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lANlJS - A 60 ÉVE,S HORÁNYI
OZSEB TISZTELETERE

Mintha divatba jöttek volna a laudáló emlék
könyvek az utóbbi évtizedben, ám kánonja e
műfajnak még nemigen alakult ki. Nem látható
például pontosan, mely életkor elérésekor illik?,
lehet? ilyen kiadványt készíteni, a 60, 65, 70 év
elérésekor. A tudományos, oktatói, irodalmi pá
lyán mindenesetre a hatvan és hetven közötti
évtized jó esetben igen aktív lehet az ünnepelt
életében, nagy, összegző művekkel, akár koráb
bi álláspontok áté r t ékel és ével. túl korai emlék
könyv tehát magában hordja az esetlegesség ve
szélyét.

Ami az ilyen kiadványok tartaimát illeti, e
téren a szerkesztési koncepció gyakori hiánya
teremt hasonlóságot (már-már mintát) a megje
lenő kötetek között: általában kü lönösebb belső

összefüggés nélkül sorjáznak a tanulmányok,
esszék, novellák, versek, fényképek egymás
után - ünnepelttől és .laudálóktól függően.

Nem ritka a másod- és harmadkőzl és, a más ki
adványba szánt mű (vagy részletének) előköz

lése. Az írások - a néhány szavas/mondatos
aj ánl ást ől. köszöntéstől eltekintve - általában
nem kapcsolódnak az ünnepelt személyéhez,
esetenként szakterületéhez sem; mindenki a sa
ját terméséből hoz, jó esetben a javából.

A Horányi-emlékkönyv eltér e modelltől, de
helyesebb már itt kijelentenünk: messze kiemel
kedik az ilyen jellegű kötetek átlagából.

Eltér mindjárt a formájában, ugyanis nem
könyvként, hanem könyvterjedelmű folyóirat
ként jelent meg. A szerkesztők erre az ünnepi
alkalomra megidézték a pécsi egyetem utoljára
1992-ben megjelent Janus című társadalomtu
dományi folyó iratának szellem ét. és az emlék
kötetet egy újabb évfolyam (történetesen a tize
dik, ok lehetne az ünneplésre ez is...) számai
ként jelentették meg. Számaiként, merthogy a
kiadvány három, eltérő karakterű emlékszám
ból áll.

Az 1. szám (legyünk precízek: a Janus X. év
folyamának 1. száma) a köszöntőket tartalmaz
za, többek között a kiadványt szerkesztőként

jegyző Szij ártó Zsoltt ól. Havasréti József írását
Horányi Ozséb tudományos pályájáról, vala
mint Horányi műveinek teljes bibliográfiáját.

A kötet szerkesztői össze állítottak egy "élet
mű-montázs"-t Horányi Ozsébnek a képekről,

szemiotik áról, logikáról és kommunikációról
szóló írásaiból az elmúlt két évtizedben - átte-
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kintést adva ezzel a tudományos pálya fonto
sabb állomásairól -, és a laudátorok e szövegre
történő korreferátum megírására kaptak feIké
rést; írásaikkal tehát kapcsolódnak az életmű

valamely k érdés éhez. területéhez. E szövegmon
tázst és a szám szerint negyven rövid reflexiót
tartalmazza az emlékkötet 2. száma. A szerzők

között találjuk Csepeli Györgyöt, Szépe Györ
gyöt, Pléh Csabát, Horányi Attilát (Hor ányi
fiát), Niedermüller Pétert, Vekerdi Lászlót,
hogy csak néhány nevet említsünk. E szám teszi
igazán egyedivé az emlékkönyvet. Azzal
ugyanis, hogy gondolatain és írásain keresztül
folyamatosan Hor ányíval, a laudánssal foglal
kozik, nemcsak a személytelenséget száműzi

(rnely mint említettük, a köszöntő emlékköny
vek gyakori hibája), hanem magát az ünnepelt
tanárt, ku tat ót, gondolkodót, ér telmiségit emeli
be a középpontj ába.

A kötet 3. számának .Jnspíratív viszonyok"
címe (szerkesztette Somlyódy Nóra) közvetle
nül Horányi egy gondolatát idézi Bibó élete
kapcsán, mely gondolat az értelmiségi reflexió
és az ezt előmozdító, segítő szellemi közeg egy
másrautaltságáról szól. Ezért az idézőjel. A köz
vetett utalás azonban arra a közegre utal,
amelyben az ünnepelt férfi "a mai Horányi
Ozséb lett" . A füzet egy hosszabb monológ (ere
detileg egy Vámos Tiborral készült beszélgetés)
és fényképek segítségével villantja fel azokat a
helyeket, helyzeteket, személyeket, ~hol és akik
től intellektuális, konfesszionális (HO kedvelt ki
fejezése> és szeretet-hatások érték az elmúlt hat
van évben. Családi fényképeket látunk, köztük
az utóbbi ötven évben nagyrészt eltűnt értelmi
ségi-polgári életfonna dokumentumait, másrészt
munkahelyekről és alkotó közösségekről - "az
inspir áció terepeiről" készült képeket.

Es ha a 2. szám kapcsán azt írtuk, hogy az el
kerüli a személytelenséget, ez az összeállítás
még tovább lép: igazán személyessé és szeretet
teijessé teszi az em lékkötetet. Tisztelet és szere
tet gyakori és, hogy úgy mondjuk, lényegi vele
járója az ilyen kiadv ányoknak. ám a higgadt
szerkesztői átgondoltság és az ennek nyomán
megteremtődő személyesség ritkább; ez teszi
kiemelkedővé, és igazán nagyszerűvé, érdekes
sé a Horányi-emlékkönyvet.

Ám ezen a ponton a recenzensnek mindjárt
hiányérzete is támad, melyet nem kíván elhall
gatni, épp a Vigilia olvasói elől nem. Szijártó
Zsolt szerkesztő a kötethez írt előszavában

ugyanis úgy fogalmaz, hogy az "évforduló mél-



tó megünneplésére C..) a pécsi egyetem Kom
munikációs Tanszéke emlékkönyvet ad ki
mindazok közreműködéséve!,akik kapcsolatba
kerültek az ünnepelttel, és tiszteletet éreznek
iránta." A kötet azonban tulajdonképpen nem
vesz tudomást Horányi katolicizmusáról, és az
életpályának arról a részéről, melyet ez alapoz
meg, ezzel áll közvetlen összefüggésben. Holott
- mint Horányi maga fogalmazza meg a Vá
mos Tiborral való beszélgetésben - "IeJgész
családom, őseim és környezetem magatartását a
katolikus konfesszió határozta meg. Számomra
a kereszténység evidencia volt. (. .. ) Ez a néhány
dolog az, ami alapvetően meghatároz, és innen
től kezdve tulajdonképpen nem is tettem mást,
mint megértettem, hogy egy ilyen kontextusban
mi az ember dolga".

Ez az.. elhivatottság alapozta meg, hogy
Horányi Ozséb, mint az olvasók jól tudják, a ki
lencvenes évek második felében a Vigilia szer
kesztője volt, elömozdítva a lap 19~5-től meg
változó irányvonalát, tematikáját. Eveken ke
resztül tagja volt a Püspöki Kar Tömegkommu
nikációs Bizottságának, szakértőként részt vett
több püspöki kari megnyilatkozás előkészítő

munkálataiban. 1998 óta pedig a Magyar Pax
Romana, katolikus értelmiségi mozgalom elnö
ke. Meggyőződésünk - az idézet is erre utal
-, hogy e tevékenységek immanens részei az
életműnek, ezért nem lett volna haszontalan az
emlékkötetben ezeket is szerepeltetni, azok köz
reműködésével, akik e területen "kerültek kap
csolatba az ünnepelttel, és éreznek iránta tiszte
letet:' Reméljük ugyanis, hogy e katolikus értel
miségi közeg éppúgy "inspiratív" módon hatott
rá, amiképp - ezt a recenzens közvetlenül ta
pasztalja - Horányi Özséb nagyon is intenzí
ven készteti a körülötte élőket és munkálkodó
kat folyamatos szemlélődésre, gondolkodásra,
szellemi reflexióra és párbeszédre. Emellett pe
dig szeretetre.

Végül álljon itt a Vigilia megkésett köszöntő
je is: Isten éltesse a 60 éves Horányi Ozséb szer
kesztő urat. (JANUS, X. évfolyam l-3. szám,
Pécs, 2002 tavasz)

BITSKEY BOTOND

FRENYÓ ZOLTÁN: EGY MAGYAR
KATOLIKUS GONDOLKODÓ
Mihelics Vid életműve

Mihelics Vid életművét tekinti át ez a rendkívül
alapos, szeretettel és hozzáértéssel megírt mo
nográfia, amelyet fontos mellékietek (fényké
pek, dokumentumok, Mihelics fontosabb írásai-
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ból választott szemelvények) tesznek teljessé.
Mihelics a 20. századi magyar katolikus újjászü
letés egyik legképzettebb, legsokoldalúbb alakja
volt. Kiemelkedő szerepet játszott a keresztény
szociális mozgalomban, neki köszönhetjük an
nak elméleti megalapozását. Egyik meghatáro
zó személyisége volt a Demokrata Néppártnak,
alapvető írásai jelentek meg a párt lapjában, a
Hazánkban, majd a Vigilia szerkesztóbizottsá
gában munkálkodott, jól ismert, kivételesen
népszerű rovataiban a keresztény értelmiség
nevelőjeként. Sík Sándor elhunytát követően

haláláig ő volt a lap főszerkesztője, irányvona
lának meghatározója.

Ez a rövid felsorolás is megsejtethet valamit
abból a sokfelé ágazó érdeklődésből, amely
Mihelics Videt jellemezte. Tudós volt, a szó leg
jobb értelmében. Hiányzott belőle az esszéisták
könnyedsége, minden leírt mondatát biztos is
meretek birtokában, komolyelőkészületekután
vetette papírra. Szigorú volt önmagával szem
ben, keményen követelt másoktól. Elvárásainak
nem volt könnyű megfelelni, önmagával mért,
és ez bizony igen magas mércének bizonyult.
Ezért is lehetett a magyar tudományos élet köz
tiszteletben álló, megbecsült személyisége. Akik
nem ismerték alaposabban, kicsit zárkózott, gon
dolatainak élő embernek vélték, valójában me
legszívű volt, segítőkész, derűre hangolt, s ami
talán a legfontosabb: szeretetre méltó.

Eletútján végigtekintve legfontosabb jellem
zőjének azt érezzük, hogya katolikus gondol
kodás és életvitel korszerű elméletét és gyakor
latát körvonalazta meg, olykor konfliktusba ke
rülve a konzervativizmus merevségével. Bizo
nyíthatja ezt az általa szerkesztett és a régebbi
Katholikus Szemle különbsége. Nem véletlenül
nevezték tisztelői és munkatársai professzor úr
nak. Valahányszor nehezebb kérdés elméleti ki
fejtésére volt szükség, mindenki természetesnek
érezte, hogy ő vállalkozik a feladatra. Ezt még
akkor is lefegyverző bölcsességgel teljesítette,
amikor az idő szorította. Az októberi forrada
lom napjaiban esély mutatkozott a Demokrata
Néppárt újraindításának. A Hazánk egyetlen
megjelent számának vezércikkében kivételes
arányérzékkel fejtette ki a keresztény álláspon
tot. Frenyó Zoltán művének egyik mellékIete a
professzor úr ellen indított eljárás megszünteté
séről tudósít. Az azonban nem derülhet ki a hi
vatalos iratból, hogya Hazánk minden írásáért
személyes felelősséget vállalt. Utólag visszate
kintve az akkori történésekre, hálával emlékez
hetem rá, hiszen ez a gesztusa hozzájárult ah
hoz, hogy békésen folytathattam egyetemi ta
nulmányaimat.


