
szonylag nagy teJjedelmük ellenére szorosan
összefogottak, szigorú8n lényegretörOek. A sok
szor hibául fölrótt hangszerelés, a fqjtott, fény
telen von6shangzás természetesen nem ügyet
lenség vagy közömbösség következménye;
Brahmsnak ilyen a stílusa. Visszahúzódó, okos
ember, aki irtózik a csillogástól, és nemcsak at
tól, hogy többnek hihessék, mint ami, de attól
is, hogy más látszódjék, mint amit ő engedni
akar. Nem véletlen, hogy Brahms nem vezetett
naplót, bizalmas leveleit visszaszerezte és meg
semmisítette, zeneszerzési vázlatait elégette.
Milyen nagyszen'ien szárnyalnak föl a dús, sö
tétbarna vonósszólamok közül az érzelmes he
gedü-, a tiszta oboaszólók! Nem a közönség tet
szését akarta elnyerni ezekkel Brahms, hiszen
a külvilág róla alkotott véleménye annyira hi
degen hagyta, hogy képes volt magát a ,)eg
szebb szőke német fiúból" azzá a szakállas, szi
varos, elhízott marxkárollyá küzdeni, akinek a
fennmaradt fényképek alapján ma ismerjük. A
szívszoritó futamok minden bölcs önfegyelme
ellenére szakadtak ki belőle. Ez lenne hát az
igazi Brahms? Vagy inkább az az önmagát tépő,
cibáló, akinek az Első szimfónia kezdetéból is
meljük? Vagy a Második zárótéteiében féktele
nül tomboló? Vagy mindegyik? Esetleg egyik

IIrodalom

Félbemaradt reformkor

A magyar történelemben reformkorszakok és
nemzeti katasztrófák váltják egymást, és rnost,
amikor reményeink szerint egy újabb nemzeti és
társadalmi reform kibontakozásának tanúi va
gyunk, és jogosan bizakodhatunk abban, hogy a
napjainkra létn!iött világpolitikai környezet
nem fenyeget reformjaink újabb erőszakoselfoj
tásával, talán tanulságos felidézni a korábbi re
formok történetét és üzenetét. Közelebbrőla har
mincasévek társadalmi és szellemi mozgalmaira
gondolok, amelyek az elsővilágháborút megelőző
évtized reformtörekvései után e században már
második alkalommal tettek kísérletet arra, hogy
az európai modernizáció nagy áramlataihoz kor
mányozzák az ország hajóját. A közelmúlt törté
netírásának köszönhetOen eléggé ismertek a né
pi mozgalom, a polgári radikálisok, sőt újabban
a konzervatív tábor - gr6fKlebelsberg Kunótól

sem? A kétségtelenül ráillö jelzők semmivel
sem visznek közelebb hozzá. Ugyan mennyit
érnek ilyen szavak, hogy titokzatos, bonyolult,
összetett?

Brahms szimfóniái végre méltó előadásban

jelentek meg a magyar boltokban: a Hungaro
ton által megvásárolt lemezeken Herbert von
Karaján vezényli a Berlini Filharmonikusokat.
A karmester hetvenegy éves volt, amikor a föl
vétel készült. Ebben a korban már általában a
rengeteg tapasztalat, a nagy gyakorlat akapján
a végső változat, a támadhatatlan interpretáció
megörökítésére szokás törekedni. Karajant
azonban egyáltalán nem zavarta saját klasszí
kus mivolta, tempói meglepOen gyorsak, fesze
sek. A lassú tételek érzelmességét nem hangsú
lyozza túl, a szerzö által megírt lágyságnál
többnek nem ad teret olyan slágerdaraboknál
sem, mint a Harmadik Poco Allegretto tétele. A
felvétel stúdióban készült, mégis a Második
szimfónia végén egy meglehetösen feltűnő réz
fúvós-gikszer benne maradt. Bizonyára tudta a
karmester, hogy van még ideje, tíz év elteltével
még egyszer hozzáláthat az egész sorozatnak.
Az az előadás nyugodtabb, ez feszültebb. Az
márványba faragott, ez viszont lélegzik. El.

Fáy Miklós

SzekfűGyuláig - reformtörekvései. Kevésbé is
mertek azok a törekvések, amelyek a keresztény
táboron belül bontakoztak ki, természetesen szo
ros összefiiggésben a többi reformmozgalommal.

Nos, ezeket a törekvéseket, pontosabban a
katolikus indításúakat mutatta be a Rómában
megjelent Katolikus Szemle több nemrégiben
közreadott publikációja, s most nyomukban az
a Félbemaradt reformkor címü tanulmány- és
dokumentumgyűjteményamely alcíme szerint
erre a kérdésre is választ keres: "Miért akadt el
az ország keresztény humanista megújulása?"
(Remélhetőleg a protestáns indíttatású reform
mozgalmak átfogó bemutatása sem várat ma
gára sokáig.)

A tanulmánygyűjtemény összegző képet,
mondhatnám így is, Halász Gábor szavával:
"tablót" kíván adni, s ennek során a legfonto
sabb katolikus reformmozgalmak, társadalmi
és politikai szervezetek, szellemi csoportosulá
sok és miíhelyek bemutatására tesz kísérletet.
A tanulmánysorozatot Vida István (a Magyar
Dolgozók Országos Hivatásszervezete egykori
főtitkára, jelenleg nyugalmazott könyvtáros a
Német Szövetségi Köztársaságban) gondolatai
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vezetikbe: ezek a magyar refarmkorszakok tör
téneti folyamatosságát és a különböző reform
mozgalmak OOIki.tíizéseinek lényegi egységét
rögzítik. Ezt követve a KALOT, a Széchenyi
Népft'Jiskola, az EMSZO (Egyházközségi Mun
kás Szakosztályok), a katolikus i1júmUllkmr
mozga}.om, a Katolikus Leánykörök SzöVetsége
(KALASZ), a Katolikus Dolgozó Nők és Le
ányok Országos Szövetsége, s6t a Magyar Pa
rasztszövetség megszervezésér6~ munkájáról
és a második világháborút követö erőszakos fel
oszlatásár6l, majd a különböző keresztény fel
fogást képviselő politikai szervezetek: A De
mokrata Néppárt és a Kisgazdapárt tevékeny
Bégér6l kapunk képet. Tanulmányok szólnak ar
ról, hogy az 195&<Js magyar bradalomban mí
ként éledt.ek újra a korábbi reformmozgalmak esz
méi, s külön fe.jeret vázolja fel a katolikus reform
mar.ga1mak néhány ver.etójének: Kmi.Horváth Jó
zsefnek, Kerkai JenÖllek, Czupy Bálintnak, Haj
dú-Németh Lajosnak, Kovrig Bélánakés Baran
kavics Istvánnak a munkásságát.

A kötet azerzöi többnyire maguk is a katoli
kus reformtörekvések szolgálatában töltötték
mozgalmas itjúságukat, majd hosszúra nyúlt
emigrációjukat. Vida Istvánt már említettem,
mellette Kovács K Zoltán, a Demokrata Nép
párt egykori országgyűlési képviselője, a mün
cheni Szabad Európa rádió volt szerkesztője, a
Katolikus Szemle állandó tanulmányír6ja vállalt
igen nagy szerepet ajelen gyl1jtemény létrehozá
sában. Igen értékesek azok a visszaemlékezések
is, például Ugrin József, Babóthy Ferenc, Mézes
Miklós, Pap Gyula, Vörös Vmce és Sinkó Ferenc
írásaira gondolok, amelyek személyes tapasz
talatok és dokumentumok birtokában adnak ké
pet valamely szervezet belsődolgairól.

A tanulmánygyl1jteményben felidézett egy
kori katolikus reformmozgalmak tulajdonkép-

Hrabal könyve 
Esterházy Péter regényéről

Esterházy stílusa veszélyes csáberőt gyakorol a
kritikusra, hogy ő is ugyanazon a hangon szólal
jon meg: (látszólag) komolytalanul, évödön, vic
celődve: könnyeden és frivolan, csúfondáros iró
niát adagolva: semmi súly, semmi mélység - il
letve, a mélységés komolyságboh6ckodásba ful
lasztva: filozófuson esörgösípka. Amolyan poszt
modernjátszadozás ez, vélhetnénk - a szavak
nak nincs tétjük; a realista regény tiszteletre
méltó vaskoloncai (a valóság súlya...) helyett az
íTÓ papírmasé-súlyokat emelget: semmi sem
"igazi" - azazhogy nem játssza azt, hogy igazi.
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pen két szellemi forrásból táplálkoztak. Egy
részt a modern világ társadalmi konfliktusait
felísmerö egyház szociális tanításáb61, amelyet
xm. Leó és XI. Pius pápák közismert encikli
km rögzítettek, másrészt a keresztény huma
nizmusnak abból a modern e1méletéból, amely
a perazonalista filozófia hatására is, az emberi
személyiség méltóBágában és szabadságában
látja azokat az alapvető értékeket és normákat,
amelyeket minden társadalmi és politikai moz
galomnak el kell fogadnia, másképpen e moz
galmak éppen keresztény jellegQket veszítik el.
"A. reformok tartalma - monc:lja Vida István
soha nem lehet más, mint az egész ember joga
inak és kötelességeinek érvényesítése, feJlészté
se, mind egyedi (családi), mind társas (foglalko
zási, nemzeti és nemzetközi) viszonylatban.
Nevezhetjük önrendelkezésnek is, amelynek
korlátja a másik ember, osztály vagy nemzeti
ség önrendelkezése."

A keresztény szociális humanizmusnak a je
len tanulmánygy(ijt.eményben körvonalazott esz
méi ma sem évültek el. A katolikus reformmoz
galmakat korlátozhatta a harmincas évek maso
dik felében már erőteljesebbenérvényesülőjobb
oldali kurzus, elfqjthatta az 1944-es német meg
szállás után külsö parancsra cselekvő kormány
politika, majd az 1947-1948-ban bekövetkező,

ugyancsak külföldi hatalmi érdekeket szolgáló
kommunista uralom. A keresztény humanizmus
gondolatköre mindazonáltal érvényes ma is, és a
szemünk láttára kibontakozó harmadik e száza
di reformkomak, miközben diadalra segíti ennek
a humanizmusnak az eszméit, számításba kell
vennie az elődök törekvéseit is. A hagyományok
nak éppen egy reformkorszakban kell különös je
lentllséget és szerepet kapniok.

Pomogáts Béla

Minden fordítva van, minden csak látszat, a szí
nének a visszája, sőt, a visszájának a visszája,
így aztán mégiscsak a színe - csak nem úgy.

A karcsú, kicsi könyv, melyet az író Hrabal
könyvének nevezett el, behízelg(len kedves,
könnyed, elegáns, briliáns írás (a jelzőket tetszés
szerint szaporíthatnánk) - ám minden eddigi
nél ravaszabb csapdákat rejt. Banális, ám meg
kerülhetetlen kérdések következnek. Lehet-e
ma, a xx. század végén a teljességról szólni, mi
után már rég elpanaszolták a költök-írók, hogy
,,minden Egész eltörött"? Megteremtheti-e a prö
zaírö, az elbeszélés közismert krízise, idején a
teljesség illúzióját? S egyáltalán: jók-e még vala
mire a szavak, kífejezhetünk-e velük bármit is,


