
Nicaragua diktátorának, Somoza tábornoknak nemzeti gárdája vérbe fojtotta az
úgynevezett sandinisták fölkelését. Az ország katolikus egyháza, amelyhez a
másfél milltónyí lakosság 98 százaléka tartozik (noha csak nagyon kevés a gya
korló hivő közöttük), egyértelműen a fölkelők oldalán állt és álL A nicaraguai
papság - számol be róla a Frankturter Allgemeine Zeitung tudósítója - élesen
bírálta a Somoza diktátort nyíltan támogató' Carter USA elnök hallgatását, azt
»rnegvetésre méltónak» nevezte és Carter emberi jog politikáját mint 'puszta
farizeizmust' ítélte el. Az Egyesült Allamok éppúgy, mint a Német Szövetségí
Köztársaság a legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere Nícaraguának.
A nicaraguai egyház feje Míguel Obando Bravó managuaí érsek, a Somoza csa
patok elől külföldre menekült és Costaricában kért menedékjogot, A német kato
Iikus nagygyűlésen olvasták fel a már' hosszabb idő óta száműzetésben élő

Erneste Cardenainak, a neves pap-költőnek táviratát, amelyben anyagi és szel
lemi támogatást kért a felkelők számára. Freiburgban hatezer aláírást gyűjtöttek

össze Somoza ellen. Az ősi múltú Leon városának (püspökséget 1534-ben ala
pították) püspöke, Manuel Salazar Espínoaa szintén a legélesebb szavakban kelt
ki a diktátor és szoldateszkája elle~ »A kormány azt fogja mondaaí, hogy mi,
püspökök kommunisták vagyunk. Azt a borzalmat azonban, amit a kormány
katonái véghezvittek, nyíltan meg kell bélyegezni. A világ nem mehet el szó
nélkül Nicaragua vértanúsága mellett,» A német egyház azonban csak habozva
nyílik meg az ilyen kérések iránt, míközben például a libanoni egyház segély
kiáltásai messzemenő meghallgatásra találnak."

(K. F.)

NA'PLÓ

Tíz ÉVE HUNYT EL MIHELICS VID

Nehéz volna Mihelics Vid arcképéhez bármit hozzátenni Doromby Károly, Saád
Béla és kivált Szígetí Endre kitűnő tanulmányai után. Nagyszerűen megrajzolták
ők a "professzor úr" életútját, kijelölték a magyar katolicizmus történetében
betöltött helyét és szerepét. A harmincas években egyike volt azoknak, akik
megérezték, hogy a hazai katolikus egyház csak úgy teljesítheti küldetését, ha
minél hamarább elszakítja azokat a szálakat, melyek a világi hatalomhoz kötöt
ték. Meglehet, nem a legszerencsésebb irányban kereste s vélte megtalálni a ki
bontakozás model.ljét, mégsem lehet vitatni, hogy a felismerés maga helyes volt,
s találkozott a kor legjellemzőbb s legfontosabb erővonalaival, törekvéseível.

Mihelics Vid politikai szerepléseíben, véleményeiben és megnyilatkozásaiban
olykor volt némi naivitás, hisz nem volt igazi politikus Ő, eszméit többnyire
olvasmányai orientálták, de épp hatalmas olvasottsága révén lehetett - már mint
a Vigilia szerkesztőségének tagja - az egész magyar katolikus közvélemény egyik
irányítója "Eszmék és tények" című rovatában, melyben valóban ablakot nyitott
a világra. Rendkívüli érzékenységgel és bölcsességgel ismertette hónapról hónapra
a világegyház legérdekesebb - olykor vitatott - eseményeit, de szívesen kalan
dozott a kultúra, a gazdaság és a szociológía területén is. Sok nyelvet beszélt,
így valóban tájékozott volt szinte minden fontos kérdésben. Nem volt színes
tollú író, sosem engedett az esszé csillogásának - szerkesztő korában pedig
szinte üldözte is azt -, ám míndig hiteles, egzakt és pontos tudott lenni. író
asztalán halomban álltak feles borítékjal, melyekben a fontos vagy annak érzett
lapkivágásokat őrizte, s így nem volt olyan feladat, melyet meg ne tudott volna
oldani.

Nem volt színes tollú író - mondom - ám annál színesebb, érdekesebb
egyéniség volt ő maga. S aki tanulmányt vagy akár emlékezést akar írni róla
szükségszerűen szembetalálja magát a róla szóló anekdótákkal, legendákkal, hi~
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teles és kevésbé hiteles történetekkel, melyek mélyén majdnem mindig azok ki
mondott vagy kimondatlan, szemérmesen palástolt büszkesége rejlik, akiket ba
rátságára érdemesített. Mert nem volt barátkozó természet, szívesebben húzódott
vissza hatalmas íróasztalának bástyái közé, ahonnét lelátott anagyvilágra.

Amíkor megismertem, még két másik asztal is volt a szobában : Ijjas Antalé
és Radó Políkárpé. Itt írta Ijjas roppant látomásokban és fantasztikus színek
ben bővelkedő novellált, cikkeit, a. kisasztal mellett pedig Radó professzor ja
vítgatta épp esedékes hírfejét. Titokban - azt hiszem - mindegyik mcsolygott
a másikon, de mert mindegyikük mestere volt a maga szakterületének, ez a szoba
mégis olyan volt, mint egy féltett rezervátum, s hírét még csak fokozta, hogy
csak a kiválasztottak kicsiny csapata léphette át ajtaját.

A Vigilia szerkesztőségí értekezleteit, amíg Sík Sándor élt, a piaristák rend
házában, az ő rendfőnöki szebájában tartották. A főszerkesztő mellett ott üldögélt
Mihelics Vid, Rónay György és Doromby Károly, A "professzor úr" - mert
Mihelics Videt ez a név illette - ritkán szólt, de mindig okosat. Mondatait
majdnem mindig ezzel a rá oly jellemző szócskával kezdte: "kérem", S ez a "kérem"
maradt a szavajárása akkor is, amikor Sík Sándor halála uán ő lett a lap felelős

szerkesztője. A bevezető szó nem változott, szernü vege azon ban igen: emlékezetem
szerint ekkor már vastag szarukeretes okulárét viselt, s akire az alól rátekintett,
miközben ugyancsak szokása szerint lebiggyesztette alsó ajkát, biztos lehetett ben
ne, hogy cikke nem jó, vagy legalábbis átdolgozandó. Kérlelhetetlen szerkesztő

volt. És bámulatra méltóan alapos. Minden szám minden egyes cikkét - a
kivétel Rónay György "Az olvasó naplója" című rovata volt - végigolvasta,
némelyiket többször is. Ceruzát vagy tollat tartott kezében, s zord kérdő- és
felkiáltójeleket rajzolt a margóra. A verseket nem nagy lelkesedéssel lapozgatta:
sosem titkolta, hogy nem kenyere a költészet, holott fiatalabb korában értékes
tanulmányokat írt az irodalom köréből is, s mint a Katolikus SzérnIe szerkesztője,

fontos részt vállalt a fiatal katolikus irodalom elismertetésének korántsem kötinyű

munkájából. Ekkor már Doromby Károly ült mellette, akihez olykor odafordult,
s "édes fiacskám" kezdetű körmondatokban tájékoztatta terveiről.

Felelős szerkesztő volt - a szó minden értelmében. Sokat tett az egyház és
az állam megértésének, közeledésének előmozdításáért, s bölcs cikkeiben, jegyzetei
ben míndíg érezni lehetett, hogy együtt él korával, érzékenyen reagál annak minden
fontos és megoldásra váró kérdésére. Munkatársaitól ugyanannyit követelt, mint
saját magától, s mert igen magasra rakta a rnércét, az embernek néha volt olyan
érzése, hogy nem tud megfelelni a várakozásnak. Ilyenkor azonban, mintha meg
érezte volna a rejtett ellenállást, hirtelen hangot változtatott, széket húzott a
magáé mellé, s angyali türelemmel, sorról sorra haladt végig a kifogásolt kéz
iraton. Előbb-utóbb mindenki beleesett a csapdába: s javított, fogadkozott, mint
II rajtakapott kisdiák. Ma is féltett ereklyeként őrzörn néhány régi sárgult pa
pf rlapon szerkesztői megjegyzéseit, korrekcióit. Nem voltak könnyű órák, amiket
kaptunk tőle, de rengeteget tanulhattunk minden mondatából. Kevesen ébresztettek
rá hozzá hasonló alapossággal a leirt szó felelősségére, arra, hogy katolikus lapban,
katolikus szellemiségben írni - hivatás.

ÉLetében az "Eszmék és tények" a lap hónapról hónapra visszatérő szenzáció
ja volt, az olvasók egyik kedvelt rovata. Két-három napig írt egyet-egyet. Ilyen
kor megközelíthetetlen volt, csak akkor oldódott valamelyest, amikor megérke
zett otthonról - mindennap, télen-nyáron. hőségben és fagyban gyalog járt be
a szerkesztőségbe, rendszerint pontosan negyed tízre - az elkészített piszkozattal,
melyben számtalan, az avatatlan számára kivehetetlen, megfejthetetlen javítás,
betoldás rejtőzött. De ő megállás nélkül, minden szó, minden kifejezés árnyalatára
ügyelve, fennhangon diktálta, majd legvégül ezt modta: "kész", s elmosolyodott,
mint egy gyermek. Mert következetesen szígorú, sokat követelő szerkesztő volt
ugyan, de a gyermek lelkét őrizte magában. Ezért is szerette annyira, ha tréfál
köznak vele. Élvezte a viccelődést, s szenvedélyesen szeretett játszani. A munkaídő

végén gondosan kezet mosott, s gyors léptekkel sietett a sakktáblahoz. melyen el
lenfele már felállította a bábukat. Ha a sakkozásnak szentelte volna életét, nagy
mester lehetett volna abban is. Míg a játszma várható alakulását latolgatta,
halkan dudorászott, s ha baljós fellegek gyűltek - mert olykor azért ilyesmire
is akadt példa -, "ó, popoj!" sóhajjal nyugodott bele kikerülhetetlen végzetébe,
Még ennél is izgatottabb volt, ha a szokásos ultipartik valamelyike zajlott. Öva-
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tosan, de kitűnően játszott. 'Kis patkó alakú búkszájába vigan rakosgatta alkonyatkor
a nyereséget, s komor ábrázattal számolta elő a veszteséget. Ilyenkor ismét bíggyess
tett, s .Jcöszönöm uraim" felkiáltással távozott.

Azokban az években a hosszú ebédlőasztalnál két turnusban ebédeltek a szer
kesztőség és a kiadóhivatal munkatársai. Tizennyolc éves koromban kerültem a
kiadóhivatalba, s úgy hozta szerencsém, hogy a "második asztalv-nál ülhettem.
Rendszer ínt a professzor úrral szemben, Mellette Szígetí Endre ült. Ök kettea
voltak ennek az asztaltársaságnak legsziporkázóbb, legérdekesebb alakjai. Mín
denről tudtak, ami a világbari történt, s aki kinyitotta a fülét, az asztalnál néha
többet tanulhatott, mint egy egyetemi órán.

Akkoriban szerda délutánonként volt az "expedició": az Új Ember válogatása
és csomagolása a postai vonalak szerint. A professzor úr a "nyalók" brigádjá
ban dolgozott eleinte, azaz a címszalagokat ragasztotta az egyéni előfizetőknek

küldött lappéldányok jobb felső sarkába, Az összetolt asztaloknál üldögéltek a
kíszárnolók és kötözők, s úgy emlékszem vissza, remek hangulatban ment itt
a munka, A professzor úr néha-néha vágyakozva figyelt arrafelé, egészen addig,
míg egy szép napon bejelentette, hogy ő is kötözni fog inkább. Eleinte bizony
nehezen engedelmeskedett neki a fránya kötél, olykor a kezét kötötte be ax
újság helyett, de fogcsikorgatva újra meg újra nekirugaszkodott, mert rettentően

élvezte a társaságot, a harsány nevetést és a vicceket. Ezek az estébe nyúló
dé' utánok akkortban feleithetetIenek ,voltak, részben azért, mart a professzor úr
a maga természetes demokratizmusával és kedvességével középpontjává vált az
ugratásoknak.

Szinte hihetetlen, hogy már tíz éve halott. Mostanában is várjuk, hogy ne
gyed tíz tájban nyílik az ajtó. s bevonul a szebájába. A Vigilia munkatársai
ma is úgy dolgoznak, hogy magukon érzik tekintetét. Jaj,' csak sikerüljön pon
tusan, jól fogalmazni! S egy szerenesés mondat után: ez talán a professzor úrnaki
is tetszett volna!

Halála előtt néhány hónappal dedikált képet ajándékozott nekem. Valahány
szor itt ülök íróasztalomnál, mindig magamon érzem a tekintetét: "Csak ponto
san és az igazat, fiam",

SIKL GÉZA

..ALKALMI" ORATORIUM·

Dittersdorf a maga korában a
XVIII. század második felében - jóval
népszerűbb művész volt, mint Mozart
vagy Haydn. Tipikus "konformista":
élete nagy öröme volt, hogy elnyerte a
nernességet, s zenéje is magán viseli
a kor átlagízléséhez való alkalmazkodás
jegyeit. A nagy művészek hatalmas
hullámverése után mindig ott tornyo
zódnak a náluk kisebb tehetségekéi is.
Ok könnyen és hamar elsajátítják azt
a formanyelvet, melyet az óriások éle
tük során csikartak ki a sorstól. Ditters
dorf, aki jeles hegedűművész volt, ma
gától értetődő könnyedséggel kezdett
zenét szerezni, midőn kedve úgy tartotta,
s csak természetes, hogy sikere volt.

Eszter című oratóriuma, mely most
magyar lemezen is megjelent - a ki-

tűnő előadói teljesítmények okolhatják
talán a megjelentetés tényét, más aligha
-, az ószövetségi történet egyéni fel
dolgozása. Eszter könyve amúgy sem kí
nált a zeneszerzőnek olyan drámai
alapanyagot, mint amilyet például Han
del talált más ószövetségi könyvekben.
Dittersdorf így hát nem is ragaszkodott
a történet logikájához, hanem egyes része
ket kiragadva főként a lelki változások hű

séges ábrázolására helyezte a hangsúlyt,
azt dolgozta ki jeles zenei invencióval, de
igazán nem mélyen és megrendítően,

Persze erre nem is lehetett túlságosan
sok ideje. Hiszen 1772-ben értesült ar
ról, hogy késel Bécsbe érkezése miatt
elmulasztotta a nagy zenei eseményt:
Gassmann oratóriumának bemutatóját. A
királyi karmester azonban Dittersdorf
nak is felajánlotta, próbálközzék az új
műfajjal, s nem kellett sokat kérlelnie.

'Dlttersdorf: Eszter (Hungaroton SLPX 11745-6x)
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