való teljes együttélése" vezérli, de elroncsoló
dott egészsége miatt 1947-ben bekövetkezett
halála előtt leginkább már tájszótárának befeje
zésére tud időt és erőt szánni.

A kiadvány fontos levélközlései közül ki
emeljük Illyés Gyula 1933. okt. 18-i l~vel.ét, és
kivált Aprily Lajosét (1937. dec. 24.). Aprily az
Erdélyért aggódó magyar értelmiség nevében
gratulál az Ormányság megérdemelt sikeréhez:



"Irigylern érte, mert ennél szebbet aligha lehet
megvalósítani. Megmaradni a gyökereknél.
megismerni őket maradéktalanul és megírni az
életüket. Valami ilyesmire vágytam mindig
odahaza Erdélyben." Erdélyben, ahol - teszi
hozzá - a románok éppen faluszociográfiai
területen nagy lendülettel törnek előre.

Nyelvészeti, néprajzi. recepciótörténeti és más
stúdiumok között az irodalomtörténet szempont
jából kivételesen fontosak a Kodolányi- és a Mó
ricz-tanulmányok. A Kodolányi Földindulás-ának
forrásanyagáról szóló dolgozat nemcsak arra fi
gyelmeztet, hogya dráma elején elhangzó prédi
kációt Kiss Géza 1934-es marócsai istentiszteleté
nek élményemléke ihlette (ezt Kodolányitól is
tudtuk), hanem az a nem megalapozatlan fölté
telezés, hogy a Földindulás hátterében és motivá
ciójában a vajszlói alaptörténeten kívül kákicsi
információk is megelevenedtek (68-69. o. skk). A
Móricz-tanulmányokban (Onnánysági motívumok
Móricz prózájában, Egy ormánsági elbeszélés szerepe
Móricz Rózsa Sdndordban) Achs Károlyné azt bi
zonyítja leleményesen és meggyőző filológiávaI,
"hogyan lesz ösztönösen vagy tudatosan Móricz
szépirodalmi alkotásainak egyik ihletőjévéaz or
mánsági faluval való találkozása". Az Eletem re
génye, az Arvácska és fóleg a Rózsa Sándorelemzői
nem mellőzhetik immár a forráskutatásban Az
Onnányság szerelmesét. Móricz nem mindig ro
konszenvesen vitatkozott Kiss Cézával. de bizo
nyítékok vannak arra, hogy "ormánsági útja na
gyon markánsan ott van azok közőrt a tényezök
között. amelyek az írót utolsó éveiben nemcsak
gyötrelemmel, hanem örömmel, feladattal-tevé
kenységgel: egy teljes élet gazdagságával ajándé
kozták meg." tPannonia könyvek, 2000)

CSŰRÖS MiKLÓS

A VIRÁGNAK AGYARA VAN
IN MEMORIAM KASSÁK LAJOS

Az In memoriam-sorozat újabb kötete Pomogáts
Béla szerkesztésében Kassák Lajos pályájának ala
kulását, és egyben a nevével fémjelezhetőmagyar
irodalmi avantgárd történetét dokumentálja he
lyenként igen tanulságos és izgalmas szövegek
összeválogatásával. A kötet négy fejezetre osztva
közli az írásokat: az első a pályakezdés éveitól a
bécsi emigráció végéig, a második Kassák hazaté
résétól a második világháborúig mutatja be rnun
kásságának történetét. a harmadik és a negyedig
fejezet Kassák háború utáni tevékenységéról és
fogadtatásáról ad képet. A kötet kiáltványok, kor
társi bírálatok, levelek, visszaemlékezések, kő

szöntök, interjúk és a későbbi Kassák-szakiroda-

718

lom egy-egy darabjának segítségével mutatja be
az életmű egyes szakaszait. Az összeállítás nem a
filológiai igényű dokumentáció, inkább az egye
temi oktatás, illetve a népszerűsítés céljával, s
egyben a megőrzés és emléket állítás gesztusával
készült. Míg az első két fejezetben összegyűjtött

írások inkább az életmű alakulásának és befoga
dásának dokumentációjára. a második és a har
madik inkább egyfajta portré megrajzolására he
lyezi a hangsúlyt. A tízes-húszas évek kritikai re
cepeiója éppúgy, mint a harmincas évek visszate
kintő jellegű, egy pályaszakasz lezárulását érzé
kelő, s egyben átfogóbb igényű értelmezési kí
sérletei azt a benyomást erősíthetik meg az olva
sóban, hogy az egyidejű befogadás alakzatai
nemigen voltak képesek termékeny párbeszédbe
lépni Kassák avantgárd költészetének legjelentő

sebb teljesítményeivel nem járulva tehát sokban
hozzá ahhoz, hogy az avantgárd irodalma be
épüljön a hazai irodalomértés kultúrájába. (Ezzel
a hiánnyal ma is számolnia kell a magyar avant
gárd értelmezőjének.)

w •• örök igazságnak tartottuk a magát auto
nómnak álmodó l'art pour l'art aranyszabályát,
amely szerint a művészet önmagán kívül nem
ismer más kritériumot. Ehhez a tételhez ma is
ragaszkodunk. De már nem hisszük, hogy a
művészet autonóm. Ennek az ellentmondásnak
dinamikus feszültségét magyar viszonylatok
kőzött Kassák Lajos személye és működése jele
níti meg" - írta Németh Andor 1933-ban. A
kötetben összegyűjtött írások jól érzékeltetik
Kassák fogadtatástörténetének azon sajátossá
gát, hogy az értelmezök többnyire éppúgy nem
tudták elfogadni a művészeti autonómia eluta
sításának, mint az irodalom ideológiai kisajátít
hatatlanságának gondolatát. (Nap Kiadó, 2000)

KÉKESI ZOLTÁN

AQUINÓI SZENT TAMÁS: CATENA
AUREA I.
Kommentár Máté evangéliumához

Szent Tamás - lassanként úgy tűnik - Ma
gyarországon már csak a filozófusok körében
éli reneszánszát. Catena aurea című munkájával
a filozófiatörténészek csak mellékesen foglal
koznak. A mű áttanulmányozása után döbbe
nünk rá, hogy ez a műfaj mennyire távol áll tő

lünk, és egyben mennyire jellemzőTamás korá
ra, és hogy az angyali doktor ebben is figyelem
re méltót alkotott: Tamás munkabírásának és
összeszedettségének most is csodálattal kell
adóznunk a rengeteg fejben tartott idézet és
azok értelmes elrendezése miatt.



Szent Máté evangéliumához fűzött kommen
tárokról. magyarázatokról van itt szó, de nem
Tamás saját megfogalmazásában, hanem az ő

koráig felhalmozott irodalomból összeválogat
va. Tehát folyamatosan, a szent szöveg mentén
haladva ismerjük meg a korábbi atyák vélemé
nyét az adott evangéliumi helyről, vagyis nem
tematikus rendben kifejtett véleményeket ka
punk kézhez. Tamás ezt a módszert maga talá
lóan "Expositio continuá"-nak, folyamatos ki
fejtésnek nevezte, és ez felel meg pontosan a
műfajnak. Teljesítménye iránti elismerésnek kö
szönhetően a 14. századtól a kézirati hagyo
mány e művet Catena aureának hívja, és ezen a
néven tartjuk számon azóta is.

A mű létrejöttének okait a 13. század egyház
politikájában kell keresnünk. N. Orbán pápa, ko
rábban jeruzsálemi pátriárka, a latin és a görög
világ ellentéteire érzékenyen tudott figyelni. O
kérte meg 1263 körül Tamást, hogy készítsen a
latin felfogásnak megfelelő választ egy Nyuga
ton felbukkanó görög-tárgyú iratra, és egy olyan
evangélium-magyarázatot is írjon, ami a görög
és latin atyák véleményét egyaránt tartalmazza:
az előbbit, a Contra errores Graecorumot Tamás
még abban az évben közreadta, a Catena aurea
azonban csak a pápa halála után jelent meg. Ta
más célja, amit az irodalmi szokásoknak megfe
lelően a Catena aurea ajánlólevelében fejt ki, hogy
a tévedéseket lerontsa (errores destruere), ma is
változatlanul időszerű. Ehhez pedig a katolikus
igazság (catholica veritas) szem előtt tartásával
jutunk el, aminek fényében képesek vagyunk
rendet tartani a zűrzavarban, a mindenféle
jólhangzó és félművelt nézet között. Tamás a
tisztánlátáshoz segíti mai olvasóit még akkor is,
ha már másképpen tesszük fel - lényegében és
végeredményben ugyanazokat - a kérdéseket.
Az evangélium megértetésével és magyarázatá
val "hivatalból" foglalkozók számára igazi segít
séget jelent ez -a könyv; az egymás mellé helye
zett sokféle vélemény kiválóan és néha zavarba
ejtően érzékelteti a hagyomány időbeli nagysá
gát és elképesztő sokszínűségét.

A prológus és néhány részlet összevetése az
eredeti szöveggel arról győzött meg, hogy ol
vasható fordítást kaptunk. Nyilvánvaló, hogya
stílusbeli kűlőnbségeketnehéz munka volt elsi
mítani: sok évszázad szerzőinek ugyancsak el
térő fogalmazásmódját és nagyobb szöveg
összefüggésbőlkiszakított kisebb részleteit kel
lett magyarra átültetni. A teológiai szaknyelv
elég széles skáláján kell mozogni egy ilyen jelle
gű mű fordításakor. Ugyes megoldásnak tartom
a bonum nuntium "jó hír", és a bona annun
tiatio "jó híradás" megkülönböztetést. A Beve
zetés végén és az első fejezet elején azonban
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észre kellett volna venni, hogya gentes jelenté
se nem "nemzetek", hanem "pogányok".

A Catena aurea Idézett szerzóí című rész
(829-843. old.) összeállításakor elég lett volna
akár csak a Lexikon für Theologie und Kirche hatva
nas évekbeli kiadását felütni. hogy pontos adato
kat lehessen közreadní, főleg, hogy egységes logi
kai rend szerint lehessen a címszavakat felépíteni.
Példaként említhetem. hogy Iohannes Cassianus
(őt egyébként a c betű alatt kell szerepeltetni) van
magyarul is, hasonlóképpen Hieronymus néhány
műve is; Isidorus neve helyesen: I. Hispalensis,
mert Sevilla latin neve Hispalis.

Beda Venerabilis esetében különösen hiá
nyolható a filológiai pontosság: mesterének
neve helyesen Benedict Biscop és nem Bischop.
A szerkesztőknek az a mondata, hogy Beda
.Kommentérjaínak kritikai kiadását Stegmüller
RB II. nn. tette közzé 1598 és 1646 között" pedig
rejtélyes. Friedrich Stegmüller érdemes Reper
torium biblicum medii aevi című munkájának
(Madrid, 1940-1954) második kötetében, az
1598-1646 közötti sorszámok alatt találjuk Beda
biblikus műveinek felsorolását, utalva a kézirati
hagyományra is. Beda életműve egyébként a
Corpus Christianorurn, Series Latina sorozatá
nak köteteiben tanulmányozható, tehát itt igazán
mellőzni lehetett volna a Patrologia Latinára való
hivatkozást. Egyébként a Corpus Christianorumra
való hivatkozás először csak az f betűnél.

Fulgentius Ruspensisnél bukkan fel, pedig sok
esetben már előzóleg is lenne mire hivatkozni.

Az ilyen nagy munka talán kicsivel több kö
rültekintést igényel; bár lehet, hogy éppen a
nagysága miatt maradtak benne tisztázatlansá
gok. A Catena aureát forgatva az az érzésünk,
hogy visszafogottabb tipográfiai elvek és az élő

fej ügyes alkalmazásával szebb és könnyebben
forgatható könyvet lehetett volna alkotni. Kifo
gásaim ellenére biztos, hogy az ígéretesen gya
rapodó magyar nyelvű Aquinói Szent Ta
más-irodalom ismét egy jelentős darabbal bő

vült, amiért valóban hálával tartozunk elsősor

ban Benyik Györgynek és Lázár István Dávid
nak, valamint mindazoknak, akik fáradoztak e
könyv létrehozásán. (Szeged, 2000)

SARBAK GÁBOR

KERESZTÉNY KÜZDELMEK ÉS MEG
TORPANÁSOK 1945-1956

Manapság, amikor meglehetősen ellentétes né
zetek ütköznek a sajtószabadság ügyében. Ki
vételesen hasznos egy olyan, könyvet végigol
vasni, amely egy hetilap, az Uj Ember tizenegy
néhány évének történetét tekinti végig, s köz-



ben bemutatja, mit jelentett ott és akkor a sajtó
szabadság. Az Új Ember 1945-ben indult, úgy
volt, hogy Sík Sándor lesz a főszerkesztője, vé
gül azonban nem vállalta ezt a tisztet, így esett
a választás a tanulmányai által irodalmi tekin
télyt szerzett bencés szerzetesre, Pénzes Boldi
zsárra, aki akkor aligha sejtette, mennyi szenve
dés és megaláztatás jut majd osztályrészéül. A
laphoz a korábbi évek elismert újságírói csatla
koztak, akik már a Nemzeti Ujságban is tanúsá
gat tettek keresztény elkötelezettségükró1, de
ott volt például a háborús években bámulatos
bátorságú cikkeket írt Kunszery Gyula, a Kato
likus Szemlét bölcs nyitottsággal szerkesztő, je
les szociológus, Mihelics Vid, s a többiek, mind
azok, akik a legnehezebb években is bátran és
megingás nélkül képviselték meggyőződésüket,

Melocco Jánost 1951-ben ki is végezték.
A könyvből pontosan és érzékletesen bomlik

ki az Uj Ember "külső" és "belső" története,
Mindszenty József bíboros hercegprímáshoz
való kötődése, elképzeléseinek és küzdelmei
nek támogatása, melynek következtében meg
újuló támadások célpontja lett a lap is, s meg
kellett küzdenie a különféle korlátozó intézke
désekkel, a papírmennyiség csökkentésével,
majd a cenzúrával. Közben pedig talpra kellett
állnia, megteremtve egy jól és eredményesen
működő kiadóhivatalt, megszervezni az előfize

tés mechanizmusát, az olvasókkal való rendsze
res kapcsolattartást. Ehhez áldozatos munkatár
sak kellettek, s egy olyan zseniális kiadóhiva
tal-vezető, amilyen Saád Béla volt, aki érzésem
szerint akkor futott vakvágányra, amikor
egyházpolitizálni kezdett.

A fiatal olvasó (az akkori indulatos olvasók
hoz hasonlóan) itt és most talán megalkuvásnak
véli az Új Ember egyik-másik írását. Nem lehet
elégszer elmondani, hagyott és akkor ezek a
megmaradás feltételei voltam, sosem a szer
kesztőség tagjai eszelték ki őket, hanem külső

nyomásra verítékeztek ki egy-egy köszöntő cik-
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ket. Állami ünnepek, látványos megmozdulá
sok előtt szorongva várták a kihívást: miről kell
lelkesedést mímelve megemlékezni. Nem volt
kibúvó: az egyháztörténet tudósa, a remekül író
ljjas Antal épp úgy ilyen cikk írására kénysze
rült, mind a kristálytiszta jelleműSzigeti Endre.

Szeghalmi Elemér a tanú együttérzésével és
a történetíró ismeretével számol be ezekről az
évekről. Az Új Ember története voltaképpen a
kor történetévé válik elemzéseiben. Egy olyan
koré, amelyben a szabad gondolkodásnak
alig-alig volt fóruma, s ha volt is, a tabutémák
róI nem lehetett írni, vagy csak önkorlátozással.
Ezért is megkülönböztetett tisztelet illeti rnind
azokat, akik higgadtan, érvelve képviselni mer
ték meggyőződésüket, s kétségbe vonták azt az
állítást, mely szerint a vallás eltűnik.

, 1955-ben ismerhettem meg alaposabban az
Uj Ember kiadóhivatalának - oda kerültem
anyagmozgatóként - és szerkesztőségének

munkatársait. Kivételesen összetartó közösség
be kerülhettem, amelynek mindegyik tagja
igyekezett eligazítani. segíteni. Aztán csordo
gáIni kezdtek első zavaros írásaim, hol a világ
hírű teológus, Radó Polikárp, hol Magyar Fe
renc, hol Sinkó Ferenc, hol Doromby Károly és
a szigorú, de igazságos Mihelics professzor úr
sietett segítségemre, nem szólva Szigeti Endré
ről. Vele társalogni mindjg szellemi felüdülést
jelentett. 1956-ot már az Uj Embernél, illetve az
egy számot megért Hazánknál töltöttem.
Nagy-nagy érdeklődéssel várom Szeghalmi
Elemér felidéző könyvének folytatását, hiszen
szinte kötelessége megírni az 1956 utáni évek
történetét is. Ezek sem voltak könnyű eszten
dők. S ebben a következő kötetben, pontosab
ban jegyzeteiben mindenképp egy-egy az itteni
ekhez hasonlóan kitűnőert tájékoztató címsza
vakkaI érdemelnének az Uj Ember Kiadóhivata
lának munkatársai. (Új Ember, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ
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