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SZÁZADUNK EGYIK NAGY KERESÖJE
Tizenöt éve halt meg Thomas Merton

Tizenöt évvel ezelőtt, '1968. december !O-én halt meg az ötvenes és hatvanas évek népszerű

írója, a trappista Thomas Meron; aránylag fiatalon és - tegyük hozzá - mindmáig tisztázat
lan, gyanús körülmények között.

Zaklatott századunk zaklatott életű keresői közé tartozott, aki a világ legtöbb nyelvére
lefordított híres önéletrajzi regényével, a nálunk is megjelent Hé/lépcsős hegy-gyel* tette
világszerte ismertté nevét. Thomas Merton 1915. január 31-én született Franciaországban.
Apja és anyja is festórnüvész volt. és meglehetősen rendezetlen életet folytattak. Thomas
még hatéves sincs, amikor elveszti édesanyját. Az apa Amerikába költözik, és a fiú az Egye
sült Államokban kezdi el iskoláit. 1925-ben visszatérnek Franciaországba, és Thomas a
montaubani líceum növendéke lesz. Öt évvel később Angliában folytatja tanulmányait a
cambridge-i híres Clare College diákjaként. 1933-ban ismét az Egyesült Államokban buk
kan fel, ahol nagyszülei éltek. Tizennyolc évesen jelenteti meg első regényét, amelynek él
ményanyagát egy olaszországi, németországi és ausztriai nyári utazásból merítette. Hogy
mennyire széles körű érdeklődése volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mínt az, hogy a New
York-i Columbia Egyetemen spanyol és német nyelvből, geológiából. jogból és francia iro
dalomból szerez diplomát. Ezekben az években belep a kommunista pártba, és szerkesztöje
a Jester (Tréfacsináló) címü diáklapnak. Rendkívül eleven szellemű baráti kör alakult ki a
lap körül. Egymást érték a hajnalig tartó összejövetelek, a különbözö jól-rosszul berende

zett diákszállásokon, amikor szinte mindent megvitattak. A Hé/lépcsős hegy izgalmas feje
zetei szólnak ezekről az évekről, amelyekhez egy nagy szerelern emléke is fűződött. Ebből a
szerelmi kapcsolatból gyermek is született. Az anya és gyermek később Angliába telepedett
át, és a második világháború idején Londonban mindketten bombatámadás áldozatai
lettek.

A harmincas évek közepe táján jutott Thomas Merton kezébe Étienne Gilson A kozépkori
filozófia szelleme círnü könyve, ami rendkívül izgalomba hozta, és belevetette magát Aqui
nói Szent Tamás és Duns Scotus muveinek tanulmányozásába. Egyre jobban érdekelte a
keresztény spiritualitás, amire sajátságos módon egy buddhista szerzetes hívta fel figyel
mét. 1938-ban katolizált, és elsőnek a ferencesekkel került kapcsolatba. Tanári állást vállalt
a rend New York-i Szent Bonaventúra kollégiumában. Már ekkor felvetődött benne a gon
dolat, hogy maga is szerzetes lesz, és előbb a ferences rendre gondolt. Mikor azonban elöl
járói értesültek viharos múltjáról, sürgősen eltanácsolták.

Néhány évi szellemi hányódás következett ezután, majd Merton hírét veszi a Gethsemani
trappista apátságnak Kentuckyban, és ellátogat oda. A néhány napos tartózkodás olyan
mély hatást gyakorolt rá, hogy felvetődött benne a gondolat: tökéletesen szakít eddigi éle
tével, és maga is belép a fehér szerzetesek közé. Már a második látogatás során megérlelő

dött az elhatározása, és 1942. december l O-én belep a rendbe. Óriási lelkesedéssel vállalja a
rendkívül szigorú életmódot, ami a kemény fizikai munka és a közös imádságok között osz
lik meg. Úgy érzi, hogy örökre sikerült szakítania nemcsak eddigi hányatott életével, hanem

* Kiadta a Szent István Társulat Lukács László fordításában 1981-ben.
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szellemi hányódásaival is. Rendfőnöke azonban - nagyon okosan - idejében fölismerte,
hogy egy ennyire robbanékony szellemnél könnyen újabb válságba csap át ez a lelkesedés.
És bár Merton önmagának is szigorúan megfogadta, hogy az írással is szakít, a rendfőnök

rávette, hogy legalább belső használatra és az újonnan belépő fiataloknak tanulságui írja
meg szellemi fejlődésének történetét. Ebből a beszámolóból született meg a Hétlépcsős hegy
címü önéletrajzi regény, amely egyúttal a trappista rendet is az érdeklődés középpontjába
állította. Nem győzték felvenni az új jelölteket. 1950-ban jelent meg ez az azóta megszám
lálhatatlan kiadást megért könyv, és Louis testvér - ez lett Thomas Merton szerzetesi neve
- ekkor már az apátság novícius mestere. A könyv nagy sikere után már nem volt megállás,
újabbakat keIlett írnia (már csak azért is, hogy koIlektív választ adjon bennük a kolostort
elárasztó érdeklődő levelekre), de a Világi napló, a Jónás jele vagy a Senki sem sziget nem
érte el már a Hétlépcsős hegy sikerét.

Közben pedig hatalmas átalakulás indult meg Thomas Merton lelkében. Nem mintha ne
héznek, vagy éppen immár elviselhetetlennek érezte volna a rendi élet szigorát. Éppen el
lenkezőleg, azon gondolkozott, hogy valamilyen remeteségbe lép át, a kartauziakhoz, vagy
esetleg a kamaldoliakhoz, amiről - mint azt életrajzírója, Monica Purlong most először kö
zölte - éppen Montini milánói érsek, a későbbi VI. Pál pápa beszélte le. Nem a kemény
élettel volt tehát baj, hanem azzal, hogy Merton nem volt képes arra, hogy magára hagyja a
világot, kiszolgáltatva önmagának, a kolostor falain kívül. Szenvedélyesen vesz részt a világ
eseményeiben, radikális békeharcosként fordul szembe a háborúval, így elsősorban Ameri
ka katonai részvételével a vietnami háborúban. Sorba látogatják őt az amerikai békemoz
galom vezető személyiségei, így például a híres Berrigan fivérek, Ernesto Cardenal, a
nicaraguai felszabadítási mozgalom egyik szeIlemi atyja, a neves költő, aki két évig Merton
novíciusa volt. Mindez már' aggodalommal tölti el a rendi vezetöséget, és Merton kettős

vonzódása, egyrészt a remetei magányosság, másrészt a világ szeIlemi és erkölcsi küzdel
meiben való részvétel iránt, egyre problematikusabbá teszi jelenlétét a hagyományos kö
zösségben. Sikerült kiharcolnia, hogy az apátság területén teremthessen magának egy kis
remeteszállást. ahol egész nap tartózkodhat, de éjszakára még továbbra is vissza kellett tér
nie a közös hálóterembe. Később, amikor valamivel távolabb, örökségként, újabb földda
rab került az apátság birtokába, az akkori apát, Dom James elhatározta, hogy itt létesít re
mete-kolóniát azok számára, akik így szeretnének élni. Az óhaj ugyanis másokban is fölme
rült. Mertonnak azonban ekkor már ez sem felelt meg, és föleg nem úgy, ahogy.a jelek sze
rint az apát ezt elképzelte. "Nem tudom elfogadni, hogy Dom James - írja 1965 májusában
jó barátjának, Jean Leclercq bencés páternek - ezt a kolóniát mint valami kisebb fajta apát
ságot kormányozza, és mínden egyes személyt oly mértékben eIlenőrzése alatt tartson,
hogyaz ember mozdulni vagy lélegzeni sem tud anélkül, hogy ne az ő elképzeléseihez al
kalmazkodjék. Tudom, hogy ő az apátom. Dc nagyon félek, hogy kapcsolataink során még
soha nem tudtam őt becsülettel »szellerui atyámnak« tekinteni, és őszintén azt továbbra
sem tudnám megtennni." Dom James persze jó szándékú ember, csak a jelek szerint nem
elég nagyvonalú. Apróságokon akadt fenn, és Mertontól például pontos írásbeli beszámolót
kért arról, hogy mivel tölti idejét. 1967-ben azután Dom James lemondott és kiköltözött az
általa alapított remeteségbe, míg utódjául Dom Flaviant, Merton egykori tanítványát válasz
tották meg. Az új apáttal megjavult a viszony és ő megértéssel fogadta Merton szándékát,
hogy nagyobb ázsiai utazást tesz. Mertont mindig is érdekelte a keleti lelkiség, és azt sok
tekintetben mélységesen hitelesnek érezte. 1967-bcn kapott egy levelet Leclercq-töl, aki
arról értesítette, hogy 1968 decemberében nagyszabású találkozó és gyűlés lesz a thaiföldi
Bangkokban, amit a bencések rendeznek. Merton nagyon megörült a lehetőségnek, hogy
most a helyszínen tanulmányozhatja azt, amivel távolról már régen foglalkozott. Útnak in
dult. Megfordult Tokióban. előzetesen Bangkokban és Calcuttában. Híres gurukkal találko
zott, fölkeresett buddhista szentélyeket, kimerítő beszélgetést folytatott a dalai lámával.
"Ami fontos - írja ezekben a napokban -, nem a testtől való elszakadásunk, hanem elsza
kadásunk a szellerntól. Nem a testünk foglyai vagyunk, hanem a saját szellemünkéi." 1968.
december 4-én Singapurba utazott, majd december 7-én megérkezett Bangkokba,
ahol az úticélját képező kongressszust tartották. December lO-én tartotta meg előadását A
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marxizmus monasztikus szemmel címmel. Számára - mint kifejtette - az ember a legfonto
sabb, aki a világgal és annak struktúráival kritikusan szemben áll, függetlenül attól, hogy
szerzetes-e vagy marxista. Az előadás és az azt követő ebéd után fölment a szobájába, Nem
sokkal azután, hogy visszavonult, több kétségbeesett ordítást véltek hallani, de azt hitték,
hogy tévedtek csupán. A délutáni pihenő leteltével találták meg. A hátán feküdt és az elekt
romos ventillátor vezetéke, amely még mindig áram alatt volt, keresztbe feküdt a testén.
Jobb oldalán és jobb karján súlyos vágási és égési sebek voltak s a tarkója is vérzett.
Thomas Merton halott volt. Óriási megdöbbenés fogadta a hírt, de nehezen érthető módon
semmiféle alapos vizsgálatra nem került sor, hogy kiderítsék mi is történt valójában. J?e
cember 17-én hazaszállították, és az apátság temetőjében helyezték örök .nyugalomra. Ot
venhárom éves volt mindőssze.

DOROMBY KÁROLY

IRODALOM

Gerlei József:
Népszámlálás
A regény négy évtizeddel korábbi időkbe

vezeti vissza az olvasót. Azokba az évekbe,
amelyekben Magyarország sorsa - mint tör
ténelmében annyiszor - ismét megpecséte
lödik. Leplezetlen háborús előkészületek,

Teleki Pál rniniszterelnök megdöbbenést
keltő öngyilkossága jelzik a közeli sors
tragédiákat. Az ország a világháború küszö
bén áll ...

Ez a különösen feszült történelmi pillanat
alkotja a Népszámlálás históriai hátterét.
Habár csak vázlatosan jelzett hátterét, mert
a történelmileg hiteles eseményeknek a
regényben valójában nincsen meghatározó
szerepük. Említésük - az olvasó alapvető

időbeli tájékozódásári túl - azt az alkotói
elképzelést szolgálja, hogy az író mintegy a
drámai történések előteréből vehesse szám
ba az ábrázolni kívánt magyar falu világát.
Gerlei József számára az elmaradott, fél
feudális viszonyok között élő falu képviseli
azt a legalkalmasabb irodalmi anyagot,
amelyből szinte egyenként emelheti ki a
történelem mélyrétegeit hordozó emberi
sorsokat és jellemeket. Mindehhez a
modellt egy Isten háta mögötti település, az
elnevezés szerint, Ödemeter szolgáltatja. Itt
zajlik a szervezett adatgyűjtés: a népszámlá
lás. A számbavétel kitünő írói ötlet és esz-

köz ahhoz, hogy - hasonlóan a valódi szám
lálóbiztosokhoz - az Író bejárja a 30-as,
40-es évek falujának teljes életterét: feltér
képezzen valamennyi társadalmi réteget,
bekopogjon minden házba, bepillantson
bármelyik család vagy bármelyik ember
életébe.

Gerlei sorra jegyzi, "számlálja" az egymás
tól igen különbözö, de mégis valamilyen kö
zös tipust képviselő magatartásokat, s a pa
raszti hétköznapok jellegzetes eseményeit.
Érzékletes fejezetek egymásutánjában mu
tatja be, milyen körülmények között élnek
az emberek ebben a világtól távoli helység
ben. Ábrázolásában egyértelmü, világos ké
pek festésére törekszik: rövid, filmszerüen
fűződő jelenetei s a jelenetekben szereplő

figurák beállításai a maguk nyilvánvalóságá
ban, mondhatni "naturalisztikllsságában"
elevenedik meg. A nyomor az ő leírásában
mindig nyomorúságot, az úri világ mindig
gazdagságot és hatalmat testesít meg. S
ekképpen az egyes figurák is: a falu kocsmá
ros-szatócsát csak a pénz, a vagyonszerzés
érdekli - harácsoló ember (még nevében is
az: Haráts): vagy az egyik főhős, Szepess
Ildikó, a vidékre került fiatal, kezdő tanító
nő, aki olyannyira ártatlan és tapasztalatlan,
hogy csak a véletlenek kiszolgáltatottja
lehet.

Gerlei nem alkalmaz szimbolikát. Szem
mel láthatólag a helyzetek és viszonyok
áttételek nélküli, fekete-fehér rajzát kívánja
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adni. Ezért illeszti egymás mellé - kissé di
daktikusan - az ember alatti, eltorzult álla
potokat és az egészséget sugárzó környeze
tet; a szegénységet és az eszem-iszom mula
tozást; cseléd-alávetettséget és úri passziót.
De a "számlálásban" más tipikus jelenségek
is feljegyeztetnek: a hivatali nemtörödörnsé
gek és visszaélések, elszigeteltségben kelet
kező álhumanista filozófiák, pislákoló haza
fias gondolatok, csírázó eszményeket azon
nal elsöprő felszínességek. ösztönéletre be
állított gátlástalanságok, és így tovább.
Gerlei szinte vég nélküli folyamatban, egy
szociográfus alaposságával, mint valamilyen
szélesen áradó epikus vádbeszédben, tárja
elénk egy általa jól ismert világ csak látszó
lag eseménytelen mindennapjait. Részletező
leírásaiból a legkülönfélébb jellemeket
ismerjük meg; hol tárgyilagos távolságtar
tással, hol meg nyílt elfogultsággal ábrázolja
őket. Sokaságukból, sokféleségükből szinte
panoptikum formálódik ki előttünk.

. Gerlei szüntelen kritikával tekint az általa
lefestett világ egészére. Társadalombírálata
minden réteget elér. Határtalan ellenszenvet
érez például a helyi intelligencia iránt. Meg
értést egyedül csak akisemmizettekkel
szemben tanúsít. Szociális igazságkeresése,
ítélkező elfogódottsága tisztán morális indí
tékú - de azért sosem szenvedély nélküli.
Ezért is hallunk ki a regény mondataiból
keserűséggel teli érzelmeket, fojtott és már
már prófétikus indulatokat. Nem véletlenül

ZENE

Vajda János: Barabbás
A keresztény eszmeiség máig húzódó jelen
léte és érvényessége a müvészetekben olyan
anyag, melynek ismert és gazdag jelentés
tartalmát sokféleképpen lehet értelmezni.
Az eredeti jelentést kiszélesítve, megváltoz
tatva, esetleg a visszájára fordítva is, ezáltal
olyan mondandót közölve, mely a bibliai
történetbe bujtatottan bár, de a jelenkor
érzés- és gondolatvilágáról szól. Külön ta
nulmány tárgya lehetne, hogyan jelenik
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került a regény élére mottóként éppen egy
szikrákat szóró idézet lzaiás könyvéből,

némiképpen utalva a regény megszületésé
nek alkotás-lélektani okára is: "Kiálts teli to
rokkal, ne szűnj meg kiáltani! Mint harsona,
emeld föl szavad, hirdesd népemnek vét
keit ..." Bár ez a lángoló indulat a regény
ben vádpontokká, intelmekké szelídül, élet
képekben és példákban jelentkezik, mindig
valamilyen erkölcsi tanulságot is kínát A
felgyülemlett, szenvedélyes indulatok a re
gényben nem tudnak igazán kirobbanni, és
nem hoznak létre a szereplök között mély
konfliktusokat. Talan azért, mert nála a
szabályozott szenvedélyeknek inkább csak
formatererntö, mintsem tartalmi funkciója
van; ami legszembetűnőbbena következete
sen végigvitt jelenidejű mondatszerkezetek
ben fejeződik ki. De ennek a konzekvensen
alkalmazott stílusnak ugyanakkor hátránya
is, hogy a regényt átívelő, nagyon lassan
bontakozó szerelmi történet hirtelen tragi
kus fordulata - Szepess Ildikó elvérzése egy
kontár-abortusz miatt - már nem döbbenti
meg az olvasót. Az író itt már nem tudja a
feszültséget tovább fokozni.

Gerlei József a hagyományos elbeszélő

irodalom rangos müvelöje. 1981-es novellás
kötete - a Krakkói kávéház - és a mostani,
első regénye is így mutatják őt az olvasó
nak. (Magvető, 1983.)

DE COLL LAJOS

meg a Krisztus-történet megannyi eleme a
kűlönbözö korszakok müvészetében, S itt két
irányban folyna vizsgálódás: egyrészt történe
ti, mert minden egyes stíluskorszak máskép
pen értelmezte a keresztény hagyományt - s
ebből a szempontból az általános emberi
mentalitás, vagy a világnézet alakulása is nyo
mon követhető lenne; másrészt viszont külön
kellene választani e témát múvészeti ágak,
müfajok szerint is, mert az irodalmat éppúgy
érinti a kérdés, mint a képzőművészetet, a fil
met vagy a zenét.



A zene esetében azonban az amúgy sem
egyszerű probléma tetézödik még egy sajá
tos kérdéssel: hordozhat-e a zene közvetle
nül verbális, gondolati tartalmakat? A szö
veges, liturgikus zenével kapcsolatban gyak
ran elhangzik az a megállapítás, hogy a zene
leválasztható a szövegröl, és fordítva. A gya
kori szővegcserék, zenei kölesönzések azt
igazolják, hogy a zene és a szakrális szöveg
bár összefügg egymással, függetleníthető is
egymástól, minthogy anyaguk, közegtik tel
jesen másnemű.

A zene és a szöveg közötti viszony függ
magától a szerző szernélyétöl, egyéni meg
gyözödésétöl, de nem mentes a kor, a kor
szak általános szellemi állapotának hatásai
tól sem. Nyilvánvaló, hogya középkorban
még fel sem merült a gondolat, hogy szak
rális szövegeket "értelmezni" kelljen;
Adorno szerint azonban már Beethoven
Missa Solemnis-ének szövegtartalma és a
szerzö meggyőződése között ha nem is el
lentét, míndenesetre bizonytalanság fedez
hető fel. Egy terület, egy birodalom viszont
megjelölhető, ahol a szakrális szöveg és a
zenei anyag által hordozott jelentés, tarta
lom feltétlen egységbe fonódhat, egymásra
találhat, ez pedig a transzcendencia biro
dalma. A zene, az igazán nagy zene olykor
olykor megérinti ezt a Nicolai Harimann ál
tal metafizikus szférának nevezett legbel
sőbb vagy legfelsőbb régiót, amelynek mind
tökéletesebb megközelítése a művészet

mindenkori feladata és célja. Más kérdés,
hogy amíg az európai egyházi zene a keresz
ténység hagyományos szimbólumain keresz
tül, azokat mintegy megtestesítve, közelit a
metafizikai, a transzcendens szféra felé, ad
dig a zene elvben és gyakorlatban szövege
zett eszmei tartalmak, "programok" mel
lözésével, tisztán zenei, tisztán érzéki, tisz
tán esztétikai úton képes ugyanabba a ma
gasságba emelkedni, illetve mélységbe ha
tolni. Másképpen mondva: nemcsak a szak
rális zene hordozhat transzcendens tartal
makat.

Hogy aztán egy remekmű esetében ezek a
tartalmak az ember belső világának mely
rétegeit érintik meg, milyen zsilipeket nyit
nak meg benne, az - minthogy teljesen nem
racionalizálható jelenségekről van szó - ne
hezen fogalmazható meg. Mindenesetre
Bachnál még a kettő: a zene útja a transz
cendencia felé és nem kizárólagos, konkrét

tartalma, a keresztény hit még egybeesik.
Hallgassuk meg, mit mond Ligeti György
korszakunk egyik legjelentősebb egyházi
témájú müvének, Requiem-jének Dies irae
jéről: "Az Utolsó ítélet-idea sok-sok éve ál
landóan foglalkoztatott, minden vallástól
függetlenül. Lényege a félelem, a halálféle
lem, szörnyű események elképzelése, s ezek
nek a túlzott expresszivitás révén való el
idegenítése, kihűtése. . ..Mindig lekötött a
pokol, a Végítélet ábrázolása. Gondolok
Brueghelre és főleg Boschra. . .. A se
quentiát én hallatlanul színes képeskönyv
ként fogom fel, minden pillahatban minden
három sorban más, új képpel." Látható,
hogy itt már az eredeti jelentés és a zene
szerző szöveghez való viszonya nem fedi
egymást. Ám a szerzö mégis használja, fel
dolgozza a szöveget: értelmezése jelentés
változást eredményez.

Éppen az efféle jelentésváltozás miértje
és mikéntje gondolkoztatott el a fenti mó
don, amikor megismertem Vajda János első

szerzöi lemezét, rajta a Barabbás címu egy
felvonásos operát, melyet 1976-77-ben kom
ponált (I 982-ben jelentette meg a Hungaro
ton). A mü szövegkönyvét Sárospataki Csa
ba írta Karinthy Frigyes Krisztus és Barab
bás címü novellájából. Jézus feltámadása
után visszatér azok közé az emberek közé,
akik halált kiáltottak rá, s akik azóta Barab
bás önkényeskedéseitől szahvednek. Pilá
tust arra kéri Jézus: kérdezze most meg újra
a népet, mit akar: "Barabbást-é vagy a Názá
reti Jézust?" S ekkor következik a döbbene
tes válasz: a nép újra Barabbást kiállt. Ka
rinthy az eredeti bibliai szövegek módosítá
sával, átértelmezésével a tömegről. az em
berről mond ítéletet Jézus szavaival: "Pi
látus! A nép felnőtt immár, tudják kit kell
ma választani... Én a szabadságot hozom
most nekik, a lélek s a gondolat szabad
ságát."

E lemez alapján bátran nevezhetjük
Vajda Jánost a fiatal magyar zeneszerzés
tehetséges egyéniségének. Barabbás círnü
operája stílusában szintetizálni igyekszik
sok lényeges hagyományt: a bartóki-kodályi
színpadi és oratorikus müvek művészi ered
ményeit, beleértve a sajátos magyar prozó
dia továbbfolytatását, a hatvanas években
kibontakozott új magyar' zeneszerzés vív
mányait '- ebben a tekintetben leglényege
sebb a kontinuitás hangsúlyozása -, vala-
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mint a lengyel és a nyugat-európai avant
garde stíluseszközeit: aleatorius szerkesz
tésmód, ütőhangszerek használata stb.
Operájának hangvétele egyértelrnüen a ze
nei expresszionizmust követi: nagy drámai
erőt képes kibontakoztatni a szegény népet
képviselő Első nyomorult (Bándi János),
Második nyomorult (Palcsó Sándor), Har
madik nyomorult (Barlay Zsuzsa), Egy nő

(Bogdány Anna) és Egy férfi (Kovács Péter),
továbbá a hatalmat képviselőBarabbás (Só
lyom Nagy Sándor) és a hatalmat kiszolgáló
Pilátus (Polgár László) szembeállításakor.
E feszültség a darab kezdetétől a csúcspont
jáig egyre fokozódik, csak Veronika (To
kody Ilona) egyetlen fuvolával kísért szólója
szakítja meg ezt az emelkedést. Veronika
szerepeltetése a zene lírai funkcióit hozza, s
talán nem túlzás azt mondani, hogy Vero
nika énekli meg Jézus (Gáti István) ismételt
elítélése után a feloldást. katarzist hozó má
sodik szólóját. Rezignáltan vesszük tudomá
sul. hogyamegváltás elmarad: Krisztus újra
és újra megfeszíttetik. Vajda művét, a kez-

HONISMERET

Karácson Imre
emlékezete
A Torna-patak mentén, Veszprém megyé
ben járó kirándulók gyakorta felkeresik
Tüskevárt. Valamikor fazekasközpont volt,
Bottyán János kurucai 1707-ben itt arattak
fényes győzelmet a Dunántúlra törő császári
hadakon. A község XIV. századi pálos temp-.
lomának szép faragványait a plébánián őr

zik. Az apácatornai községrész nevezetes
sége a XII. században épült román stílusú
templom megmaradt szentélye és diadalíve.

Az egykori Tornán született százhúsz év
vel ezelőtt, 1863. február 19-én Karácson
Imre történetíró, orientalista kutató, nyel
vész és müfordító. Szülei - idősebb Kará
cson Imre és Nagy Júlianna - a tehetséges
fiút előbb Veszprémben és Sopronban tanít
tatták, később a győri szemináriumba irat
kozott be. Teológiai és neveléstudományi ta-
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detre rímelve, latin nyelvü kórus zárja le,
keretet adva a kompozíciónak. (A Magyar
Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és
énekkarát Oberfrank Géza vezényli.)

A szerzöi lemez még két müvet tartalmaz:
a Búcsú címü zenekari kompozíciót és a
Stabat Mater-t. A Búcsú-ban Vajda Jánost már

'más izgatja, nem a drámai kifejezöerö,
az expresszivitás élérése, sokkal inkább egy
lágyabb, elégikusabb hangvételü zenekari
hangzáskép kialakítása. Érdekes mozzanat,
ahogyan a szerző egymás mellé rak, egy
másra vonatkoztat különbözö hatású és fej
lettségü hangrendszerbeli megoldásokat a
pentatónia világától egészen a század tizen
két hangú megoldásaiig. Legkevésbé eredeti
darab a lemezen a Stravinsky emlékének
ajánlott Stabat Mater. Ebben Stravinsky
reminiszcenciák, megannyi stílusgyakorlat
nak való zenei megoldás sorakozik fel, anél
kül, hogy igazi, eredeti müvé tudna szer
vesülni.

VÁCZITAMÁS

nulmányait a budapesti Tudományegyete
men végezte. Részt vett az egyházirodaimi
iskola munkájában is, megválasztották a
bíráló bizottság tagjává és levéltárossá.

A győri székesegyházban 1885. július 6-án
szentelték pappá. Rövid ideig Rábacsana
kon, Szanyban és Gyömörén' volt lelkész,
utóbb kinevezték a győri szeminárium ta
nulmányi felügyelöjévé. A XI. és XII. szá
zadi magyarországi zsinatokról írt érteke
zésével 1888-ban teológiai doktori oklevelet
szerzett Budapesten. Huszonhat évesen ta
nára, 1891-től igazgatója lett az 1778. óta
müködö győri katolikus tanítóképzőnek.Az
intézet tanári karának olyan kiváló pedagó
gusok tartoztak, mint Haller József, Holcz
mann Ferenc, Köppl Ferenc, Mersich János
és Öveges Kálmán. Karácson Imre kezde
ményezésére létesítették a - mai Bajcsy
Zsilinszky úti - gyakorlóiskolát.

A pedagógia mellett munkássága a tö
rök-magyar történelmi kapcsolatok kuta-



tására irányult. Tanulmányozta a Rákóczi
szabadságharc és a száműzetés irodalmát,
majd a nyolcvanas évek közepétöl történel
mi, egyháztörténeti és nyelvészeti tanulmá
nyok hosszú sorát írta. A görög, latin, fran
cia és német nyelven kívül megtanult ara
bul és törökül is.2 Vámbéry segítségével
megszerezte és magyarra fordította Sahir
bej és Subhi török történetírók feljegyzé
seit, melyek III. Károly 1737-től 1739-ig ví
vott háborújáról készültek, s közzétette a
Hadtörténeti Közleményekben. Lefordította
két XIII. századi török diplomata hazánk
ról tudósító krónikáját is. Szent Imre her
cegről élet- és jellemrajzot írt, ez 1894-ben
jelent meg Győrben; függelékében a fenn
maradt Imre-himnuszokat is közreadta.
Szent László királyról halálának 800. évé
ben, 1895-ben nyomtatott ki biográfiát.

1897-ben elnökévé választotta a Győrvi

déki Tanítóegyesület, melynek életében elő

adásaival, szervező munkájával évek óta
tevékenyen részt vett. A délkelet-európai
kultúrák megismerésére többször beutazta
a Balkánt, Kisázsiába is eljutott. Az újabb
kori török írók műveiből Keletről címmel
összeállított szemelvénygyüjternényét
1899-ben hozta nyilvánosságra. 1800 áprili
sában kérésére kinevezték a Győr megyei
Pér plébánosává, egyúttal az egyházkerület
esperese lett. Megkülönböztetett figyelmet
fordított az ifjúság nevelésére, oktatására és
a tanulmányi fegyelem színvonalának javítá
sát szorgalmazta. A község monográfiájábóP
megtudjuk, hogy Karácson Imre hívta élet
re a péri R. k. Ifjúsági Egyesületet, az iskola
épületét pedig új tantermekkel bővítette ki.

A Magyar Tudományos Akadémia Törté
nelmi Bizottsága 1902-ben megbízta a vi
lághírű török utazó, Evlia Cselebi tízkötetes
útinaplója magyar vonatkozású fejezeteinek
lefordításával. A rnű VI. és VII. kötete
1904-ben és 1908-ban jelent meg magyarul.
A későbbi kutatás megállapította, hogy Ka
rácson fordításának egy része nem az ere
deti kézirat, hanem egy gyengébb másolat
alapján készült.'

1906 szeptemberében Széchényi Miklós
püspök a győri szeminárium élére helyezte,
de mindössze hét hónapig állt a lelkészne
velés szolgálatában. A Rákóczi-emigráció
hamvainak hazahozatala lendületet adott a
török tárgyú kutatásoknak. Thallóczy Lajos
miniszteri osztályfőnök javaslatára a kor-

mány őt bízta meg a konstantinápolyi levél
és könyvtárak magyar vonatkozású, elsősor

ban II. Rákóczi Ferenc korabeli okmányai
nak feltárásával.

Karácson Imre 1907 áprilisában érkezett
meg a Boszporusz parti fővárosba. A század
első évtizedében Konstantinápolyban élő

magyarok közül Kajdi János lazarista atya,
Hegyey Géza zongoramüvész és Széchenyi
Ödön nevét jegyezték fel a krónikaírók, de
átmenetileg itt élt Kunos Ignác, Germanus
Gyula és az Anatóliába induló Lendl Adolf
zoológus is. Karácson Imre honfitársai
segítségéveI elsősorban a szerveződö török
tudományos élettel keresett kapcsolatot. A
szultánok, pasák, csauszok világa iránt ér
deklődő magyar tudós török szakkörökben
egyhamar elismerést szerzett önzetlen, ki
tartó munkájával. Fél évtizedes kutatásai
során az Evkaf-minisztérium, a pénzügymi
nisztérium, a Defterkhane levéltáraiban és
a mecsetkönyvtárakban rendezetlen okmá
nyok tömegét dolgozta fel. III. Joakim orto
dox pátriárkánál tett látogatását követően

engedélyt kapott arra, hogy a pátriárkai le
véltárban végezzen kutatásokat'. Hosszas
kérvényezés után a Topkapi szeráj levéltá
rába is bejutott. Feljegyzéseiben megörökí
tette, hogyan hozták ki az iratokkal teli első

ládát ünnepélyes külsöségek között, mint
egy negyven előkelőség jelenlétében, az
Oszmán Birodalom féltve őrzött levéltárá
ból. " ... ezrekre menö, összevissza hányt,
porlepte .iratok között, melyek defterekben
és zsákokban minden rend nélkül összegyö
möszölten hevertek, lassú, fárasztó munká
val sikerült felfedezni az itt közölt okirato
kat, melyek az 1717. évtől 1803-ig terjed
nek ..." - írta a Rákóczi-emigráció török
okmányainak összegyújtéséröl, 6

Karácson Imre feltárta a Törökországban
menedéket keresett magyarok és a porta
kapcsolatait. Lemásolt és lefordított számos
korabeli írásos emléket. például a szultán
1706-ben kiadott rendeletét a temesvári
erődítmények javításáról, valamint a győri

nemesi felkelésről szóló követjelentést. Ku
tatásai eredményéről hazai és török lapok
ban, folyóiratokban (Katholikus Szemle,
Századok, Élet, Haditörténeti Közlemények)
rendszeresen publikált. Sokoldalú munkás
sága - akárcsak Körösi Csoma Sándoré 
tragikusan ért véget. 1910 öszén rozsdás
szeggel megsértette ujját, borotválkozás
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közben kapott arcsebe pedig súlyosan elfe
kélyesedett. A penészes levéltári iratok közt
kutatva sebfertőzést kapott. Vérmérgezés
következtében hunyt el 1911. május 2-án az
osztrák irgalmasok Szent György-kórhá
zában. Mindössze negyvennyolc évet élt.
Terve, hogy. Konstantinápoly magyar emlé
keiről könyvet ír, nem valósulhatott meg.

Hazaszállított hamvait a győri városháza
előcsarnokában ravatalozták fel. Temetésé
re a török kormány képviseletében öttagú
küldöttség érkezett Győrbe. A régi temető

kápolnája mellett helyezték el, majd onnan
rövidesen az új temetőbe, a város által
adományozott díszsírhelyre szállították át.

Tóth István szobrászmúvész? a győri Eöt
vös-parkban felállított Karácson-emlékmű

vének felirata a "török-magyar érintkezések
lelkes kutatójaként" méltatja. Életútjáról
tanítványa, Bene István írt elemző tanul
mányt halálának huszonötödik évforduló
jan." Tüskevár helytörténeti gyűjteményé

ben az érdeklődő korabeli levelek, táviratok
és újságok segítségével végigkísérheti a tu-

FILM

Zaklatott együttélés
Irodalmi analógiaként hirtelenjében Móricz
Zsigmond jut eszembe, aki kis jegyzetfüzeté
vel, ceruzával járta az országot, és szorgos
jegyzetelése nyomán riportokban, cikkek
ben számolt be az akkori Magyarország éle
téről. Ezeknek az írásoknak anyaga azután
nemegyszer beáramlott szépirodalmi rnü
veibe is. A módszer persze nemcsak Móricz
sajátja volt, a kör tágan szélesíthető nap
jainkig. Így dolgozik néhány mai magyar
filmrendező is. Mai életünk hiteles feltárói
kisebb-nagyobb dokumentumfilmjeikben,
és az ott szerzett élmény, életanyag játék
filmjeikben is kamatozódik. Legerőteljeseb

ben Gazdag Gyula, Elek Judit és Gyarmathy
Lívia munkásságában fedezhető fel ez a
módszer. (Az utóbbi időben "dokumentariz
mus" néven emlegetett, társadalmi, gazda
sági kérdéseket tárgyaló, sokat vitatott re
konstrukciós stílus alkotóinak említésére.
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dós paptanár pályáját. A gyűjtemény folyo
sóján elhelyezett márványtábla "Magyaror
szág hódoltságkori történetének úttörő ku
tatójá'l-ról emlékezik meg.?

Jegyzetek. I. Szinnyei József Magyar irók élete és
munkái V. kötetében (996--998. 1.) tévesen Gyömrő

olvasható. - 2. Törökországban 1931-ig az arab
írásjegyeket használják. - 3. Karácsonyí Sándor:
Pér község és plébánia története. Győr, 1941. - 4.
Cselebi hiteles kézirata az 1930-as években került
elő. Angol-török nyelvű kritikai kiadását és új
magyar fordítását tervezi Bayerle Gusztáv, a bloo
mingtoni Indiana University turkológus professzo
ra.- 5. Errő] naplójában Vázlat a konstantinápolyi
pátriárkaság történetéből címmel ír. - 6. A Rákóczi
emigráció török okmányai. Budapest. 1911. - 7.
Tóth István (1861-1934) szobrászmüvész, a budai
Hunyadi János és a szeritesi Kossuth Lajos szobor
alkotója. Karácson emlékművét 1915-ben állítot
ták fel. - 8. Bene István: Karácson Imre élete és
müvei (1863-1911) Győri Szernle, VII. 8-9. 1936.
október-november, 137-171. l. - 9. Az emléktáblát
az Idegenforgalmi Hívatal lvöz-ben helyezte el.

VARGA LAJOS

munkájuk elemzésére itt nincs mód, egyéb
ként több írásban megtették ezt mások.)
Gyarmathy Lívia az idei őszi évadban új
dokumentumfilmmel jelentkezett, Együtté
lés címmel.
Rendezői pályafutását, filmalkotói világ

képét, a belső világot alakító számos ténye
zön kívül, két életrajzi tény befolyásolta. Az
egyik: a Színház- és Filmművészeti Főiskola

filmrendezői tanszakát egy sajátos. úgyne
vezett "felnőtt" évfolyamban végezte, mely
nek érdekessége az volt, hogy egy korábbi,
"civil" diplomával lehetett rá jelentkezni.
Gyarmathy Lívia vegyészként végezte el az
egyetemet, és a Kispesti Textilgyárban dol
gozott a főiskolai felvétel előtt. Ez a rövid,
de bizonyára jelentős szakasza életének erő

teljesen befolyásolta szemléletét, kapcsola
tát a valósággal. a mindennapi élettel. A má
sik pályáját befolyásoló mozzanat házassága
az ugyancsak vegyészként diplomázó, majd
az említett filmrendező osztályban végző



Böszörményi Gézával. Ez a házasság egyben
alkotói kapcsolatot is jelent. Filmjeiket kö
zösen forgatják, s ha nem is társrendező

ként, de forgatókönyvíróként szerepelnek
egymás filmjeiben. A fanyar humor, a gro
teszk szernlélet, a jobbító szándékú egész
séges kritika mindkettöjűkre jellemző.

Gyarmathy Líviának az emberi fonákságo
kat élesen meglátó, ám mégis humánus,
részvétteljes filmjei során a Tisztelt cím, a
Magányosok klubja, a Kilencedik emelet círnü
dokumentumfilmjei önálló értékük mellett,
elötanulmányként is szolgáltak az Ismeri a
Srandi-Manditr, az Álljon meg a menet vagy a
Minden szerdán címü játékfilmjeihez. Leg
újabb műve, az Együttélés ismét dokumen
tumfilm, talán a témából is következöen
kevesebb iróniával, a tárgyszerű közlés rnö
gött feszülő szenvedélyes, szikár és indula
tos költészettel. A forgatókönyvíró ezúttal is
Böszörményi Géza.

Magyarország déli részén két fiatal meg
szeréti egymást. Falusi értelmiségiek, egy
mástól öt kilométerre laknak, két különbö
zö faluban. Eljegyzik egymást, esküvőre ké
szülödnck. Ám rövidesen kiderül, hogya tá
volság kettőjük között nem öt kilométer, ha
nem sokkal-sokkal több. Legalábbis a házas
ságukat ellenző hozzátartozók szerint. Hi
szen elóitélet. idegenkedés régi szomszédok
között is akad. Hanem itt többről van szó. A
menyasszony sváb, a vőlegény székely.

A lány ősei valamikor a tizennyolcadik
században települtek ide az ország déli ré
szére. A török hódoltság másfél évszázada
alatt a magyar öslakosság nagyrészt kipusz
tult. A Habsburg uralkodók sváb paraszto
kat, kézműveseket telepítettek a jórészt la
katlan vagy nagyon gyér népességű terüle
tekre. Ez a német kisebbség két évszázadon
át megőrizte nemzeti azonosságát, ősei nyel
vét, kultúráját, életmódját. Megtalálta helyét
a hazában. Aztán jöttek a hírhedt eszmék, a
náci rnétcly, a keletre szinte végtelenbe tá
guló nagy német birodalom vágyálma. Az itt
élő németség többsége exponálta magát a
hitleri eszmék mellett. Jött a Volksbund, a
sorozás az SS-be ... Persze a kollektív szá
monkérés ebben az esetben is kegyetlen és
igazságtalan eszköz volt. Nemzetközi hatá
rozatok alapján a svábság jelentős részét ki
telepítették Németországba.

A fiú ősei székelyek voltak. Ők is csaknem
kétszáz éve sodródtak ki Magyarországról

Bukovinába. A második világháború idején
települtek vissza, az akkori Magyarország
hoz tartozó Bácskába. Aztán ahogyan véget
ért a háború, vándorolhattak tovább. Ők is
kitelepítettek lettek, így kerültek Baranyá
ba. Elfoglalták a svábok házait, telkeit. Az
élet hihetetlennek tűnő fordulataként a ki
telepített svábok közül sokan visszakerültek
Magyarországra. Úgy érezték, ez a föld,
őseik egykori lakhelye, akárhogyan is,
mégiscsak az ő hazájuk. Persze jó néhányan
el sem mentek, itt maradtak az országban,
különféle zaklatásoknak kitéve. És ekkor
jöttek az új telepesek, új gazdák az ősi por
tákon ... Így találkoztak össze svábok és bu
kovinai székelyek. Döbbenetes emberi
drámák alakultak ki, gyűlölködések. ki nem
derített, ,de nyilvánvaló indítékú gyilkossá
gok, szélsőséges tettek.

Azóta eltelt harmincöt év. A fiatalok szá
mára mindez történelem, kissé csodálkozva
szemlélt múlt. De a szülök generációjában
még élénken élnek az előítéletek. Most már
azonban odáig csitultak az ellentétek, hogy
csak azon nem tudnak megegyezni, hogy az
egymástól öt kilométerre levő falu melyiké
ben legyen a lakodalom. Ügy döntenek,
hogy mind a kettőben. A fiatal~k taxival in
gáznak a két lakodalmas ház között, hogy a
sváb és a székely szülök kívánságának
egyaránt eleget tegyenek. Ám ha a fiatalok
már egészen másként is szemlélik ezt a vilá
got, a hagyományos esküvői táncokon és
szertartásokon a szülök, a rokonság, az idő

sebb generáció magatartásában, gesztusá
ban, tekintetében még mindig ott kísért a
múlt.

Micsoda drámai helyzet! Korunk milyen
ellentétei feszülnek ebben a történetben.
Gyarmathy Lívia egyik legnagyobb erénye
most is a mértéktartás. Rendkívül finoman
szelektál. de ezáltal a tárgyilagosan feltárt
anyagban megfogalmazódik véleménye, me
lyet rendezőként képekben közöl, de egy ré
gebbi nyilatkozatában szavakban is megfo
galmazott: "A mi életünk, felnőtté válásunk
is vita volt az előző nemzedékkel. Talán
csak világosabb, érzékelhetöbb lett ez a
nemzedéki váltás most, hogy már a dolgozó
anyák gyermekei lépnek be az életbe. Ők

természetesebbnek érzik jogaikat és gondol
kodva vállalják kötelezettségeiket is."
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