
vén rafináltan megóvja tettvágytól égő szerel
mét a valódi ellenállási harcok veszélyétől. Ám
a Rondó végül mégiscsak, részben tőle függetle
nül, a regényvilág valóságává, azaz véres har
cok terepévé, végső soron pedig a valóság és a
fikció közötti szeszélyes cserebomlás fölötti me
ditációk tárgyává válik: " ... a Rondó pedig to
vábbra is létezett ... Létezett! Hogyhogy? (... )
Mert lehet, hogy így van, így és nem másként
keletkezik a valóság, amelyet mi csak később

értelmezünk. fölruházva gondolatvilágunk for
máival, visszafelé haladva rekonstruáljuk, az
ésszeTŰség szükségletével, az értelem iránti
mohó vággyal és képzeletünk ábrándjaival
összhangban?" (306.) Persze a dolog nem pusz
ta elmejáték, hiszen vérre megy: " ... a baj, amit
meg akartam előzni, létrehozva a Rondot, most
a Rondó létének köszönhetően következik be és
a Rondó által hajtják végre." (310.)

"Tegnap átnéztem a gépelt szöveget, és rájőt

tem, hogya saját vie romancée-mat írom, és ter
mészetesen a magam számára. Ez azonban egy
általán nem jelenti azt, hogy lemondok Onről

mint címzettről." (109.) - mentegetőzik a re
gényszerű beszámolóvá duzzadó olvasói levél
szerzője a folyóirat szerkesztőjének. S a fikciót
hitelesítő, kissé mesterkélt kommunikációs
helyzet valóban meg is termi ízletes gyümöl
csét: Kazimierz Brandys Rondó című munkáját.
S benne egyáltalán nem hosszúra nyúló önrna
gyarázatokat vagy öncélú önelemzéseket olvas
hatunk, hanem olyan magával ragadó történe
tet, amelyben egy fiktív-valós katonai szervezet
előzményei, története és utóélete kapcsán figu
rák és sorsok gazdag variációs játékával (magá
val a személyekre, érzésekre és csalódásokra
szabott történelemmel) ismerkedhetünk meg,
egyfajta lendületes körtáncformával, rondóval.
amelynek hívószavai tehát, még egyszer - en
gedjenek a csábításnak! -: Szerelem, szinhdz, há
ború. (Ford. Pálfalvi Lajos, Jelenkor, Pécs, 2002)

BAZSÁNYI SÁNDOR

TÖRÖK JÓZSEF: A TIZENEGYEDIK
SZÁZAD MAGYAR EGYHÁZfÖRTÉNEfE

"Az egyház, mint egyszerre természetfölötti ala
pítású és rendeltetésű, ugyanakkor a történelem
országútján egymást követő társadalmakban je
lenlévö, egyszerre lelki-szellemi és intézményes
valóság (. ..) nehezen tárja föl a legszakavatot
tabb kutatók előtt is igazi történelmet" - írja Tö
rök József professzor legújabb könyve előszavá

ban. Nem kisebb akadállyal kell azonban a törté
nésznek megküzdenie, ha egy olyan forrássze
gény kor bemutatására vállalkozik, mint ami-
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lyen Szent István és Szent László százada. Ami
az első problémát, vagyis az egyházi élet össze
tettségét illeti, a szerző erre a kihívásra úgy vála
szol, hogy egyrészt a történettudomány követel
ményének megfelelve számot vet a kutatás jelen
legi állásával. értékeli a legfrissebb publikációk
szempontjait. másrészt mindezt a teológustól el
várható egyházias érzülettel teszi. A másik ne
hézséget, a 11. századra vonatkozó források gyér
voltát csak növeli, hogya rendelkezésre álló for
rásanyag gyakran egymásnak ellentmondó, más
forrással nem igazolható vagy nehezen értel
mezhető közléseket tartalmaz, amelyeket józan
kritikának kell alávetni. Ezért nem lényegtelen
kérdés, hogya források megbízhatóságát mérle
gelő történész mit tekint bázisnak a múlt féltárá
sához, s mi az, amit ehhez viszonyítva értékel.
Török professzor a hagyományos utat választja,
hiszen a magyar egyházszervezet létrejöttét és
megszilárdulását elsődlegesen a legendák alap
ján mutatja be, s ezek adatait egészíti ki későbbi
szerzők műveinek, illetve a fennmaradt évköny
veknek gyakran mozaikszerűközléseivel. továb
bá a régészet, nyelvészet és történeti földrajz
eredményeivel. A Szent István által alapított
püspökségek tízes számának kérdésében példá
ul a Nagy legenda közlését tekinti mérvadónak,
s nem az okleveles említés hiányát Vác és Bihar
esetében. Hasonló szellemben jár el, amikor a
magyarság tömeges keresztény hitre térését a
pozitív képet sugalló Gellért-legenda felől köze
líti meg, s innen nézve elemzi az önkéntesség
vagy erőszak problémáját.

A könyv fejezetei közül ki kell emelnünk a
kalocsai érsekség alapításával. az István-kori
Székesfehérvárral és az istentiszteleti élettel fog
lalkozókat, nemcsak azért, rnert ezek a szerző

kedves, többször feldolgozott témái, hanem
azért is, mert ezekben a kérdésekben saját kuta
tási eredményekkel járult hozzá a hazai történet
tudományhoz. Végül hadd hívjuk fel a figyelmet
a mű hiánypótló jellegére. Az egyházi felsőokta

tásban ugyanis máig Hermann Egyed klasszikus
munkája iránymutató a magyar egyháztörténet
re vonatkozóan. Ez a munka azonban 1948-ban
került lezárásra (bár csak 1973-ban jelent meg
Műnchenben), így sem az újabb kutatási ered
ményeket, sem a II. Vatikáni zsinat utáni, apolo
getikus célzatosságtól mentes egyháztörténeti
szemléletmódot nem tükrözi. Ezért a Magyar
Katolikus Egyháznak feltétlenül szüksége van a
mai igényeknek megfelelő egyháztörténeti kézi
könyv-sorozatra. A most megjelent, 11. századot
bemutató kötet remélhetőleg ígéretes kezdete a
Mikes Kiadó majdan kiteljesedő "Magyar száza
dok" sorozatának. (Mikes Kiadó, Budapest, 2002)
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