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Kevésszer fordulhat elő, hogy két közel azo
nos időpontban megjelenő kötet szoros tema
tikai, sőt szerzői kapcsolatban állhasson egy
mással.

A Tűnödések történelemről, irodalomról
círnü munkában újrafűzött esszék Nemes
kürty benső tartásának dokumentumai, s a
.nemeskürtys" univerzális befogadó-terjeszke
dö-terjesztő gondolatvilág alapmotívumai is.
Nemcsak a tartalmi élmények miatt, de a válo
gatás szempontjait kutatva is ezt érezheti az ol
vasó. Esszék füzére, szenvedélyes tűnödések

könyve ez a kötet. Nem indulatosság, nemes
szándékú lelkesedés érződik benne.

"Örömest tűröm a szemrehányást, hogy a
történetírói méltóságról alászállottam" - idézi
Thomas Macaulay sorait Nemeskürty, s nem
pusztán a példaállitás kedvéért, hanem egy
tételesen felépített alkotói módszer részeként
teszi ezt.

" ... a történelmi tárgyú müalkotások tö
meghatása nem csupán óriási, hanem a közfel
fogást, nagy közösségek történelmi tudatát oly
mértékben befolyásolhatja, hogy visszahathat
ezáltal magára a történettudományra is" - írja
egy sajátos alkotói felfogás ismerője és meg
ismertetöjeként. Nemeskürty István önnön tu
lajdonság- és jellemeszményeit érzi meg - oly
kor formálja is - témáiban.

Kötetében négy csoportba rendezi munkáit:
az első kettőbe a történelmi tárgyú, a harma
dik és negyedik fejezetbe irodalmi esszé it fog
lalja. A besorolás azonban nyilvánvalóan nem
elkülönítés, a tűnödések nemcsak érintőlege

sen, hanem egymás mellett élésükben, egy
másra támaszkodva jelentenek egységet.

A "Művészet és történelem" s a "Tűnődések

történelmi tudatról és nemzeti önismeret
ről .. :' gondolatai közvetlenül társulnak a

"Tűnődések az irodalomról" esszéihez. "A tör
ténelem mint olvasmány" T. Macaulay mellé
Szekfü Gyula nemzetismerő-tudós-író arcké
pét állítja, a "befejezett múlt újraolvasandó, a
"keménygalléros neveltetést" idéző tiszta em
lékezetű sorai M. Krleza, Ottlik és R. Musil tel
jesebb megértésének eszközéül is szolgálnak.
Vagyis az egymásba fonódó gondolatok színes
sége és egymásrautaltsága, a nyitott, eleven
lehetőség nemcsak Nemeskürty alkotói indit
tatásában van jelen, hanem tovább él megva
lósult müveiben, újabb kört húzva, újabb le
hetőséget teremtve. Az újraolvasott esszék
egybefüzésének ez az egyik fő értelme, tanul
sága. Ezért kerül a legtermészetesebb módon
egy kötetbe a Mohács-vita négy darabja, s a
"Magyarország lelkiismerete (Krúdy Gyula: A
tiszaeszlári Solymosi Eszter)", Mészáros Lá
zár 1845-ös akadémiai székfoglalója és Bánffy
Miklós portréja. Ezért fonódik össze az irodal
mi és a történelmi elmélkedés.

Nemeskürty István szerzői vonásaihoz talán
e müfaj adottságai állnak a legközelebb. Pi
randello-, M. Andersen- és Salinger-esszéjé
ben bizonyítja ezt, hiteles érzelmekkel és im
ponáló tudással, az ellentmondó olvasót
is magával ragadva. S noha ezek az irodalmi
müvek zártabbak, mint a történelmi esszék,
ugyanúgy magukban hordozzák a továbbgon
dolás lehetőségét,mint azok.

Nemeskürty esszéi - a történelmiek is - leg
alább annyira értékelendők irodalmi teljesít
ményként, mint témájuk szerint való produk
tumként. Így teljes az élmény, és - sajátos rnó
don - így elfogulatlan a bírálat. Alkotói atti
tűdje nem indulatok, hanem gondolatok és
érzelmek felkeltésére szolgál, s éppen rnüveinek
népszerűsége miatt fontos vitapartnerének és
nem ellenfelének lenni. A Mohács-esszék,
Szekfü Gyula, Bánffy Miklós megítélése - a
"Tél, csend hó, halál" - sok szempontból kü
lönböznek más értékelésektől.s éppen ennek
tudatában olvasandók. Lényegüket pedig nem
kérdőjelezik meg az olyan részletek, amelyek
szándékával összhangban állóak ugyan, de
erősen vitathatóak. Például a "Tél, csend, hó,
halál"-ban a két nagyhatalom békeszerződés

politikájának túlértékelése inkább érzelmi
motívum, s így a gondolatmenet tisztán követ
hető okfejtését nem zavarja meg. Mint ahogy a
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Bohuniczky Szefire való visszaemlékezés él
ményerejét sem az határozza meg, hogy férjét
nem Elemérnek, hanem Maller Dezsőnek

hívták.
Nemeskürty az általa kiválasztott példákat

követve szab új kereteket gondolatainak - s
így kerül közvetlen rokonságba a magyar iro
dalom nagy esszéistáival. Példái valóban di
namikus hősök - alkotása az új, a mozgás, a
változás; klasszikus eszköztárral és müvelt
séggel.

Ugyancsak többrétü. a hagyományos iroda
lomtörténeti ismeretterjesztéstől különbözö
rnű a Liptay Katalin közremüködésével létre
hozott Magyar müvelodés századai. Éppen
ezért a két könyvegyüttolvasása az igazi él
mény. Mert rníg a Tünodések , .. bevallottan is
elfogult, addig az utóbbi a történeti sorrendet
követve "nem egymás meggyőzésére, hanem
sokkal inkább a hallgató és az olvasó hiteles
tájékoztatására" törekszik, de egyes vonásai
ban mégis új. Formája, a beszélgetés erasmusi
hagyományokra nyúlik vissza, jellemző sajá
tossága pedig - az impozáns résztvevő-név

soron kívül - az élőbeszéd közvetlen átülte
tése nyomtatásba. A két könyv eredendő szán
déka azonos: az ismeret- és tudásterjesztésen
kívül a magyarság európai kultúrfolytonos
ságának felmérése és bizonyítása, müvelödé
sünk európai szintű megméretése. Az esszé
kötet kompozícióján áttételesen érződik ez, a
beszélgetések követik a magyar irodalom fej
lődéstörténetét az "ezres évektöl" a kuruc kor
költészetéig. Külön érdekessége az, hogy az
eredeti, a rádióműsorban megszólaltatott mü
alkotások részletei itt is szerepelnek. A beszél
getések teljességét olyan partnerek szolgálják,
mint Zolnay László, Domonkos Mária, Ra
jeczky Benjámin, Granasztói György és mások.
Sokszínű és változatos így ez a kötet, ám két
ségtelen, hogy az élőbeszéd írásban sokszor
másként élvezhető, mint eredeti formájában.
Egy-két korrekció nagyban emelte volna a
könyv értékét, s népszerüségét sem csökken
tette volna. Érdekes módon hiányzik belőle

az a fajta nyitottság, ami Nemeskürty esszé ire
annyira jellemző. S bár elsősorban ismeretter
jesztő és nem bizonyító, kutató beszélgetések
ezek, némely esetben talán szükséges lett vol
na a műsorban meg nem szólaltatott, eltérő,

de legalábbis nem teljesen azonos vélemények
jelzése, illetve bővebb kifejtése is. (Anonymus
vagy éppen II. Rákóczi György értékelése, a
manierizmus pontosabb megvilágitása.) Bon
fini méltatása például egészen más hangsúlyt
kap Nemeskürty esszéjében (Tünddések törté-
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nelmi tudatról .. .), mint a Hunyadiak korát
elemző beszélgetésben. Némely korlátokat a
sorozat természetesen nem léphetett át - hi
vatása szerint ezt nem is tette. Az óriási terje
delmű témáról alapvetően csak részleteiben
szólhatott, a tematikai folytonosságot olykor
az utalások pótolták. Mégis, a Nemeskürty be
vezetőjében idézett Kovacsóczy-sorok méltán
állnak a beszélgetések előtt: "E sok ember kö
Zött egyetértés és összhangra törekvés van,
... mind szavuk, mind akaratuk a közjó
ra irányul" - mert a Magyar müvelodés száza
dai az ismeretterjesztés és az örökségőrzés

könyve.
Bizonyos, hogy miként a Túruidések: történe

lemről, irodalomról a "Nemeskürty-jelenség"
alapmotívumainak pontos képe, úgy a beszél
getések könyve is elérheti célját. S e közös
munkával született mű esetében ez a legmaga
sabb értékelés.

Körösi Zoltán

A magyar katolikus egyház
krónikája 1944-1971

Gergely Jenő jogosan állapítja meg "A katoli
kus egyház Magyarországon 1944-1971" címü
könyvében (Kossuth Kiadó "Négy évtized"
sorozatában, 1985,245. old.), hogy HA magyar
országi katolikus egyház történetének meg
írása még a történettudomány előtt álló fel
adat, jóllehet bizonyos részkérdésekben már
sikerült előbbre lépni. Még inkább áll ez az
egyház polgári korban betöltött szerepére,
19-20. századi történetére." Megállapítása 
remélhetőleg - egyre ínkább meghaladottá vá
lik majd a következő években. Gergely Jenő a
maga részéről immár másfél évtizede sokat
tesz ezért, legalábbis az egyházon kívüli törté
netírás részéről. Az egyházi történetírás legin
kább Szántó Konrád ferences professzor
tervezett művére számíthat.

Kérdés, hogy Gergely Jenő e legújabb rnüve
mennyiben járul és járulhat hozzá a magyar
katolikus egyház legújabb kori történetének
tisztázásához? Úgy tűnik, hogy ez a munka kö
zelebb áll az 1977-ben megjelent "A politikai
katolicizmus Magyarországon (1890--1950)"
című kötetéhez. annak műfajához, mint többi
publikációja, Erről a szerzö aligha tehet. Elő

szavának ezt a megállapítását kulcsfontossá-


