
_ értékes adatokkal szolgál - bár nem lehet vele mindenben egyetérteni - Némethy Lajos.
aki kiváló történeti hűséggel dolgozta fel Esztergom török hódoltsági korszakát.P

Esztergom visszavételének 200. évfordulóját Simon János hercegprímás ünnepi misével
és Te Deum-mal ülte meg 1883. október 28-án. Az esemény 300. évfordulóján. 1983 október
27-én Esztergom városa megkoszorúzta Sobieski János esztergomi emlékművét, a Vármú
zeumban pedig megnyitották "Az esztergomi Vár és Esztergom története" című állandó
kiállítást, amely a legrégibb koroktól a török kiüzéséig mutatja be a város históriáját.

Lékai László bíboros prímás október 30-án vasárnap hálaadó istentiszteletet celebrált az
esztergomi Bazilikában. melyen a magyar püspöki kar tagjain kívül részt vettek a lengyel
egyház főpapjai is, Józef Glemp 'bíboros prímás és Franczíszek Macharski krakkói bíboros
érsek. Az ünnepi szentmise után a jublileumi Te Deum a nemrég restaurált Bakócz-kápol
nában csendült fel a lengyel főpásztorokjelenlétében, ahol 300 évvel ezelőtt Sobieski János
intonálta a hálaadó himnuszt.

Jegyzetek. l. Circulares dioecesanae. Strig. 1833. 131-133. p. - 2. Acsády L: Magyarország története l. Li
pót és I. József korában. Bp. 1898. In: Szilágyi S.: A magyar nemzet története VII. k. 425. p. - 3. S. Katona:
Epitome chronoligica. Budae. 1798. III. 383-4. p. - 4. ·G. Pray: Historia regum Hungariae. Budae. 1801. III.
404. p. - 5. C. EPalma: Notitta rerum Hungaricarum Pestini ... 1785. III. 363. p. - 6. Horváth M.: Magyar
ország történelme. Pest, 1872. VI. 145. p. - 7. Acsády i. m. 425. p. - 8. O. Klopp: Das Jahr 1683. Graz, 1882.
354. p. - 9. J. Hammer: Geschichte des Osmanischen Reiches. Pestini, 1830. VI. 423. p. - 10. L. Turóczi:
Ungaria suis cum regibus. Tyrn, 1768. 490. p. - ll. ij. Schmitth: Imperatores Ottomanici. Tyrn, 1764. II.
155. p. - 12-14. Leveleket közli Ch. Boethius: Ruhm-beloberter Triumphleuchtender Kriegs-Helm. Nürnb.
1688. I. 182-185. P. - 15. O. Klopp i. m. 355. p. - 16. N. Schmitth i. m. 156. p. - 17. F. Wagner: Historia
Leopoldi. 1719. I. 628. p. - 18-19. Ch. Boethius i. m. 186. p. - 20. Levelet kiadta A. Theiner: Monuments
historiques de Russie Romae. 1859. 256. p. ennek alapján Simor, Némethy. - 21. Leopold A.: A Bakács
kápolna. Eszt. 1932. 10. p. In: A Szűz-Anya örömei a Bakács-kápolnában. - 22. Némethy L.: Emléklapok
Esztergom múltjából. Eszt. 1900.
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V. Korobov: VASZILIJ SUKSIN. "Megpróbá
lom magam elé képzelni azt a társadalmat,
mclyben mindenki muvelt, ismeretekben gaz
dag és rendkívül figyelmes. Mindez valóban 'na
gyon szép! De az a társadalom, amelyben min
denki jó a másikhoz, még ennél is szebb. Az meg
már egyenesen csodálatos lenne, ha minden
egyes ember egyszerre volna jó és művelt. Am
az még távol van!" Suksinnak ezek a szavai élet
szemléletének legjellemzőbbjét mutatják fel: a
természetes ember- és földközelíséget. Belőle

hiányzik az eredetiség hajszolása, vagy az ön
jelölt társadalomreformerek fontoskodó sze
repjátszása. Helyette: a valóságnak humorral és
bölcs iróniával megemelt, őszinte tiszteletét
képviseli, amely egyedül az igazságra kívánesi s
nem a lényeget megkerülő vélekedésekre. De 
mint az már lenni szokott - éppen a természetes
észjárású ember elé tornyosul a legtöbb aka
dály; éppen az elementáris erejű tehetségnek 
mint amilyen az író, filmrendező; filmszínész
Suksin volt - kell megküzdenie a környezetében
tenyésző legtöbb értetlenséggel.

Korobov könyve kronologikus rendben - fő

leg a művek megírásának és megjelenésének
idejét szem előtt tartva - sorra megidézi a kor
társi kritika Suksinnal szembeni ellenvetéseit:
kezdve az óvatos, az oktatgató, majd a nyíltan
szemrehányó támadásoktól a suksini múvésze
tet szándékosan félremagyarázó bírálatokig.
Persze, értő véleményeket is olvashatunk a
könyvben; mint ahogy azt is megtudhatjuk Ko
robovtól, hogy a jelentős szovjet írók - köztük
Jurij Trifonov, Leonyid Leonov és Mihail Solo
hov - kezdettől fogva jóindulattal és nagy figye
lemmel kísérték Suksin tehetségének kibonta
kozását. A Vörös kányafa, a Jöttem, hogy
szabadságot hozzak és sok más, Magyarországon
is jól ismert művek 45 évesen, 1974-ben meghalt
alkotóját Korobov könyve ezért nemcsak "újra-'
felfedezni" akarja, hanem a szovjet-orosz müvé
szek között a méltó, a nagyobb elismerés rang
jával kívánja kitüntetni. (Gondolat, 1983)
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