
NAPLÓ
Várkonyi Imre (1916-1983)

Várkonyi Imre kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, a magyar katolikus
püspöki kar külügyi bizottságának főtitkára, a Vigilia felelős kiadója, országgyűlési

képviselő életének 67., áldozópapságának 42. évében 1983. április 25-én elhunyt.
Tagja volt a Béke-világtanácsnak, az Országos Béketanácsnak, az Országos Béketa

nács Katolikus Bizottsága titkárságának, az Európai Katolikusok Berlini Konferenciája
elnökségének. Közéleti és társadalmi tevékenységéért a kormányzat több magas kitünte
tésben részesítette. Legutóbb 1974-ben a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét kapta
meg.

Várkonyi Imre 1916.december l3-án született Budapesten. Gimnáziumi tanulmányait
1927-től 1932-ig a fővárosban, 1932 és 1936 között pedig a kalocsai jezsuita intézetben
végezte. Teológiát a Pázmány Péter Tudományegyetem teológiai karán hallgatott 1936
tól 1942-iga kalocsai főegyházmegye kispapjaként. Budapesten szentelték pappá 1941.
november l-én, a teológiai doktorátust 1942-ben szerezte meg. Kápláni évei során
Homokmégyen, Horgoson és Topolyán teljesített szolgálatot. l946-ban hittanár Bácsal
máson, majd hitoktató káplán Jánoshalmán. 1947-ben a kalocsai hittudományi főiskola
tanára, szakterülete az egyházjog. 1951-ben megbízott irodaigazgató Kalocsán, címzetes
prépost. Még ebben az évben Szegeden folytatja tanári munkáját, 1953-ban a szegedi
szeminárium rektora. 1958-ban kinevezik az Actio Catholica' országos igazgatójává,
mely tisztét haláláig betölti. 1965-től a kalocsai Főszékesegyházi Káptalan tagja, 1969
től az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója is.

1983.május 3-án kísértük utolsó útjára a Farkasréti temetőben. Az egyházi szertartást
Ijjas Józsefpápai trónálló, kalocsai érsek végezte két újmisés pap közreműködésével. A
beszentelés után Biró Imre kanonok, az OBKB főtitkára búcsúzott tőle az Opus Pacis
és az Országos Béketanács katolikus bizottsága nevében. Az Európai Katolikusok
Berlini Konferenciája részéről Otto Hartmut Fuchs, a mozgalom elnöke méltatta az
elhunyt érdemeit.

Pethő Tibor, 'az Országos Béketanács alelnöke, a Magyar Nemzet ny. főszerkesztője

az állami és társadalmi szervek képviseletében emlékezett meg az elhunyt munkásságáról.
Az alábbiakban beszédéből idézünk.

"Nehéz időkben, meg nem értés közepette vállalta a nehéz szolgálatot, hogy az egyház
tevékenyeri bekapcsolódjon az új társadalmat építő nép munkájába, erkölcsi erejével és
a hivők felvilágosításával segítse az állam és az egyházak jó együttműködésének kialakí
tását. Meggyőződése volt, hogy az egyház megtalálhatja helyét a szocialista társadalom
ban s a néppel együtt vállalhat sorsközösséget a jövőért, az országépítés felelősségéért.

Így segítette elő a népi-nemzeti egység létrehozását, a szövetségi politikát, amelyben
kűlönböző világnézetű emberek, vallásosak és materialisták a fő célokban egyetértve
dolgoznak az ország gyarapításán, a nép szellemi és anyagi jólétének emelésén. Vallotta
és hirdette, hogy vélekedhetünk különbözőképpen az erkölcsi értékek forrásáról, de ez
nem zárja ki, hogy a vallásos és a nem vallásos emberek evilági feladataik tekintetében
megegyezhessenek mindazokban a kérdésekben, amelyeknek megoldását a nemzet bol
dogulása, a társadalmi fejlődés érdekébén szükségesnek tartunk.

Magával ragadó erővel hirdette, hogya II. vatikáni zsinatban megújult egyház kész
a dialógusra, mert küldetése tudatában szükségesnek tartja és keresi azt. A dialógus
követelménye a korforduló parancsa és megfelel a keresztény ember erkölcsi magatartá
sának, a boldogabb emberi jövő iránti elkötelezettségének. Jelentős szerepe volt abban,
hogy katolikus lapjaink eredményesen hirdetik az együttműködés eszméit, és hogy
mindenekelőtt a Vigilia valóban színvonalas folyóirattá fejlődött, amely nemcsak kultu
rális hivatását tölti be, hanem fontos orgánuma lett a párbeszédnek is."
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IRODALOM

Béládi Miklós:
Az értelem-alapító

Kevés huszadik századi irónk van, aki nagyobb
hatást gyakorolna utókorára, mint Németh
László. Baljós sejtelemmel tekintett végig élet
művén, s abban a meggyőződésben fejezte be
írói működését, hogy amit alkotott, azon túllép
az utókor. A valóság azonban mást bizonyít:
mert amikor tájékozódni akarunk a világban,
eszményeket és életalakító ideálokat keresünk,
újra meg újra hozzá térünk vissza. Lehet vitat
kozni azon, vajon regényei, tanulmányai vagy
éppen drámai művei az igazán maradandók-e,
fel lehet fedezni bizonyos mértékű feszültséget,
egymással is feleselő tendenciákat egyes korsza
kain belül, Németh László mégis az időszerűsé

géből mit sem veszítő minőségeszmény jelképe
lett, az az író, aki éppen a mi korunknak tud
fontosat mondani.

Nem lehet véletlen, hogy az utóbbi évben
több értékes tanulmány és könyv jelent meg
személyéről, alkotásairól. Grezsa Ferenc felderí
tette hódmezővásárhelyiéveinek történetét, s az
ott született műveket elemezve, nem feledkezett
meg azokról sem, melyeket a fellobbant nevelői

szándék ihletett. Sándor Iván könyvben foglal
kozott Németh László üdvtaná-val. Kocsis Rózsa
monográfiában idézte fel a szépíró,Németh mű

alkotásaiban megfogalmazott minőségesz

ményt. Lackó Miklós harmincas évekkel foglal
kozó tanulmányainak fókuszában Németh
László szerepelt. Király István szuggesztív képet
rajzolt a gondolkodóról, aki Gandhi nézetei ből
is merítve, sajátos magatartás-modellt terem
tett. A felsoroltak mellett egyre-másra jelennek
meg írások, melyek meggyőzően tanúsítják,
hogy az élettől búcsúzó, magát "agydiétára"
fogó író sötét sejtelmei végül is nem váltak való
ra.

Nem váltak valóra - ami műveinek utókorát
illeti. 'De - és ezért olvassuk megkülönböztetett
figyelemmel Béládi Miklós négy Németh László
tanulmányt összefoglaló kis könyvecskéjét, Az
értelem-alapító-t, mely a békéscsabai Új Auróra
Füzetek között jelent meg - az írónak az a
véleménye, hogy a rohamosan fejlődő technikai
civilizáció, a technikai fejlődésre orientált embe
ri szemléletmód komoly, sőt jóvátehetetlen ká
rokat okozhat a kultúra ügyének, halálosan
megsebezheti az értékekre nyi\ott emberi maga
tartást; nos, ez a sok változatban, egyre szenve-

délyesebben hangoztatott nézete mit sem veszí
tett időszerűségéből.S ha Németh Lászlót kor
szerű íróként olvassuk itt és most, annak az a
magyarázata, hogy részben az ő figyelmeztetései
nyomán kell megpróbáikoznunk az értékterem
tés és értékőrzés megbízható kialakításával.

Béládi Miklósról tudjuk, hogy sok egyéb mel
lett Németh László életművének legszakavatot
tabb ismerője, s szemrehányást legfeljebb azért
tehetünk neki, mert mind ez ideig nem készítette
el az iróról összefoglaló munkáját. Ez a szerény,
címével mégis sokat sejtető könyv azonban pon
tosan rnutatja, hogy szerzője az egyetlen lehetsé
ges irányba tájékozódva közelít Németh László
életművéhez. Az utóbbi években készült tanul
mányok közül jó néhány ugyanis belevész olyan
részletekbe, melyek filológiai vonatkozásokban
érdekesek lehetnek ugyan, mégis eltérítenek Né
meth László eredeti s legfontosabb szándékai
tól. Németh László számára ugyanis másodla
gos volt maga az irodalmiság, bár igen érzéke
nyen és sok szempontból méltatta a modern
regényirodalom újító törekvéseit. Ám -mint ezt
Béládi Miklós meggyőzőenelemzi - elhatárolta
magát azoktól a szélsőséges vélekedésektől is,
melyek szoros kölcsönhatást tételeztek föl poli
tika és irodalom között, azt állítván, hogy az
írónak minden műalkotásávalpozitív és közvet
len hatást kell gyakorolnia kora történelmi ese
ményeire. Németh László a józan és járható
középút eszményét választva azt az elvet vallot
ta, hogy az irodalomnak erkölcsnemesítőnek

kell lennie, hogy az olvasó magatartásmintát,
életszemléletet és életalakító erőt meríthessen
olvasmányaiból.

Olyan időszakban élünk, mely korántsem
mondhatja el magáról, hogy megnyugtató mó
don sikerült megformálnia erkölcsi világképét.
Meglehet, Németh László nem mindig a leghe
lyesebb és legegyszerűbben járható utakat ja val
lotta, bizonyára voltak súlyos tévedései is, me
lyeket csak egy érett, a kellő történeti távlat
birtokába jutott nemzedék dolgozhat fel a maga
számára (gondoljunk például a Kisebbségben
torz nemzetkoncepciójára), de morális emelke
dettsége, az a törekvése, hogy igen következete
sen egy szivós önnevelés által kiküzdhető,minő
ségre orientált emberképet állított tájékozódása
középpontjába, ma is eligazítónkká teheti.

Béládi Miklós tanulmányainak egyik fontos
fölismerése, hogybár fel kell használnunk Né
meth László sűrű és sebzett lélekről árulkodó
őnkommentárjait,ám ezt csak tapintatosan te
hetjük, és nem szabad ezekből kiindulnunk,
amikor műveinek egészét akarjuk hasznosítani.
Mert ha e nagyon sok esetben félrevivő meg-
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jegyzéseknek, az egyéni sértettséget és megbán
tottságot makacsul ismételgető széljegyzeteknek
meghatározó jelentőséget tulajdonítunk, nem
ismerhetjük fel az életmű kohézióját, belső,

megszenvedett igazságát, melyet Béládi Miklós
így fogalmaz meg: .Letöréseí, a pálya abbaha
gyásával fenyegetőző elhatározásai, kivonulásai
és neurózisai ellenére sem adta fől a kiút keresé
sének igényét. Ahogy elhatalmasodott gondo
latvilágában a sarokba szorítottság, a kiúttalan
ság és az összeomlás tudata, ugyanolyan erővel

támadt föl benne a megoldás keresésének sürge
tése." S idézi Németh egyik legfontosabb, szán
dékaira talán leginkább jellemző gondolatát:
"Egész más érzés szorul persze a mellre, ha en
nek az európainak, aki a mai válság-tébolyban
is Európa nagy tartalékait érzi, eszébe jut, hogy
ő is magyar. Magyarnak lenni, Isten látja, nem
mulatságos dolog. Az ember hallja a század
hívásait, s egy burokban hallja, amelyből nincs
mód szabadulni. A népek nyújtóznak, kiegyene
sednek, s Magyarország nem mozdul." (1934)

Vajon nem időszerűek-e egyben-másban Né
meth László régi gondolatai? A technicista fejlő

dést oly elkötelezetten valló korban nem
kellene-e még érzékenyebben figyelnünk arra,

VILÁGPOLC

Karol Wojtyla versei
Karol Wojtyla: Weaster \' igil and other pocms.
London, Hutcinson, 1979.

A kötetbe gyűjtött harminchét verset, íIIetve
verstöredéket 1950és 1966között két katolikus
folyóirat, a Tygodnik Powszechny és a Znak
közölte először lengyelül, Krakkóban. Az áldo
zópapból kardinálissá lett költőt időközben pá
pává választották. A kötet angol nyelvű fordító
ja, Jerzy Petcrkiewic: szcrint a pápa magánbe
szélgetésben úgy nyilatkozott, hogyegyházfői

gondjai nem hagynak számára több időt olyan
személyes önvizsgálatnak, mely költemények
írásához vezethetne. Következésképpen a kötet
anyaga - mely tudomásunk szerint zömében
olaszul is napvilágot látott - az első és utolsó
költeményes könyv, mely Karol Wojtylától
megjelenhetett.

Középkori annalesekbe kell visszalapoznunk,
hogy verselő pápával találkozzunk, például a
nagy humanista Aeneas Sylvius, azaz II. Pius
pápa személyében. Vershez értő bíboros igen
sok volt és van, Pietro Bebbo talán csak primus
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ahogy az "egész ember" kimunkálását szorgal
mazta, s szembeszállt a "tiszta ész" ügye mellett
kardoskodókkal? Nem épp a korszellem válto
zása okozta-e, hogy az Utolsó széttekintés oly
csüggedt mű? Hiszen a betegségeinek elhatalma
sodásával viaskodó írónak azzal a látomással
kellett számot vetnie, hogy az irodalom - leg
alábbis az irodalomnak az a képe, melyet ő és
nemzedékének legjobbjai alakítottak ki - vál
ságba jutott s lassan hanyatlik. Az utókornak 
és ez Béládi Miklós tanulmánygyűjteményének

egyik alapvető jelentőségű megállapítása - még
sem ezt a végső és keserű tanítást kell kiolvasnia
Németh László szellemi hagyatékából. "Né
meth László halála - hogy az Egy korszak alko
nya című írás poétikusan szép befejezését idéz
zük - Ííjólag lezárta egy fejezetét annak az iro
dalmi korszaknak, amelyről már csak múlt idő

ben beszélhetünk, és amelyet a mi XX. száza
dunk irodalmi aranykorának nevezhetünk. Et-

. től a korszaktól búcsúzik a posztumusz kötet
írója, és tekint idegenkedve arra, amiben halála
előtt élnie kellett. Bár úgy lenne, hogy a holnap
megcáfolja majd szorongó jövőképeit. .."

RÓNAY LÁSZLÓ

inter pares lehetne közöttük. Mégis, a legújabb
időkben, az egyházi méltóságot viselők mintha
úgy gondolnák, a költészet világi tevékenysége
elvonhatja idejüket a pásztorkodástól, vagy, ha
néhányuknak költői mondanivalója lenne, azt
inkább prózában, mint versben mondanák el.
Magyar példákkal élve: Pázmány Péterben leg
alább akkora költöt ismerhetünk meg, mint
amekkorát Balassa Bálintban, és Prohászka
egyes "prózában elmondott" szentbeszédei
olyan erős költőiséggel átitatottak, hogy próza
verseknek is nevezhetnénk őket.

Wojtyla nem prózaverseket, hanem szabad
verseket írt. A lengyel eredetiben több ritmikus
kötöttséggel rendelkező költemények angolban,
íIIetve magyarban az értelmi hűségre törekvés
következtében verstanilag még lazábban érvé
nyesülnek. Ez azonban nem baj, mert Wojtyla
költészetének jellegét nem ritmikai fogások,
verstaní bravúrok vagy kifejezésbeli brillírozá
sok adják. Verseiben sajátos látásmód jelentke
zik, amely filozófiai alapozottságú és egyéni ta
pasztalatokkal színezett. A költőre fel kellene
figyelnünk akkor is, ha nem lenne egyházi mél
tóság viselője.

A verseket nyolc ciklusból szemelte ki a kötet
fordító-szerkesztője, Jerzy Peterkiéwiez ismert
regényíró, Londonban a lengyel nyelv tanára.



Az Anya ciklusból 'származó kötetnyitó "Cso
dálkozik egyetlen gyermekén" cimű vers egyike
a legszebbeknek. Rezdűl bennűk a csoda; fény
járja át a verset, fény a betlehemi napokat, fény
az olvasót. A víz fényének éneke a második cik
lus címe. Mindegyik darabjában csillog a víz,
mely egyben dekoráció, a tisztaság szimbóluma,
tükör, valamint a szemjoltás médiuma is. Az
asszony a kútnál, a szamaritánus meditál, Si
char kútjába néz az utas.

Megfeszültél ahogyelültettél
egy magvat bennem. Tudom:
terhem, melyet leakasztottál.
nem lóg a semmi vál/án.

A Gondolat - különös űr ciklust mindössze há
rom rövid vers képviseli. Problémaköre: hogyan
lehetne a gondolat hangtalan központját elérni,
s e munkálat közben miként állnak elébünk
néha a szavak, néha a látomás helyett falként
tornyosuló sötétség. A Kőfejtö három részre
osztott füzére az embemek az anyaggal folyta
tott küzdelmét foglalja össze. A négy rész címe:
Anyag, Inspiráció, Részvétel és Egy munkatárs
emléke felidézi a mindenkori, a lélekkel áthatott
mupkafolyamatot.

E durva deszka fénye
mit nemrég vágtak ki a rönkből

a határtalan munka
méreteit terjeszti tenyeredbe.
A feszülő kéz megnyugszik a Tetten
mely áthat minden emberi cselekedetet.

A Cvreneai Simon arca ciklus a címadó vers
mellett még tizenhárom verset tartalmaz, a leg
hosszabb és a legtöbb rétegű. Wojtyla foglalko
zott fenomenológiával, doktorátusát is ebből

írta, Husserl és követőinek filozófiai munkássá
gát alaposan tanulmányozta. Ez az arc: arckép
sorozat, mely a fenomenológia látásmódjának
birtokában készült. Mint amikor egy fényké
pész megszerez és használ valamilyen különleges
érzékenységű filmet, úgy készíti portréit a költő.

A Vak, a Skizoid, a Színész új dimenziókat nyer
nek. Korunk egyik nagy dilemmáját tükrözi a
Fegyvergyári munkás monológja:

Én csak hegesztek, csavarokat
csavarok, részem van
a megsemmisités részecskéiben,
anélkül, hogy az egészet érteném.
vagy az emberi részt.

Az egyház című ciklus, melynek első verse a
Szent Péter bazilikában íródott 1962 őszén (a
Vigilia 1983. januári számában közölte részlete
it), már a nagyobb nyájat vigyázó főpásztor

féltő szorongását is kifejezi. Megejtőek, mélyek,
aggódóak ezek a versek. Nem keresik a napos
oldalt, nem elégednek meg a külsőségek leírásá
val, nem ringatnak ál-nyugalomba - ám minden
élük ellenére sohasem vágják el a remény fona
lát. Költőnél az absztraháló képesség a múzsa
egyik ajándéka. Az űr című versben így jelentke
zik:

Figyeld meg most az űrt,

mely a szem tükrében csillámlik.
Mindannyiunkéban.
Ahol emberek gyűlnek össze,
úgy viszik vál/ukon az űrt

együtt, mint egy csónakot.

A gyóntatók szűletése két részből áll. Az első:

Egy püspök gondolatai egy hegyifaluban bérmá
lás közben, a második: Egy hegyifalu lakójának
gondolatai a bérmálás szentségének fogadása
közben. A könyv záró része a kötet címét adó
Húsvéti vigilia három verssel fejeződik be: Pár
beszéd az Istennel, Párbeszéd kezdete az ember
rel és Invokáció az emberhez. Az első eszkatolo
gikus gondolatot hangsúlyoz; a második a törté
nehni szemléletből indul az univerzalitás felé, a
harmadik himnusz az emberhez.

Hívlak és kereslek téged, kiben
az emberi történet öntestére lel.
Feléd megyek és nem mondod "gyere",
csak egyszerűen "légy".

Fölmerül a kérdés, kivel lehet Karol Wojtylát,
a költőt rokonítani? A fenomenológiai filozófu
sokon és Simone Weil emberközpontú vallásos
ságán, szereteten és szenvedésen alapuló költői

prózáján túl legközelebb a francia katolikus
írókhoz és a nem katolikus humanista gondol
kodókhoz áll. Mauriac, Peguy és Camus bizo
nyos értelemben rokonítható írók. Ugyanakkor
kétségtelen az is, hogy ez a költészet jobbára
papi költészet, mely - korunk szabadosságához
viszonyítva - kifejezésbeli óvatossággal bir.
Nem éri el Gerard Manley Hopkins zsenialitá
sát, Juan Ruiz v,irgoncságát, de szemléleti erede
tiségét, kifejezés- és gondolkodásbeli harmóniá
ját tekintve elsőosztályú költészet.

KABDEBÓ TAMÁS
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ZENE
Népdalzsoltárok

Kerekes Károly teológiatanár értékes gyűjte
ményt állított össze munkatársaival. A 150 bib
liai zsoltárból 67-nek készítette el parafrázisát
ismert magyar 'népdalok zenéjére. A hosszabb
zsoltárokat, mint például a 119. számút, több
dalra bontotta. A tetszetős füzet - Kákonyi
Asztrik fészítette népművészetí motívumokkal
díszített borítóját és belső illusztrációit - a bécsi
Eola könyv-, művészeti és zeneműkiadó gondo
zásában jelent meg, de Budapesten nyom ták
tízezer példányban. A Szent István Társulat
könyvesboltjában árusitják.

Kerekes Károly bevezetője szerint a népdal
zsoltárok kis csokra "ugyanabból az ihletből

született, mint amivel a régi századok embere
magától értetődő természetességgel alkalmazta
az egy tőről sarjadt dal1amokat hol templomi,
hol fonóházi szövegre", Ezzel élét vette annak
a kifogásnak, miszerint népdalra nem való
szentének, Inkább úgy kellene mondani: a nép
dalok nemes dallamaira nem való nemtelen rig
mus. De e gyűjteményben szép, tartalmas szöve
gek vannak, hibátlan prozódiával. A Bach
korálok és hazai történelmi példák igazolják az
ilyen szintű adaptációk létjogosultságát.

Ezek a népdalzsoltárok, ha megszereti őket a
keresztény kőzösség, színesebbé tehetik egyházi
népének-kincsünket, melyben nagy kár volna
úgy "rendet teremteni", hogy egysíkúvá váljék.
Legyen abban helye a közismert Szent Vagy
Uraml-énekeknek éppúgy, mint a gregorián ih
letésű és az immár hagyományos" veretes éne
keknek, de a népdalzsoltároknak is. Ezek a
zsoltár-parafrázisok szélesebb hivő rétegekkel
ismertethetik meg a zsoltárok világát, a zsoltá
rok "embert megigazító, közösségformáló, egy
házépítő, népet békítő" hatását, és így gazdagít
hatják imádságos életünket.

R.P.
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Műemlék orgonák
szlovákiában

Otmár Gergelyi-Karol Wurm:
Historieké organy na Slovensku I
Historische Orgeln in der Slowakei
Dratislava, Opus Kiadó 1982

A pozsonyi Opus Könyvkiadónál jelent meg az
a zenetörténetileg és képzőművészetileg egy
aránt figyelemreméltó könyv, amelyet Otmár
Gergelyi. Nyitrán élő történelem-latin szakos
tanár, muzeológus és Karol Wurm liptószent
miklósi főorvos állitott össze. Mindketten nem
zetközileg ismert orgonaszakértők. Általában
együtt jelentetik meg tanulmányaikat a Nemzet
közi Orgonabarátok Társaságának kiadványá
ban, az Acta Organologica-ban.

Kötetük évtizedek adatgyűjtésének. levéltári
kutatásainak gyümölcse. Az orgonák Szlová
kiában való megjelenésének kezdeteitől, a rene
szánsztól a zenei romantikáig kalauzolnak ben
nünket. Egy szerény előszó után a lőcsei Szent

\ Jakab templom XVII. századi orgonája nyitja
meg és a komáromi Szent András templom
XIX. századi orgonája zárja a kronológiai sor
rendben bemutatott mintegy 170 legszebb szlo
vák orgona leírását. A fényképek mellett megta
láljuk az illető hangszer diszpozicióját és törté
netének rövid ismertetését is.

A szlovák és a magyar nép századokra vissza
'nyúló kapcsolata ismert. Tudjuk azt is, milyen
nagy kölcsönhatásban élt egymással a két nép.
A hatások az orgonaépítészetben is érezhetők,

különösen a két etnikum határvidékén. A gaz-
o dag, fejlett iparral és kultúrával rendelkező fer
vidéki városokban virágzott az orgonaépítészet.
Az egyházközségek és plébániák éltek a lehető

séggel: helybeli mesteremberekkel készíttettek
orgonákat. A mesterség és a műhely apáról fiú
ra, mesterről tanítványra szállt. A Podkonicky,
a Pazicky, a Kiszely, a Kolbay és a Saskó család
működése jó példa erre.

A magyar orgonatörténeti kutatás szempont
jából is nagy segítség a könyv', mert a mesterek
jelentős hányada Magyarországon is épített or
gonát. Munkásságuk szerves része a magyar
orgonatörténetnek. így dolgozott például Ki
szely Károly Vácott és Sámsonházán, Klöckner
Károly a szatmári székesegyházban, fr. E. Petz
nik a tokaji evangélikus templomban és Saskó
Márton Békésen a reformátusok, Mezőberény
ben az evangélikusok meghívására.



A kötet végén a szerzők összeállítottak egy
diszkográfiát is, ebben azok az orgonalemezek
szerepelnek, amelyeken az ismertetett műemlék
orgonák hangja van megörökítve.

ifj. FEKETE KÁROLY

•
Hanglemezek

Antonin Dvorák: IX. (e-moU) szimfónia
Magyar Állami Hangversenyzenekar
vezényel: Giuseppe Patané
Hungaroton, SLPD 12501

l 892-t írunk, az egyik New Yorkba érkező hajó
fedélzetéről zömök, bajuszos-szakállas és kissé
kopaszodó úr kászálódik le. Az amerikai cse
hek, akik a New York-i Nemzeti Konzervatóri
um élére nyerték meg, lelkendezve köszöntik
személyében Antonin Dvorákot, a méltán híres
zeneszerzőt. Az Újvilág valóban új világ lehetett
az ő európai szeme s füle számára. A sok újdon
ság, váratlan élmény megfelelő inspirációs for
rásul szolgált új művek írásához. Erről tanúsko
dik c-moll szimfóniája is, melynek - kivételesen
- a szerző adta a jelzőt: "Az Újvilágból", nyu
godtan nevezhetőDvorák legismertebb, legnép
szerűbb művének. Negyedik tételének fő témá
ját például még az is ismeri, aki úgy gondolja,
hogy nem ismeri. Vannak ilyen esetek a zeneiro
dalomban: Beethoven .Kílencedik't-je,
"Ötödik"-je és a példákat folytathatnánk. Két
eset lehetséges: vagy olyan zseniális - esetleg
ügyes - a szerző, hogy a nagyszerűt és a népsze
rűt együtt képes megfogalmazni, vagy pedig a
zenemű nem is attól népszerű amitől nagyszerű

- ha egyáltalán az. Vannak közhelyek a zeneiro
dalomban, s vannak zenei témák, zeneművek,

amelyek a népszerűség "áldozataivá" válnak.
Dvorák kilencedik szimfóniája a hagyomá

nyos négytételes rendet követi. Nyelvezetében a
kor hangjához képest felfedezhető egy-két szo
katlan, "egzotikus" vonás: egyfelől a cseh nem
zeti zene felhangjai, másfelől az amerikai kör
nyezet, élet beszűrődéseí. Mindez azonban csak
fűszer, amely megízesíti a kor általános európai
stilusát. A IX. szimfóniát melódiagazdagság, a
karakterek pontos kidolgozása, a túlzó forma
bontástói való óvakodás, változatos hangszere
lés jellemzi. Olyan "komolyzene" ez, mely nem
fekszi meg a hallgató gyomrát, nem teszi próba
ra koncentráló képességét, s így számíthat a
szélesebb közönség szimpátiájára. Vendégkar
mester hívása pedig eleve "csalétek" a lemezpia-

con. Ezek után már csak "korhű" lemezborító
kell, a narancssárga különböző színárnyalafai
val, divatos betűtípussal,cowboyos patentokkal
- s a lemezvásárló azt hiszi, poplemezt vesz:
Dvofák szimfóniájának beates feldolgozását. ..

Hindel: F-dúr concerto, op. 4., no. 5.,
szonáták op. I. no. 2,4,7.
Czidra László - barokk furulya
Hungaroton, SLPX 12375

Handel szonátáiból ezúttal furulyára írottakat
hallhatunk Czidra László előadásában, a Liszt
Ferenc Kamarazenekar (hangversenymester:
Rolla János), valamint Pertis Zsuzsa, Sárközy
Gergely és Vajda József közreműködésével.

Voltak s lesznek hangszerek, melyek fölött-bizo
nyos értelemben eljár az idő. Így történt ez a
furulya esetében is: felváltotta a ma is általáno
san használt fuvola. A csembalót is lassari kiszo
rította a zeneéletből a pianínó és a zongora.
(Más kérdés, hogy ezek a hangszerek azután
korunkban új életre kelnek.) Éppen ezért, ha
meghallunk olyan hangvételű zenét, mint e le
mez bármely műve vagy tétele - egyéb stiláris
ismérvek mellett - a hangszerek, a hangszínek
varázsa rögtön megragad és egy régvolt korba
röpít bennünket.

A lemezen szereplő első művet, az F-dúr
concertó-tCzidra László a Liszt Ferenc Kama
razenekar kíséretében játssza: orgonaverseny
átiratról van szó, melyben a jobb kéz szólama
a furulyáé, míg a balé a csembalóé s a basszus
szólamé, A hagyományos négytételes (lassú
gyors-lassú-gyors) mű tételei közúl a záró Pres
to virtuóz furulyaszólama érdemel külön emlí
tést. A következő, Asmoll szonátá-ban egy igen
ritkán hallható hangszer, a viola bastarda kiséri
a furulyát - nem is akárhogyan. Sárkőzy Ger
gely remekül játssza az igen nehéz vonó szóla
mot, s így Czidra egyenlő partnerévé nő. A C
dúr szonátá-ban a furulyaszólamot csembaló és
fagott kíséri. Pertis Zsuzsa csembaló- és Vajda
József fagott-szólama mindvégig nagyszerű

egyensúlyban marad a furulyáéval. Végül a G
mollszonátakísérő számozott basszusát is Pertis
Zsuzsa játssza, ezúttal orgonán. Különös hang
zás. A második, Andante tétel furulyadallamai
gyönyörűen szólnak az orgona manuál
szólamai mellett. Handel muzsikáját csiszolt,
érett előadásban kapjuk. A legfőbb érdem Czid
ra Lászlóé, aki mindvégig kiválóan uralja a ze
nei folyamatokat, helyenként virtuózitását is
megvillantja, tónusa a lassú tételekben különő

sen szép.
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~lemperer Budapest - 4.
Richard Wagner: Lohengrin
A Magyar Állami Operaház ének- és zenekara
vezényel: Otto Klemperer
Hungaroton, LPX 12436

Amikor Handeit hallgatjuk, a zeneművészet

történetének egyik emlékezetes korszakát vagy
művét varázsoljuk élővé. A Klemperer-Iemez
azonban már az előadóművészet és a zenei köz
élet történetéhez is szolgál adalékul. (Előbbit az
írásbeliség, utóbbiakata hangrögzítés tette lehe
tővé.) Ennek a lemeznek már több rétegét kell
hallásunkban tudatosítanunk. Először is volt
maga a mű. Wagner és a Lohengrin. Megszok
tam, hogy műcentrikusan hallgassam lemezei
met, ezért nem is szeretem az "X. Y. énekel"
című áriagyűjteményeket. vagy - ami egy fokkal
jobb - a "rés~letek" feliratú hanglemezeket.
A teljes műről teljes képet alkotni, ez a norma.
Ez volt a norma. Mert most föltettem magam
nak a kérdést: ha elutazhatnék például egy
XVII. századi velencei operaelőadásra, akkor is
a rnűre figyelnék elsősorban? Aligha..Nézném
például a köröttern ülő hölgyeket. Hallgatnám
a korabeli olasz nyelv dallamosságát. Ámulnék
a selymeken, brokátokon. Lesném a hegedűsö

ket. Magával ragadná figyelmemet az elénk lépő

tenor vagy szoprán. Mindenre figyelnék. A mű

re' is. De talán nem ez volna a legfontosabb.
A műcentrikusság talán csak egy "klasszikus
német" találmány a polgárság fénykorából!? Az
opusz mellett mindig ott van maga az előadás,

az előadóművészek, a ceremónia, ami a művet,

a mű előadását körülveszi. A közönség, a közvé
lemény, a sajtó és az öltözök izzadtságszaga
egyaránt. S van a dolognak még egy vizuális
oldala. A színpadkép, a jelmezek, az arcok. (Ezt
a vizuális oldalt nagyszerűen közvetíti a hangle
mez borítója. Éppen ezért nagyon Hl lemezborí
tó ez, olyan információkkal szolgál, melyeket
csak auditiv úton nem foghatnánk fel, s melyek
a korról, az atmoszféráról igen sokat el tudnak
mondani.) Csak látszólag mellékesdolgok ezek.
Nézzük meg alaposan ci" színpadképet, s rögtön
jobban el tudjuk képzelni nemcsak az előadást,

hanem a közízlést is. Aztán vessünk egy pillan
tást Jámbor László arc- és kézmozdulatára vagy
Simándy jelmezére. Rigó Magda arca, sminkje,
haja s öltözete pedig egyértelműen egy végleg
letűnt korszakot juttat eszünkbe. Köztársaság
tisztes polgárokkal és adott esetben pfujozni
kész operarajongókkal. Lehetséges volna ma,
hogy "botrány" törjön ki az Operában?! Az
1948.október 24-i előadás azon részével fejező
dik be ugyanis e hanglemez, amikor "összetű

zésre került sor Klemperer és az opera hallgató-
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sága között". (A korabeli sajtó erre vonatkozó
írásaiból is olvashatunk a lemezborítón.) Kurió
zum? Csemege azoknak az operabarátoknak.
akik a jólértesültségért, a külsőségekért, a büfé
zésért váltanak operabérletet? Az is. Ugyanak
kor azbnban nagyszerű zenei élmény, mely min
den technikai tökéletlensége ellenére is egy nagy

.karmester és kiváló szólisták (Rigó, Némethy,
Simándy, Losonczy, Jámbor, Reményi) utánoz
hatatlan produkciója marad, a zeneélet, az in
terpretáció és a kor történetének dokumentu
ma.

vÁcz/ TAMÁS

•
Melódia-felvételek

A barokk kor egyik legnagyobb művésze, Han
del időnként súlyos depresszióva1 küszködött.
Így lehetett ez 1745-ben is, ami nr az angol
közőnség szembefordulása mia t egy meghirde
tett oratórium-sorozatát már be scm tudta fejez
ni, s csődöt jelentett. Még az év nyarán is úgy
látszott, hogy e robusztus ember nem tud meg
birkózni az őt ért csapásokkal. S aztán 1745
vége felé, látszólag egészen váratlanul, hatalmas
műalkotásokkerültek ki tolla alól: igazi nemzeti
himnuszok. Mindenekelőtt hadd hivatkozzunk
a Júdás Makkabeus-ra, mely mindmáig a zene
költő legnépszerűbb művei közé tartozik. A
visszatérni szándékozó Stuartok fölött győze

delmeskedő Cumberland hercegének dicsőítésé

re írt oratóriumnak aktuális célzata volt, de
mindmáig úgy hallgatjuk - sajnálatosan ritka
előadásban -, mint a szabadság és az erő nagy
szabású magasztalását. Bár a zeneköltő - nem
először és nem is utoljáras- csapnivaló szőveg

könyvet kapott, felülemelkedett az író ügyetlen
ségein, s elsősorban a kartételekben sikerült
megéreztetnie korának fellángoló nemzeti érzé
sét.

A Júdás Makkabeus-nak kevés lemezfelvétele
van, s ezekre sem lehet mondani, hogy minden
vonatkozásban kielégítőek lennének. Már csak
ezért is örömmel vettük kezünkbe a Meládia
újdonságát, amelyen az oratórium legszebb kó
rusrészleteit - tehát legdrámaibb és legszebb
epizódjait - hallhatjuk német nyelven. Kűlőnős
érdekességet kölcsönöz a lemeznek, hogy nyil
vános előadás felvétele: a zárótétel után felcsat
tanó taps életszerűvé, elevenné teszi a hatást.
Nálunk alig ismert együttesek, a Litván Filhar
mónia Szimfonikus Zenekara és a vilniusi fiúkó
rus tolmácsolásában szólal meg, melyet egy ki
tűnő, drámai vénával megáldott karmester vezé
nyel: Juozas Domarkas. Felfogása meröben el-



tér a mai divattól: megszoktuk már, hogya
barokk művek "korhűmódon", utólag rekonst
ruált törvényszerűségekszerint, kicsit objektivi
zált hangzásvilággal szólaljanak meg. A szá
munkra ismeretlen karmester viszont mindenes
től romantikus, mélyen drámai előadást produ
kált. Nyilvánvaló, hogy egy-egy ilyen felvételt
minden hallgató másként közelít meg, s aligha
beszélhetünk egyetlen és "ideális" karmesteri
értelmezésről, mégis el kell mondanunk, hogy ez
a frisseség, lendület, ez a váratlan tempóválasz
tás azoknak is meglepetést szerezhet, akiknek

SZíNHÁZ

Mezei Mária színmüvésznő,a Magyar Nép
köztársaság Kiváló müvésze 1983. április 20
án 73 éves korában, hosszan tartó, súlyos
betegség után elhunyt. A nagy, magyar szí
nésznő a Vigilia hűséges barátja, munkatársa
volt. Szívböl, megrendülten gyászoljuk. Ápri
lts 27-én temfUék Budakeszin a református
egyház szertartása szerínt,

Bulla Elma, Mezei Mária
és a halál

Mind a hárman halottak már, és ifjúságomban
együvé tartoztak. Bárdos Artúr Reinhardt
színésznőként Bécsben ismerte meg Bullát és
Miskolcon Mezei Máriát. De ő volt felfedezője

sok elhunyt és sok nia is élő színészi nagyság
nak, Básti Lajosnak, Fényes Alice-nak, Kállai
Ferencnek, Páger Antalnak, és ő hozta először

Pestre Kiss Manyit és Dayka Margitot. Bárdos
néhány éve halt meg Amerikában, és egy ma
gyar verskötetével búcsúzott hazájától.

Bárdos Artúr senkitől.sem támogatott színi
gazgató volt, a tehetségek felfedezésébőlélt és
tartotta fenn színházát, a mai Katona József
Színházat. Három legragyogóbb felfedezése
Bulla Elma, Mezei Mária és Páger Antal volt.
Bulla első kirobbanó sikerét a Vallomás-ban,
Meller Rózsi darabjában aratta, majd a Szent
Johanna feledhetetlen ifjúkori és húsz év múlva
megismételt alakításával. tetőzte be pályáját.
Partnere az akkor országos hírűvé váló Páger
Antal, akárcsak Mezeinél, aki első pesti fellépte
kor A: esemvos k irály-; játszotta vele.

módjukban állt az oratóriumot legutóbb a kö
rülbelül két évtizede forgalomba került Eterna
felvételről meghallgatni. Ez a kiadvány ismét
bebizonyíthatja - újabban megjelent Melódia
társaival, kivált Monteverdi Magnijicat-jának
ugyancsak érdekes előadásával együtt -r-, hogy
nemcsak az "éteri" körülmények között készült
felvételek lehetnek megragadóak. Néha éppen a
kendőzetlenül vállalt és következetesen megva
lósított szubjektivitás lehet az igazi siker titka (C
10-08597-98).

R. L.

A nagybeteg Mezei Mária ágya mellett ültem
a kórházban. és ő a kezemet simogatta. Most
nem lihegett annyira, mint Az esernyős király
han minden este háromszor is megismételtetett
.ergeteges kánkán-mutatványa után. Philippe'
l.galité, az esernyős király éppen ezért, a drámai
-zínésznő tánc-produkciójáért bocsátja meg a
-zökött szerelmesek bűnét. Mezeí Mária pesti
hirnevét ez a tánc éppúgy megalapozta, mint
Bulláét a Vallomás és a Szent Johanna. Emlékez
tettern őt erre a táncra és későbbi nagy szerepei
re, az Egy pohár víz intrikus hercegnöjére, a
Három nővér Másájára, Wilder Hosszú út-jának
Szabinájára, de ő csak legyintett, a hálóinge alól
előhúzta nyakán függő arany keresztjét, s csak
annyit mondott: - Ez fontosabb...

Scribe Egy pohár víz-ével színházat mentett.
Bárdos Artúr a Beöthy-rezsim alatt kiszorult kis
színházából-ésa Nagymező utcai, mai Fővárosi

Operettszínház helyén próbált prózai színházat
teremteni. G. B. Shaw Barbara őrnagy-ával,

Molnár Li/iom-ával nem volt ígazi sikere, és
akkor tíz-tízenöt előadásra segédrendezőjével

próbáltatni kezdte az Egy pohár víz-et, ezt a
gyengének tartott, de mesteri szővésű francía
vígjátékot. A darab százötvenszer ment telt há
zakkal. Az előadás motorja a csodálatos beszéd
képességű Góth Sándor és Mezei Máría kettőse

volt. Majdnem négy évtized múlva a Katona
József Színházban Tennessee Wíllíamstől Az if
júság édes madará-t játssza Mezei Máría. Furcsa
előrevetülésea sorsnak, hogy egy idősödő, néha
már-már oxigénpalaokra szoruló, és egy fiata
lember szerelmébe kapaszkodó drámai alakot
oly hűséggel elevenít meg, amilyet csak az igazi
nagyok tudnak elhitetni velünk a színpadról.
Erről is beszéltünk Mezei Máriával halála előtt

egy héttel, ő pedig azzal dicsekedett, hogy bár
a férje jóval fiatalabb nála, mekkora szeretettel, .
gondossággal veszi őt körül.

Mezei Mária annyira átszellemült élete utolsó
napjaiban, hogy minden smink és kikészítés nél-
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kül egy fiatal nő sima arcvonásaival, ragyogó
szemével nézett rám. Olvasóink tudják, hogya
művésznő önéletrajzát, a Bujdosó lány-t a Vigi
lia közölte, könyve, Vallomástöredékek eimmel
három kiadást ért meg. Nem mintha Mezei Má
ria író akart volna lenni, de hite átsugárzott
minden során. És mikor szokásához híven 
mondhatni csapongva - hirtelen az egész embe
riség megértéséről szólt s az őt elárasztó szeretet
hullámaiban enyhítve - rejtve fájdalmát, való
ban egy minden salak tól megtisztult ökumeni
kus krisztusi szeretet áradt belőle. Velem csak a
Krisztus-hivők egyetemességéről beszélt, azt
idézve az evangéliumból: "Ahol ketten-hárman
összejöttök az én nevemben, ott köztetek va
gyok".

*

Bárdos Artúr haláláról csak magyar versesköte
te kézbesítése után értesültem. Mezei Máriával
halála előtt két nappal találkoztam utoljára. De
volt egy harmadik megrendítő halálesetem is.

Bulla Elma sem panaszkodott betegségéről,

csak arra kért bennünket, férjét és legjobb bará
tait, hogy ne engedjék őt a Kútvölgyi kórházba
vinni, ahol nevesebb embereink meghaltak, s ne
engedjük operáltatni a torkát, mert nem akar
sípolva beszélni.

EI lehet gondolkozni azon, hogy az istenál
dotta tehetségeknek milyen földi bajokkal kell
megküzdenie. Beethoven teljesen megsüketült,
és csak lelkében visszhangzottak a wienerwaldi
madarak énekei; Szántó György, a festő utolsó,
Gauguin színeit idéző kiállítását még láttam a
nagyváradi kereskedelmi csarnok kiállító termé
ben, később megvakult és érdemes történelmi
regények írójává vált; Bulla Elma a hangját,
Mezei Mária a lélegzőképességet veszítette el. A
siker ormán levőket néha ilyen furcsán neveli a
halálra a Gondviselés. Egy-egy nagy aktor a
hiúság vásárából hirtelen magábaszállásra
kényszerül, mikor a felszíni csillogás után egy
másféle fény, másféle világosság felé kell halad
nia.

Bulla Elma nem úgy volt vallásos, mint Mezei
Mária, aki templomi szószékről is hirdette az
evangélium igéit. Bulla nem járt misére, mert
közismertsége folytán úgy érezte, hogya rá irá
nyuló kiváncsi szemekkel elveszi a bámulók áhí
tatának mélységét. Hajnali misékre azonban,
rorátés vénasszonyok közé, néha elment. Isme-

rem azt az esetét, amikor egy vidéki vendégsze
replésekor, az ötvenes évek elején Pécsett, elha
tározta, hogy hajnalban misét hallgat. A zsinat
előtt voltunk, és ő még a régi rítus szerint az
éjféltől való koplalást és a víztől való tartózko
dást is kötelezőnek tartotta. A szállodában hely
szűke miatt egy ateista kolIégájával került egy
szobába, és a központi fűtés száraz levegőjétől

kiszáradt torokkal és szájpadlással nehezen bír
ta ki reggel öt óráig az áldozás előtti önmegtar
tóztatást, amíg kioson hatott - társnője előtt is
meretlencéllal - a kétágyas szállodai.szobából.

Halála előtt, tizenhárom órával jöttem el tő

lük. Az előre megrendelt taxi fiatal sofőrje föl
gyalogolt a harmadik emeletre, és becsengetett.
Kissé ingerülten közölte. hogy ő csak a Bulla
név tisztelete miatt gyalogolt fel, amire nem
köteles. A lépcsőházban, ahonnan a házfelügye
lőt próbáltuk felkiabálni a lift miatt, halIottam
utoljára rekedtes hangját, amint reám mutatva
megnyugtatta a sofőrt: - Az úr majd meghálálja
a fáradságát.

Énel, virrasztás közben, karszékben ülve vé
römlés fulIasztotta el a torkát, majd a reggel
kihívott orvos mégiscsak beutalta a Kútvölgyi
úti kórházba. Nem akarta az operációt, s talán
csodálatos akaratereje is hozzájárult ahhoz,
hogy el is kerülte. Mikor az ápolónő jelentette,
hogy a műtőben az előkészületek megtörténtek,
távozott a világ színpadáról.

Áprilisban a Széher úti kórházban ért a Mezei
Máriáéval szomszédos szobába a hír, hogy Ily
IyésGyula meghalt. Eszembe jutott, ho.gyIllyés,«
aki egy évvel volt idősebb nálam, egykor azzal
lépett a Centrál kávéházbeli Vigilia
törzsasztalunkhoz, a belső terem harmadik pá
holyához. hogy: - Lacikám, csak egyet irigylek
tőled, a hitedet. - Most ő is elment. Egyre szegé
nyedünk...

Bulla Elma azt mondta nekem, mikor har
minchét éves koromban megalapítottam Balla
Borisz és Aradi Zsolt társaságában a Vigiliát: 
Gefáhrliches Zeitalter für einem Propheten.
(Veszedelmes életkor egy ő általa profetikus haj
Iamúnak érzett férfiú számára, aki a színházi
kőrök öltözőiben is szívesen forgolódott.)

Mezei Mária ezzel szemben ágyából áldását
adta rám és a ma is élő, mindannyiunkat túlélő

Vigiliára. Emlékük legyen áldott mindazok
előtt, akik szerették őket.

POSSONYI LÁSZLÓ

SIMONE WEIL: AMI SZEMÉLYES, ÉS AMI SZENT

Felhívjuk kedves Olvasónk figyelmet, hogya Vigilia-Könyvek sorozatunk második kötete,
Simone Weil Ami személyes. és ami szent cimü munkája előre láthatólag 1983 karácsonyá
ra jelenik meg. A Vigilia Kiadóhivatala a kiadványra előjegyzéseket felvesz.



TUDOMÁNY
Gergely Jenő:

Apápaság története

A karácsonyi könyvvásár egyik sikere volt Ger
gely Jenő egyetemi docens szép kiállítású mun
kája A pápaság története (Kossuth Kiadó, Bu
dapest, 1982). A közönség érdeklődését már az
a tény is indokolta, hogy a szerzö kötete évtize
des hiányt póto!. Marxista inditású kézikönyv
sem állt eddig rendelkezésre e témában, a katoli
kus egyháztörténetírás pedig utoljára Ijjas Antal
Húsz évszázad viharában című összefoglalásával
jelentkezett, 1948-ban. Közben nemzedékek
nőttek fel, és a mai olvasóközönség csak nehe
zen hozzáférhető külföldi művekből tájékozód
hatott. Márpedig nincs történetirás és nincs he
lyes történelmi tudat az egyház, illetve a pápa
ság történetének ismerete nélkü!. Gergely Jenő

egyik érdeme éppen az, hogy könyvével ezt bizo
nyitani akarja, rámutatva a pápaság intézmé
nyének világtörténelmi szerepére, az egyetemes
történettel és a művelődéstörténettel való szer
ves összefonódására.

A marxista szerző további érdeme, hogy mű

ve megírásakor nemcsak az apologetikus célza
tú katolikus egyháztörténeti munkák gyakran
.megszépítö" állításaitól tekintett el, hanem az
elfogultan felekezeti protestáns történetszemlé
letet és az ortodox történeti irodalom torzításait
is figyelmen kivül hagyta. De nem fogadta ~I a
polgári történetírás előítéleteit és értékítéleteit
sem, legalábbis kritikával kezelte őket. "A mar
xista történetírás más szempontok szerint fogott
a pápaság történetének vizsgálatához - írja töb
bek közt -, ám végső soron a marxisták nagy
része is magáévá tette a hagyományos polgári
előítéleteket." Gergely Jenő arra törekedett,
hogy a szélsőséges álláspontokat elkerülje, és a
meggyőződését senkinek se sértse. Természete
sen a pápaság intézményének politikai és világ
történelmi szerepével foglalkozik, szinte kizáró
lagosan. Marxista szemléletének megfelelően

igyekszik mindenütt rámutatni a gazdasági és
társadalmi fejlődés mozzanataira, mint e törté
nelmi szerep alapjaira, körülményeire és feltéte-
leire. .

Ez a törekvés a katolikus olvasó elismerését
is joggal kiválthatja, jóllehet a hivő katolikus
számára a pápaság nem csak és nem is elsősor

ban politikai és történelmi tényező. Minden tör
ténelmi átalakulás, a pápaság intézményeinek
fejlődese és hanyatlása, a világra gyakorolt be
folyásának változandósága mel)ett és fölött a

pápa "Péter utóda", akire Krisztus egyházát
építeni akarta, akinek alaphivatása, hogy "szik
la" legyen, a hit sziklája, "testvéreinek megerősí

tője", Krisztus helytartója. A pápaság "örök
arcáról" beszélünk, de ez az örök arc igazi voná
saiban csak a hivő számára válik felismerhetővé.

Az egyház és benne - nem pedig fölötte - a pápa
ilyen értelemben a hit misztériuma. Elsösorban
nem tapasztalni, hanem hinni lehet azt, hogy "a
pokol kapui nem vesznek erőt rajta". Gergely
Jenő ezt a természetfölötti távlatot nem vallja,
ám őszintén értékeli a pápaság intézményének
rugalmasságát, a történelmi körülményekhez al
kalmazkodó képességét, intézményi és jogrend
szerének időtálló voltát. Ahol a történet megér
tése megköveteli, megvilágít még tanbeli kérdé
seket is; például pontosan meghatározza, mit
szögezett le a pápai tévedhetetlenség dogmája,
s éppen ezzel kapcsolatban figyelemre méltó,
amit VI. Sándorról mond, hogy "rovására sem
miféle dogmatikai tévedés, herezis vagy elhajlás
nem írható".-

Általában azonban érdeklődési körén kívül
esnek a teológia fejlődésére gyakorolt hatások,
a pápák tanító tevékenysége, lelkipásztori intéz
kedéseik, bár mindezek történeti és művelődés

történeti szempontból sem érdektelenek. Két
ségtelen, hogy számbavételük már túlfeszítené a
könyv terjedelmét, és feldolgozásuk teológiai
felkészültséget igényelt volna.

Pontosan ez teszi szükségessé egy korszerű

katolikus pápaság- és egyháztörténeti munka
mielőbbi megjelentetését. A Gergely Jenő által
felhasznált modernebb külföldi összefoglalások
egyikének magyar kiadása is betöltené a hiányt.
Nem azért van .erre igényünk és e művek nem
attól nevezhetőkkatolikusnak, mert más adato
kat tartalmaznak, vagy mert a negativ jelensé
gekről is elhitetni akarják, nem is voltak oly
negatívok - persze ilyen is akad -, hanem mert
szempontjaik sokrétűbbek, a hivő katolikus ér
deklődését szélesebben és teljesebben elégítik ki.

Nem a történetírás közvetlen feladata, hanem
történetfilozófiai téma már, vajon elégséges
magyarázata-e a pápaság - a szerző által is meg
csodált - megújulási képességének a politikai,
gazdasági és társadalmi változásokhoz való al
kalmazkodás - különősen ha tudjuk, hogy mint
minden intézmény, a pápaság is voltaképp ha
gyományőrző, konzervatív hajlamú és szinte
mindig elkésik az alkalmazkodással? Vajon nem
sejthetö-e meg éppen a folytonos megújulási
képesség mögött a misztérium, az a bizonyos
"örök Péter"?

Gergely Jenő könyvének leginkább megkér
dőjelezhető fejezete Az episzkopális egyház kia-
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/aku/ása a: I-III. században·dmű.Nem az von
ható kétségbe, hogy a mai érte/emben vett egy
ház, hierarchia, és vele a pápaság kialakulását
a II. század végére, a III. század elejére teszi,
hanem hogy Pétert és az első egyházfőket nem
tekinti pápáknak, mert a pápaságot a monarchi
kus jellegű, III. században kialakult pápasággal
azonosítja. A katolikus közvélemény vajmi ke
veset tudott erről a fejlődésről a Zsinat előtt,

jobban szerettük egyszerüen és statikusan be
mutatni az egyház alapítását. Lényegét tekintve
azonban ez sem volt hamisítás, csak egyszerűsí

tés, a történeti látásmód hiánya. A katolikus
olvasók egy része tehát biztosan meghökken
Gergely Jenő okfejtéseit olvasva.

Ugyanakkor a szerző ebben a kérdésben ke
rült az ellentétes katolikus, protestáns és marxis
ta vélemények kereszttüzébe. De a fejezet sem
maradt mentes némi ellentmondástó!. Elso
mondatában mindjárt megállapítja, hogy "a
történet kezdete a legendák homályába vész"
(10. Iap). Ez nem látszik indokoltnak még saját
további fejtegetéseinek tükrében sem, hisz "Jé
zust ma már a marxista irodalom nagy része is
történeti személynek tekinti" (12. lap). Azt he
lyesen közli, hogy Máté, Márk és Lukács evan
géliuma i. sz. 70 után keletkezett, tehát negyven
évvel a jézusi esemény után, és mindezek a mű

vek, valamint az I. század végén íródott János
evangélium szerinte is tartalmazza a keresztény
ség legalapvetőbbdogmatikai tételeit. Az evan
géliumok tudósítanak a "Jézus-csoport" magját
képező 'apostoli kollégium létrejöttéről, és be
szélnek Péterről, a "szikláról", melyre Jézus épí
teni akarta egyházát. A mai szentírástudomány
érdekesen elemzi az újszövetségi könyvek egy
házképét. Nyomon követhetőbennük a jeruzsá
lemi anyaegyház és a Szent Pál-i közösségek
egymástól eltérő, de konvergáló fejlődési foka,
a hierarchia és a hit egységének őrzője, lényegé
ben a pápai szolgálat tudatosítási folyamata.
Nem tudni, miért nevezi később a szerző "legen
dás" apostoloknak azokat, akik a püspökök
őseinek tekinthetők.A monarchikus típusú püs
pök és pápa valóban a III. században jelentke
zik először. De a mai, jogi értelemben is megha
tározott egyház elképzelhető volna-e evangéliu
mi "fogantatás" nélkül? Úgy érezzük, hogy Ger
gely Jenő erősen kisarkítja ezt a fejlődést és úgy
állítja be, mintha a rnonarchikusjellegű pápaság
merőbcn "új"' jelenség volna. melynek szinte
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semmi köze a Péternek adott jézusi megbizatás
hoz. Még Luther és Kálvin scm látták elvben a
Szentírással ellentmondona k, hog) cg) puspök
bizonyos szolgálati primátust gyakoroljon' az
egyházban. A pápai primátusról szóló tan az V.
századra teljesedik ki. de evangéliumi gyökerei
nem utólag konstruált tények, hanem r. századi
ak.

A katolikus egyháztörténetírás feladata, hogy
ezt a fejlődést a maga történetiségében árnyal
tan bemutassa. Ma már megértek a feltételek
erre, hiszen az egyház a Il. vatikáni zsinaton
elvileg szakított azzal a középkori, statikus vi
lágszemléletből eredő törekvéssel, hogy mindent
úgy igyekezzék bemutatni, mint ami ősidőktől

fogva változatlan. A történeti fejlődés ábrázolá
sa nem ingatja meg az egyház jézusi alapításába
vetett meggyőződésünket, legfeljebb jobban tu
datosodik bennünk, hogy ezt az alapítást - mint
nem egy dolgot az evangéliumban - nem "jogi
értelemben" kell vennünk. A pápai szolgálat
lényegér tekintve nem lett kisebb az egyházi
kollégialitás újrafelfedezésével, és akkor sem
lesz, ha ez a kollégialitás még jobban áthatja
majd tevékenységét s esetleg további szervezeti
kereteket kap.

Gergely Jenő szemléletével- mint a fenti pél
da is érzékelteti-nem mindenben tud egyetérte
ni a katolikus olvasó. Mégis elismerés illeti:
tényszerűen, az adatokhoz híven, erőltetett egy
házellenesség nélkül írta meg a pápaság történe
tét. Történeti szempontból jó módszert válasz
tott, mikor az "oldás és kötés", a világ fejlődésé

hez való alkalmazkodás, a megújulás mozzana
tait tette hatalmas történeti anyagának vázává.
Különösen kiegyensúlyozott, rokonszenves ké
pet ad az utolsó század pápáiról. Itt is vannak
számunkra indokolatlannak és furcsának tűnő

jelzői (pl. X. Pius bigottságáról), de a megrajzolt
kép egészében tanúsítja, amit a könyv bevezető

jében hangsúlyozott: a pápaság iránt- korunk
ban megnövekedett az érdeklődés.

E mögött az érdeklődés mögött a pápaság
tekintélyének világméretű megerősödése áll.
Oka viszont jóval több, mint a pápák egyénisé
gének értékei, vagy politikai vonalvezetésük. A
pápaság ugyanis megszabadult a pápai államtól.
a világpolitikai kötöttségektől. s egy új "oldás és
kötés" révén alapvető emberi. evangéliumi érté
kek hitelesebb hirdetőjévé vúli.

R. P.



·Tal/ózás
a Pedagógiai Lexikonban

Mintegy tizévi előkészítő munka után
1976-1979 között jelent meg ez a négykötetes,
régi hiányt betöltő kiadvány. A csaknem 8000
címszó a pedagógia minden területét felöleli,
beleértve a határ- és rokontudományokat is. A
neveléseIméIet, a didaktika, a metodika, a neve
léstörténet, a közművelődés, a pedagógiai pszi
chológia, az összehasonlító pedagógia, a gyógy
pedagógia, a szakoktatás, a felsőoktatás, a fel
nőttoktatás témakörei mind szerepelnek a lexi
konban.

A különböző szócikkek bemutatják a komp
lex nevelési folyamatok és az oktatási kérdések
kapcsolódó pontjait a hazai és a külföldi neve
léstudomány korszerűmegállapitásaira támasz
kodva. Természetesen számos magyar és külho
ni szakember, az egyetemes neveléstörténet sok
kiváló képviselőjének a neve is megtalálható a
lexikonban.

A magyar közoktatásügyrőlés a közművelö

dési intézményekről is találunk részletes szócik
keket, külön-külön tárgyalva az óvodai, az alsó
és középfokú, valamint a felsőfokúoktatási fa
kultásokat, Értékesek a világ országainak köz
oktatásügyéről - táblázatokkal kiegészített 
tájékoztatók. Számos szócikk végén a reprezen-·
táns magyar és külföldi szakirodalmat is meglel
jük. A négy kötetet sok fénykép illusztrálja.

Hazánkben a marxi sta pedagógia meghatáro
zott jellegű, s az egyházi - ha úgy tetszik a
katolikus és a protestáns - pedagógia nem mu
tat fel olyan szakirodalmat, amelyet összeveté
sünkben használhatnánk. A lexikon munkatár
sai között híába keresünk olyan vagy hasonló
személyíségeket - kiket az 1933-as kiadású Ma
gyar Pedagógiai Lexikon szerzői között megta-.
lálunk -, mint például Sík Sándort, Takács
Menyhértet, Zimányi Gyulát, Balassa Brunót,
Bognár CeciJt. Ez annak ellenére így van, hogy
az egyházi iskolák sajátos nevelési eszközöket
alkalmaznak, beépítve iskolai gyakorlatukba
mind az egyházi iskolázás értékes hagyománya
it, mind a mai egyház korszerű áramlatait, mind

· pedig a hazai szocialista pedagógia hasznos
megállapitásait.

Az egyházi közreműkődők hiánya azonban
általában nem szembeötlő, mert aszócikkek
hangvétele, tárgyilagosságá s korrektsége - né
hányesettől eltekintve - kétségtelen.

Szerkesztésbeli egyenetlenségekre és követke
zetlenségekre va1l,hogy a lexikon utaló rendsze-

· rének használatakor nincs kellő összhang az

egyes szócikkek tartalma és a hivatkozások kö
Zött. Néhány példa bemutatásával érzékeltetni
tudjuk, hogy az utaló rendszer fogyatékosságai
milyen félreértéseket okozhatnak. Ez az olvasó
ban azt a benyomást keltheti, mintha nem tör
ténne említés egy-egy témáról vagy személyről.

István királyt nem találjuk sem a Sz[ent], sem
az 1[stván], sem pedig az E[lső István] betűnél.

Több helyen való keresés után a "Katolikus
iskolaügy Magyarországon" szócikkben bukka
nunk néhány sorra a nagy király iskolaszervező

tevékenységéről. Ennél többet érdemelt volna. 
Bethlen Gábor nevével csak a "Református isko
laügy Magyarországon" szócikkben találko
zunk. -ll. Szilveszter pápa oktató tevékenységé
ről eredeti - Gerbert - neve alatt találunk ismer
tetést, de az Sz betűnél hiába keresünk utalást.
II. Pius pápa öná1ló címszó ként nem szerepel, de
ugyanakkor igen részletes és alapos leírást ol
vashatunk róla Aeneas Silvius Piccolomini neve
alatt, aki neves humanista volt és az 1450-ben
készült pedagógiai útmutatót állította össze V..
László, illetve nevelője számára.

Az utaló rendszerrel kapcsolatos utolsó pél
dánk azt mutatja, milyen sokféleképpen közelít
hetünk meg egy-egy témát, s nem biztos, hogy
a saját logikánk alapján, vagy a közhasznála
túbb, közismertebb elnevezés alatt találjuk meg
a keresett szócikket.

Keressük például az egyházifelsőoktatást, de
ez a címszó nem szerepel. Az "egyház, á1lam és
iskolá"-nál utalás történik az "á1lam és egyház"
címszóra, de e helyütt sem találj uk. Az "egyházi
tanintézetek" utal az "á1lam és iskolá"-ra. Ott
sem található. Végül a "hittudományi főisko

lák" címszó tartalmaz utalást a .vallésí
felsőoktatás"-ra, keresett szócikkünkre.

A katolikus iskolázással egyébként több szó
cikk is foglalkozik. Így a "katolikus iskolaügy
Magyarországon", a "szerzetesrendek", a ."kö
zépkori nevelés", a "székesegyházi iskolázás", a
"kolostori iskolák" és még számos irás. Ebből

a felsorolásból is kitetszik, hogy a lexikon sokol
dalú megvilágításban dolgozza fel a katolikus
iskolaügyet. Tartalmilag is igen változatosan és
értékesen. Akad azonban néhány szócikk,
amely azt bizonyítja, hogy az utaló rendszer
összeállításánál a sok szempont egyeztetése
szinte megoldhatatlan.

Mind il "katolikus iskolaügy", mind a "szer
zetesrendek" címszó foglalkozik a különböző

szerzetesrendekkel más-más megközelítésben.
Egyúttal utalás történik arra, ha külön szócikk
is tárgyalja valamelyik tanítórendet. Míg azon
ban a piaristák és a jezsuiták iskolaügyére talá
lunk, addig az angolkisasszonyok, a bencések,
a szaléziánusok, a dominikánusok oktatásügyé-
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re nem találunk utalást, bár más helyütt a tárgy
nak megfelelő külön szócikk foglalkozik azok
kal.

A lexikon a következő szerzetesrendeket
gyűjtőcímszavakban csak érintőlegesen tárgyal
ja, tehát külön szócikk nem foglalkozik velük:
ferences, minorita, cisztercita, pálos, premont
rei, orsolya, szegény iskolanővérek és végül az
apácarendek. Ezeket csakis a gyűjtőcímszavak

nál találjuk. A "tanítórendek" külön címszót
sem találjuk, helyette más szócikkben történik
róluk említés (pl. "katolikus iskolaügy Magyar
országon"). Ebben a szócikkben találhatók meg
mint jelentös katolikus személyiségek: Marczell
Miháíy, Tóth Tihamér, Kosztertszitz József.

A lexikonjelentős művelődéstőrténeti ismere
teket hordoz, s ezek kellőképp érzékeltetik a
katolíkus iskoláztatás kiemelkedően fontos sze
repét az elmúlt évezredben. Tévedés lenne azon
ban azt hinni, hogy más felekezetek oktatás
ügyének kisebb teret szentel. Jelentöségüknek
megfelelően hosszabb-rövidebb terjedelemben.
megtaláljuk a református, az evangélikus, a gö
rögkeleti, az unitárius és az izraelita iskolaügy
Magyarországon szócikkeket is. Olvashatunk
még az iszlám nevelésről és a különféle vallási
áramlatokról: a puritanizmus, a pietista peda
gógia, a janzenizmus mibenlétéről.

Tanulságos a lexikonban szereplő személyek
vázlatos bemutatása. Régi és ma élő neves hazai
és külfőldi pedagógusok, világi és egyházi sze
mélyek hosszú sorával találkozunk, ideológiai
felfogásuktól függetlenül. E sokszínű együttes
bői mi most csak a katolikus személyiségeket
vesszük számba.

Két pápát már említettünk, II. Piust és II.
Szilvesztert. Az egyházatyákat Szent Ágoston,
Aquinói Szent Tamás, a filozófusokat Albertus
Magnus (Nagy Szent Albert), Abélard, Szent
Anselmus és Jacques Maritain képviselik. Hu
manista állambölcselőként Morus Tamás szere
pel. A rendalapítók közül Kalazanci Szent Jó
zsef (piarista), Nursiai Szent Benedek (bencés),
Loyolai Szent Ignác (jezsuita), Don Bosco (sza
leziánus). Ward Mária neve pedig közvetve ösz
szefügg az angolkisasszonyok rendjének meg
alapításával.

A magyar egyházi személyek közül elsősor

ban Oláh Miklósnak, az ellenreformáció megin
dítójának és a katolikus népoktatás újjászerve
zőjének, Pázmány Péternek, a nagyszombati
egyetem alapítójának, továbbá Pyrker János
László egri érseknek, az egri - első magyar nyel
vű - tanítóképző megalapítójának, Horváth M i
hály csanádi püspöknek - aki egyben a Szemere
kormány közoktatásügyi minisztere volt - és
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Ranolder János veszprémi püspök iskolaalapító
nak a nevét rögzíthetjük.
Kiemelkedő paptanárok, irók, költők is he

lyet kaptak e panteonban a magyar művelődés

jelentős képviselőiként. Itt csak Benyák Bemát,
Dugonics András, Horváth Cyrill, Jedlík
Ányos, Révai Miklós, Rónay Jácint és Sík Sán
dor munkásságának ismertetésére hivatkozunk.
A magyar neveléstörténet kiváló kutatói közül
Békefi Remig (ciszter), Fraknói Vilmos (c. püs
pök) és Takáts Sándor (piarista) nevére hívjuk
fel a figyelmet.

A neveléstudomány reprezentánsaként meg
kell említeni azokat, akik a nemzeti tudat, az
érték- és kultúrfilozófia művelésében játszottak
kiemelkedő szerepet: Lubrich Ágoston, Fináczy
Ernő, Mázy Engelbert, Komis Gyula, Weszely
Ödön, Prohászka Lajos. Természetesen nem
hiányoznak azok sem, akik papként indultak
(pl. Horárik János), és később radikálisan szakí
tottak múltjukkal, avagy az ateista filozófia je
lentős szószólóivá váltak.

E gazdag bemutatás azonban nem feledtetheti
azt a tényt, hogy a katolikus egyház néhány
jelesebb kéviselője, mint Barkóczy Ferenc
(l71~1765), Prohászka Ottokár, Vaszary Ko
los, és a maiak közül például a Pázmány Péter
Hittudományi Akadémia nevesebb oktatói ki
maradtak alexikonból.

Akár az új ismeretekre, akár a rendszerezet
tebb, egységesebb interpretálásra gondolunk. az
eddigi anyagok az 1933-as pedagógiai lexikon
hoz képest nem kis szemléletbeli fejlődést mu
tatnak. Igen nagy érdemnek tartjuk, oogy az
ismertetett munka a magyar művelődés - peda- .
gógia - történetét az egyetemes történetből nem
kiszakítva, hanem avval összefüggésben tár
gyalja. Arra viszont nem találunk elegendő ada
tot az új Pedagógiai Lexikonban, hogy milyen
társulatok, egyletek, szövetségek működtek a
múltban. Szükség van tehát a régi lexikon hasz-
nálatára is. .

A katolikus nevelésűgyi folyóiratok is szere
pelnek az új lexikonban. Igya Religió és Nevelés
(1841-1849), az első magyar nyeívű hazai neve
lésügyi lap, melyet a régi pedagógiai lexikonba
nem vettek fel. Az újat viszont kiegészíthetjük
azzal, hogya Religio és Nevelés folytatása a
Religió című lap volt (I 930-ig). Ide tartozik még
a Katholikus Nevelés (1907-1944) a katolikus
hittanárok közlönye, valamint a Magyar Kö
zépiskola (1908-1944), a Katolikus Középisko
lai Tanáregyesület folyóirata, melynek mellékle
te volt a Juventus (1944-ig) című, a gimnazista
ifjúság számára készített latin nyelvű újság.

Európa -kevés felekezeti egyeteméből csak



egyet ismertet a lexikon, mégpedig az l348-as
alapítású Löweni Katolikus Tudományegyete
met. (L. Université Catholique de Louvain, tehát
nem az egyetemek, felsőoktatás avagy a katoli
kus egyetemek címszavai, hanem az idegen elne
vezés szerinti U betű alatt.)

Méltatásunk befejező részében olyan szócik
kekkel foglalkozunk, melyek egy-egy elvont fo
galom megközelítésére vállalkoznak. Ezek a
gondolati tartalmú, érzelmi töltésű szócikkek
már hangulatukban is különbö'znek az előző
pedagógiai lexikon közleményeitől. Magyaráz
ható egyrészt a laicizálódással, másrészt azzal,
hogy az új lexikon mindenekelőtt a szocialista
pedagógia megállapításait ismerteti, magába ol
vasztva a neveléstudomány egész eddigi érték
rendszerének átvehető hagyományait, ha néhol
hiányosan is. így a nevelés egyes területein né
hány fogalom kifejtésénél hiányoljuk a téma
történeti megközelítését és a szocialista pedagó-

. gia felfogásával történő összevetését.
Kiválasztottunk néhány szócikket, de a ren

delkezésre álló terjedelem miatt csak részletek
kel kívánjuk illusztrálni a régi és az új Pedagó
giai Lexikon címszavainak tárgyilagosságát, il
letve hangulati beállítottságát. Nem utolsósor
ban az érzelmi nevelés egyre fokozódó jelentősé

gére kívánjuk felhívni a figyelmet, mely gyakor
lati pedagógiánknak nem 'éppen legerősebb ol
dala.

Bosszú [1933. I. köt. 251. h.] A - valódi vagy
képzelt sérelmeknek könyörület nélkül való
megtorlására törekszik. Minthogy a harag és a
gyűlölködés táplálja, azért a nevelésnek az a
feladata, hogy kifejlődését már csírájában elfojt
sa. Ennek az a módja, hogy egyrészt lehetetlen
né tesszük azt, hogy a növendékek sérelmeiket
maguk torolják meg, másrészt pedig, hogy kez
dettől fogva békülékenységre és megbocsátásra
neveljük őket.

Bosszú, bosszúállás {I976. I. köt. 177. p.] olyan
cselekvés, amellyel az ember megtorólja a rajta
esett sérelmeket. Nemkívánatos érzelmek és er
kölcsi nézetek táplálják. A kommunista erkölcs
elítéli a bosszúállást és kirekeszti azt az emberek
egymás közti viszonyából, a társadalom életé
ből. Mivel a szocialista társadalom magára vál-

, lalja az egyes ember érdekeinek védelmét, ezért
az egyéni - -t úgy tekinti, mint a társadalom
erkölcsi és jogi funkcióinak az egyén által való
kisajátítását, és éppen ezért megengedhetetlen
nek tartja. Ebből következően a nevélőmunka

során is fontos a gyermekeknél megnyilvánuló
bosszúállási törekvések és a bosszúvágy ellen
küzdeni. Nem szabad megengedni egyéni sérel
meik önhatalmú megtorlását. Hozzá kell szok-

tatnunk őket, hogy sérelmeik orvoslása céljából
a közösség szerveihez forduljanak, s tudatosíta
nunk kell előttük, hogy az egyén - -i szabadsága
a közösségben és a társadalomban egyaránt
anarchiához vezetne.

Szeretet [1933. 2. köt. 692-693. h.] A lélek akti
vitásának legősibb, valóban elsődleges, a maga
megnyilvánulásaiban mindemellett egyik legbo
nyolultabb formája [...] a - -ről való felfogás
b,G) majd a vallásos, majd az esztétikai oldal
részesült erősebb (sokszor kizárólagos) hang
súlyban: új szempontot csak a kereszténység
hozott a - -ben való közösség gondolatával [...]
Nevelői hatások elérése csak akkor lehetséges,
ha a pedagógiai szeretetnek [...] három mozza
nata {szubjektív tetszésmozzanat, objektív moz
zanat, szociális mozzanat] egyformán jelenvaló
és kifejlődésében harmonikus. Ahol azonban az
egyik, vagy a másik mozzanat túlteng, vagy
elhatalmasodik (pl. a szülői - mindig hajlamos
a szubjektív oldal túlbecsülésére) ott a nevelői

hatások is szükségképpen aránytalanná válnak.

Szeretet [1979. 4. köt. 170-171. p.] pozitív érzés,
amely az emberek közötti ragaszkodásban,
gyöngédségben. a mások javának őszinte kívá
násában, a saját érdekeknek a másokénak való
alárendelésében nyilvánul meg. Alapja lehet
többféle emberi kapcsolatnak: a rokonszenv
nek: barátságnak, szerelemnek. Megnyilvánul
hat még az embemek a megismerés és a gyakor
lati tevékenység folytán bizonyos eszmékhez,
dolgokhoz való kapcsolatában is (a természet
szeretete, az igazság szeretete, a munka szeretete
stb.). rg~ ben ~ii/ii'<·gl~r.:rnli; aii f<:'a/;·!tl. há
zasság. hazaszéretet stb.) A nevelői szcrctet
nem csupán a gyermekhez fűződő pozitiv érzel
mi kapcsolat, hanem követelőés fejlesztő hatású
igényesség és tevékenységre való ösztönzés is.
("Követelek tőled, mert tisztellek" - A. Sz. Ma
karenko.) [...] A szeretetre nevelés egyrészt a
megfelelő érzelmi kapcsolatok felkeltését és
ápolását, másrészt az ennek megfelelőmagatar
tás (cselekvő szeretet) kialakítását jelenti [...] A
szeretetre nevelésnek elsősorban a növendék tet
teiben, érzelmeik hatékonyságában kell tükrö
ződnie...

Nem véletlenül választottuk a "bosszú" után a
"szeretet" clmszót, mint annak egyik lehetséges
ellentétpárját, s a keresztény nevelés fő tartópil
lérét. Haalaposan elemezzük a régi és új lexikon
alapján e fogalmat. érzékeljük a különbséget a
fél évszázaddal korábbi és a mai címszó között.

HORÁNSZKY NÁNDOR
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HONISMERET

Kol/er József, a historikus

Több mint százötven éve annak, hogy 1832.
szeptember 2-án Pécsett elhunyt korának egyik
kiváló historikusa, Koller József. A pécsi egy
házmegye történetéről írt nyolckötetes munkája
ma is kitűnő forrásanyaga mindazoknak, akik
a délvidék múltját kutatják.

Kétszáz évvel ezelőtt, I782-ben jelentette meg
Pozsonyban a pécsi püspökség történetérőlszó
ló munkájának első kötetét Historiaepiscopatus
Quinqueecciestarum címmel. A hetedik kötet
csak harminc év múlva, 1812·ben látott napvilá
got, míg a nyolcadiknak mondható Prolegome
na (Előszó) is megkésve. 1804-ben került a nyil
vánosság elé.

E nyolckötetes munkáján kivül más müvek is
fémjelzik kvalitásait, Ezek jó része még életében
megjelent'l de több kéziratban maradt könyvét
és Horvát Istvánhoz írt latin nyelvű levelét a
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának kéz
irattára őrzi.

Koller a püspökök működését időrendben

követi, részletesen beszámol egy-egy egyházfő

tevékenységéről, s közben a kor társadalmi éle
tét is pontosan felméri a rendelkezésre álló ada
tok alapján: Pécs város nevének kérdésével épp
úgy foglalkozik, mint például - a IV. kötetben
- Janus Pannonius költészetének részletes is
mertetésével. Pécsre és a pécsi egyházmegyére
vonatkozó forrásértékűközléseinemcsak a mai
történészek, hanem a földrajzi neveket elemzők,
a nyelvészek és irodalmárok számára is nélkü
lözhetetlenek.

Koller József pécsi nagyprépost 1745. decem
ber Ié-án Huszton született. Mivel szülei rövide
sen Pozsonyba költöztek, itt járt gimnáziumba,
bölcsészeti és jogi tanulmányait Nagyszombat
ban végezte. 1762-ben lépett a pécsi papnöven
dékek közé, de a teológiai tanulmányok befeje
zése után Klimó György püspök még fiatalnak
találta arra, hogy áldozópappá szentelje, ezért
további képzésre először Bécsbe, majd Olaszor
szágba küldte. Pisában I766-ban teológiai dok
torrá avatták. Rómában pedig püspöke biztatá
sára adatokat gyűjtött a pécsi püspökség törté
netének megirásához.

1767-ben tért vissza Rómából Pozsonyba,
ahol az éppen ott tartózkodó Klimó püspök
pappá szemelte, s mindjárt magával is vitte a
pécsi püspöki udvarba káplánjának. Koller itt
lassan emelkedett a hierarchikus lépcsőn fölfelé
egészen anagypréposti címig.
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Mintegy tíi;- nyelven írt, olvasott. A magyar
nyelvet oly alaposan ismerte, hogy műveiben

régi magyar szavakat, helyneveket fejteget, ma
gyaráz. Koller nyelvtudását Klimó püspök fel
használta kiterjedt levelezéseinek intézésére is.
Jelentős Garampi bécsi nunciussal folytatott le
velezése; aki megküldte Klimónak a Bél Mátyás
művében a pécsi egyházmegyére vonatkozó
adatokat. Klimó gyakran nevezi őt "KolIer
meus"-nak (az-én Kolleremnek). Később ő lett
a Klimó-könyvtár első felügyelője és rendszere
zője.

Milyen ember volt Koller József? A pécsi püs
pöki épület folyosóján látható festménybőlés az
egykorú iratokból megállapithatóan alacsony
növésű, törékeny, betegségre hajlamos, de rend
kivüli munkabírású tudós pap. Igazának birto
kában érzékenyen reagált a körülötte történtek
re. Nagy pártfogója, Klimó György püspök ha
lála után Petheő káptalani helynök néhány do
log miatt kánoni megintésben részesítette. Kol
ler a királyhoz fordult neve reputációjának vé
delmére. Az ügyet a király Kollonich László
kalocsai érsekre bízta, aki Kollemek elégtételt is
szolgáltatott, s döntését a helynöki tanácsban,
az egyházmegyei papság előtt, sőt a városi elöl
járóságnál is közzé kellett tenni.

Kollernek köszönhetö az 1790-es években Ba- ,
ranya, Tolna ésPozsega megyék fölmérése, tör
téneti és földrajzi adatainak összegyűjtése.

Rendkívül értékesek a Prolegomená-ban közölt
rézmetszetű, gyakran színezett táblák, amelyek
a pécsi római festett sírkamra freskóira, a régi
római sírokra, stilizált római oszlopfőkre, térké
pekre stb. vonatkoznak.

A magyar tudományos élet kimagasló egyéni
ségének haláláról Széchenyi lapja, a Jelenkor
1832. szeptember 8-i száma ekként emlékezett
meg: "Tegnap estve, azaz sept, 2-án 10 és II óra

. között csendesen elpihent az urban a pécsi ns
káptalannak, sőt rtLlán az egész keresztyén világ
nak legidősb s így Nestor-kanonokja, néhai
nagys. és főtiszt. Koller József nagyprépost. éle
tének 87-dik skanonokságának-ár-dík évében.
Az ő bő tudományát nyilván hirdetik számos,
részint nyomtatott, részint kéziratban maradt
tudom. Imunkáji. Életében minden vagyonát a
szegényekre osztá, s ugyanezeket tevé holta után
örökösivé. A haza koszorús tudóst, dicső polgá
rát, a magyar Szion egy fenragyogású csillagát,
történeti Musánk példás lelkű gyárnolát veszté
el benne."

TÓTH ISTVÁN
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Pirigyi István:
A görög katolikus
magyarság története

A múlt megbecsüléseés értelmezése minden kö
zösség számára egyenlő a lét vagy nemlét kérdé
sével. Örömmel kell nyugtáznunk, hogy mind
egyházi, mind világi vonatkozásban megnőtt az
érdeklődés a történelmi kérdések iránt. Egyházi
területen ide tartoznak az egyházmegyénként
megjelenő Névtárak-értekezései és adattárai is.

Pirigyi István nem egy egyházmegye történe
tét akarja elénk tárni, hanem az egész keleti
szertartású magyarság történetét. Mindezt
munkájában négy nagy korszakra osztja. Ezek
li korszakok nem különülnek el egymástól, ha
nem folyamatosan, egymásba fonódva a ma
gyar .nép történetének részét alkotják.

Az első korszakban tárgyalja a szerző azt
az időszakot, amely a magyarság és a keresz
ténység kapcsolatainak kezdetétől az Árpád-ko
ri bizánci szertartású kolostori közösségek meg
szűnéséig tart. A második korszak a XIII. szá
zadban megkezdődő keleti szertartású nemzeti
ségek bevándorlásának történelmi folyamatát
öleli fel. Szól az új egyházi központok, többek
között a munkácsi püspökség kialakulásáról is.

. Idörendben a magyarság történetének XIII-
XVII. századait tekinti át. Arányos elosztásával
mégsem feszíti szét a munka egységét.

KÉPZÖMÜVÉSZET

Román György képei

A Műcsarnok három kisebb termében, és egy
negyedikből kiszakított televíziós szegletben, a
technika bravúrjával megvalósított, természe
tüknél fogva harsány plakátok, ügyesen eszter
gályozott, öntött, igazában azonban keveset
mondó fafigurák és fémfigurák, ügyeskedő és
mesterkélt tér-játékok, grafikák tőszomszédsá

gában Román György képei emléknek is, jelnek
is megrázóan maradandók. Maradandók, mint
ahogy az egyik kép előtt - Egy ház és lakói - a
szemlélőben, e sorok írójában váratlanul eleven
né vált egy gyerekkori emlék: öt- vagy hatévesen
rácsodálkozott már egy lakás falán vagy valami
lyen korabeli képes magazin színes nyomatában
- esetleg a Pesti Hírlap egyik vasárnapi számá
ban -, és kitörülhetetlenül rögzítette idegeiben
azt a furcsaságot, hogy egy házba mint színház-

A könyv harmadik része alig másfél század
történetét mondja el. A szerző terjedelemben
majdnem ugyanannyi oldalt szánt ennek, mint
a jóval hosszabb időt átfogó második korszak
nak. Úgy tűnik, érzékeltetni akarta ezzel is,
hogy a magyarországi keleti szertartású katoli
kus püspökök bécsi konferenciája, mely 1773.
március l. és május 6-a között ülésezett, sors
döntő jelentőséggel birt a magyar liturgikus
nyelv meghonosítása és a magyar nyelvű püs
pökség létesítése szempontjából. A negyedik
rész már egészen közeli témát, a jelen század
eseményeit mutatja be napjainkig. így kap he
lyet benne a hajdúdorogi püspökség felállításá
nak története, a magyar nyelv liturgikus nyelv
ként történő elismerése és az új, nyíregyházi
szeminárium megnyitása is.

A pedagógiai tapasztalatokkal gazdag életpá
lya gyümölcseként, Pirigyi István élményszerü
en vezeti végig olvasóit a magyar nép és a görög
szertartású magyarság kapcsolatának évezredes
útján. Ennek a munkának a megjelenéseés érté
ke nemcsak a görög katolikus magyarság szá
mára hasznos és öntudaterősítő, hanem mint
összefoglaló munka a magyar történelem
tudomány számára is. Szerzője nem fél a kényes
kérdések tárgyalásától sem és összegyűjtött, va
lamint felhasznált forrás- és irodalomanyagával
a további kutató munkára is buzdítást ad.

BOROVI JÓZSEF

ba lát, emberekre, mintha álmodna. Talán ál
mában vissza-vissza is tért ez a kép, hangulatá
val, s valamit még meg is határozott benne, élete
része lett.

Ezt a nagyon szubjektív bevezetőt menti talán
- és egyben az első kulcs is műveihez -, hogy
Román György képei elemi erejűek: vagy rezo
nálunk rájuk és elfogadjuk, vagy idegenek tő

lünk, s elutasítjuk. Ez a kiélezett vagy-vagy su
gárzík minden itt látható munkájából, sarkallja
a vele lélegzőt: próbálja meg minél jobban meg
közelíteni, érteni és értelmezni, ugyanakkor azt
is hangsúlyozva, amire Frank János utal Román
Györgyről írott tanulmánykötetében. mindenki
"egészen mást olvas ki a képből, mint amire az
alkotója gondolt", és ebben az idézethez hozzá
tett "mindenki" is fontos. Azt, hogy Román
György utánozhatatlan egyéniség, az író Ro
mán György szavaival- "Azt sem éreztem, hogy
egyszer iskolám lesz, követőim lesznek. Az én
élményeimet nem élheti meg más művész" 
Frank János könyve éppúgy megerősíti, mint a
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kiállításon látható televíziós film, Kende Márta
érzékenyen és pontosan fogalmazott portréja.
Mindez együtt, a festő önéletrajzi regényével és
az író Román György regényeivel, novelláival
arról is beszélnek: élete megszenvedett élet, még
is tele van élniakarással, olyan kemény konok
sággal, ami már a profi bokszoló Román Győr

gyé. Lehet - sőt, bizonyos -, hogyaringben
gyakran kiütötték, de az "életben" soha. Pedig
micsoda álmai lehettek! Tele sötétséggel, kínnal,
szorongással - a kor, amelyben élt, és a sors,
amelybe beleszületett nem tette derűssé egyetlen
évétsem -, mégsem siránkozott, hanem kiveti
tette magából, hogy megszabadulva tőlük, új
tusába kezdjen, másféle kínnal, szorongással és
sötétséggel.

Ezt a fajta örökös küzdelmet - azt is, amiben
a ringben volt része - sűrítette össze a
Bokszolók-ban. Attól, hogy a kép egyszerre
több alakos, ráadásul körülötte házak, mint
valami közönyös szemlélők - egyik-másik olyan
is, akár egy merev emberi arc: kettős ablakai
szemek, a fák szempillák, orrok -, az emberiség
küzdelme is egyben. Talán önkényes asszociá
ció, de a Virágosfalú ház sötét szobájában tizen
ketten ülnek az asztal körül, ráadásul olyan
sajátos rendben, mintha egy már nem lenne kö
zöttük - Júdás -, és a testtartásokban mintha a
leonardói Utolsó vacsora ismétlődne, míg a szo
bán kívül az a taszító mámor, ami Keresztelő

János fejét követelte. Megint másféle, szorongá
sos emlék A régi ház belsejének faoszlopaiban,
emeletes priceset idéző favázában: lágerbarak
kok képe vetődik elénk. A Patkányok ínváziója
a camus-i Pestis-t villantja, ugyanúgy, mint
egyik írásában - A festő két halála - a Nagy úr
bódéjába visszatért "régen elszököttnek vélt
patkányok". Ugyanezt a tartalmat kapja a gye
rekkori emlékből 1947-ben festett A járvány is,
a minden emberin átfolyó sárga, ragadós, fonal
szerű folyam, amit az emberek - az emberiség
egy része páholy-toronyból mozdulatlanul néz.

Akaratlanul is idősíkok - gyerekkori emlék,
álom, a festés idején még eleven, de múlttá váló
jelen - csúsznak össze képein, és ez ismét mun
kái nagy részének jellemzője. Míg a korai Őszi

józsefvárosi álom egyetlen pillanat, a Kis szinpa
dok aciprusligetben szebabelsőinek kiszolgálta
tott szereplőimár túl azon, hogy pillanatképek
ben élnek, egy, az egészet átfogó pillanatban, a
pillanatok egymásutánjában is, hiszen a néző

tekintete vándorol rajtuk, időben halad, és a
befelé vonuló tömeg - a következő órák kiszol
gáltatottjai - mintha a pusztulás felé mennének.
A lovashintók, lovasok promenádja valami
iszonyú, "békebeli" felszín, különösen a festés
idején: 1943-ban. Az I947-es Játékháború, a ké-
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sőbbi Ólomalakok-nál és Ólomkatonák-nál
- amelyek vallomásai szerint legkedvesebb já
tékszerei voltak - erőteljesebben beszél: játék
szerré vált az ember azok kezében, akik a közel
múltat - ismét - páholyból nézték vagy - irányí
tották. Ebben a képben az a dráma feszül, ami
az Ólomalakok-ban már a "bevégeztetett" utáni
emberképet mutatja fel, nem intve, óva, hanem
kiáltva.

"Drámaiság" - újabb közeledés, hiszen a ké
pekben újra és újra ott a dráma. Az új város
meddőhányó-szerű salaktömegében, amelyben
a soktornyú katedrálissal elmerül a múlt, átadva
helyét egy vonalakkal még behálózott, alig em
beri jövő sivárságának. Ez a geometrikus és
embertelen rend, ami A menyasszonyiruhás lány
cimű novellájában is jelen van - "A hegyoldalba
vékony törzsű seprűfákat szúrkáltak, feketés
zöld levelekkel, melyek télen lehullottak, hogy
a fák azután a téli eget merv keménységükkel
keresztezzék, hangsúlyozva a tél hidegségét és
zordságát" - fokozza fel a lépcsős képeket: Csa
vargó a lépcsőn, Oszlopos ház, a kafkai Munka
hely, Lépcsők között és Lépcsős ház, amely szür
realisztikus csúcsa nyugtalanító térhatásainak.
De ilyenek a Bérház-ai és Két uszodája is, a
felborított perspektívájú A pályaudvar, a Bronz
lány bronzkutyával, vagy A titkok háza- mind
egyiken a fekete-fehér mozaikkockás padló vib
rálása.

Ezekben a képekben az egymás ellen feszülő

indulatok áttételesebben fogalmazódnak meg
- a geometriai nyelvén -, mint az Álom-ban vagy
a Drámá-ban. A fekete-fehér négyzetek ezekben
a képekben is jelen vannak - az elsőben fal, a
másodikban folyosópadló - de az elsőben a
távolodó ember magányosságát úgy növeszti
meg, ahogy azt később Bergman A nap végé
ben, olyan elemi erővel hangsúlyozza a láto
mást, a végtelenből végtelenbe tartó polc-sort,
amin az emberek - vagy emberi tárgyak - tár
gyakká lettek, önmaguktól megfosztattak, míg
az előtér a közőnyős fejeké. viaszfiguráké.
A Dráma igazi drámáját is a tér formában fog
lalt csapdája mutatja: a két mezőre osztott kép
jobb felén folyosó, bezárt ajtókkal, egy pirosru
hás alak, aki szeretne bejutni. A bal mezőben

szoba, asztal, ágy, tehát az "otthon", még ha
rideg is, ám ez a két mező mégis úgy függ össze,
hogy az ajtók nem nyílnak sehová, mögöttük is
fal van.

A tér és a térbe sűrített idő fogja át a
Tiszazúg-ot, ahol a halottat siratá férfiak mint
ha döbbent önsorslátók lennének, s furcsa ellen
pontjuk a nyitott polcon katonás rendben álló
cserépedények, szinte a fejekkel azonos, de me
rev paraszti formák. A térbe összetorlódó idő,



mint az álmokban, teszi nyomasztóvá a
Macskaország-ot is, A játékmester-t, aki - úgy
is érezhetem - velem, a kép nézőjével is játszik.
Ennek a világnak még szorongatóbb "lenyoma
ta" a Körhinták ólomszínű objektivitása. Az
Akasztás a cirkuszban Goya-i látomás - még a
színei is mintha őt idéznék - a halálra szánt
emberről, kegyetlen "időmúlás" az önfeledt já
ték és öröm szinterén, a porondon. Ismét más

az Október gyönyörű fája, amely egyszerre áb
rázolja a hónap kezdetét, színesedő faleveleivel,
és a végét, csupasz ágaival. Ez a kép ismét mint
ha összegezne: a Férges gyümölcsfa, a Virágzó
lombos fa és a Téli emlék egy nyári fáról időben
öt-hét év távolságából született egyazzon fa hár
masát fogja egybe, kifejezve, bennük az elkerül
hetetlen elmúlás szépségét is.

TARBAYEDE

BALINT BANK versel·

lsten a sivatagban

Homok, homok, homok.
Egy csepp v.ér.
- Itt járt a fiam.

Csukott szemű a világ

Csukott szemű a világ.
Uram, érzem:
valahol te is itt botorkálsz.

ítélet

Jézus kérdései

Engem szerettek,
vagy a köntöst, aminben megjelentem?
Engem akartok,
vagy a csodát, amit cselekedtem?
Engem imádtok,
vagy a keresztet, amit magamra feszltettem?
Hisztek-e az emberekben,
akiket én teremtettem?

Alázat

Elfogadni egy rozoga házat
a púpos hátat
rozoga háznak és púpos hátnak
És mégis minden nap megteríteni
a korhadt deszkán
puha szalmaágyat vetni a jöldön.
Hátha ma látogat meg az Isten. '

Meghívtak az utolsó vacsorára,
de mégsem terítettek nekem.
Nem tettek elém tányért,
se bort,
se kenyeret.
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