
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-



gúnak érzem: "Az 1948 utáni több mint két év
tized számos köztörténeti problémája feltárat
lan, vitás kérdések sokasága tornyosul a kuta
tó elé. Így távol áll tőlünk még a szándéka is
annak, hogya katolikus egyház 1944--1971 kö
zötti történetéről átfogó igényű monográfiát
próbáljunk írni.' Gergely Jenő, akinek nagy
erőssége, hogy szakitva az elmúlt évtizedek
előitéletes, brosúraszerü stilusával, levéltári
anyag alapján nyúl a 20. századi magyar egy
háztörténet kérdéseihez, most olyan korszak
krónikáját irta meg, amelynek levéltári for
rásai nagyrészt még hozzáférhetetlenek vagy
hiányoznak. Ezért az elsődleges források he
lyett nagyrészt sajtóanyagra és könyvekre tá
maszkodhatott, amint ezt jegyzetei is tanúsít
ják. Ebből azonban az is következik, hogy a
korabeli publicisztikai megítélésektőlnem tud
egészen elszakadni.

Ennek ellenére nemcsak a fiatalabb nem
zedékek számára érdekes olvasmányról van
szó, hanem a lehetőségekhez képest a legna
gyobb adatszerüségre és tárgyilagos megíté
lésre törekvő krónikáról is.

A kötet egyik legérdekesebb fejezete az
1950-es megállapodásról szóló, mert itt elő

ször kapunk ízelítőt a tárgyalások jegyzőköny

veibői és mellékleteiből. A 16 oldalnyi "kelet
kezéstörténet" is kevésnek tűnik, tekintve az
egyezmény máig ható jelentőségét.

Gergely Jenő egész könyvén végigvonul az
adatszerüségre törekvés. Kitűnő szolgálatot
tesznek e vonatkozásban táblázatai, nemcsak
a kötet mellékleteiként (I948-ban a hívek szá
ma, egyesületek száma, papok száma, plébá
niák és filiák száma egyházmegyénként, a ko
rabeli egyházkormányzati beosztás, hierar
hia, a müködö szerzetesrendek főnökei, lét-

Kiállítás

Gadányi Jenő emlékkiállítása

Mint korunk számos nagy mestere, müvésze
tének erejét Gadányi Jenő is jórészt az érze
lem és a tudat, a tapasztalat és a képszerűség

törvényei ellenpontozó teljességének köszön
heti. Akárcsak sok más, kiemelkedő festő társa,

száma, intézményei I948-ban, a női rendek
stb.), de a szöveg közben is.

Olvasunk kölcsönös bizalmatlanságról és
kölcsönösen elkövetett hibákról, az állami és a
pártpolitika meg az egyházi politika hibáiról.
Valószínű, hogy az olvasók egyik része más
képp hangsúlyozza ezt a kölcsönösséget, mint
a másik, de aligha cáfolható a kölcsönösség
ténye. Az esetenkénti elemzés még hátravan.

A papi békemozgalom megindulásáról szóló
oldalak is az "izgalmas" fejezetek egyikét al
kotják. Az eddig e kérdésben nem tapasztalt
árnyalt fogalmazás teszi érdekessé és persze
vitathatóvá is.

Gergely Jenő megtette az első kísérletet ar
ra, hogy a tárgyalt évtizedek egyházpolitikai
alakulását hibáival együtt mutassa be, és nem
csupán általánosságban maradó megállapítá
sokat tegyen. Gergely történész és nem egy
házpolitikus. Hiba volna tehát könyvét úgy
tekinteni, mint annak pontos tükrét, hogyan
látja. a mai magyar hivatalos egyházpolitika
saját előzményeit.Azt azonban mindenképpen
mutatja ez a könyv, hol tartunk ma az elmúlt
évtizedek történeti bemutatásában. A szerző

éppenséggel nem hálás feladatra vállalkozott.
"Az egyház tegnapjához sokféle érzékenység,
elfogultság, nemegyszer indulat tapad" - írja.
De végül is a 60-as évek derekától kibontako
zó új egyházpolitikai szakasz nemcsak lehető

vé tette, hanem már kívánta is ezt a kezde
ményezést. Nincs olyan történeti munka, amit
meg ne haladna a további kutatás. Maga Ger
gely Jenő lesz, aki újraírja könyvét, hogyha
forrásbázisa bővül és a történeti távlat tovább
segíti az elemző feltárást. (Kossuth Kiadó)

Rosdy Pál

ő is magányos alkotó volt, aki belső sugallata
szerint rendelt alá időről időre egyes festői el
veket másoknak, noha mesterségének minden
problémája érdekelte.

Egyik nyilatkozatában föltárta, hogy bár
mennyire csábitotta és lenyűgözte a természet
érzékletes gazdagsága, melyet tanulmányozott
is, az impresszionista világlátás "véletlen for-
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