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A SzentirAs jobb megértéséhez

Bánk J6z••f érsek-püspök

IV.
SZENT PÁL ÉS SZENT JÁNOS
TEOLÓGIÁJA

~1

Pál apostolnak, a kiváló és a Krisztus-élményétől szenvedélyesen felzaklatott elmének
tömör és mély, merész és feszültséggel teli mondanivalójával nehéz megbirkózni.

Vallásunk e nagy szellemének megértésében nincsen összhang. Hogyan juthatunk el
könnyebben a zsidó diaszpórából származó, a jeruzsálemi rabbik iskoláján nevelődött

apostol megértéséhez: a palesztin-farizeusi, vagy a zsidó-hellén, esetleg a pogány-hellén
gondolkodás útján? Szakított ugyan az ősök vallásával, de nem maradt-e meg zsidónak
gondolkodásában és érzelmeiben megtérése után is? Vagy nemcsak hithirdetőként, ha
nem teológusként is egyengette útját a keresztény hellénizmusnak? Mit is tartsunk
Krisztushoz vonzódó jámborságáról, amelynek legfőbb forrása a damaszkuszi élmény:
eszkatologikus megrendültség-e, vagy misztika?

Alig akad ezekre a kérdésekre egyértelmű válasz. Mivel Pál ízig-vérig teológus volt,
és az egészen evilági dolgokat is a hit fényében szemlélte, benne elválaszthatatlan egymás
tól az egyéniség és a teológia. Tudniok kell ezt a tényt mindazoknak, akik akár Pál
személyéről, akár teológiájáról írnak. Lássák meg a gyakran ellentmondást sejtetően

hangzó kijelentéseinek hátterében Pált, az embert, a maga szenvedélyes lelkének dinami-
kájával. ,

Az újszövetségi teológia tankönyvei rendszerint részletesen foglalkoznak Pállal. Eppen
katolikus szerzők tollából jelentek meg művek, amelyek kimondottan teológiáját tárgyal
ják. Ilyenek F. Pra t szép és tartalmas két (néhány kérdésben már meghaladott) kötete,
továbbá L. Tondelli, F. Amiot, J. Bonsirven könyvei. Arra nem számíthatunk, hogy
valaha is elkészül Pál teológiájának "rendszere", hiszen töredékesek a leveleiben tárgyalt
témák, de világosan látszanak teológiája szerkezetének bizonyos vonásai.

Krisztológia és szótériológia. Bizonyos, hogy Pál teológiája "krisztocentrikus", mert
gondolatainak középpontja és forrása Krisztus. Istenből indul ki, és Istenhez törekszik,
de tanítását Istenről a krisztológia lendíti erőteljesen és teszijellegzetessé. A damaszkuszi
élmény idején' tapasztalatból ismeri meg Pál az Istent, aki kiválasztotta őt, meghívta
kegyelmével, hogy kinyilatkoztassa neki Fiát (Gal 1,15). Istent tekinti a mindenség
kezdetének és céljának (IKor 8,6; Róm 11,36). Ismerete Istenről csak Krisztus megváltói
műve által lesz teljessé. Krisztus a teremtésben és a megváltásban tölti be közvetítői

szerepét (IKor 8,6; Kol 1,15-20). Mélységes szavai Isten uralmáról, kiválasztásáról és
kegyelméről szintén a Krisztusban legmagasabbra emelkedő üdvtörténet kinyilatkozta
tásához kapcsolódnak, és ez a hiánytalan "teodiceának" útja (Róm 9-ll). "A mi Urunk
Jézus Krisztus atyja" (2Kor 1,3; Ef 1,3; Kol 1,3) Krisztusban tervezte és valósította meg
a teljes megváltást (Ef 1,3-14), ezért is őt illeti minden dicséret a krisztusi közösségben
(Róm 5,11; 7,25; 11,33-36; Fil 2,11; stb.). .

Másrészt Pál krisztológiája egészébenfüg~ az Isten tevékenységétől Fián és Fiában. Az
idők teljességében elküldte őt (Gal 4,4; Róm li,32), feltámasztotta a megfeszített Messiást
(IKor 1,23; 2,2) és mint Kyrioszt dicsőségének részesévé tette (IKor 2,8; Gal 1,1; Róm
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4,24), majd megjelenik fönséggel (Kol 3,1-4; Fil 3,20 sk.), hogy befejezze az emberek és
a világ üdvözítését (IKor 15,24-28; Róm 8, 19-23).

L. Cerfaux monográfiájában helyesen mutatja be Pál teológiájának változatosságát és
sokféle vonatkozását, de jó szolgálatot tesznek azok a kutatások is, amelyek egy-egy
részletkérdésre irányulnak. Közben az érdeklődés középpontjába kerülnek a Pálnál
olvasható címek és méltóságok (pl. Isten Fia, Kyriosz, Eikon), az eszmei háttér is, így
a bölcsesség-spekuláció Pál prae-egzisztenciáról alkotott elképzelésének hátterében. Még
az sem dőlt el, hatással voltak-e Pálra gnosztikus elképzelések, amikor a "kozmikus
Krisztusról" írt az efezusi és a kolosszei levélben.

Pál krisztológiájában különösen kidomborodik a szótériológiai jelleg: szó van az
ember megmentéséről és a világ hazaviteléről Krisztus által. A Jézus keresztjében Isten
irgalmából az embernek, a bűn és halál rabjának ajándékozott megváltás annyiraközép
pontja Pál gondolatainak, hogy nem sok figyelmet fordít aföldi Jézus szavára és művére.
Isten Fiának szeretete és engedelmessége megmenti az emberiséget, de hirdeti az Atya
szeretetét és megváltásunkra irányuló tervét is. Így jut kifejezésre a megváltás művében
az Atya és a Fiú bensőséges kapcsolata. Ugyanakkor szóvá teszi a szótériológia több
nehéz kérdését is, egyebek közt ezt a kifejezést: "Jézus Krisztus kiszolgáltatta magát
miérettünk".

Valóban mondhatjuk, hogy a meg váltás gondolata uralkodik Pál teológiájában. He
lyénvaló, hogy az áldozat gondolatának elfogadásával szemléljük Jézus megváltói halá
lát (már a Zsidóknak írt levél előtt). Főképp akkor, ha az áldozat gondolatának új
keresztény értelmezését kutatjuk. Az viszont aggasztó, ha ez a kutatás elhomályosítja a
másokért vállalt engesztelés gondolatát, mely már mint zsidó hagyaték jutott Pálhoz
(2Kor 5,2); Gal 3,13) és beleilleszkedik a Krisztusról, az emberiség új ősatyjáról (a
második Adámról) alkotott hasznos fogalomba, és Krisztust úgy állítja elénk, hogy neki
köszönjük egész üdvösségünket. Krisztus mentési munkálatának kozmikus jelentőségét

leginkább a kiengesztelődés gondolata vílágítja meg.'

Üdvtörténet. Pál gondolkodásának igen feltűnő vonása az üdvtörténeti szemlélet,
melyet mindenképpen figyelembe kell venni teológiai kíjelentéseiné1. Ez feltétele annak
is, hogy helyes választ találjunk a napjainkban élénken vitatott néhány kérdésre.

Közéjük elsőként a "természetes teológia" kívánkozik. Közelebbről lsten kinyilatkoz
tatása a teremtésben, és Isten megismerése természetes emberi ésszel. Lukácsra vallhat
az athéni areopágoszi beszéd stílusa, és lehetséges, hogya Róm 1,18-32 zsidó-hellén
missziós beszéd fordulatos része, de az apostol beleolvasztotta ezeket a gondolatokat
nagy üdvtörténeti koncepciójába: a természetes észnek (Róm 1,20) és saját bölcsességé
nek (IKor 1,21) fényénél valóban nem jutott el a világ "Isten hatékony ismeretére", sem
az üdvösségre. Ugyanezt kell mondani az erkölcsi törvényről is, ezt megkapták a pogá
nyok, és jelentkezik az ő lelkiismeretükben (Róm 2,14-16)..

Az üdvtörténeti szemlélet erösíti Pál meggyőződését, hogy az emberek valamennyien
vétkeztek és nélkülözik Isten dicsőségét (Róm 3,23). De azt sem szabad elvitatni Páltól,
hogy meglátja, eredetileg milyen jónak alkotta Isten a teremtményeit. Az Isten tervének
két pólusa közé iktatja az üdv és a megváltatlanság egész történetét.

A Krisztusban megújuló ember ismét hordozza Teremtőjének képmását (Kol 3,10; Ef
4,24). Mulandóságában sínylődik most a világ, de Isten fiaival együtt sóvárogja a
szabadulást és a hervadhatatlan dicsöség teljes megnyilvánulását (Róm 8,19-23).

. A Qumran-szovegek új fényt derítenek néhány nehézségre. Így a Pálnál található "test
és lélek" (pneuma) antitézisre, melynek eredetét eddig is hellén hatásban keresték, és
most a Qumran-szöveg majdnem ugyanezt bizonyítja. A Róm 7 pesszimista hangjának
alapvetőelbírálásánál már alig térnek el egymástól a vélemények. Pál ebben a fejezetben
a kereszténység előtti és a kereszténységen kivűli megváltatlan embert jellemzi a krisztusi
megváltás magaslatáról,

! Heinz Schürmann: Das Lukasevangelium. r. Teil. 111-138. (Herder, Freiburg), 1982.
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Pál gondolkodásának zsidó elemeit az Ádám-Krisztus tipológia, egész üdvtörténeti
tanításának alapja is tükrözi, és ennek értelmezése körül még merülnek fel nehézségek
(Róm 5,12-21; IKor 15,20-22; 45-.49). Katolikus kutatók már meg is kísérelték, hogy Pál
gondolatmenete szerint újból megvizsgálják és világosabbá tegyék az eredeti bűn tanát.
De az emberiség két ősatyjának szembeállításakor megnyílnak Pál teológiájának újabb
mélységei.

A megváltatlanság története Krisztus eljöveteléig sivár képet mutat; Isten terve ez,
mely így nyilvánvalóvá teszi az elhatalmasodott bűn egész szörnyűségét (Róm 7,13), és
Krisztus által a megigazulás túláradó kegyelmét juttatja az embereknek (Róm 5,20).
Minden hivőnek és megkereszteltnek szerves kapcsolata van Krisztussal, aki feje a
megváltott emberiségnek, "zsengéje a holtaknak", feltámasztja testünket (IKor
15,20-22), és hasonlókká tesz mindannyiunkat dicsőséges képéhez (IKor 15,49; Róm
8,29; Fil 3,21).2

Krisztus, az "utolsó Ádám" éppen feltámadása által lett számunkra "éltető lélek",
"mennyei ember" (IKor 15,45,47 skk.), ezért Jézus feltámadásának a kereszten túl még
egy sajátos mozzanata van üdvözítésünkben. A mi testi feltámadásunk pedig így válik
Pál szótériológiájának kiegészítő részévé és befejező megkoronázásává. \

Bizonyosra vehető, hogy Pál az üdvtörténetben nagy jelentőségű mózesi törvényt
negatíve értékeli. Hiszen a megváltatlanság idején "jött közbe, hogy fokozódjék a bűnö

zés" (Róm 5,20.a.; Ga/3,21), és elveti a Törvényt, mert "nincsen benne éltető erő" (Gal
3,21). Krisztus korából egészen más törvényt említ Pál, a "lélek törvényét" (Róm 8,2),
.Krisztus törvényét" (Gal 6,2; IKor 9,21), melynek konkrét megvalósítása a szeretetben
történik.

Megigazulás és hit. Sokféle vélemény ütközőjéhez érkezünk, amikor Pál tanítását
vizsgáljuk a megigazulásról. Már megkopott a "jogi" és a "misztikus" (szentségi) megiga
zulás vitájának éle, mert kiderült, hogy mindkettőt hirdeti Pál (Róm 3-5 és 6--8). (Bár
protestáns oldalon még mindig védelmezik az imputatív, a tisztán "érvényre jutó"
megigazultságot.) . .

Uj úton kísérli meg a küzdelmet E. Kasernann az "isteni igazság" fogalm'át terhelő
eddigi nehézségekkel", Azt mondja, hogy ez az igazság "Isten uralma a világon, mely
eszkatologikusanjelentkezik Krisztusban". "A hívek alkotják az Isten uralma alá vissza
vezetett világot, a sokaságot Isteneszkatologikus jogrendjében, azért a 2Kor 5,21 szerint
ebben a sokaságban nyilvánul meg földi szemmel is láthatóan az Isten igazsága." Az
apostolnál azonban a jelen eszkatológiája nem emelhető ki összefüggéséből a jövő

eszkatológiájával.
A katolikus teológust továbbra is foglalkoztatja a megoldatlan kérdés, hogy ez a most

megnyilvánuló "isteni igazság" - melynek jelen és jövőbeni jellegét egyszerre látja Kase
mann - ténylegesen megszenteli-e az embert, hogy mégis csak mint "megnyilatkozás"
szerepel kevésbé reális, üdvöt szerző hatással? Ha Isten már most megvalósítja - igaz,
a kezdet állapotában - az üdvösséget, akkor a keresztények jelen üdvösségi helyzetét úgy
kell tekintenünk, hogy már most ténylegesen részesülnek az üdvösség eszkatologikus
javaiban. ,

Ide kívánkozik a lutheranizmus "simul iustus et peccator" (bűnös és megigazult is
egyszerre) problémája is, körülötte még eltérőek a vélemények. Viszont világosabb lett,
hogy Pál küzd ugyan a "cselekedetek", a törvény cselekedetei által szerzett igazság ellen,
mert a velük dicsekvő ember önerejéből akar eljutni a megigazulásra. Jakab apostol is
követeli levelében, hogy ne maradjon a hit "cselekedetek" nélkül, azaz kövesse a hitet
az erkölcsi tevékenység (Jak 2,14-26). Mindketten ugyanazt állítják más-más megfogal
mazással, más-más szemszögből.

2 H. Schürmann: i. m. L köt. 284. oldal.
3 E. Kásemann: Gottesgerechtigkeit, 1961.
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Közeledés észlelhető a Pál által hirdetett hit értelmezésében is. A protestánsok már
engednek abból, hogy csak "fides fiducalis"-ról, bizakodásról van szó. A katolikusok
pedig hangoztatják a hit, a .Pisztisz" kegyelmi jellegét; de még nem tűnt el minden
ellentét, Meg kell említeni a protestáns K. Barth könyvét, mely a felnőttek és a gyerme
kek keresztelésével foglalkozik. A könyv nyomán lendületes eszmecsere indult meg Pál
és az ősegyház felfogásáról a keresztség kérdésében. A katolikus egzegézis is csatlakozott
a pozitív munkához, hogy tanulmányozza Pálnak a keresztségre vonatkozó szövegeit
(főképp a Róm 6,3-14). Meg kell találni alapvető értelmét annak, hogy a keresztségben
.Krisztussal meghalunk, és Krisztussal feltámadunk". O. Casel misztérium-teológiája
szerint kell ezt a szöveget értelmeznünk, avagy a gondolkodás más kategóriája szerint
(szolidáris egység az új Adámmal, belépés halálának és életének közösségébe stb.). Ez
a vita elvezetett Pál gondolatainak mélyebb megértéséhez, és megtermékenyítette az
egyetemes teológiát",

Lenni "Krisztusban" és "Krisztus teste". A keresztségnél olvasható .Krisztussal" kife
jezések utat nyitnak a .Krisztusban'' formulákhoz, és olyan területre visznek minket,
amely az utóbbi években sokat foglalkoztatta a Pált elemző tudósokat. Ez az úgynevezett
Krisztus-misztika.

Nemcsak a fogalomnak adható többféle értelem okoz zavart, hanem.meg kell válaszol
ni azt a nehéz kérdést is, hogy mit szól a teológia Pálnak a .Krisztusban" formulában,
vagy más módon megnyilatkozó bensőséges Krisztus-kapcsolatához.

A katolikus tudósok mindenekelőtt azt akarják megtudni, mi Pál véleménye az isteni
"pneumáról". Fontos ezt tudni a Krisztusban hivők és mennyei Uruk közötti kapcsolat
miatt, mert Pál nem tekinti a Szentleiket csak harmadik isteni személynek, mégkevésbé
légkörnek vagy fluidumnak (Deissmannvéleménye), hanem isteni életerőnek (l Kor 15,45;
2Kor 3,17), amely a feltámasztott élő Urhoz kapcsolódik és belőle árad. Egyesek azon
a véleményen vannak, hogya .Krisztusban" kifejezést elsősorban egyháztanilag, ekkle
ziológiailag kell értelmezni, ilyenformán: "Krisztus testében" - és ezzel elérjük a .Krisz
tus teste" problémakört. Igen sajátságosan hangzanak és tömörré válnak Pál mondatai,
amikor saját szenvedését kezdi emlegetni, ezt ugyanis egészen Krisztusban elmerülten
viseli (2Kor 4,10 sk.; 13,4; Fil 3,10 és másutt), és közösségeiért, az egyházért ajánlja fel
(2Kor 1,5 sk.; 12,15; Kol l, 24). ,

Az első korintusi és a római levélben még nem bontakozott ki teljesen a Krisztus teste
koncepció (nem fej-test, hanem csak test-tagok), felvetődik tehát a gondolat, hogy itt
esetleg még csak mint egyszerű kép, vagy mint hasonlat szerepel. A fenti elképzeléstől

függetlenül egyes egzegéták arra a megállapításra jutottak, hogy Szent Pál a .Krisztus
teste" említésekor egész reálisan gondolt a megdicsőült Krisztus egyéni testére. Nagyon
szoros a viszony - főleg az efezusi levél világánál - Krisztus és ai egyház, a "fej" és a
"test", Krisztusnak keresztre feszített teste és a ,:pneumában" formálódott - ekklezioló
giai - teste között (Ef2,14-18).

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Pálnak egyéb képei és szempontjai is vannak
(pl. Isten népe) az egyházról. Ekkleziológiáját ezek teszik annyira gazdaggá és változa
tossá.

Etika és parenézis.Szent Pál etikáját jellemzi, hogy egymás mellé sorakoztat üdvteoló
giai tételeket és erkölcsi parancsokat, valamint egyéb hasonló kijelentéseket. Így feszült
ség támad az üdv bizonyossága és veszélyeztetettsége közt; például a keresztényekre is
vár a számadás (2Kor 5, l O). Ezt a feszültséget ismételten fontolóra kell venni. A sajátos
keresztény létet bizonyára csak az "idők közti" eszkatologikus helyzet teszi érthetővé.
Üdvösségünk kezdete és beteljesedése közt telik életünk, Krisztus már kiragadott minket
a ,jelen világából" (Gal 1,4), mely létezésünk révén mégis hatalmában tart bennünket,
mi pedig várjuk a világ végét (l Kor 10,11; Róm 13, 11-14). Ez alakítja a keresztény ember

4 H. Schürmann: i. m. 1. kt. 180--181. oldal
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magatartását ebben a világban (IKor 7,29-31; Róm 12,2). Pál parenézisének fő motívu
ma mégis az, hogy Isten már megváltott minket Krisztus által.

Eszkatológia. Végül ,találunk problémát Pál eszkatológiájában. Először is: miként kell
helyesen értenünk, hogy ő valóban azt gondolta, közel van a parúzia. Dogmának nem
tekintette, hiszen beletörődött abba is, hogy ő előbb hal meg, és gondolt a, test nélküli
"közbeeső állapotra" (2Kor 5,1-10). Csak az érdekelte, hogy eljusson az Urhoz (2Kor
5,8) és "mindig az Urnál" lehessen, akár Jézus második eljövetelekor (l Tesz 4,17), akár
a halál útján (Fil 1,23).

Nem állíthatjuk, Pálnak csak az volt a szándéka ezzel, hogy megszólaitassa az Isten
kegyelme által önmagától megszabadult, és szüntelenül az Istent választó ember önisme
retét. Azt sem mondhatjuk: nincsen bennük több, mint a hivő lélek általános érdeklődése

a jövő iránt, vagy maradványai apokaliptikus gondolatvilágának, melyekhez már nem
ragaszkodott Pál sem. Vannak azután olyan részek, amelyek csak az előadás köntöséhez,
díszletéhez tartoznak, amit az apostol is érzékeltet ítéletével a feltámadt test kérdésében
(IKor 15,34-54). Adott helyzetben Pál legfőbb gondja a helyes "eszkatologikus beállí
tottság" (pl. l Tesz 5,l-1l).

Szent János apostol teológiája .
Szent János apostol teológiája Pál teológiájánál is jobban megkívánja, hogy ismerjük:
milyen talajon nőtt és mi a vallástörténeti háttere? Független-e már a palesztinai zsidó
gondolkodástól, vagy pedig szintén abban gyökerezik? Jellemezzük-e zsidó
hellenistának, gnosztikusnak, esetleg - a holt-tengeri szövegekre emlékeztető hasonlósá
ga miatt - "qumranistának"? Keletkezése szellemi légkörének ismerete azért is fontos,
mert a negyedik evangélium - és a János-levelek - szerzőjének egyénisége nem lép elénk
olyan közvetlenül, mint Szent Pál.

A feladat még nehezebb, mint Pál leveleinek esetében, mert a legkülönbözőbb irány
ban mutatkoznak rokoni kapcsolatok; a rabbinista zsidóságtól kezdve a zsidó-.
hellenizmuson (Philo), a hermészi irodalmon át a gnoszticizmusig és mandaizmusig.
Sokat írtak már a Qumran-szövegeknek és János evangéliumának viszonyáról. Nyugod
tan mondhatjuk: elhamarkodott és aggasztó minden kísérlet, mely János teológiáját
egyoldalúan az említett források valamelyikére akarja visszavezetni, ha mindjárt a
Qumran-irodalomra is. János teológiája Páléhoz hasonlóan mással össze nem keverhető,

és eredetien keresztény.
A tankönyvek megfelelő fejezetei foglalkoznak ugyan János teológiájával, Szent János

teljes teológiájáról azonban még nincsen könyvünk. Csak az introdukciós irodalom
szintjén találunk egy-két jól sikerült összefoglalást az apostol gondolatvilágáról.

Krisztológia. Eléggé egységesen vallják a biblikusok, hogya krisztológia János teoló
giájának, szíve. Maga az evangélista is utal erre, amikor jelzi, miért írta meg művét (Jn
20,31). Ertésünkre adja ezt a krisztológiai címeknek, Jézus önmagáról tett nyilatkozatai.
nak, a tanúságtételeknek és vallomásoknak bőséges anyaga által is.

János tanulmányozásánál arra is gondolni kell, hogy közben változott az újszövetségi
krisztológia és a változás okai közt ott a hellenista hatás.. . I

B tekintetben próbakőnek tekinthetjük János krisztológiájában a Logosz-fogalmat.
Jelentősége nem központi, de alapvető és lényeges, különösen a megtestesülésről tett
kijelentése miatt. Már G. Kittel fáradozott azon, hogya Logosz-fogalomnak bibliai
alapot adjon, és ráterelte a figyelmet az őskeresztény "lsten Igéje"-teológiára, a szinopti
kusokra is. S talán mégis J. Starcky megállapítása helyes: a Logosz-kifejezés önmagában
közelebb áll a hellenista fogalmazáshoz, mint a bibliai stílushoz. János sem zárkózhatott
el a hellenista gondolatok elől huzamos efezusi tartózkodása idején. De Starcky úgy véli,
hogy János tudatosan iktatja a .Jogosz" szót a megszokott ,;bölcsesség" helyébe. Ha
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fontolóra vesszük a megtestesült Logosznak mint Megváltónak eredetien keresztény
szerepét, akkor feleslegessé válnak a (későbbi) gnosztikus szövegek, ahol a Logosz mint
az üdvözítő kinyilatkoztatásnak közlője jelenik meg.

A Logosz-gondolat példa arra, hogy az Ószövetség alapján álló János mennyire
megnyílt a zsidó hellenizmusnak és kora szellemi áramlatainak. De nem szabad mindent
ennek mintájára elbírálni. Az uralkodó cím "Isten Fia", illetve a puszta "Fiú" kifejezés
mérlegelésénél figyelembe kell venni a szinoptikusok kezdeményezéseit, akiknek nyom
dokain János eljuthatott a nagyobb teológiai mélységekig.

Valószínű, hogy az "Emberfia" kifejezés körül hasonló a helyzet. Ez is Jézus kinyilat
koztatása önmagáról; az ősegyház felfogása és János magyarázata érlelte meg a negyedik
evangélium sajátos kijelentéseit. Feltűnő, mennyire nyíltan beszél Jézus, bár csak hivők

kel közli kinyilatkoztatását. A kutatások arra engednek következtetni, hogya képmotí
vumok javarészt késői zsidó hagyományhál származnak. Valószínűnek látszik, hogy János
beszédeinek háttere későbbi zsidó korból való, és nehezen bizonyítható a további "gnosz
tikus" forrás szükségessége,

Innen, a krisztológiából a Szentlélekről vallott nézetre irányul figyelmünk. János
apostol már Jézus földi működését azzal jellemzi, hogya Szentlélek tölti el (Jn 1,33),
szava lélek és élet (6,63.68); igazában csak Jézus megdicsőülése után kapják a hívek a
Szentlelket (7,39). A megdicsőült Krisztus és az általa küldött Szentlélek közt olyan
rendkívülien bensőséges a viszony, hogy az egzegéták szerint a Lélekben Jézus ,jön"
ismét övéihez (14,16 sk. és 18 skk.). A Szentlélekről szóló mondások már "megfogalma
zott hagyományt" jelentenek, amely jól illeszkedik János gondolatvilágába. Prófétai
extatikus adottság igazolására nem veszi igénybe a Szentlelket; a Szentlélek éli isteni
életét (Jn 3,5-8; 6,63; 7,38 sk.), és védelmébe veszi elsősorban Jézus kinyilatkoztatását,
mint annak tanúja és értelmezője (14,26; 15,26; 16,13 sk.).

Szótériológia. A Szentlélek, akit az Atyától küld a megdicsőült Krisztus, folytatja és
befejezi Jézus megváltói művét. János szótériológiájának jellegzetes vonásait megadja a
felső és az alsó világ, az élet és a halál, a világosság és a sötétség, az igazság és a hazugság
dualizmusa. A Megváltót útja Isten mennyei országából a mulandó, az Istentől elszakadt
földi világba viszi, hogy visszaadja az embereknek az isteni életet és felvezesse őket a
mennyei dicsőségbe. Ennek az útnak mindkét jelentős állomása kizárja a gnosztikus
félreértést: a megtestesülésben az isteni Logosz magára ölti a halandó emberi természetet,
a kereszt pedig paradox módon .Jelmagasztalást" és "megdicsőülést" jelent.

Egyetlen kötelessége az embernek a hit. János nagyszerűen fogalmazza meg üdvözülé
sünket: "Aki hisz a Fiúban, az örökké él" (Jn 3,16.36 stb.). Ezáltal az ,,(örök) élet" a jelen
és ajövő üdvösség központi fogalmává válik. János teológiájának ereje és szépsége éppen
azokban a rendkívül gazdag "igehirdetési szavakban" rejlik, amelyek ma ugyanúgy, mint
régen, a vallásos szellemet árasztják. Ezeknek hiánytalan pozitív méltatása -még nem
történt meg. Már akad ugyan néhány kitűnő írásunk a "világosságról", a "dicsőségről",

az "örömről", az "istengyermekségről". Örvendetesen gazdag ma a szeretetnek, Isten
üdvözítő tevékenysége egyetlen indító okának és János teológiája központi motívumá
nak irodalma.

Egyház és a szentségek. Hol az egyház helye János üdv-teológiájában? A kérdés új
keletű, hiszen igen sokáig az volt a vélemény Jánosról, hogy ő az individualizmus feltűnő

képviselője üdvözülésünkben. Pedig még nála is erősebben jelentkezik az egyház, mint
a felületes szemlélő gondolhatja. Hát nem az egyház ajkán hangzik el a Vigasztaló
tanúskodása a világgal szemben (Jn l6,8-11)? S hol is gyűlekezzenek "Isten szétszórt
gyermekei" (11,52), ha nem Krisztus nyájában, amelyhez a hivő zsidókon kívül a "nem
ez akolból valók" is tartoznak (10, 16)? Az apostolok "küldése" a világba (17,18; 20,21),
Krisztus imája a későbbi hivekért (17,20 sk.), a tanítványainak ígért "nagyobb cselekede
tek" (14,12), valamint a jelentés Jézus tartózkodásáról Szamariában (4 fej.), benne a
sokat sejtető mondatok az aratás munkájáról (4,36-38) és az a másik jelentés a .Jiellé-
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nek" jöveteléről (12,20-23) - mindebben megnyilatkozik az éber, sőt tüzes érdeklődés a
misszió iránt. Ezen az úton ráakadhatunk a negyedik evangélium keletkezésének mélyebb
okaira is.

Élénk és eredményes eszmecsere folyik János evangéliumával kapcsolatban az isten ....
tiszteletről és a szentségekről. Jelentősen frissítette az eszmecserét O. Cullmann írása az
"őskereszténységről és istentiszteletről". Azt állítja, hogya negyedik evangélistának
egyik fő gondja volt, hogy kapcsolatot teremtsen az őskeresztény jelen istentisztelete és
Jézus történeti élete között. Cullmann szerint sok perikopa háttere a keresztség és az
eucharisztia szentségére utal. s

A lendületes vita érdeme, hogy talán világosabban látszik, milyen fontos szerepet
tulajdonít János a szentségeknek: "Jézus engesztelő halálában" van eredetük (Jn 19,34
sk.). Megjelenítik Krisztus megváltói művét és ennek éltető erejét a Szentlélek útján
eljuttatják a későbbi korok híveihez (lJn ~,6-8). Ilyen magyarázat tette lehetővé, hogy
többet értsünk Jézus nagy beszédéből az Elet Kenyeréről és kettős jelentéséből (Jn 6):
Jézus saját személyében a mennyből alászállott kenyér, amely különösképpen is az élet
eucharisztikus kenyerévé válik a hívek részére. Ezenkívül az egész 6. fejezet bővelkedik
teológiai gondolatokban.

Gazdagodhat látásunk a keresztségről is, ha nyomozzuk, mi indíthatta az evangélistát
a lábmosás jelenetének rögzítésére (Jn 13,6-10). Vagy ha azt keressük János első levelé
ben, vajon nem a keresztségi parenézis-e annak a gyakorlati életnek egyik konkrét
mozzanata, amelyből a levél született. A (szentségi) bűnbocsátás nyomait még több
gonddal kellene kutatni, hiszen a levél sokat foglalkozik az ártatlan és a bűnös keresztény
élet problémájával (Jn 20,22 sk.). Kimeritőbb választ kíván a kérdés, hogy mit tart János
a bűnről, általában a bűnről mint Istentől elszakító hatalomról (a hitetlenség: Jn 16,9),
a bűn eszkatologikus gonoszságáról (lln 3,4), és a bűnről mint emberi gyengeségről,

amely nyugtalanítja a keresztény embert és teherként nyomja a közösségeket.

Szimbolizmus. A helyénvaló józanság megóv a túlzástól János "szimbolizmusának"
tárgyalásánál. De nem jut el a "pneumatikus" evangélium teológiai mélységéig az a
magyarázat, mely megreked az esemény felszínén és a szavak szembeötlő értelmén.
Evangéliumának első része a ,,jelek könyve", és Jánosnál a szó jelentése a nagy csodák
nak mélyebb - krisztológiai-szótériológiai - értelmére mutat. Mindemellett ezek a
csodák megmaradnak földi, gondosan körülirt tényeknek is.

A kettős jelleg különösen kidomborodik a vakon született gyógyításánál (9. fejezet:
Jézus a világ világossága), és Lázár feltámasztásánál (ll. fejezet: Jézus az élet ajándéko
zója). Mintha folytatódnék a megtestesülés titka lsten Fiának földi tevékenységében;
rejtett dicsőségét a hivő tekintet megpillanthatja a "jelekben" (Jn 1,14; 2, ll; 11,4.40).
Még a templom megtisztításának is krisztológiai értelmet tulajdonít János: a templom,
amelyet Jézus lebont és harmadnapra felépít - az ő teste (2,21 sk.). Ahol nem magyaráz
az evangélista, ott az egzegéták saját magyarázataikkal hoza kodnak elő.

"Misztika" és etika. Misztikai mélység csendül János kijelentéseiből. Más jellegűek,

mint Páléi - a krisztusi és isteni életközösségről. Ugyanakkor azonban nem szabad
figyelmen kívül hagyni a keresztény életet irányító józan és gyakorlati útmutatást sem
(lln). A szeretet etikáját hirdeti, amely a gyakorlati életben érvényesül. Csodálatosan
leegyszerűsít,egységbe fon és a Krisztus szellemében lényegesre összpontosit. Ha megta
pasztaltuk Isten szeretetét és hangoztatjuk, hogy szeretjük az Istent, akkor testvéreinket
is szeretnünk kell. Ez a krisztusi "új parancsolat" üdvünk eszkatologikus állapotából
fakad, és semmi esetre sem szűkíti le a hivő testvérek körére Jézus utasítását, hanem csak
jelzi a közvetlen közeli területet a keresztény szeretet gyakorlására.

Végűl újra találkozunk az eszkatológia kérdésével, amelynek megoldása János eseté
ben különösen sürgős. Mellőzte-e a jövőbeli, "drámai" eszkatológiát, s csupán ajelenből

5 C. Cullmann: Urchristentum und Gottesdienst. Zürich, 1956.
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fűzött hozzá "egzisztenciális" értelmezést? Kétségtelen, nála újhangzással jelennek meg
a régi fogalmak, és nyomatékosan hangsúlyozza, hogy már eljutottunk az üdvösségre. De
János is várja a jövőbeni beteljesedést, és a vonatkozó szavakat egyáltalán nem lehet
"egyházi toldaléknak" tartani, s alig szabad más szerzőnek (lJn), vagy a hagyomány más
rétegének tulajdonítani. Szemünkben még homályos indítékok késztethették őt arra,
hogy más hangsúlyozással, de elferdítés és megrövidítés nélkül, új értelmezésben közölje
Jézus eszkatologikus üzenetét. Más formában, mint Pál, de mély összhangban vele, János
is az eszkatologikus magatartást, a biztos jövő nyugodt várását tanítja, mert a kereszté
nyek meggyőződése, hogy szeret és már megmentett minket az Isten.

VICTOR HUGO

Boldog, ki elmereng az örök dolgokon
(Heureux I'homme occupé de I'éternel destin)

Boldog, ki elmereng az örök dolgokon,
mint az utas, aki elindul jókoron,
ébred, s bár lelke még csupa ábránd meg álom,
olvas s imádkozik a hajnali homályon!
S amint olvasgat, ím lassan dereng a nap
szivében, s kűnn, az ég alján a virradat;
és tisztán látja most, e sápadt fénysugárban,
a szoba tárgyait, és mást is önmagában.
Alszanak - azt hiszi -, csak ő van ébren itt,
pedig háta mögött - ajkukon ujjaik>,
mig őt a révület varázsa tartja fogva,
mosolygó angyalok hajolnak alapokra.

SZEGZÁRDY~CSENGERYJÓZSEF fordítása
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Hegyi· Béla

KALOT-
AVAGY EGY KíSÉRLET TANULSÁGAI

Két magyar jezsuita páter, Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm tovább láttak társaiknál.
Kettőjük találkozásából született az az utópisztikusnak látszó terv, melyről így ír Nagy
Töhötöm a ma már forrásértékűnekszámító könyvében: "EI fogunk indítani egy szociális
parasztmozgalmat. Egészen alulról fogjuk kezdeni, az ifjúság megszervezésével és a
legszélesebb kulturális, gazdasági és szellemi alapokon, őketmagukat fogjuk felhasználni
a szervező munkára, tehát vezetőképző tanfolyamokkal fogjuk kezdeni és évek múlásá
val, amint nőnek a fiatalok, a mozgalom is szinte biológiai értelemben általános paraszt
mozgalommá fog felnőni. A kezdetben kell ügyelnünk, amikor még gyengék leszünk,
hogy aszociális haladás örök ellenségei el ne nyomjanak bennünket, ezért kezdjük az
ifjúsággal, ez nem kelt gyanút, vallásról és népi hagyományokról fogunk beszélni sokat.
De közben tulajdonképpen beoltjuk őket a nagy szociális reformok gondolatával, ami
a titkos főcél, amely majd elvezet a legtitkosabp, legfőbb célhoz, megtartani őket az
egyház számára... Egy nagy földreform lesz a celunk, de erről, ha kell évekig hallgatni
fogunk, mert sok a feudális nagyúr és főpap (a magyar katolikus egyháznak több, mint
egymillió holdja volt Közép-Európa legkisebb államában) leállítana bennünket. Akkor
fogunk ezekkel a követelésekkel előállni, amikor már késő lesz elhallgattatni bennünket, .
mert már felnőttünk" (Jezsuiták és szabadkőművesek. Frick Verlag, Wien, 1969).

A leendő parasztmozgalorri elé tehát egy jellegzetesen XIX. századbeli, polgári demok
ratikus követelést tűztek ki fő célként, amit Magyarországon - mivel a jobbágyfelszaba
dítás nem járt együtt a birtokviszonyok megváltoztatásával - sohasem hajtottak végre.
De éppen ez bizonyította, milyen alapvető problémák vártak megoldásra, milyen óriási
késésben voltunk a történelem órájához képest. Aki ismerte és józanul felmérte a korabeli
viszonyokat, annak eleve kétségesnek tetszett a KALOT vállalkozása, hiszen a Horthy
uralom alatt csupán egyetlenegyszer kerűlt sor látványos, nagy csinnadrattával beígért
földosztásra, az is a húszas években, Nagyatádi Szabó István minisztersége idején, de oly
siralmas eredménnyel, hogy az gyakorlatilag senkit sem elégített ki, senkit sem nyugtatott
meg. 30l ezer szegényparasztnak 305 ezer holdat osztottak ki 1-1,5 holdas parcellákban,
ám olyan összegű kárpótlást és földadót kellett fizetniük érte, hogy hamarosan eladósod
tak és földjeiket a gazdagparasztok összevásárolták.

Természetesen a harmincas évek derekán nem ők voltak - a két jézustársasági szerzetes
- az egyedüliek az egyházban, akik ráébredtek a helyzet tarthatatlanságára. Egyre
többen akadtak - papok és világiak -, akik előtt világossá vált, hogy ami van, sokáig
már nem maradhat azonos önmagával, az alapokat is érintő átalakításokra, hatékony
társadalmi mozgásra volna szükség, mielőtt végképp lekésünk a történelem vonatáról,
amelyhez további csatlakozás nincs, sőt minden valószínűség szerint újabb szerelvény
sem fog indulni ugyanazzal a menetrenddel. Az éles osztályellentéteket így vagy úgy
megszüntető, előbb-utóbb társadalmi igazságot szolgáltató jövő "zajtalanul, de félelme
sen érik". Ha pedig az egyház valamilyen formában nem biztosítja magát, nem képvisel
teti idejekorán későbbi érdekeltségét, könnyen meglehet, hogy mindent elveszít egyszer
re: gazdasági uralmát, társadalmi szerepét és a hivő tömegeket is, a lelkek feletti ellenőr

zés kulcspozíciójával együtt. Ha mindezt sejtették is sokan, vagy tudván tudták is,
tehetetlenül szemlélték ia mind nyugtalanítóbb valóságot, mert nem látták a kibontako
zás útját, vagy a lehetséges kibontakozás irányába nem mertek vagy nem akartak
elindulni. A számottevő társadalmi erőket megfosztották legális cselekvési szabadságuk
tói, egyetlen valóban demokratikus és lényeges változásokat proklamáló mozgalmat sem
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engedélyeztek nyilvánosan működni, az állami propagandagépezet pedig időnként olyan
heves antikommunista és szovjetellenes uszításba fogott, hogy emellett a legenyhébb
baloldali állásfoglalás is nyomban felforgatásnak minősült. A két jezsuita tisztában volt
vele, hogy ilyen körűlmények között 1. csakis meglévő keretekbe ágyazva építhetik ki
mozgálmukat; 2. programjuk megvalósításában csak lépésrőllépésre, körültekintő lele
ményességgel haladhatnak előre; 3. aföldreform végrehajtásában egyes-egyedül az egy
ház gesztusára számíthatnak.

A meglévő kereteket maga az egyházi struktúra szolgáltatta: a KALOT-csoportok
plébániák, egyházközségek - egy-egy faluban ezek képezték a bázist - köré szerveződtek,

voltaképpen a plébános lett a KALOT legfőbb helyi védnöke. Mivel a vállalkozás
egyházi kezdeményezésként indult, mindenütt szabad kifutást biztosítottak neki, még
akik kezdetben ellenséges szemmel, idegenkedve nézték is zászlóbontását, később lelkes
propagandistáivá szegődtek,mert a háttérben ott állt a jezsuita rend, amelynek szárnyai
alatt alig néhány év elteltével a KALOT-ból országos méretű szervezet lett. "Latba kell
majd vetnünk jezsuita voltunk minden súlyát, erkölcsi tekintélyét - vallja a kezdetekről

Nagy Töhötöm. - A megvalósított szociális reformok lesznek a lelki hódításaink legerő

sebb fegyverei, és nem a prédikáció." Többek között ezzel magyarázhatjuk a KALOT
rendkívül gyors, a magyar tömegmozgalmak történetében szinte példa nélkül álló sikerét
is. Hátvédül a jezsuita rendet nyerte meg, amely az egyházon belül a legnagyobb tekin
téllyel és befolyással bírt, mint egyházat az egyházban szokták emlegetni. Végső céljául
a földreformot tűzte ki, amire a magyar parasztság évszázadok óta hiába vágyakozott,
de amelyre fel kell készíteni: műveltebbé, kulturáltabbá, hagyományainak tudatosabb
őrzőjévé kell tenni a magyar falut. Az egyházi vezetést pedig kész tények elé akarták
állítani: a mozgalom fejlődésének bizonyos szakaszában olyan helyzet fog teremtődni,

tevékenysége olyan társadalmi légkört honosít majd meg, hogy a püspökök testülete a
szociális enciklikák szellemétől vezéreltetve végül is önként ajánlja fel birtokainak egy
részét. Hogy mennyire naiv elképzelés volt ez, mi sem bizonyítja jobban, mint hogya
püspökkari konferencián a KALOT nevében fellépő Kerkai Jenőnek, aki elérkezettnek
látta az időt, hogya "fő célhoz" segítséget kérjen, még csak ki sem engedték mondani
a földreform szót. Hiába érvelt azzal, hogy "ha az egyház példát mutatna, nevünket
beírjuk a történelembe s még az emlékünket is áldani fogják", a válasz röviden csak egy
megjegyzésre szorítkozott: "Tudjuk, hogy el fogják venni, de mi majd mindig elmondhat
juk, hogya földet nem mi adtuk oda". (A történtekről Nagy Töhötöm számol be már
idézett munkájában.)

Jóllehet a KALOT alapeszméje, indulása és konstrukciója Kerkai Jenő és Nagy
Töhötöm nevéhez fűződik, a folytatás, a kibontakozás és a szervezet kiépítése már nem
az ő érdemük. Elsősorban azoké a falusi értelmiségieké - tanítóké, papoké, mezőgazdá
szoké stb. - és polgári entellektüeleké - íróké, művészeké, szociális apostoloké -, akiknek
látomásaik voltak a jövőről, telve voltak ambícióval, tenniakarással és igénnyel, hogy
változtassanak a vidék életén, a magyar közgondolkodáson. Kerkai Jenő és társa jófor
mán csak beindította a mozgalmat, az első lökéseket adta, de ez elégségesnek bizonyult
ahhoz, hogy hirtelenében lappangó energiák szabaduljanak föl, eltékozolt tehetségek,
kiábrándult és kétségbeesett emberek értelmes munkára találjanak. Kerkaiék tulajdon
képpen csak begyújtották a motort, ami azután saját fizikai törvényszerűségeit követve
hajtott, dolgozott tovább a valóság diktálta ütemhez igazodva. A világiak mozgalma volt
a KALOT, a felnőttségre vágyó keresztények mozgalma, amely nem tűrt magán állandó
papi gyámkodást, még kevésbé illetéktelen beavatkozást: a hivő közösség teremtette meg
önmagából, s ha ott kísértett is fölötte a hierarchia szelleme, semmiképpen sem lehet 
mint egyes rosszul tájékozott szerzők teszik - pusztán "papi szervezetnek", még kevésbé
kizárólagos "jezsuita munkának" tekinteni, és ez legalább olyan fontos momentuma
sikereinek, mint az előzőkben említettek.

Kerkai páternek különösen jó szociálkritikai érzéke .és nagyon gyakorlati észjárása
volt. A modern szociális enciklikák mellett tanulmányozta a klasszikus magyar reforme

. rek (Széchenyi István, Zichy Nándor) műveit, a német társadalomtörténet úttörő egyéni-
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ségeinek - Kolping, Sonnénschein, Ketteler és természetesen Marx és Engels - munkás
ságát. Mivel érdeklödése az ország legszegényebb és legelmaradottabb néprétegére, a
paraszti tömegekre irányult, megragadta öt az evangélikus Grundtvig püspök történelmi
tette. A neves lelkipásztor és reformer indította el a dán parasztság kulturális felemelke
dését a XIX. században. Kerkai az ö példája nyomán akarta programját megvalósítani.
(A fentieket részletesebben tárgyalja Vida István az' Orientierung 1981. január 31-i
számában, A magyarországi parasztmozgalom sorsa címmel.)

A KALOT ideológiája tehát sok szálból szövödött. Vezetöi és munkatársai elött
főként a szociális enciklikák lebegtek, amelyeknek tételeit a társadalmi élet-gyakorlatába
szerétték volna átültetni, a mindennapok tapasztalataival igazolni. Mindenekelőtt a
Rerum novarumra (1891) és a Quadragesimo annóra (1931) támaszkodtak, noha ezek a
KALOT idejében társadalmilag már túlhaladottak voltak, a történelmi válság felvetette
új kérdéseket nem tudták megválaszolni. A Quadragesimo anno például azt fejtegette,
hogy bár "a mai liberális kapitalizmus erkölcstelen, mert szinte minden hasznot és
jövedelmet keveseknek sajátít ki, de téves utakon jár a munkásság is, amikor a tőkét

minden jövedelemtől meg akarja fosztani. A harcban álló két félnek meg kell egyeznie
úgy, hogy mindenki megkapja a magáét." A közmegegyezésen nyugvó megoldás, amely
a gazdagok altruizmusára, a tulajdonosok belátására s nagylelkű adományozására
számított, a KALOT működésénis meghatározó alapelvként húzódott végig, szabályoz
ta reformkísérleteit. De munkájában érvényesültek a népies írók által éppen a harmincas
években erőteljesen hangsúlyozott tendenciák is, amelyek sem a kapitalizmust, sem a
szocializmust nem kívánták, a kettő között egy harmadikat akartak konstruálni, ám
elérhető, közvetlen eredményként egyelőremegelégedtek volna a kapitalizmus reformjá
val is. Ehhez társult az a felfogás, hogya parasztság a társadalom egyetlen megbízható
bázisa, az ország vezető gárdája pedig az értelmiség. Könnyen eljutottak a .fajiság"
gondolatáig, egy népi nacionalizmusig, mert a parasztságot mint nemzetfenntartó erőt,

a magyarság megtestesítőjétidealizálták: a holnapot is csak vele lehet megnyerni, minden
eszmétől tiszta, még hordozza a magyar "faj" ősi tulajdonságait" "Az egész népi mozga
lomnak - jellemezte Veres Péter - volt egy kis 'narodnyik' - népi, protenstáns és
nacionalista (nemcsak patrióta, bár az is) 'stichje'-je. Igenis volt, de nem hitleri fasisztoid,
hanem kuruc turanoid értelemben... Volt ellenben - hogy is mondjam? - valami kölyök
machiavellizmus is. Ezek az okos parasztfiúk elfogadták a nagyúri fejesek, elsősorban

Zsindely államtitkárék s talán még távolabbról ugyan, de Teleki Pál és Antal István
(időnként miniszter) segítségét is, hogy fenntarthassák és tovább erősíthessék az ő kis
forradalmi szervezkedéseiket" (Szárszó, Magvető Kiadó, 1971).

Nem véletlen tehát, hogy ez a hol jobbra, hol balra kacsingató ideológiai eklekticizmus
minden tetszetős, vonzó gondolatnak, szikrázó ötletnek, szellemi újdonságnak készség
gel kaput nyitott. Somogyi Imre .Kert-Magyarországa" gyümölcs- és zöldségfélék ter
mesztésére rendezkedett volna be, hogy ezek exportjából rentábilis, magas nemzeti
jövedelmű agrárországot varázsoljon. Megfeledkezvén arról, hogy e nagy befektetéssel
járó, munkaigényes gazdasági ágnak fejlett ipar, gépesítés, nagyüzemi gazdálkodás
nélkül lehetetlen a piacokat kielégítenie. Jócsik Lajos könyve (Iparra magyar!) viszont
olyan illúziókat táplált egy fél-feudális gazdasági viszonyok közt vergődő ország iparosi
tásáról, hogy 'Voltaképp őszinte jó szándéka és tisztessége menti. A követendő példa
sokak szemében "a gazdag parasztok országa", a dán szövetkezeti társulás volt, minta
egy eljövendő földreform után. Ennek egy változatát a 40-es években meg is valósították
a Rimaszombat mellett fekvő Jánosi községben, ahol mintagazdasággal összekapcsolt
népfőiskola működött, az ország minden tájáról önként odatelepedett szegényparaszt
fiatalok társas gazdálkodásban dolgoztak. De ugyanilyen szíves fogadtatásra találtak
Szabó Dezső anakronisztikus álmai az úr-paraszt megbékélésről,a patriarkális faluról,
Nyírő Józse! és Tamási Aron paraszti életformát és érdekeket abszolutizáló eszméi, vagy
- és nem utolsósorban! - Veres Péter, Illyés Gyula és Németh László mélyenszántó, a
nemzet egészéért felelősséget érző s a közös felelősséget megosztó művei. Mindez tükrö
ződött a KALOT könyvkiadásában is, amely - a könyvosztály egykori vezetőjének
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összegezése szerint - "a magyar múltról és jelenről olyan áttekintést akart adni, hogya
fokozatosan elsajátítandó általános műveltség birtokában a falusi ember szellemi téren
fölvehesse legalább némileg a versenyt a középosztály tagjaival, megtartva és fejlesztve
azt is, ami a finnyás polgárság számára 'parasztos' volt, azaz saját értékes hagyományait.
A hangsúlya 'népi irodalom' rnűvein volt, az 'urbánus' művekbőlcsak a 'tornyok' jöttek:
számításba" (Hajdók János: A KALOT könyvosztálya. Kézirat). '

A II. világháború kirobbanását követően, majd Magyarországnak a háborúba való
belépésévelolyan feszült belpolitikai helyzet alakult ki, hogy a KALOT-nak is egyre több
nehezséggel kellett megbirkóznia. Magatartása meglehetősen ambivalens képet muta
tott, Janus-arcát hol a kormányzat felé, hol a mind nyiltabban jelentkező demokratikus
és antifasiszta orientációk felé fordította. Hol a hivatalos állami és egyházi vezetést 
mint azt levéltári anyag is tanúsítja (Rosdy Pál: A KALOT iratanyaga. Vigilia, 1982.
április) - kellett megnyugtatnia, hol a saját tömegeit biztosítania a népfrontos akciók,
a baloldali törekvések iránti rokonszenvéről. Az egyházi vezetés álláspontját Nagy
Töhötöm emlékirataiban örökíti meg: "Azt hiszem, sokan a püspökök közül kettőnket

P. Kerkaival szükséges rossznak tartottak. Ha mi nem vetjük rá magunkat a falusi ifjúság
megszervezésére, az prédája lett volna a szélsőséges politikai propagandának, de így
nálunk kiélhette lázadását a rendszer ellen és pozitív reményei is voltak a jobb élet felé.
Tudták rólunk, hogy mi ezeket a reformokat komolyan és őszintén akarjuk. A püspöki
kar ugyanakkor abban bízott, hogy a háború elmúltával- amelyet csak mi nyerhetünk
meg - majd megfékeznek bennünket." Hogy a KALOT bizonyos mértékig magára
vállalta a szelep szerepét, az indulatok levezetésének és fékezésének gondját, csak ideig
óráig szavatolta számára. az államvezetés bizaImát. Ujra és újra kísérletet tettek a
mozgalom teljes meghódítására, először közvetlenül a kormányzat részéről történtek
próbálkozások, majd az állami támogatást élvező s felbiztatott pártok, ifjúsági szerveze
tek részéről hangzottak el egyre sürgetőbb ajánlatok, felszólítások egyesülésre, szövetke
zésre, kölcsönösségre. A KALOT egy ideig állta az ostromot, de végül is nem térhetett
ki például a leventékkel való megegyezés elől; s még ha formai megegyezés volt is ez,
megtépázta a mozgalom tekintélyét. Ugyanakkor a népfrontos baloldal is kereste a
kapcsolatot vele. A KALOT sokáig húzódozott, szabadkozott, mert úgy vélte, így
megőrizheti ajobbról veszélyeztetett függetlenségét. A baloldali csoportosulások tapoga
tózásai, később tárgyalásai sem hoztak olyan eredményt, amely a KALOT csatlakozását,
közös platform létesítését igényelték volna, de mindenképpen történelmi alternatívákra
figyelmeztettek. Ezek az alternatívák vitték el a mozgalmat az 1943-as balatonszárszói
találkozóig, amelyre - a harmincéves évforduló alkalmával - parvas Józse! többek
között ígyemlékezett: "A hatszáz résztvevő többsége értelmiségi - jórészt fiatal értelmisé
gi '- volt; s hányféle szellemi-világnézeti batyuval, hittel, rokonszenvvel, ellenszenvekkel
megrakottan. Eledező lelkiismeretű, romantikus népbarátok a régi középosztályból.
Parasztfőiskolások, köztük a Győrffy-kollégisták, akik akkor tájékozódtak egyre hatá

.rozottabban a baloldali népi radikalizmus felé, vagy - néhányan - már az illegális
kommunista párt tagjai. Más - népi-nacionalista színezetű - diákszervezetek képviselői .

. Fiatal papok, tanítók, tanárok, orvosok. A Soli Deo Gloria Kabai Márton körének a
szervezett munkássággal érintkezést kereső tagjai. Aztán: a KALOT (katolikus legény
egyletek) ,népfőiskolás parasztfiataljai. Aranykalászos gazdák. A Szabad Szó - a
baloldali népi irók lapja - köré tömörült radikális kisparasztok. Szociáldemokrata és
kommunista munkások. Kisgazdapárti parasztpolitikusok. A Parasztszövetség föld
munkás tagozatának - ahol már elég erős volt a kommunista párt befolyása - vezetői

s szegényparasztjai. A katolikus Hivatásszervezet egy-két vezetője" (Élet és Irodalom,
1973. szeptember 8.).

A KALOT szűkebb vezetősége azonban továbbra is a jobb és baloldal közt egyensú
lyozott, biztosítani akarta magát minden fordulat esetére, ezért - ahogy mondani szok
ták - minden befutó ra tett. Távol tartotta magát az effektív elkötelezettségtől vélt
"szabadsága" érdekében, de ugyanakkor nem ódzkodott attól, hogy mind a kormányzat
nak, mind az egyház vezetőjének, Serédi prímásnak felajánlja segítségét a Kerkai által
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"szélsőséges baloldali radikalizmusnak" nevezett veszély ellen; ez nem volt más, mint a
szárszói népfrontos irányzat, amelynek nemrég fejezték ki szimpátiájukat. A taktikázga
tó vezetőség kétértelmű magatartása szakadást idézett elő a vezetőség és a munkatársi
gárda, valamint a tagság között - ami egyébként régóta érlelődött -, mert a tagság zöme
a népfrontos együttműködéssel rokonszenvezett. Az történt tehát, hogy amíg a vezetőség

a maga politikai szempontjait érvényesítette, addig a tagság népfrontos szellemben
dolgozott, komolyan véve a szárszói programot, Veres Péter felhívását: "Szolgálják a
népet minden előzetes feltétel nélkül. Ne nézzék, milyen pártú, milyen vallású, hanem
adjanak át neki annyi tudást és emberséget, amennyit át tudnak venni. A nagy egészben
semmi sem vész el, így a munkájuk sem tűnik el nyomtalanul. Különb emberek, parasz
tok és munkások nevelődnek körülöttünk."

A felszabadulás után éppen ez a kettősség az egyik oka a KALOT fokozatos elszigete
lődésének, majd feloszlatásának is. Amikor az új társadalmi szituációkban végleges, nyílt
és döntő válaszokat kellett adni kiélezett történelmi kérdésekre, a KALOT - belső

hasadása folytán is - nem tudott egyértelműen és egységesen állást foglalni. Ezért
következhetett be olyan jelenség, hogy míg -·miként Gergely Jenő marxi sta történész írja
- "a Demokrata Néppárt például a KALOT-on belüli demokratikus szárnyat támogatta,
helyeselte a KALOT bekapcsolódását a baloldali ifjúsági szervezetekbe, a reakciós
katolikus politika a KALOT szervezeteket a belső meghasonlás harci osztagaivá kívánta
fejleszteni" (Gergely Jenő: Kereszténydemokrácia vagy népi demokrácia? Világosság,
1972. február). Miután "kudarcot vallottak azok a józanabb egyházi vezetők köréből

kiinduló próbálkozások - fejti ki Vida István az 1946-os koalíciós válságot elemző.

tanulmányában -, amelyek arra irányultak, hogy az egyházfőt (Mindszenty hercegprí
mást) rávegyék, hogya 'merev szembenállás' helyett megértöbb magatartást tanúsítson
a népi demokrácia iránt", Varga Béla és Balogh István hiába vette védelmébe "a katolikus
ifjúsági szervezeteket, főleg a KALOT-ot, amellett érvelve, hogy a papságot meg kell
nyerni a népi demokrácia számára" - már késő volt. Tildy Zoltán kisgazdapárti politikus
józan aggodalma is, hogya katolikus mozgalmak, köztük a KALOT betiltása "a
katolikus papságnak az új, demokratikus renddel megbékélést kereső részét ismét Mind
szenty karjaiba lökheti vissza", feleslegesnek bizonyult, mert a dolgok tisztázásához
elsősorban a KALOT-nak kellett volna félreérthetetlenül és határozottan lépnie (Törté
nelmi Szemle, 1975-1. sz.). De a feszült, forradalmi légkörben kétfelé húzott, a szűk

vezetőréteg utóvédharcot folytatott, legfőbb gondját önmaga mentése, amindenáron
való felszínen maradás képezte, amikor egy gyökeresen új program meghirdetésére, az
új társadalom haladéktalan, eltökélt támogatására volt szükség. A baloldali elszánású
mozgalmi többség a társadalmi folyamatok követését, a felzárkózást igényelte, de a
KALOT az események sodrában - a nemzetközi és belpolitikai élet bonyolultsága miatt
- egykettőre olyan időhátrányba került, hogy azt már nem tudta behozni. "A kedvezőt

len nemzetközi előjelek bénítólag hatottak a katolikus politikai erők realitásokkal szá
moló szárnyára is - olvassuk Gergely Jenő már idézett tanulmányában. - A KALOT és
más katolikus szervezetek feloszlatása tovább élezte az ellentéteket. Mindszentyék saját
magukat látták igazolva: lehetetlen az együttélés, tehát a hatalom kérdését kell felvetni.
A KALOT vezetői a feloszlatásban viszont éppen a Mindszenty-féle irány végzetes
voltát, a konfliktusok provokálásának a katolikus tömegszervezetekre nézve végzetes
kimenetelét látták... Az 1945 utáni hazai keresztény politikában a változást 1946
derekára-végére tehetjük. Nemcsak a KALOT és Mindszenty szakítása jelzi ezt, hanem
Mindszenty és Barankovicsék (a kereszténydemokrata programmal fellépő Demokrata
Párt egyik vezetője - Szerk.) kapcsolatának alakulása is, amely szintén ekkor volt a
legfeszültebb. Az utóbbi csoport a párton, az Actio Catholicán, a KALOT-on belül
elégedetlen volt az egyházi vezetés politikajával. A rugalmasabb, 'reálisabb', s ahogy 
elkésve - gondolták, a hazai politikai helyzetet jobban számba vevő koncepció kidolgo
zásának a tábora megnövekedett, de a közben lefolyt történelmi változásoktól való
lemaradásuk még inkább."
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Amikor most a Vigilia anyagának egy részét a KALOT-nak szenteli - ösztönözve a
Hazafias Népfront márciusban megrendezett népfőiskolás találkozójának jótékony szel
lemi kezdeményezésétől -, arról a legtöbbször névtelen, a tagságot alkotó sokaságról
kíván elsősorban szólni, amely tulajdonképpen ma a KALOT-ot jelenti számunkra.
Arról a tisztes közösségről- falusi értelmiségről, parasztfiatalokról, kiutat kereső polgári
demokratákról -, amely a saját testében-lelkében észlelte a robbanással fenyegető, a
hatalom politikai és rendőri erejével visszaszoritott indulatokat, de mert valamit felis
mert az idők jeleiből, cselekedni is akart, mégpedig érdemben. "Egy nemzedéknyi katoli
kus fiatalról van szó - emlékeztet Magyar Ferenc a KALOT-ot méltató cikkében -, akik
közben túljutottak az élet delén, túljutottak felekezeti és világnézeti elfogultságokon,
romantikus-nemzeti szivárványhidakon, de megvannak, élnek, dolgoznak." Ezek a fiata
lok őszintén hittek abban, amit csináltak és abban, ami mai szemmel mérve is a mozga
lom valódi értékeit adja: a mai táncházak, művelődési otthonok és szabadegyetemek
ötvözetében hasonlítható népfőiskolákban, ahol a népi hagyományok igazi kincseit
óvták-ápolták, a tudásukat, általános műveltségüketgyarapították és korszerű mezőgaz
dasági szakismeretekre tettek szert. A könyvkiadásban, amely olcsó áron eljuttatta
hozzájuk - akik eddig a Csokonai emlegette kalendáriumon kívül nemigen olvastak mást
- az orosz klasszikusokat, Gogol, Turgenyev, Dosztojevszkij műveit, a magyar irodalom
százados remekeit a Krónikáktól Arany Jánosig. Izelitőt kínált a korabeli magyar
irodalomból Darvas Józseftől Kosztolányiig, tudatosította a "népszokások költészetét"
és a magyar népművészetjelentőségétBálint Sándor, Muhoray Elemér, Györffy István,
Kodály Zoltán és Volly István munkáival. Az embereket leginkább foglalkoztató kérdés
ben, a Iátszatintézkedések és kortesfogások kritikájával ébren tartották a hitet, szították
a várakozást egy olyan gazdasági fordulat lehetőségében, amely egyszer s mindenkorra
megoldja a földreformot. A KALOT helyi szervezetei azonban nemcsak a kulturális
önképzés, a kőzösségi nevelés terepei voltak, hanem sok helyütt a vallásos művelődésé,

az elmélyülésé, sőt itt-ott a korszerű hitterjesztés, hittanítás kezdő műhelyei is, amelyeket
a mozgalom kiadásában nagy példányszámban megjelentetett pengős Ujszövetség, Sík
Sándor és mások keresztény tartalmú művei segítettek önállóan dolgozni.

Az elmondottak alapján érthetővé válik, miért éppen a népművelés, a jó értelemben
vett hagyománytisztelet, a műveltség emberformáló eszközei tekinthetők a KALOT
máig maradandó eredményeinek. A mozgalom tagsága javarészt politikailag iskolázat
lan volt, egy eleve elkésett kísérletben bízott, amikor a szociális enciklikák megterméke
nyítő hatásától várt társadalmi gyakorlatot, az egyháztól mint intézménytőlgazdasági
reformok elindítását, válságok és osztályellentétek felszámolását, illetve kibékítését. A
felszabadulás után értették meg sokan, hogy csakis a gazdasági alap radikális megváltoz
tatásával, a társadalmi szerkezet átépítésével vagy újraalkotásávallehet tartós és vissza
fordíthatatlan folyamatokat előidézni. Hogy az egyház szociális tanításai legfeljebb
hasznos indítást, világnézeti ösztönzőket adhatnak, motiválhatják a keresztények társa
dalmi cselekvéseit, de az egyháznak nem feladata - és nem is küldetése - társadalmi
pr~blém~k,?"eg,old~sa, me~t az él~t mindig gazdaga~b,a ta!:1ít,ásnál; az ~nyagi valóságo,t,
a társadalmi meretu mozgast pedig nem lehet doktnnak koze szontam. A felszabadulas
óta az is bebizonyosodott, hogy az egyház csatlakozni tud a társadalmi haladáshoz, és
a maga sajátos jegyeivel elfoglalhatja helyét a szocializmusban, annál is inkább, mivel
szociálís tanításait az új rend igyekszik messzemenően megvalósítani, sőt hozzálátott a
gazdasági-társadalmi igazságosság magasabb szinten történő érvényesítéséhez.

A társadalmi előrehaladás az egyházat is megújulásra, belső felfrissülésre késztette, 
s ahogy napjaink magyar viszonyai példázzák is - egyház és állam dialógusának újraérté
kelésére, a viszony további meggondolt fejlesztésére ösztönzi. Ez a nyugodt, együtt
munkálkodásra és együtt-gondolkodásra biztató légkör segít abban is, hogy a jelen
sürgetö és egyetemes kérdésein kívül a magyar katolicizmus saját múltját is végiggondol
ja, pozitív és negatív szerepét egyaránt mérlegelje, és felmutassa azokat az értékeket,
amelyekben - .ha mégolyellentmondásosan, kritikusan is - a nemzet sorsáért érzett
felelőssége és a realitásokra való törekvése tükröződik.
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Ez vezette most a Vigiliát is a KALOT-anyag közzétételére. Nem kívánunk benne
véglegesen állást foglalni, alapos elvi következtetéseket levonni, ez egyrészt a hivatásos
történészek dolga, másrészt nehézségbe is ütközne, hiszen a mozgalom archivuma jelen
leg hozzáférhetetlen, talán még lappang valahol. A teljesség helyett inkább csak vélemé
nyeket sorakoztatunk fel, tényeket ismertetunk'abban bízva, hogy ezzel egy későbbi, már
a hiányzó dokumentumok birtokában történő objektív tisztázáshoz, hiteles ítélethez
hozzájárulhatunk.

De egy másik szándék is vezet bennünket, amelyre a budapesti népfőiskolástalálkozón
elhangzottak is felhív ták a közfigyelmct. A tiszteletadás azok előtt, akik az elmúlt húsz
huszonöt év alatt megértették és követték a magyar történelem újabb, korszakos szaka
szát. Akik egykor a KALO'Fszervezeteiből indultak el egy jobb és szebb élet reményeivel
és a társadalmi fejlődés során megtalálták helyüket és szerepüket a szocialista rendben.

Gergely Jenő

A KALOT INDULÁSA ÉS
AZ I'MRÉDV-KORMÁNV

Az utolsó fél évszázadban szervezeti erejét és tömegbefolyását tekintve a legjelentősebb

katolikus társadalmi mozgalom" a KALOT volt, amelynek egy évtizednyi működése

maradandó nyomokat hagyott a magyar falu arculatán. Ez a mozgalom is szervesen
illeszkedett az 1930-as évek derekán kibontakozó hivatásrendi szervezkedések közé.
Létrehozói és tényleges vezetői a hivatásrendi gondolat hazai képviselői köréből kerültek
ki, személy szerint Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm jezsuita páterek, akiknek munkáját
szinte velük egykorú, lelkes világi fiatalok támogatták.

Az eredményes munka érdekében a konkrét helyzet rt\ilis elemzéséből indultak ki.
"Tagadhatatlan, hogy az egyház sokat veszített régi befolyásából a tömegekre, sőt

bizonyos rétegeket - épp a legnagyobbakat, mint a munkásréteget -lényegében elvesztet
te." A munkás- és paraszttömegeket "sem szónoklattal, sem szép írásokkal visszaszerezni
nem lehet" - állapította meg Kerkai Jenő. A szép szónoklatokat csak azok a jámbor
lelkek hallgatják, akiket az egyház .Jevakarni sem tud" magáról.'

A jezsuiták nem akarták egyszerre visszahódítani az egyháznak az összes tőle elsza
kadt rétegeket. Gondosan latolgatták, hogy melyik osztálynál lehet kezdeni a hódító
munkát, "Azt is gondoljuk meg jól - fejtegette Kerkai -, hogy érdemes-e a városi
munkásréteggel elkezdeni a mi nagy szervezőmunkánkat vagy sem? A városi munkásság
már kicsúszott a kezünkből. Mi nem tudunk versenyt ígérni és versenyt harcolni azokkal,
akik a városi munkásságot már kézben tartják."? Az ipari munkásosztály döntő tömegei
a szocialista eszmék hatása alatt álltak, szervezetileg pedig a Szociáldemokrata Pártba
és szakszervezetekbe tömörültek. A keresztényszocialista mozgalom ezen alapjában véve
nem tudott változtatni.

A KALOT szervezőiazt is felismerték, hogy a magyar falu elől elzárult a polgárosodás
útja. Nemcsak a gazdasági fejlődésben rekedt meg, maradt feudális és külterjes, hanem
már-már veszendőbe mentek népi kultúrkincsei is. A "nagy felfedezés" abban rejlett,
hogy át akarták törni azt a falat, amely a magyar falut évtizedek óta elzárta a közélettől.

A KALOT szervezői az agrárifjúság megszervezését csak első, de legfontosabb lépésnek
tekintették az egész parasztság meghódítására. A KALOT elképzelése nem önmagától
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jött létre, hanem benne volt a korban. Az 1930-as évek derekán a nép felé, a falu felé
. fordulás jegyében nagy visszhangot keltettek a falukutatók szociográfiái, amelyek között

katolikus művek is szerepeltek, gondoljunk csak Szabó Zoltán Cifra nyomorúság vagy
Oláh György Hárommillió koldus című könyvére, A népi írók mozgalma, a néprajzkuta
tás (Ortutay Gyula, Bálint Sándor) és szociológia mind-mind hatással volt a KALOT
megszületésére, amely mintegy katolikus válasz volt a felszínre hozott és megdöbbenést
keltő falusi problémákra. .

A magyar falu valóságát ismerő haladó katolikusok világosan látták, hogy fáradozá
suk .egyetlenesetben hozhat eredményt: ha nagy szociális reformok gondolatával lépnek
fel, amelynek tengelyében egy mérsékelt földreform áll. Innen adódott a KALOT szerve
zői számára a legsúlyosabb és később sem feloldható dilemma: a szervezkedés csak akkor
lesz eredményes, ha őszintén magáévá teszi a földreforrnot. Ugyanakkor, mint kimon
dottan katolikus mozgalom, erkölcsileg, politikailag, de még anyagilag is nagyrészt a

---nagybirtokos karetikus trierarchiátólfüggött, amely viszont határozottan ellerrzetr-egy":"
messzebbmenő földreformot.

A KALOT megindulásának színtere az 1930-as évek eleven szellemI életet sugárzó
központja, Szeged volt. Innen indultak a falukutatók, a népi írók és a KALOT is. A
Szegeden székelő csanádi püspök, Glattfelder Gyula -. úgy is mint az AC ügyvezető

elnöke - elsőként karolta fel és vette pártfogásába a falusi fiatalság katolikus megszerve
zésének ügyét. A szervezkedés elindításához a püspöki kar engedélyére volt szűkség, A
püspöki kara falusi legényegyleti szervezkedést 1936-ban elvileg jóváhagyta. Elrendelte
azonban, hogya létesítendő agrárifjúsági legényegyletek a Katolikus Legényegyletek
Országos Szövetségének kötelékében működhetnek csak. A nevezett szövetség 1570/
1936. sz. leiratával1936 őszén saját kötelékében, ügyvezető szervi minőségben, felállítot
ta a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkárságát , röviden a KALOT-ot.
A Belügyminisztériumhoz is benyújtott alapszabály-tervezet 8. §-a szerint "az egylet célja:
nőtlen és nős földműves és földmunkás egyének valláserkölcsi nevelése; nemzeti, szociális
érzésük elmélyítése; földmívelő élethivatás, s a család gondolatának ápolása; szak- és
általános műveltség szolgálata és a nemes szórakozásról való gondoskodás'?

A KALOT ORSZÁGOS MÉRETŰVÉ VÁLÁSA és gyors kibontakozása 1938-ban
kezdődött. Emögött azonban nem az egyházi nagyjavadalmasok hatékonyabb támoga
tása állt, hanem a kormányzati politikában bekövetkezett változás. A buzgó katolikus
pénzügyi szakember, Imrédy Béla 1938. május l4-én vette át a kormány vezetését. Ha
emlékeztetni akarunk ezekre a hónapokra, az olvasónak eszébe ötlik, hogy 1938. május
25-én kezdődött Budapesten a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus, amelynek rendez
vényei az idősebbek szemében a millenniumi ragyogást idézték. A távolabb látók előtt

az impozáns ünnepségsorozat és tömegdemonstrációk, valamint Pacelli bíboros államtit
kár megnyilatkozásai sem tudták elfedni a közelgő viharfelhőket. (Ha más nem, akkor
a német katolikusok kényszerű távolmaradása sokat sejtetett.)

Az eucharisztikus kongresszus hetében, 1938. május 29-én fogadta el az országgyűlés

az I. zsidótörvényt (1938: XV. tc.), amelynek meghozatala - bár a püspökök a felsőház

ban és a kereszténypárti képviselők a képviselőházban komoly kifo~ásokat emeltek 
semmiképpen sem volt összeegyeztethető a keresztény erkölcsi törvennyel. Az akkori
hivatalos egyház mégsem emelte fel ünnepélyes tiltó szavát az Imrédy-féle politika ellen;
a nyílt ellenzéki zászlóbontás máshonnan, baloldalról jött: 1938. június 9.-én a Független
Kisgazdapárt szánta el magát a határozottan ellenzéki politikára.

Ki is volt Imrédy Béla, akit 1945 utan a népbíróság mint háborús és népellenes bűnöst

halalta ítélt? Politikai pályáját és kormányzati működését színvonalas történeti monog
ráfia tárta fel." Ebből az olvasó k is részletesen tájékozódhattak arról, hogy Imrédy
politikai elképzeléseiben mennyire középponti szerepet játszott a katolikus egyház
szociális tanítása, jelesen XI. Pius Quadragesimo anno enciklikája. Itt nem szándékunk
a hivatásrendiség, a korporativizmus gyakorlati megvalósítására tett kísérletek elemzése.
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Kétségtelen, hogy Imrédy a portugál Salazar nyomdokain kívánt haladni (akinek rend
szeréről pl. Mihelics Vid írt könyvet annak idején). Imrédy, a gazdasági szakember, a

, katolikus szociális doktrínában vélte felfedezni az adott társadalom égető szociális
ellentmondásainak gyógyszerét. Az új miniszterelnök reformprogramja alkalmasnak
tűnt arra, hogy levezesse a szociális elégedetlenséget anélkül, hogy a hitlerista módszerek
hez folyamodott volna. Az általa képviselt, sokak szerint "úrinak" mondott fasizmus sok
katolikus jegyet tartalmazott. Olyan konzervatív reformpolitikát ígért, amelyből eredmé
nyes ellentámadás indulhatott ki a nyilasok visszaszoritására.

Imrédy kormányzásának első felében maradéktalanul élvezte a katolikus egyházi
vezetés, a katolikus sajtó (Nemzeti Ujság) támogatását, de még a haladó katolikus
csoportok is - így pl. Katona Jenő a Korunk Szavában (1938. okt. 1.) - mint igaz.
katolikus politikust köszöntötték. (Ugyanígy elismeréssel fogadták a Vatikánban is.)
Imrédy tehát belpolitikailag nem a hitleri típusú diktatúrát akarta megvalósítani, hanem
egy katolikus ihletésű, sok fasiszta vonással tarkított reformprogramot.

Imrédy szándékai katolikus oldalról több új impulzust kaptak. Gondoljunk csak XI.
Pius 1937-es két mérvadó enciklikájára: a nácizmust megbélyegzőMit brennender Sorge
ra és a kommunizmust elítélő Divini Redemptorisra. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a
kormány tekintélyét és népszerűséget tovább emelte az eucharisztikus kongresszus sike
re, a kormány bőkezűsége,a minisztérek aktív részvétele, akkor érthető, hogy az Imrédy
kormány programjának egyik kardinális része a korporációs rendszer megteremtése volt.

A KALOT propagandáját és programját vizsgálva megállapítható, hogy ugyanebből

a forrásból táplálkozott. Nem véletlen tehát az egyházi indíttatású, de spontán tömeg
igényt megfogalmazó KALOT és a hivatalos kormánypolitika találkozása Imrédy mi
nisztere1nökségének első felében.

A Magyar Országos Levéltár miniszterelnökségi iratanyagában, a Társadalompoliti
kai Osztály megmaradt csomói között található egy dosszié, amely a KALOT és a
miniszterelnökség, pontosabban az Imrédy Bila intenciói szerint eljáró Antal István
miniszterelnökségi államtitkár (propaganda-államtitkár) és a KALOT - elsősorban P.
Kerkai Jenő - levélváltásait, tárgyalásaik anyagát, memorandumokat, tervezeteket tar
talmaz. s Ezekből kiviláglik, hogy - legalábbis átmenetileg - Imrédy reformelképzelései
nek szerves részét képezte a KALOT programja, működése és kibontakozása - elsősor

ban a szélsőjobboldali, nyilas mozgalommal szemben.
A KALOT és Imrédy kapcsolatai dokumentálhatóan 1938 májusában már léteztek.

P. Kerkai Jenőés Antal István egy jászberényi gyűlésen tárgyalt a szorosabb együttműkö

désről és átfogó jellegű propaganda-tervezet elkészítéséről.6 Az eucharisztikus kongresz
szus keretében, május 29-én tartotta meg a KALOT nagygyűlését a fővárosban. Erre
Kerkai meghívta a miniszterelnököt is.

A kormány, illetve a társadalompolitikai osztály (Antal) tájékozódni akart a KALOT
ról. Egy aláírás nélküli, 1938. május lO-e és május 29-e között írt beszámolót juttattak
el a miniszterelnökségre "Lendülettel tör céljai felé az Agrárifjúsági Mozgalom" címmel. 7

(A dokumentumot később, a Magyar Kultúra 1938/19. számában Farkas György aláírá
sával publikálták.) A KALOT céljairól, módszereiről és eredményeiről így első kézből

kapunk információt. Bevezetőben a KALOT létrehozásának okait ismerteti:
"A »Három nemzedék és ami utána következik« világosan és félreérthetetlenülleszö

gezi, hogy agrárnépességünk jobb sorsának biztosításáért mindent meg kell tenni, és
mindent félretéve ezt a kérdést kell legelsősorban megoldanunk. Agrárnépességünk majd
3 OOO OOO tagja ma nem tudja betölteni a maga nemzetfenntartó hivatását; mert tulajdon
nélküli földönfutó és irgalmatlan harcot vív a holnap kenyeréért. Akik közé ennyire
betört a legelemibb életszükségletek hiánya, azok nem képesek részt venni a nemzeti
építőmunkában éskatasztrofális helyzetük veszélyezteti a társadalom egészséges törek
véseit. Aki aggódva figyeli a nemzettest e részének vergődését, az tudja, hogya bajok
nem mai keletűek. A háború előtt csak 1903-ban 200 OOO magyar paraszt vándorolt ki
a nyomor miatt (400 OOO galíciai zsidó jött be ugyanezekben az esztendőkben) s veszett
el a magyar sorsközösség számára, mert a vezetők nem ismerték fel a magyar falu
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népének életérdekeit. Ma sem különb a helyzet, mert míg a kisgazdaság 67%-kal fizet
több adót, mint a nagybirtok, míg a nemzeti jövedelem 44%-át 8500 kiváltságos élvezi
és 118500 ember teszi zsebre a nemzeti jövedelem 89,3%-át, tehát a többi nyolc és fél
millió magyarnak osztoznia kell a dúsgazdagok asztaláról lehulló morzsákon, a nemzeti
jövedelem lO%-án, addig nem peszélhetünk arról, hogy Szent István birodalmában
élünk, s hogy ebben a birodalomban érvényesül Szent István osztó igazságának elve!

Egységes és átfogó mozgalomról vagy szervezkedésről - mely a keresztény erkölcsi
alapelvek s a szociális igazságosság erejében homloktérbe állította volna a nép szellemi
és anyagi életnívójának kérdéseit - eddig még nem hallottunk. Ez a népréteg még nem
tudott egységes frontba tömörülni, mert állandóan tömörítették és szervezték, de nem
értük, hanem a legkülönbözőbb politikai pártok előremenetelének biztosítására. Uj
szervezés, új pártok ugyan jöttek, de a nép kívánságai kielégítetlenek maradtak. Így a
probléma lényege még mindig változatlanul a régi: egy olyan szociális életformát kell
szabni agrárnépünk és az ifjúság számára, melyben kifejezetten a keresztény erkölcsi rend
alapján újra megtalálhatja egyrészt a hivatásos földszeretete mellett a tisztességes megél
hetést, másrészt pedig egy egészséges népi kultúra fejlődési lehetőségeit is. Ez az életkeret
pedig adva van a pápai körlevelekben világosan megfogalmazott hivatásrendiségben,
mely államformai keretek között az egyfoglalkozásúaknak alkalma nyílik a saját sorsuk
irányítására.

Ausztria példája mutatja azonban, hogy a felülről kényszerített gazdasági életforma
nem képes a való életbe begyökerezni. . . I

A népből kell tehátkiíndulnia az, új gazdasági és társadalmi rend gondolatának,
melyet, ha megfelelő vezetők irányításával magáévá tesz és megkedvel, van és lehet
reményünk arra, hogy egész tömegében intenzíven kapcsolódik bele a nemzeti építőrnun
kába. Eredményre tehát csak organikus és irányított munka számíthat, mely roppant
nagy feladatot ró a faluvezetők vállaira, hisz majd minden az előkészítés nevelő munká
ján dől el!

Ilyen munkafeladatok elvégzésére vállalkozott az Agrárifjúsági Mozgalom, mely a
Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága irányításával nagy sikerrel
folyik az egész országban. A Mozgalom új gazdasági és társadalmi rendbe akarja
megszervezni a föld népét, és a hivatáson és foglalkozáson alapuló rendiségben akar új
irányt adni nemzetgazdasági és társadalmi életünknek.

Sokan idegesen fogadták a mozgalom megindításának hírét s ez a magatartás abból
a bűntudatból származik, mely fél jelentőséghez juttatni a szervezett mezőgazdasági

munkásokat és kisgazdákat. Márpedig ha valaki arra tör, hogy az agrárnépesség számá
nak és súlyának megfelelő jelentőségre ne jusson, akkor a hivatásrendiség ellensége. Az
bizonyos, hogyahivatásrendiség nem tűr vertikális társadalomszervezetet és nem ismeri
az alárendelést, hanem csak az együttműködést.

Különösképpen egyes politikai körök azok, ahonnét nem jó szemmel nézik a hivatás
rendiség szervezkedését. Erthető is, hisz a hivatásrendiség elválasztja egymástól a politi
kai és gazdasági életet. A hivatásrendi testületek nagyfokú autonómiája mellett a politi
kai parlament szerepe jóval csökkenne, sőt mint a hivatásrendi alapra áttért államok
példája mutatja, teljesen meg is szűnhetik vagy legalábbis összegező egyeztető irányitása
maradna meg. .

A Mozgalom azonban nem ijedt meg az aggodalmaskodóktól. Tények beszélnek arról,
hogy végre oly sok várakozás után elindult az a munka, mely az adott viszonyok között
egyedül jogosított kezébe venni a magyar föld népe jobb sorsának irányítását. A hivatás
rendi szervezkedés alapja a Legényegylet, melynek hivatása maga köré kikristályosítani
a falu átszervezésének munkáját és megkedveltetni a néppel a hivatásrendi társadalmi
struktúrát. Ezekben a hónapokban hatalmas népgyűlések keretében mozgatja meg az
Agrárifjúsági Mozgalom az egész ország népét és a legényegyleti keretet kiszélesítő

hatásos tevékenységet fejt ki a Magyar rendi Népmozgalom megerősítésére. Nyolc-tíz
községjön össze egy-egy ilyen demonstrációra ezekben a hónapokban és a megmozgatott
százezres tömegek hangulata a teljes sikerre enged következtetni. A népi erők érvényesü-
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lése pedig ma világjelenség. A nép veszi át mind több és több helyen a hatalom jelvényét
és rohan el vele, mint valami stafétabottal, egy nemzetibb jövő irányába. »Ha agrárné
pességünk felemelése sikerül, újra életerős nemzetté lehetünk.« Szekfű Gyulának ez a
nagy jelentőségű, történetszemléleten alapuló megállapítása vitte dr. Farkas Györgyöt és
Ugrin Józsefet két évvel ezelőtt P. Kerkai Jenő jézustársasági atyához, aki már régen,
foglalkozott azzal a gondolattal, hogya földmíves és földmunkás ifjúságot megszervezi
a Quadragesimo anno ajánlotta gazdasági és társadalmi rend gondolatának kiépítésére.
Feltették életüket erre a munkára és rögtön hozzá is fogtak a munkához, mely nem
szűkölködöttmegpróbáltatásokban és nélkülözésekben akkor sem és most sem. A nagy
jelentőségű gondolatot megértette a Szeged és környéke ifjúsága s a Páter munkatársai
köré egyre több gazdaifjú gyűlt tanulni vágyó lélekkel. , ,

1937 augusztusában neves egyházi és világi vezetők kongresszust tartanak Szegeden,
megvitatják a mozgalmi célkitűzéseket és magukévá tévén az eszmét - állást foglalnak
mindazon kérdésekben, melyeket a további szervezkedésben érinteni és megoldani kell,
s elhatározták, hogy minden erővel segítik ezt a nagy jövőjű ifjúsági megmozdulást...

A püspöki kar és az A. C., valamint a Legényegyletek Országos Elnöke indítványára
a szegedi központot Országos Titkársággá minősítették és önálló hatáskörrel ruházták
fel. .." Atájékoztató ezután ismertette a KALOT-tanfolyamok működését,a sajtó útján
folytatott propagandát. Végül jelezte, hogya szervezkedést a városokban is megkezdték.

"P. Kerkai atya irányításával még egy nagy jelentőségű munka is folyik a titkárság
keretén belül: a városi munkásság hivatásrendi megszervezése. A krisztusi és nemzeti
alapon elindított szervezkedésnek Szegeden már mintegy 1000 munkás,tagja van, akik
vallják, hogy csak három tényező képes megoldani a szociális problémákat: az egyház,
a hatóság és a szervezetr nép. A hivatásszervezet kettős célt tűzött maga elé: érdekvéde
lem (munkaidő, munkabér stb. rendezése) és érdekszolgálat (szakműveltség növelése,
tanfolyamok rendezése). A nyolc szegedi legényegylet első ízben rendezett Szegeden ipari
továbbképző tanfolyamokat és sikeresen szállt szembe a szoc, demo gáncsoskodásokkal
is. Március 14-én maga Bornemissza Géza iparügyi miniszter is megjelent az esemény
számba ment gyűlésükönés elismeréssel nyilatkozott a hivatásrendiség előkészítésekörül
kifejtett munkájukról.

A két munka - a városi és a falusi ifjúság hivatásrendi megszervezése - maradéktalanul
kiegészíti egymást és amint a tények mutatják, eredménnyel ebben a pillanatban egyedül
jogosítottan veheti fel a küzdelmet a különböző foglalkozású népi rétegek érdekvédelmé
nek biztosítására. A szociális igazságosságnak soha Magyarországon még nem volt ilyen
-erős és határozott hangja, mint amit ez a két szervezet képvisel. Aki ezeknél többet ígér
és aki ezeknél az agrár- és munkásifjaknál több hazafiságot követel, az vagy csal, vagy
hazudik.

Súlyt és tekintélyt ad a Mozgalomnak Glattfelder Gyula megyés püspök pártfogása,
aki az agrárifjúsági vezetők számára írott és a fél esztendő alatt harmadik kiadásban
megjelenőVezérkönyv előszavábana következőket írja a Mozgalomról: »Sokan járnak
ma különböző színű lepelbe burkolózva a falun és kínálják különböző csomagolásban
tudományukat, melyről azonban csakhamar kitűnik, hogyaszfalton, kávéházban, vagy
legjobb esetben előre elgondolt elméletet erőltető szerkesztőségekbenmegszületett falu
boldogító csodaszer. Pedig nincs nagy különbség: marxista ideológusok és népámítók,
vagy pedig magukat nemzeti írónak és agitátoroknak nevező fantaszták tévesztik meg
a népet a tények és lehetőségek felől. Akik nem szájjal, hanem lélekkel állanak a nép
szolgálatában s szóval, cikkel vagy könyvvel nem feltűnésre pályáznak, hanem küldetést
éreznek lelkükben, azok a falukutatás hivatott mesterei, mert apostolai.«

Ezek a szavak elismerik a Mozgalom 'munkáját, melynek vezetői tisztában vannak
vele, milyen felelősséget vettek magukra, amikor »Krisztus királlyal győzni fogunk«
jelszóval indultak a küzdelembe."

Ezek után, 1938. június l-i dátummal, Szegedről keltezve a KALOT vezetői elkészítet
ték a kormány számára mozgalmuk propagandatervét is, részletes költségvetés kíséreté
ben. Kerkai még Szegedről, június l-én jelezte Antal államtitkárnak, hogy az írásos
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javaslatok személyes megbeszélésére Budapestre utazik. 8 Az audienciára sor került. de
erről írásos feljegyzést nem találtunk. Az alábbiakban szó szerint közöljük a KALOT
propagandatervét, amely valóban imponáló alaposságról tanúskodik. 9

NÉPMOZGALMUNK PROPAGANDATERVE

I, A modern népi propaganda jelentősége a szélsőségek elleni harcban.
- Napjainkban a propagandák harcát éljük. A szélsőbal- s a szélsőjobboldal közismerten

nagyarányú propagandával dolgozik. Eszközei modernek, harcmodora kíméletlen. célja
bevallottan a hatalomra törés. elsősorban a magyar fiatalság riadóztatásával.

Számunkra létérdek e két szélsőség zárótüzében egy hasonlóan modern eszközökkel
dolgozó és gyors munkatempójú népi propagandaakció megindítása. Azonban jól bevált
külföldi, olasz és német példák igazolják, hogy csak olyan propagandamunka számolhat
a biztos győzelem esélyével, amely alulról felfelé kiindulva hozza mozgásba a nép széles
rétegeit. Ezt hirdeti a »Mein Kampf« dübörgő iramú propagandamenetrendje is.

így a magyar talajon tervezett propagandaakció népmozgató .erejének előfeltétele:
eszközeiben új, módszerében fasiszta szellemű, forradalmi tempójú propagandamunka,
élesen igazodva a sajátos magyar viszonyokhoz. Lényege, gyújtóanyaga viszont a keresz
tény szociális igazságok és a nemzeti eszmék fegyvertárából kerüljön ki. Az ifjúságra
pedig mint a jelen vállalkozó szellemére s a jövő állampolgárságára feltétlenül támasz
kodjék. Igy végső célja e propagandaharcnak, hogy a zavaros, ködös szélsőségek munká
ja ellen a nagy tömegek elé állítja a kormányelnöki programot, mint a magyar hazának
s a krisztusi világnézetnek egyetlen mentőeszközét.

Il. A népi propagandafe/adatai. E népi propaganda előtt nagyarányú feladatok bonta
koznak ki.
l. Döntő jelentőségű mindenekelőtt a legszélesebb néprétegek megmozdítása. Ez irány
ban biztos nyereséget jelent országszerte gyújtó szellemű tömegmanifesztációk rendezése.
mindenütt kihasználva népünk szociális és nacionalista lelki feszültségét. E propaganda
népgyűlések az országnak mintegy ötven alkalmas központi fekvésű helyén kerülnének
megrendezésre. Tekintve a jelen Szent István évet, »Szentistváni Seregszemle« címen, a
következő években pedig más elnevezésekkel. Mintegy húszkilométeres körzetben a
legényifjúság propagandamunkája mozgósítaná az Alföldön 10-15 falu, tanyaközpont.
Dunántúlon pedig 20-25 falu népét. E propaganda-népgyülések parázs hangulata. röp-

. iratok, plakátok, zászlóerdők, szavalókórusok tömegszuggesztív ereje pillanatok alatt
megrendítené népünk lelkében a szélsőségek iránti bizalmat.

2. Paraszt-agitátorokat az élre! A propagandaakció igazában akkor tör előre diadal
masan a maga útján, ha annak munkásai a nép közül kerülnek ki. így elengedhetetlen
feltétel agitátorképző tanfolyamok beállítása népi ifjúságunk rátermett, értelmes tagjai
számára. A téli hónapok alatt, novembertőlmárciusig, országszerte, ugyancsak mintegy
50 kilométeres körzetben könnyen megközelíthető helyen kb. 50 tanfolyam útján nem
kevesebb mint '3000 új agitátort képezhetnénk ki. Ez esetben egy-egy tanfolyamra mint
egy 60 főnyi hallgatóság esnék, mely létszám mellett még biztosítható a résztvevők

alapos, individuális megdolgozása. A tanfolyam anyagát a valláserkölcsi igazságok
alapvetése mellett a szervezkedés módszereinek (a kommunistáktól eltanult sejtmódszer
nek) s a faluvezetés gyakorlati kérdéseinek részletes ismertetése adja.

3. Papok, tanítók s más értelmiségi vezetők együttműködése biztos siker! Járható út
e téren: több tankerület, illetőleg esperesi kerület számára 1-2-3 napos vezetői tanfolya
mok, értekezletek, kongresszusok rendezése. E megbeszélések az egységes országos
propaganda irányítása, a szervezkedés és a vezetés szempontjából nélkülözhetetlenek.

De e népi propagandamunkának el kell érnie előadássorozatok, nyomtatványok
segítségével a szemináriumok, tanítóképzők legfelsőbb osztályait is, ahonnan maholnap
a nép hivatásos vezetői kerülnek ki. Oriási nyereség, ha az állás nélküli fiatal tanító
papjával együtt a semmittevés helyett népmentő munkára vállalkozik.
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4. S ugyancsak döntő propagatív erőt képvisel az értelmiségi (városi) és a népi ifjúság
találkozása. A városi intelligens ifjúság köréből szervezett és kiképzett e1őadói gárda
saját városuk 40-50 kilométeres körzetébe eső falvakban, vasár- és ünnepnapon megfele
lő irányítás mellett előadássorozatokat tart s így biztosítja az intellektüel és a népi
fiatalság közös célú együttműködését.

Ugyancsak propagatív tényezővolna az egyetemi hallgatók munkatáborainak felkere
sése a mozgalmat ismertető előadásokkal.

5. Olcsó és népies nyelvű sajtóapparátust a propagandaharc tűzvonalábal Elsősorban

népi ifjúságunk és felnőtt hozzátartozóinak érdeklődését, lelkesedését kell állandóan
felszínen tartania a filléres lapszerkesztésnek. A lap legalább havonként, de lehetőleg

kéthetenként százezres példányszámban pergőtűzszerűen szórja a propaganda gyújtó
szikráit. Viszont a vezetők (papok, tanítók stb.) kezébe havonta olyan lap kerüljön, mely
számukra egyúttal bőséges anyagtárat is jelent a propaganda, a szervezés munkálataira
nézve. '

De egyáltalán a kiadványok ezres tömege, plakátok, röpiratok, propaganda levelező

lapok, feliratok, zászlók stb. raktáron állandó riadókészültségben várják a nép között
való terjesztést. .

S számottevő propagatív eszközt jelentene az említetteken kívül egy hetenként megjele
nő nemzetpolitikai lap megindítása is, megbízható, harcias felkészültségű szerkesztő

gárdával. E lap célja volna: az egyházi, világi és a népből kinövő vezetőknek állandó
propaganda eligazítást adni világnézeti, szociális, mezőgazdasági és politikai események
kel kapcsolatosan, szakkérdéseket ismertetni azzal a fő szemponttal, hogy maguk a
vezetők tisztult eszmékkel álljanak a tömeg elé akkor, amikor azt irányítani akarják.
(Lásd a részletes elgondolás és költségvetés l. sz. mellékletét.)

6. E nagyszabású propagandamunka sikerét csak állandó szerv (titkárság) biztosíthat
ja; figyelemmel az országos méretű akcióra, e szervnek legalább 10 intelligens és két agrár
ifjú munkaerejére van szüksége. A titkárság az általános propaganda mellett a nagyobb
s biztosabb kenyér propagandáját is műsorra veszi külön munkaerők beállításával.
Feltérképezi a falvak termelését és anyagszükségletét; hódít a szövetkezés gondolatának;
a kisűzemi feldolgozás kezdeményezésével pedig ráállítja népünket a mezőgazdasági

iparosodás munkájára.
7. E propagandamunkában a rádió is elsőrangú szerepet tölthet be, elsősorban na

gyobb arányú manifesztációnkról adott helyszíni közvetítésekkel. Rádióközvetítés révén
felhívhatnánk a közvélemény figyeImét a népi tehetségekre, hagyományokra, szokások
ra, másrészt a rádiószerepeltetés emelné népünk nemes önérzetét is. Ugyancsak nagysze
rű propagandaszolgálatot tennének a legalább havonként tartandó előadások is.

8. A propaganda tömegnyerőeszközét jelentené az is, ha a népi kultúrélettel kapcsola
tos zene- és vigalmi díjak rendeleti úton méltányos átalányösszegben nyernének megálla
pítást. E költségrnentesítés évenként néhányszor összehozná a közönséget s ez alkalom-'
mal kötelességszerűen adhatnánk propagandaanyagot.

Mindennél hatásosabb volna az, ha a titkárság propagandamunkájában arra hivat
kozhatnék, hogy mintegy 10OOO agrárproletár pár száz négyszögöles telekhez való
hozzásegítése nyert megoldást kormányrendeleti úton. Ugyancsak elsőrangú propagan
da volna értelmiségi ifjúságunk előtt az álláshalmozás rendeleti likvidálása.

III. Agrárifjúsági Mozgalom az országos propaganda szolgálatában. A tervezett propa
gandamunkával már harmadik éve mozgósítja az egész országot az Agrárifjúsági Mozga
lom. Legényegyletei útján egymás után állítja be a falvak fiatalságát és felnőtt tagjait a
szellemi és anyagi érdekekért küzdők sorába. A Mozgalom célja, módszere, eszközei,
újszerűségüknél fogva ma már országos fogalom.

Az eredmények pedig a mozgalom munkájának szükségességét igazolják.
L Két év leforgása alatt 44 agitátorképző tanfolyamon - 2000 legény nyert kiképzést

és vette kezébe a falvak szellemi és anyagi érdekvédelmének irányítását. Agitátormunká
juk eredménye: 1500 községben közel 100OOO tag kűzd a Mozgalom sodrában.
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S a tél folyamán, novembertől márciusig 50 tanfolyam lebonyolítása s újabb 3000
agitátor frontravetése biztosra vehető, annál is inkább, mert e tanfolyamok nagy része
a Titkárság részéről az időpont és a meghatározott hely szempontjából már befejezett
tény. .

2. A Mozgalom ifjúsági szervezetei útján »Szentistváni Seregszemle« címen eddig 10
esetben rendezett tüzes hangú propaganda népgyűlést, s még mintegy 40 Seregszemle
időpontja és helye ván a nyár és az ősz folyamára kitűzve. A rendezési praxist,
technikai utasításokat, a propagandagyűlés egész anyagát a Titkárság állította össze és
bocsátotta a vidéki szervek rendelkezésére. (Lásd a 2. sz. mellékletet.)

3. A Mozgalom mintegy 30 különböző helyén az országnak tartott egy-egy napos
vezetői értekezletet papok, tanítók s más értelmiségi vezetők számára, műsoron a szelle
mi és anyagi népi szervezkedés gyakorlati kérdéseivel. Tapasztalat igazolja, hogy az
értekezletek propagandamunkája révén 1500 új munkást nyert a Mozgalom.

4. Számottevő a Mozgalom sajtópropagandája is. »Dolgozó Fiatalság« című filléres
lapjában havonta 25-30000 példányban szórja szét szikrázó világnézeti és szociális
eszméit még a legeldugottabb faluba is. Bátor kiállása és szókimondása miatt az agrárif
júság benne látja igazi bajtársát. Havi százezres propaganda példányszám esetén agrár
népünk közvéleménye teljesen a mienk volna.

»Forrás« című anyagtárunk ezres havi példányszámban a vezetők számára ad eligazí
t;íst a propaganda, a szervezés, a vezetés gyakorlati kérdéseiben, A vezetők egységes
munkájára nézve nélkülözhetetlen orgánum. Pár ezres példányszámra való felemelése
ugyancsak jelentős propaganda tényező volna.

Több száz oldalas terjedelemben »Vezérkönyv« foglalja össze a Mozgalom célját,
propagandaeszközeit. Rövid félév alatt három kiadást ért el.

Ezenkívül gyújtó szövegű kiadványok, röpiratok, plakátok, propaganda levelezőla

pok ezreivel állandóan magasfeszültségben tartja a Mozgalom az agrárifjúság lelkét. (L.
3. sz. mellékletet!)

5. E propagandaakcióval kapcsolatosan a Mozgalom vallja, hogy katolikus alapon
~ áll, mert egységes, zárt világnézet nélkül átütő erejű propagandamunkát végezni nem

lehet. Ugyanígy a protestánsok számára is nyitva állnak a zárt világnézeti szempontok.
Azonban politika, kultúra, szociális szemlélet, rendj gondolat csak egy van: magyar, s
ebben a közös munka lehetőségefennáll minden keresztény felekezet számára. A Mozga
lom készségesen működik együtt minden hasonló célú protestáns kezdeményezéssel,
amint ezt a legutóbbi szegedi nagygyűlésünk igazolja.

6. S végül a mozgalom különősjelentőséget tulajdonít annak az elgondolásnak, hogy
e propagandaakció társadalmi úton valósuljon meg. A kormányhatalom nagy tekintélyé
vel fedezett s társadalmi útra terelt propagandamunka teljes megértésre, s hitelre talál
a néptömegek előtt, még ha politikai szempontoktól tétetik függővé, a várható igazi siker

. kockázatos.

IV. A propagandaterv költségvetés,e. A költségvetés fő tételeit: l. a Titkárság fölállításá
val, 2. propagandával, 3. a sajtóval kapcsolatos kiadások alkotják.

Részletes tételeket amellékelt 4. sz. költségvetési tervezet adja.

V. E körvonalazott propagandaakcióval a Mozgalom a kormányhatalom megértő

támogatásával a magyar falvak társadalomszervező munkájára vállalkozik s ezáltal
nemzetünk legszélesebb és legmagyarabb néprétegét kívánja felerősíteni erkölcsileg és
anyagilag egyaránt. S mert igazi népvédő és népmentő vállalkozásról van szó, az akció
minden anyagi támogatásra érdemes. S d 1938 ... l"zege . Jumus .
A tervezetben jelzett mellékletek közlésére - terjedelmi okok miatt - itt nincs módunk.
Az 1. sz. melléklet!? a hetilapalapítási tervet tartalmazza. Ennek lényege, hogya kor
mánytól a lapalapításra egyszeri 15 OOO pengőt, majd fenntartására évi 60 OOO pengőt

kérnek. (Már itt megjegyezhetjük, hogy ezt az összeget a kormány nem adta meg, és új
lapalapításra nem is került sor.)
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A 2. és 3. sz. alatt a tervezethez a KALOT nagyszámú, nyomtatott vagy stencilezett
propagandaanyagait mellékelték. Ezek a pépi kultúra, a nemzeti eszme és a keresztény
valláserkölcs hármas szempontját igyekeztek érvényesíteni.

A tervezet 4. melléklete a mozgalom "költségvetési tervét" tartalmazza. A fővárosba

költöző KALOT 5 szobás hivatali helyiséget igényelt, ennek fenntartása évi 5320 pengő.

A Titkárság létszámát 13 főre emelik, ebből 10 főmunkaerő (titkárok, szervezők); 2
segédmunkaerő és l altiszt. Munkabérük összesen évi 22080 pengőt tesz ki. A propagan
dakiadásokat (sajtó; nyomtatványok, posta) a költségvetés évi 19200 pengőben jelölte
meg. Végül a különféle tanfolyamok költségei 15 OOO pengőre rúgtak. Ez összesen 61600
pengő. A KALOT külőnböző forrásokból 15 OOO pengő t tudott volna fedezni, a többit
a miniszterelnökségtől kérte. Kerkaiék ezen felül 10-15 db vasúti szabadjegyet, két
Balilla-autót és egy hangszórós autót igényeltek a szervező munkához. l l

A beérkezett anyagok alapján a miniszterelnökség társadalompolitikai osztálya Imré
dy számára tömören összefoglalta a KALOT állását, ismertette konkrét terveit és döntést
kért az anyagi támogatásról. A miniszteri titkár feljegyzése a következőket tartalmaz
ta: l 2

,,1936 folyamán dr. Farkas György és Ugrin József felkeresték P. Kerkai Jenő jezsuita
szerzetest és támogatását kérték a Szeged környéki agrárifjúság megszervezésére. Mint
egy 40 földműves ifjú jött össze az első lelkigyakorlatos vezetőképző tanfolyamra,
amelyet sűrű egymásutánban követtek az egyletszervezés és egyletvezetés köréből tartott
további tanfolyamok, és már az első évben 74 község és tanyaközpont területéről 427
agrárifjú nyert vezetői kiképzést. Az egyes falukban Katholikus Agrárifjúsági Legény
egyleteket szerveztek, amelyek részére az Actio Catholica és a legényegyletek országos
központja hozzájárulásával Szegeden a következő évben már országos titkárságot (KA
LOT) szerveztek, élén P. Kerkaival.

A legényegyletek keretében a pápai enciklikák alapján a hivatásrendi törekvéseket
hangoztatták a vezetők. Az önképzőköri jellegű munkásságon kívül mozgalmi lapot
adtak ki »Dolgozó Fiatalság« címmel, amelyet a legények »Döfic-nek kereszteltek el, 
S amely lap jelenleg kb. 25 OOO példányban jelenik meg. A vezetők részére kb. 1000
példányban »Forrás« címmel adnak ki, ugyancsak évi 10 példányban megjelenő röpirat
szerű lapot.

A két év leforgása alatt 44 agitátorképző tanfolyamon több mint 2000 legény nyert
kiképzést, és munkájuk eredményeképpen állítólag 1500 községben közel 100 OOO tagot
szerveztek már be. :

Mintegy 10 vidéki nagyobb népgyűlés után május 29-én rendeztek »seregszemlét« az
Eucharisztikus Kongresszus alkalmából az iparcsarnokban, kb. 20 OOO résztvevővel.

A Szegeden székelő országos titkárságban hat fiatal jogász és három irodai munkaerő
végzi az irányítást, amelyre jellemző, hogy 1937-ben 10000, 1938-ban május W-ig pedig
8307 levelet intéztek el. A titkárság havi költségvetése 4-5000 pengő körül mozog, amely
összeg adományokból tevődik legnagyobbrészt össze (így pl. júniusban az egri érsek
adott 4000 pengőt). Az M. E. részéről f. évi július hó 2-án segélyként kiutalt 5000 pengő

tehát csak egy hónap zavartalan ügyvitelét biztosítja.
P. Kerkai kétirányú tervezetet nyújtott be Antal államtitkár úr őméltósága felszólítá

sára, egyrészt kérve a milliós agrárrétegek beszervezése érdekében az országos titkárság
Budapestre való felhelyezésével kapcsolatosan olyan keretek biztosítását, amelyben 13
munkaerővel, 5 szobás lakásban a »Dolgozó Fiatalság« havi 100 OOO és a »Forrásc-nak
havi 2000 példányszámra való felemelésével és 50 agitátorképző tanfolyamon 3000 új
agrárvezetőnek kiképzésével, a mozgalom hullámaival az egész országot eláraszthassa.
Ezekhez a szervezeti keretekhez évi 61 600 pengő költségvetési keret biztosítása volna
szükséges, amelyre jelenleg 15OOO P>áll rendelkezésre. P..Kerkai kéri, hogy a különböze
tet, tehát 46 600 pengőt, valamint legalább 10-15 vasúti szabadjegyet és két Balilla-autót,'
valamint egy hangszórós autót bocsásson az M. E. rendelkezésére.

Másrészt javasolja egy új agrárhetilapnak a titkárságon keresztül való kiadását, kb.
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20 OOO példányszámban, a mozgalom eszméinek eredményes terjeszthetése céljából. Eh
hez kér egyszer s mindenkorra IS OOO P alapítási költséget és évi 60 OOO P támogatást.

Annak elismerése rnellett, hogy a társadalmi öntevékenység útján megindult mozga
lom eddig kétségtelenül szép eredményeket ért el, - a fentebb előadottak alapján össze
gezve a mozgalom vezetősége részéről előterjesztett kéréseket, amik összevéve - az
autókkal együtt - az első évben 146600 P-t tesznek ki, a további támogatás ügyében
előadó tisztelettel felsőbb döntést kér.

Budapest, 1938. július 6."

A kereken mintegy évi 150 OOO pengőre rúgó költségkihatás érzékelteti a KALOT
vezetőinek nagyszabású terveit. A jezsuita páterek azonban arányt tévesztettek, és nem
ismerték Imrédy Béla tényleges lehetőségeit. Az állami költségvetésből ekkora összegű

rendszeres támogatást nem juttathatott egyházi felügyelet alatt álló szervezetnek. Imrédy
bár helyeselte, sőt bátorította a KALOT terveit, annak anyagi fenntartását nem vállal
hatta át. Igy közbülső megoldás született: a kormány ad hoc jelleggel, de nem túl
látványos összegekkel sietett a KALOT segítségére. Mint a dokumentumból kitűnik, az
első "segély" 5000 pengő volt.

Kerkai azonban a miniszterelnökségen türelmetlenül sürgette a döntést, a tervezet
qgyébep. 1938. július 6-i levelében leszögezte: "Ismétlem, hogya tervet a Miniszterelnök
Ur és Őméltósága (ti. Antal államtitkár - G. J.) kifejezett óhajára állítottam össze és
terjesztettem fel: Célunk pedig egyáltalán nem az volt, hogy néhány ezer P-s támogatást
járjunk ki a mozgalom számára, hanem az, hogy az ország legszélesebb társadalmi
rétegében elvégezzük a már kipróbált módszerekkel azt a mélyreható modern propagan
damunkát a helyes szociális közvélemény kialakítására, amely munkát a kormány politi
kai alapon csak tetemesen drágább költséggel és a nép politikai propaganda iránti
bizalmatlansága miatt jelentősen kisebb eredménnyel tudna csak elvégezni." Kerkai
tiltakozott az ellen, hogy egy lapra helyezzék őket a "politikai alamizsna-kéregetőkkel".
De továbbra is bízott Imrédy ígéreteiben: "Magam részéről úgy vélem - írta -, hogy v.
Imrédy miniszterelnök úrban küldetéses embert kaptunk, azért sürgetem a terv mielőbbi

végrehajtását, mert minden hét hónapokat jelent. Vagy pedig negatív döntést kérek, s
akkor csalfa reménnyel nem ámítom a munkatársakat. .." 13

KERKAI JENŐT 1938. JÚLIUS 8-ÁN FOGADTÁK a miniszterelnökségen. A megbe
szélésről csak szűkszavú megjegyzések tanúskodnak a páter előbbi levelének hátlapján.
Ezekből is látszik, hogy a kormány elsődlegesena nyilas mozgalom falusi visszaszorítása
érdekében foglalkozott a KALOT-tal. Megállapították, hogy bár a nyilas mozgalom
hanyatlik, továbbra is nagy fanatizmussal dolgoznak lmrédy és a kormány ellen. A
miniszteri titkár feljegyezte Kerkai véleményét: " ...a nyilas mozgalmat politikai ellen
propagandávallehengerelni nem lehet; csak társadalmi úton, politikusok háttérben kell
maradjanak!">' Ami a KALOT anyagi és erkölcsi támogatását illeti, a kormánytisztvise
lő havi 2000 pengő pénzbeli segélyt, a Dolgozó Fiatalság és a Forrás lapengedélyeinek
megadását, illetve a KALOT rendezvényein felelős politikusok részvételét helyezte kilá
tásba.

A KALOT vezetői továbbra sem mondtak le nagyarányú terveik megvalósításáról.
Kerkaijúlius 12-én ismét sürgette a végleges döntést az anyagi támogatásról és a tervezet
sorsáról. Ismét csak a KALOT nyilasok elleni harci készségét hangoztatta: "Nyilas
ütésselcsak rontunk a helyzeten; a pozitív munka menthet csak meg bennünk a nemzetet
és egyházat árokba döntő szélsőjobboldali elemektől. Mi ugrásra készen állunk a
starton cca. húszan. Mindazt hirdetjük, ami a nyitasoknál okos dolog; s ugyanazzal a
szent fanatizmussal. "15 Mindez ekkor még beleillett Imrédy konzervatív-szociális re-
formpolitikájába. .

Az egyre szűkszavúbbá váló dokumentumokból úgy tűnik, hogy lmrédy nem tudta
elfogadtatni a kormánnyal a KALOT nagyarányú tervezetének felkarolását és anyagi
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támogatását. Kerkai 1938. augusztus 8-án kelt leveléből kitűnik, hogy még mindig nem
szűletett döntés. Ezzel szemben Imrédy a miniszterelnökség költségvetésének terhére
10 OOO pengőt utaltatott ki a KALOT budapesti székházának megvásárlásához.!" .
. Ha az Imrédy-kormállY nem is teljesíthette a KALOT tJiméretezett igényeit, a rendel

kezésére álló más eszközökkel mégis igyekezett ezt előmozdítani. A KALOT szervezeti
fejlődésének lezárulását az országos szervezet alapszabályainak jóváhagyása jelentette:
a belügyminiszter 1938 októberében láttamozta a mozgalom egységes alapszabályát. Ez
a jogi aktus több volt a legalizálásnál. Az alapszabályok jóváhagyása ugyanis azt
jelentette, hogy az agrárifjúsági mozgalom önállósult, kilépett a Katolikus Legényegyle
tek Országos Szövetségéből, és nem tartozott az Actio Catholica kötelékébe sem. A
KALOT szervezetileg önálló, független mozgalom lett, egységes alapszabályokkal és
ügyvitellel. A jogi állásnak megfelelően,megváltoztatták a szervezet budapesti központ
jának nevét is: Katolikus AgrárifJúsági Legényegyletek Országos Testületére.

A KALOT és a püspöki kar között a bizalmas viszony kialakulását zavarta, hogy az
agrárifjúsági mozgalom magáévá tette a mérsékelt földreform gondolatát. Bár az e körül
kialakult ellentétek szerintünk nem voltak olyan antagonisztikusak, ahogy azt a KALOT
egyes vezetői (pl. Nagy Töhötöm) főleg 1945 után igyekeztek hangsúlyozni, de kétségkí
vül fennálltak. A KALOT szerint a katolicizmus és általában a polgári társadalom
érdeke a kismagántulajdonos parasztság megerősítése, mert a tulajdonnal rendelkező

paraszt képezi a legerősebb gátat a forradalom, a szocializmus ellen, és így a legbiztosabb
támasza az egyháznak is. Ezt a már 1919-ben megfogalmazott ellenforradalmi tételt az
1930-as évek újra előtérbe állították, de más aspektusból. A keresztény nemzeti Magyar
ország ugyanis semmit sem törődött ezzel a parasztsággal, sőt meggyorsult e réteg
tönkremenése, proletarizálódása. Igy nem lehetett a rendszer bázisa, hanem a baloldali,
demokratikus irányzatok, vagy - amennyiben ezt a hatalom megakadályozta - torz
formában a szélsőjobboldali mozgalmak hódítottak tért. A megoldást keresők közül a
KALOT részben a népi írók által kiérlelt Kertmagyarország gondolatát tette magáévá.
Népfőiskoláin ezt népszerűsítette a parasztfiatalok előtt. Megvalósításához intenzív,
belterjes gazdálkodásra oktatta tagjait.

A KALOT 1938-ban még nem vonta le a falu problémáinak felismeréséből azt a
politikai konzekvenciát, amit a népi írók jelentős része: a rendszerrel szembeforduló,
.demokratikus és szociális politika elfogadását. Ha átmenetileg is, de 1938-ban inkább
az Imrédy-féle szociális demagógia hatása alá került.

lmrédy Béla politikai irányvonala az 1938. nyár végi németországi látogatás után
változott meg és vett fordulatot egy totális fasiszta diktatúra irányába. Ennek első

nyilvános jele a miniszterelnök 1938. szeptember 4-i kaposvári beszéde volt. Az itteni
"gazdagyűlésen"radikális szociális politika megkezdését jelentette be. Imrédy "forradal
mi jelentőségű változásokról" (gazdavédelemről,családvédelemről,a nagytőke korláto
zásáról, birtokpolitikai tervekről), új "csodás forradalomról" szónokolt.

Miben állt Imrédy fordulatának lényege? Imrédy szociális és egyéb reformjait - amiket
eddig is hirdetett és a KALOT sürgetett - már nem a konzervatív ellenforradalmi politika
talaján (vagy ha úgy tetszik, a keresztény erkölcsi elvek figyelembevételével) akarta
megvalósítani, hanem a nácik sikerein felbuzdulva az adott rendszer egész struktúrájá
nak átformálásával, egy náci típusú diktatúra megteremtésével.!" A kaposvári beszéd
után világossá vált, hogy katolikus mozgalom nem azonosulhat lmrédyvel. A radikálisan
demagóg programra nemcsak a konzervatív uralkodó osztály, a nagytőkések és nagybir
tokosok reagáltak elutasítóan, hanem még a püspöki kar is elítélte azt 1938. őszi
konferenciáján.

Mind az egyre nyilvánvalóbb elvi-ideológiai differenciák, mind a hivatalos egyházi
vezetés álláspontja a KALOT és Imrédy útjainak elválásához vezetett. l 939-ben Imrédy
belebukott diktatúrás kísérletébe. A nyilasokat a hatalom - a Teleki-kormány - törte le,
szabad teret nyitva a KALOT gyors falusi térhódításának és új orientálódásának is.
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kozn ak a könyv lapjain mindnyájunk Atyjához . K
Jóllehet a köny v főként azokhoz a fiatalokhoz
szól, akik már megtették az első lépéseke t Kr isz- O"
tus felé, mégis éppen az álta luk megfogalm azott
imádságoka t hiányolju k. Kevés a hálaad ó és
dicsérő ima , ám anná l több a kéretlen ta nács - N
adás .

Szerenesés megold ásnak tartjuk, hogy a kötet y
közepén foglal helyet a minden imá dság köz
pontja: a szentmise és komment árja. Ugyan ak -
ko r ügyetlennek és fölöslegesnek találjuk az utá- V
na következő név- és tár gymutat ót. A kön yv
használh at óságát megkönnyített e volna , ha a J
h árojnfélc betűtípus élesen elkülöníte né az
imádság, az elmélkedés és a magyar ázat szavait. E

Az eddigi sz űk imak önyv-kinalathoz képest a
Beszélgetés a M esterrel jelentős kiad ványnak L
mín ösül. Várj uk az újabb köt eteket , akár egy •
nagy imádkozó egyéniség lelki portréjának fel- Z
vázolásáv a l. aká r a testvéregyházak ima élet é-
b ől . ( Szent Istváll Társulat , 1982 ) Ö

Het ényi Varga Károly: BESZÉLG ET ÉS A
MESTERREL. A Szent István Társulat gon
dozásáb an nap világot láto tt könyv a tiz évvel
ezelőtt Újvidéke n már ugyan ezzel a eimmel.
megjelent kötet bővített , átdo lgozott kiadása.
Az azó ta elhunyt Fern and Lelott e jezsuita atya
újszerű, megkap ó stílusú ima könyvet állított
össze tíz esztendővel a II . vatikáni zsina t elő tt

elsősorban fiatalok számá ra . Hetényi Varga Ká
roly ennek mintájár a szerkesztette meg a mo
dern imád ságo s kön yvet az egyház lelki kincses 
tárából.

Nin cs olyan imak önyv, amely mindenki ízlé
sének, igényének tökéletesen megfelelne. Heté
nyi Varga munkája sem nyerh eti el mind enk i
tetszését. Kétségtelen eré nye, hogy inkább el
mélkedéseket, lelki indí tta tásoka t nyújt, mint
kész imákat. Rábízza az olvasóra, hogy egy-egy
gondo lat, érzés tovább folytatódjék ben ne, hogy
a leírt szó élő beszédd é, vagy éppenséggel termé
keny csö nddé alakuljon át. Nagy szentek, névte 
lenek, ir ók, m ű v é szek , teológuso k egyűt t imád-
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Meggyesi Sándor

AZ ÚT VÉGE

1944~ december 8-án az esti órákban lakásomon felkeresett P. Kerkai, reverendában,
tiszti csákó volt a fején. Közölte, hogy mindkettőnket keresnek a nyilasok. Biztonságunk
érdekében javasolta, hogy az éjszakát ne töltsem lakásomon, hajnalban induljak Érdre,
ő másnap jön utánam. Megmagyarázta, a tiszti csákót kölcsönkérte, hogy a városi
közlekedésben némi biztonságot jelentsen számára., .

Másnap szürkületkor gyalog elindultam Érdre. Erd Budapesttől 25 km-re, a Duna
jobb partján fekszik. Erd ófaluban működött a legnagyobb népfőiskolánk, abban a
kastélyban, ahonnan II. Lajos csatára indult a törökök ellen. A faluba bejutni már
életveszélyes vállalkozás volt, mert a Duna bal partjáról a szovjet csapatok aknákkal
támadták a falu mögött elhelyezkedett német egységeket. A német front már gyenge és
széthúzott volt, könnyen keresztüljutottam rajta. Érd még senkiföldjének számitott, de
a szovjet csapatok ellenőrzésükalatt tartották. Időnként aknákkallőttékaz úttestet. A
házfalak nyújtotta fedezék mellett sikerült eljutnom a népfőiskola pincéjének főbejáratá

hoz. A falu néptelen volt. A lakosság a népfőiskola pincelabirintusába költözött bútorai
val és legfontosabb értékeivel együtt.

Másnap megérkezett P. Kerkai. A ~ALOT két munkatársa családjával a domboldal
ra, egy kisebb pincébe költözött. Kerkaival mi is ott találtunk menedéket. A falu
elfoglalása' váltakozó hadiszerencsével, majdnem egy hétig tartott. A Dunán átkelt
szovjet egységek parancsnoksága közel a népfőiskolához, egy nagyobb pincében helyez
kedett.el.

P. Kerkai azt ajánlotta, mielőbb induljunk Szegedre, onnan Debrecenbe, és keressünk
kapcsolatot mozgalmunk további működése érdekében az Ideiglenes Kormánnyal.

Erd felszabadulása után jelentkeztünk a katonai parancsnokságnál, igazoltuk magun
kat és engedélyt kértünk, hogy elindulhassunk gyalog Szegedre. P. Kerkai reverendában
volt. Rövid kihallgatás után két fegyveres katona kíséretével egy csónakon átvittek
bennünket Tökölre, és átadtak a kémelhárító egyik tisztjének. Másnap éjszaka külön
külön kihallgattak bennünket. Elmondtuk, hogy egy katolikus parasztifjúsági szervezet
vezetői vagyunk, a nyilasok elfogatási parancsa elől átjöttünk a tűzvonalon, engedélyt
szeretnénk kérni, hogy elindulhassunk Szegedre a püspöki székhelyre. Harmadnap korán
reggel ismét ugyanahhoz a tiszthez vezettek bennünket, aki közölte, hogy indulhatunk.
Kérésünkre a KALOT munkaadói igazoiványom hátoldalára az engedélyt ráírták oro
szul,aminek utunk folyamán gyakran nagy hasznát vettük. (Ezt az írást még ma is
őrzöm.) .

1944. december lő-án erős, hideg téli idő volt. Az utakat vastag hóréteg borította, de
mi szabadon, biztonságban éreztük magunkat. A menetelés fárasztó volt. Az országúton
besüppedt a lábnyomunk, csak egy-egy teherautó keréknyoma bizonyította, hogy a
falvak között a közlekedés már megindult. Nagy feltűnést keltett, amikor egy-egy
kőzségen keresztülmentünk. Idegen pap és egy CIvil. Csodálkozva kérdezték: "Honnan
jönnek, hová mennek, tisztelendő úr"? Amikor megtudták, hogy Pestről jövünk és
Szeged felé tartunk, a fejüket csóválták. Nehéz volt a sok invitálást egy kis melegedésre
visszautasítani. A szíves meghívásokat néhány barátságos szóval megköszöntük, mert
a kijárási tilalom miatt alkonyat előtt abba a faluba kellett érkeznünk, ahol'éjszakázni
akartunk. . .

December 24-én, karácsony délután érkeztünk Szegedre. P. Kerkai a jezsuita rendház- ~

ban, én a ferenceseknél kaptam szállást. Ez a karácsony örökre bevonult mindkettőnk
életéneklegszebb emlékei közé. Pár napos pihenő után alkalmi teherautóval Debrecenbe
mentürík, ahol Kerkai a szovjet katonai parancsnoksággal, illetve az ideiglenes magyar
kormány tagjaival akart találkozni. Ez sikerült is; a megbeszélések megállapodáshoz

427



vezettek, amelyet a mozgalom vezetősége részletesen ismertetett a Második évtizedbe
indul a KALOT címü első körlevelében 1945. február -l-én, Debrecenben. Az alábbi
idézeteket ebből a körlevél ből veszem.

A megállapodás 1944. december 28-án jött létre Erdei Ferenc, az ideiglenes kormány
belügyminisztere és a mozgalom vezetői között. A tárgyalás során a belügyminiszter
részéről a következő kijelentés hangzott el: "...semmi akadálya sincs annak, hogya
KALOT zavartalanul tovább folytassa működését minden faluban. Sem orosz, sem
magyar hatóságoktól erre engedélyt kérni nem kell. Ha valahol akadály merül fel, az
tájékozatlanságból vagy helyi rosszindulatból fakad. Azonnal jelentsék. OrvosoIni fo-
gom." -

A tárgyaláson leszögezték az együttműködés közvetlen célját: "Komoly összefogás és
együttműködés a romok eltakarításában és továbbra is..." Ugyanígy leszögezték a két
világnézet kölcsönös tiszteletben tartását: "Legyen meggyőződve a KALOT, hogy mi
mindig marxisták és szocialisták maradunk. S egymást megbecsülve minden tisztességes
eszközt latba vetünk, hogy megmutassuk, ki mögött áll a nép." - "Mi pedig j- folytatja
a körlevél- katolikusok maradunk Krisztussal az élen. Az Ö igazságaiért. az Ö szellemé
ben küzdünk továbbra is..." -

Az Ideiglenes Kormány székhelyének folyosóján P. Kerkainak tudomására jutott,
hogy olyan személyeket keresnek, akiknek táj- és helyismeretük van, és vállalnák szovjet
katonakocsival a hivatalos közlöny kézbesítését a távolabbi járási székhelyekre. Kerkai
vállalkozott a feladatra, így néhány nap múlva elindultunk a Jászságba. A déli pihenők
idején alkalmunk volt rövid időre a községek plébánosait felkeresni, annál is inkább,
mert éjszakai szállást rendszerint a plébániákon kaptunk.

P. Kerkai tájékoztatta az egyházi személyeket debreceni tárgyalásairól, a fenti megál
lapodásról és a KALOT további működésének lehetőségéről. Felhívta az egyházi veze
tők figyeImét arra, hogy a háború befejezése után új társadalmi rend kialakulására kell
felkészülni, s a jövő realitásait előre kell látnunk. Számolnunk kell azzal is, hogy az
egyház helyzete és szerepe megváltozik. Az elkövetkező idők folyamán ne keressük az
ellentéteket, hanem azt, ami bennünket összekapcsol az ország újjáépítésében és egy
igazságos társadalmi rend kialakításában.

Feladatunk befejezése után úgy határoztunk, hogy P. Kerkai elindul Egerbe Czapik
Gyula érsekhez, én pedig visszamegyek Szegedre és a környék falvait fogom látogatni.

A Szeged környéki falvakba csak gyalog lehetett eljutni. A kitaposott, havas ország
utak már a közlekedés megindulását jelezték. A plébániák bizalmatlanul fogadtak.
Külsőm sem volt bizalomkeltő, mert borotvakészletern Érden maradt. Csak a fényképes
munkaadói igazoiványom felmutatása után léphettem át az ajtó küszöbét. A hangulat
csak akkor engedett fel valamelyest, amikor elmondtam, milyen körülmények között
indultunk el P. Kerkaival Budapestről. A papság eléggé tájékozatlan volt az események
alakulásában. A szovjet csapatok átvonulásából mégiscsak arra következtettek, hogya
történelem fordulójához érkeztünk, a fasizmus teljes megsemmisülése küszőbön áll,
aminek következménye hazánkban egy új társadalmi rend kialakulása lesz. A béke kö
zeledésének reménye a lelkekben szilárd alapot teremtett a magyar jövő formálásához. A
múlt hibái önkéntelenül kirajzolódtak, jóllehet a jövő arculatát még a bizonytalanság
kőde takarta. Azok a hírek, amelyeket Kerkai Debrecenben az Ideiglenes Kormány
közelében szerzett, komoly és biztató előrejelzésa kibontakozás útkeresésében. Faluláto
gatásom során találkoztam ifjúsági vezetőkkel. Megnyugtattam öket, hogya gyülekezési
tilalom feloldása után folytathatják munkájukat.
Időközben felszabatiult Budapest, ahová 1945 február közepén egy alkalmi tehervo

nattal érkeztem vissza. A Cukor utca 3. szám alatti központi épületünket bombatalálat
érte. Irattárunk, műsorközpontunk, könyvtárunk, gazdag diakészletünk nagy része
elpusztult. Rövidesen az-Ullői út 19-ben rendeztük be új központunkat.

1946-ban nagygyűlést tartottunk Budapesten a Sportcsarnokban. A nagygyűlés szó
noka, P. Kerkai ünnepi szavakkal emlékezett meg hazánk felszabadulásáról, a minden-
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napi élet rohamos normalizálódásáról, és felhívta az ifjúságot, hogy minden erejével
vegyen részt az ország újjáépítésében.

Ebben az időszakban látogatott Magyarországra a Komszomol delegációja. Bejelen
tették, hogy szeretnének részt venni a nagygyűlésen. Szívesen fogadtuk őket. P. Kerkai
beszédében köszöntötte a küldötteket, és örömét fejezte ki, hogy a fegyverek elnémulása
után a KALOT első országos találkozóján köszöntheti a szovjet nép ifjúságának képvise
lőit. Beszédének fontosabb részeit tolmácsoltuk avendégeknek.

Néhány nap múlva a mai Népköztársaság útja (akkor Andrássy út) 120. számú
épületében a Komszomol delegációja fogadást rendezett, amelyre P. Nagy Töhötömmel
meghívást kaptunk. Budapesten még éjszakai kijárási tilalom volt, ezért lakásunkra este
9 órára katonai kocsit küldtek, és 11 órakor haza is szállítottak bennünket. A találkozás
kötetlen, szívélyes légkörben zajlott le. Hideg büfével vendégeltek meg. Szervezetünk
munkájáról beszélgettünk, kimeríthetetlen téma volt a németek pusztítása mindkét
országban. Megdöbbenve szólottak a felrobbantott hidakról és azokról a romokról,
amelyeket a fővárosban láttak. Bizakodva beszéltünk a békés jövőről, a két nép barátsá
gáról és együttműködésének lehetőségéről.

1946 augusztusában a Belügyminisztérium a KALOT további működését betiltotta.
1946-ban felmerült az a javaslat, hogy egy új ifjúsági szervezet alapszabályának jóváha
gyását kérjük. Ezért Katolikus Parasztifjúsági Szövetség (KPSZ) elnevezésselúj alapsza
bályt készítettünk. A KPSZ katolikus világnézeti alapon álló, politikai pártoktól függet
len parasztifjúsági szervezet lett volna, amely célkitűzéseivel a Népköztársaság demokra
tikus és szociálisszelleméhez illeszkedve nevelné az ifjúságot. Az alapszabályt jóváhagyás
céljából felküldtük a Belügyminisztériumba. Egy hónap elteltével kihallgatást kértünk
Rajk László belügyminisztertől, amit meg is kaptunk. Ismertettük a KPSZ programját,
hangsúlyozva, hogy az új szervezet aparasztifjúság nevelésével részt kívánna venni a
demokratikus, új Magyarország felépítésében. A belügyminiszter érdeklődéssel hallgatta
programunk ismertetését, több kérdést intézett hozzánk, majd válaszában többek közt
a következőket mondta: - Elismerem az őszinte elhatározásukat és együttműködési

szándékukat. Magyarország a dolgozó nép hazája lesz. Ennek előfeltétele, a kiváltságok
megszüntetése, a dolgozó parasztság és munkásosztály véres harca a kizsákmányolás
ellen, befejeződött. A dolgozó ember lesz az érték, akinek becsületes munkájáért az őt

megillető életformát fogjuk biztosítani. Programjuk néhány pontj ával egyetértek. Meg
győződésem azonban, hogy annak hirdetésében, éppen szociális tartalma miatt, jelenlegi
főhatóságunkkal szembe fognak kerülni. A nép kultúrájának felemelése, amire önök is
vállalkoznak, csak helyeselhető. Ennek a feladatnak együtt kell haladnia a nép jólétének
biztosításávaL Az elnyomás évszázadaiban kialakította a falu a maga sajátos népi
kultúráját, ami tükörképe volt társadalmi helyzetének. A népmesék, népdalok, népkölté
szet, népművészet, a népi táncok a nép szellemi életének és vágyának termékei. Mindezt
közkinccsé kell tenni, hogy az forrása és szerves része legyen a reá épülő általános
kultúrának. A népnevelés és a falu kultúrájának megalapozása bonyolult és nehéz
feladat. Fel kell számolnunk az analfabétizmust, korszerű iskolákat kell építenünk, új
tankönyvekkel kell ellátni a tanulóifjúságót. Ezeknek a feladatoknak a megvalósítása
nehéz és sokrétű munkát jelent majd szakembereinknek.

A szívélyes légkörben, másfél óráig tartó kihallgatás után távoztunk a belügyminiszter
től. Sem biztató, sem elutasító választ nem kaptunk.
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Nagy Kázmér

KINEK KELLETT A KALOT?

Amint az már nálunk szokásos, személyes kapcsolatok, ismeretségek és az úgynevezett
véletlen hozta úgy, hogy 1941-ben vagy 1942 elején, amikor Dávid Tibor, a KALOT
hetilapjának szerkesztőjeeltűnt afronton, a gazda nélkül maradt Magyar Vetés imprész-

---SZUiDáoliii oifmaradÚ neve, deamunkátIjjas Antal és ifjú hírlapíróként én folytattuk.
Ha emlékezetem nem csal: heti 20 pengő ellenében, mellékállásként, de egyre inkább
főhivatásszerűen. Munkaadóm, az Uj Nemzedék ugyan hamarosan rájött, hogy ha
országos vasúti szabadjegyet ad, azzal hetenként bárhová és azonnal el tudok utazni
KALOT-ügyben, de ezekből a vidéki látogatásokból hetenként egy-egy, napilapba való
riport is születik. Mindez hallgatólagosan történt, mert a KALOT a háború alatt is az
egyházi hierarchia tagjainak többsége szemében afféle megbízhatatlan, míndenre kapha
tó fenegyerek hírében állt, és így a Központi Sajtóvállalat enyhén szólva ókonzervatív
szellemi irányítás alatt álló lapjai is tartózkodással kezelték az akkor bontakozó, egyesek
szerint már-már veszedelmes arányokban terjedő népi jellegű mozgalmakat.

De mindegyik lapnál voltak idősebbek-fiatalabbakvegyesen, akik nem azonosították
magukat a politikai katolicizmusnak ezzel a formájával és lelkesen igyekeztek elősegíteni
a KALOT vagy más, hozzá hasonló kezdeményezés kibontakozását. Elmény volt a
feudális keretek között élő és ezt az életformát szemmel láthatólag élvező - különben
nyilván igen művelt és jellemes - egyháziak után olyan papi emberekkel dolgozni, mint
Kerkai Jenő, Nagy Töhötöm, Békési István, akiket az általuk felismert tennivaló, a
kötelességteljesítés és az áldozatosság motorja hajtott, minden anyagi vagy címmel,
kitüntetéssel járó elismerés igénye nélkül. Ezek a KALOT-ot alapító férfiak nemcsak a
falvak és tanyák "agrárifjúságát" ragadták magukkal, hanem a klerikális berkek belső

ösvényeit, buktatóit, emberi oldalait ismerő fiatal papok és világiak feladatot, munkát
kereső fölös energiáit is be tudták kapcsoini a KALOT: az óriási álom szolgálatába.

A KALOT ideológiáját - mert volt ilyen - tulajdonképpen egy ember, Kerkai Jenő
dolgozta ki és fejlesztette menet közben. Véleménye szerint a magyarság bázisa a nép;
a nép azonos a paraszti osztállyal, annak is a legszegényebb rétegeivel, tehát a népet kell
beemelni a fölötte és rajta kívül álló társadalom keretei közé.

Ez a szillogizmus bizonyító érveit a népies, sőt "népiesch" európai mozgalmakból;
valamint hazai tekintélyek: Szabó Dezső, Németh László, Illyés Gyula és Kodály Zoltán
műveiből gyűjtötte össze. Kovács Imre, Darvas József, Veres Péter, Szabó Pál a kisebb
próféták közé tartoztak. Kassák és az ipari munkásság írói, lapjai pedig az eretnekek
közé, hiszen az említett következtetés szerint a "nép" elsősorbana parasztságot jelentet
te, amelynek romantikusan értékelt őserejével kell megújítani az egész magyar társadal
mat. Boldizsár Iván okosan szövetkező dán parasztjai, .Kodolányi demokratikus finn
közösségei igen, a szocializmus nem.

A KALOT alapítója és egyszemélyes vezetője, Kerkai Jenő számtalanszor előadott

véleménye az volt, hogy noha az egyháznak birtokában van minden válasz, minden
megoldás, évezredek tapasztalata, a nagy tömegek és éppen a történelmet formáló
tömegek mégis nélküle, sőt ellene valósítják meg "Isten tervét". A KALOT az utolsó óra
utolsó percében pótolni akarta, amit lehet, mintegy "megkeresztelve" és hitelesítve az
egyház nélkül támadt mozgalmak és szellemi irányzatok korábbi eredményeit.

Valószínűleg ez a mindent gyorsan pótolni akaró igyekezet a magyarázata, hogya
KALOT alig tíz év alatt az ország legnagyobb társadalmi? politikai? egyházi? ifjúsági?
szervezetévé duzzadt. Egy szerény belvárosi lakóház földszintjén és első emeletén bérelt
két lakásból átalakított központból, 15-20 belső munkatárs, szerzetesi szegénységet
túltévő körülmények és zsebpénznek tekinthető munkabérek ellenében irányította a
mozgalmat, Kerkai és Nagy Töhötöm egy volt cselédszoba cellaszerű falai között dolgo:'
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zott, ha éppen a fővárosban volt. A különféle osztályok a két lakás szobáiban, egy-egy
sarokban "ügyintéztek", leveleztek, telefonáltak és fogadták a szünet nélkül áramló
vidéki papokat, tanítókat, parasztfiatalokat. Hiteles, őszinte; órára nem pillantó, min
dent vállaló munkaközösség állt a mozgalom szolgálatában, az adott szó, a memória és
némi papírra vetett adminisztráció segítségével.

Más volt a helyzet vidéken. 1935-től 1944-ig, alig tíz év alatt tucatnyi népfőiskolában
lelkes elemi iskolai tanítókból népfőiskolai igazgatók lettek. A kifutást kereső, de a
megrekedt társadalmi fejlődés miatt mellékutakra terelődő akarnokok, kis ügyesek,
hordószónokok és a "pajtikám, ide figyelj, majd megmutatjuk" típusú vezérjelöltek közül
többen a KALOT gombamód szaporodó szervezeteiben, intézményeiben találtak lehető

séget maguknak. Emlékszem a Sopron megyei főiskola egyik munkatársára, aki a
néhány napos tanfolyamokra besereglett legények elött fejtegette "nézeteit", miszerint
a pápák az emberiség legfőbb gonosztevői s rajtuk csak Szent István király tett túl,
amikor felnégyeltette Koppányt.

Feljegyzéseim között nem egy ilyen esetet őrzök, bizonyítékául annak, hogy mennyire
naiv voltam, amikor ez fel is háborított. Nem láttam, hogy minden hirtelen szárba
szökkent hajtás törvényszerűen gyönge, és rátelepszenek a kártevők. Ez történt a
KALOT-tal is, szépen rendbe szedett programja ellenére. Voltak azután olyanok, akik
a nehéz időkben, jobb híján a KALOT-ban kerestek s találtak fedezéket, mint például
a biciklijén országot járó, Kert-Magyarországot hirdető, takarmánytökkel kevert liszt
ből sütött kenyeret propagáló Somogyi Imre; a KALOT két legsikerültebb kezdeménye
zése élén a népi tánckultúra terén tekintélynek számító Molnár István és a maga somoly
gós "magyari pogányságát" a KALOT·ba is becsempészőnéprajzos Muhoray Elemér,
akinek a KALOT kiadásában megjelent Hagyományunk, műveltségünk, életünk (1943)
című kis kötetét ma is változtatás nélkül ki lehetne adni. .

A gyors növekedésen kívül a túlméretezett munkaterv jellemezte ezeket a mozgalma
kat. A terjedésnek személyi és tárgyi alapjai voltak. A személyiek: a két jezsuita páter
a kezdeti nehézségeket legyűrve, főpapi ellenállásokat megkerülve, néhány ezer plébániá
val és pappal viszonylag hamar fel tudta venni a kapcsolatot. Az idők megértek arra,
hogy könnyen el tudták fogadtatni a lelkipásztorkodó papsággal: tenni kell valamit, és
ha nem az egyház kezdeményez, akkor mások használják ki az alkalmat. A tárgyi
adottság akkoriban szintén kézenfekvő volt: a levegőben lógó változás várása, a refor
mok és a forradalom követelése. Abban az időben majdnem minden politikai párt és
társadalmi megmozdulás erre a közhangulatra alapozott. Ha nem így lett volna, nem
lehetne megmagyarázni sikereiket.

A KALOT - követve a politikai mozgalmak példáját - maga is óriási programmal
lépett a porondra. Uj falut, új parasztságot, földreformot és dán, finn példákat követő
népfőiskolai mozgalmat, szövetkezést, haladó katolikus sajtót és könyvkiadást akart
megvalósítani a semmiből. De ilyen, vagy ehhez hasonló terve volt sok más, nem
katolikus csoportnak és politikai pártnak az "egyazon" magyar állam keretei között.
Kevesen vették észre vagy mondták ki: elképzelhetetlen olyan társadalom, amelyben
húsz-harminc, totális prógramot hirdető szervezet békésen élhet egymás mellett. Erről

persze szó sem volt. Versenyfutás tanúi voltunk. A KALOT és társmozgalmai ugyanak
kor - tudatosan, hiszen többször fölmerült a pártalakítás terve - valamiféle mindenek
fölött és mindenektől kívülálló szerepben látták önmagukat. Nyilvánvaló, hogy 1939-44
között nem a szétfolyó mozgalmak, hanem az ország sorsába beleavatkozni képes
politikai pártok szerepe volta lényegesebb. Kár feszegetni a kérdést, hiszen történelmiet
len, hogy "mi lett volna, ha" a negyvenes évek elején egy radikális kereszténypárt alakult
volna Magyarországon. A valóságban az történt, hogy a hirtelen kiterebélyesedett
mozgalmakat megnyergelték a tömegbázist kereső politikusok. Igy hullámzott évekig a
KALOT Teleki-Imrédy-Bárdossy-Kállay miniszterelnöksége alatt eszközként, anyagi
segítség ellenében, energiáit visszafojtva, ahelyett, hogya többi, hasonló jellegű kezdemé
nyezéssel önálló politikát követett volna.

Ez a követelmény nem utólagos óhaj. Annak idején sokszor szóba került, és a fő
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ellenérv mindig az volt, hogy a talaj nincs előkészítve. Mai szóval: "nincsenek káderek".
A KALOT mentségére szól, hogy nem egy, a helyzetet jól felismerőmegmozdulás, mint
például az emlékezetes lillafüredi kormány-író tanácskozás, vagy a szárszói konferencia
résztvevőisem tudtak újpolitikaivetületet adni az akkor már milliókban élő és megfogal
mazott vágyaknak.

Csupán illusztrációnak idézem Muhoray .Elemér említett könyvéből a következőket.

S azért tőle, mert bizonyítja, hogya nála ismertebb vívódó, író, tehetetlen látnokokkal
párhuzamosan a KALOT-ban is ugyanúgy fogalmaztak:

A mély szakadékokkal elválasztott és szembenálló osztályokra tagolt magyarságot, még
a külön-külön osztályokon belül is ellentétek emésztik. Maguk a dolgozó rétegek, de az
egyedek is nemegyszer állnak szemben egymással.tényleges, vagy vélt osztály- vagy egyéni
érdekekért. És az érdekeken túl nincs egyetlen terűletűnk, ahol nemzeti vagy emberi alupon
tényleges közösséget alkothatnánk. Igy érthetjük csak meg, hogy nálunk az osztályok,
rétegek tárgyilagos bírálata, értékelése szinte lehetetlen. Egyik osztály vagy réteg értéke
lése csak a másik rovására történhetik. Bizonyos, hogy ez az összességre, legfőképp a
dolgozók összességére káros állapot, csak osztály talan társadalomban szűnik meg. Viszont
az osztály talan társadalom már maga az egységes nemzet.

Hogy a kitűnő gondolatmenetet téttek nem követték, az - a már említett és később

felsorolandó okok miatt - főleg annak tulajdonítható, hogy az "egységes nemzet"
meggyőződéses hívei szintén a maguk korlátai közé szorultak és a maguk módján
másokat legfeljebb társutasnak, csatlósnak engedve tudták elképzelni a kívánatos egység
eljövetelét. Tragédia volt, hogy nem tudtak az igazat mondó és akaró erők kijegecesedni
egy pont körül, mert - ilyen pont nem akadt. De még csak embersem.

Ez volt az érem egyik oldala. A másik az átmenetinek bizonyult sikereké, de ezekről

ma már beszélni sem érdemes, hiszen látszatsikerek. Idő és alkalom soha nem volt pontos
felmérésükre. Százezres tömegek megmozgatása, felvonultatása.pedig rendezői tehetség
re, nem világnézeti erőre vall feltétlenül.

A háború végén a/püspöki karnak legalább a fele - Serédi bíboros érsekkel együtt 
a KALOT híve volt már, mert belátták a reformok, főleg a földreform elkerülhetetlensé
gét és jobbnak tartották, ha az operációt a KALOT, vagy a KALOT befolyása alatt álló
párt hajtja végre, nem mások.

Most, hogy átlapoztam megsárgult szélű jegyzeteimet, a KALOT különféle kiadvá
nyait, a Iapkivágásokat, megdöbbentett az a már nem is természetes, túlfűtött robbanó
motorhoz hasonlítható dübörgés, ami ezekből a lapokból sugárzik. Csupa győzelem,

csupa siker, csupa terv - önvizsgálat nélkül. Néhány levél Kerkaitól és néhány feljegyzé
sem, amelyben - ifjú fejjel - megállásra kértem és kivárásra is, a hatalom taktikus
kiszolgálása helyett. Hallatlan energiája, munkabírása és szemellenzős egy célra törése
tulajdonképpen korszerűbb folytatása volt a magyar egyházban kialakult hagyomány
nak: egy-egy országos hírnévre szert tett pap körül mozgalom támadt, amelynek azonban
intézményes hatása nem volt. Nem volt azokban az évtizedekben sem, amikor nem úgy'
szakadt reánk a történelem, mint 1944-ben.

Sem Kerkai, sem Nagy Töhötöm nemigen szerepelt. A díszhelyet átadták másoknak,
de a KALOT eltűnését követő években mutatkozó görcsös ragaszkodásuk az eszköznek
tekintett mozgalomhoz és az ebből eredő számos ütközésük szintén a teljes képhez
tartozik, anélkül, hogy emiatt bírálni akarnám őket.

A KALOT és testvérmozgalmai, amelyek vele egyidőben keletkeztek, az akkori
magyar társadalomra jellemző kezdeményezéseknek tekinthetők, és alapítóik, vezetőik

személyiségénél fontosabb, hogy milyen viszonyok hozták őket létre. Ezt a kérdést azért
érdemes felvetni, mert megválaszolása után világosabb: mi volt a KALOT kezdeménye
zésének a jelentősége és mik voltak immanens akadályai.

Azokban az években, amikor egymást érték a falukutató és a népi írók sajtóperei,
amikor a falusi szegénység szervezkedése gyakorlatilag lehetetlen volt, vagy a
Böszörményi-féle kaszás-keresztes mozgalmak, esetleg a burjánzó szekták értek el a
korabeli .Budapesttől száz meg száz kilométerekre", forradalminak tűnt, hogy megin-
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dult valami, ami nem a kormányzó puccsszerű elfogásának tervével, nem a Biblia körüli
rajongással, nem pártszervezkedéssel tudta megmozdítani az elalélt falut, s a KALOT
ra tudta irányítani a figyelmet anélkül, hogy nyiltan elítélhették volna a mozgalom
kezdeményezőit. Taktikából vagy fogcsikorgatva, de fedezte őket az egyház óriási tekin
télye, majd néhány éven belül az alsópapság és a tanítói kar zöme. Pedig a KALOT
ötezer helyre szétfutó csatornáin az addig csak Pesten olvasott "veszedelmes" írások is
elcsörgedeztek az ország minden részébe.

Ez volt a KALOT keletkezésének és működésének társadalmi háttere s egyben bukta
tója is. A bonyolult viszonyok közőtt, a "valamit valamiértv-elv alapján, minél erősebb
lett a KALOT, annál többet vártak tőle azok az egyházi és állami körök, amelyek először

megtűrték, később fel akarták használni. A KALOT és a példájára szervezett többi
mozgalom vezetői csak bizonyos határig feszíthették a húrt. Nem mintha személyes
biztonságukat féltették volna. Bebizonyitották a következő években, hogy ezzel nem
törődtek. Helyzetüket és munkájukat féltették, mert tudták, hogy erejük és tekintélyük
addig van, amíg el nem játsszák az egyház akárcsak hallgatólagos beleegyezését. Enélkül
összeomlott volna minden tervük.

Az efféle összegezésben óhatatlan kritikus elemzést ki kell egészíteni a mégis és minde
nek ellenére kimutatható, mélyreható eredményekkeJ. Amit valóban maradandónak
tartok ma is: a KALOT könyvterjesztő osztálya több tízezres példányban juttatta el
Illyés, Ortutay, Veres Péter, Féja, Darvas, Erdei, Szabó, Németh műveit olyan vidéki
értelmiségieknek - papoknak és tanítóknak -, akik máskülönben kezükbe sem vették
volna ezeket a szerzőket. De mivel a KALOT fémjelezte, vásárolták, mohón fedezték fel
és szerették meg őket. Ugyanez a hatás érte a KALOT hetilapja, folyóiratai és saját
kiadványai lapjairól a rendszeres olvasókat, akik a szószék, a katedra, a KALOT
gyűlések pódiumainak felhasználásával valóban százezreknek adták tovább az öneszmé
lésre vezető kalauzok igéit. Csak aki nem hisz a Szó és az Írás erejében, az nem tudja
nagyra tartani, ha ilyen folyamat megindul olyan országban, ahol nemrég a Képes
Kalendárium volt a falu fő olvasmánya, az értelmiségé pedig a Színházi Elet.

Az alsópapság, főleg a fiatalja, a KALOT-mozgalmon belül találkozott először köny
vek és személyes ismeretség révén a vegyes összetételű, de az akkori időkben feltétlenül
haladónak, sőt forradalminak számító népi irókkal, alkotóművészekkeJ. A KALOT
segítségével fedezték fel a körülöttük tespedő .Azsiában" Szabó Zoltán és Féja Géza
viharsarkait, Kovács Imre és Erdei Ferenc néma forradalmát, Szabó Dezső és Németh
László rendszert feszítő látóhatárát és tanúvallomását. A papság azokban az években
találkozott azzal a magyar valósággal, amelyben addig szinte öntudatlanul, a megszokás
erejétőllehúzva élt, noha többségében maga is ugyanabból a népből származott.

A KALOT éveihez fűződik a Molnár István-Muhoray Elemér működése nyomán
megújuló, tömegeket vonzó, a városi közönséget is felrázó népi tánc- és
hagyományőrzés-mozgalom. Tudatosan az idegenforgalmi célokra kreált "Gyöngyös
bokréták" ellenében.

Megható képek elevenednek meg előttem a KALOT uépfőiskoláinnépi táncokat járó
teológusokról, a Bartókon-Kodályon nevelkedő,Ortutayt, László Gyulát tanulmányozó
papokról, akik talán azokban a szűkre szabott esztendőkbenvállalták először tudatosan,
hogy a szegény plebs plébánosai. Tény, hogy a háború végén megindult futásban ők 
a KALOT határozott tanácsát is követve - a helyükön maradtak. Talán az ő Gsetük
példázza, hogya KALOT és az EMSZO jó irányban tapogatódzott. Ha fel tudták volna
ismerni ezeknek a mozgalmaknak az alapítói, hogy a magyar társadalom problémáit
katolikus előjelű reformokkal nem lehet már megoldani, mert a szó szoros értelmében
vett "katolikus", vagyis: egyetemes hatású megmozdulásra lett volna szükség, - megsza
badultak volna a korszakra jellemző tévedésektől.

Visszatekintve, mégis azt kell mondanom: ebben a rosszban is volt jó ... Kiderült
ugyanis, hogy külső nyomás nélküli viszonyok között sem lehet a politikai katolicizmus
nak átütő sikere. hiszen amilyen mértékben növekedett a KALOT tömegbázisa, annál
nagyobb volt a kísértés, hogy maga is a többi tömegmozgalom belső mozgási törvényei-
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hez hasonlóan tartsa fenn létét és navigáljon az eszmék és napi politikai adottságok
között. Talán az volt a KALOT belső buktatója, hogy nem a tudat megújulására helyezte
a hangsúlyt, hanem vetélkedve, lényegében a politikára tartozó feladatokra gyűjtögette

az erejét, de nem önállóan, vagy hasonszőrű mozgalmakkal szövetkezve.
Maradandó hitelű írások tanúsítják, hogya népművelésimunkakört milyen alaposan

és jól dolgozták ki a KALOT szellemi irányítói. A "legfelsőbb vezetés" azonban ebben
is főleg "eszközt" és nem feladatot látott; holott kiderült: a mindent átkarolni óhajtó
tömegmozgalomés annak politikai taktikázása volt az értelmetlen, a mulandó feladat.

Kísérlet volt? Alom volt? Egyházpolitikai mesterkedés? Népámítás? Zavaros ideológi
ára épülő hurrá-katolicizmus? Elhanyagolt és leszorított rétegek felemelése? Mi volt, mik
voltak ezek a mozgalmak? Csak a saját válaszomat tudom elmondani ezekre a kérdések
re, korabeli cikkeimre, feljegyzéseimre hivatkozva.

A KALOT és a hozzá hasonló mozgalmak, mint például a KALÁSZ, az EMSZO és
a KIOE többszörös vetületben is légüres térben mozogtak. Mi volt ez az űr? A fenn az
ernyő nincsen kas, a magát büszkén ellenforradalminak, nacionalistának és keresztény
nek valló politikai struktúra üressége, amelyben ugyanakkor atomizálva lebegtek egye
sek, csoportok, mozgalmak - tények és vágyak éles ütközésében.

A harmincas évek végén és a negyvenes évek elején Magyarország tele volt országmeg
váltó prófétákkal. Nem csoda, hiszen a csillagokból vér hullott a földre. A levegőben

benne volt, hogy végződjék bármiképpen is a háború, ami addig volt, annak el kell
tűnnie. A rendszernek is, a főszereplőknek is. A társadalom egészére volt jellemző:

nemcsak várta, hanem tudtá, hogy valami másnak kell felváltania az egyrészt nagypolgá
ri, konzervatív, félfeudális, másrészt az európai szinthez képestjobbágykori síkon külön
külön szelvényekben tengődő társadalmat, amelyet hovatovább csak félelmek, szorongá
sok és szólamok tartottak össze.

S mindez az országos méretű légüres térben volt tapasztalható. Nem volt levegő! A
frakciókra szakadt társadalomban a reformátusok, az evangélikusok, a katolikusok, a
szociáldemokraták, a,kisgazdapártiak, a "szegedi gondolatot" őrző egységes és megúju
lásos kormánypártok, a mindenkit támadó nemzetiszocialista mozgalmak versenyfutás
ban igyekeztek utolérni régi eszméiket, új patrónusaikat. hogy - a mindannyiuk által jól
érzett, közelgő jövő kapujában - ők legyenek az elsők.

Hogy milyen lesz a jövő, a homályos sejtéseken kívül ki-ki a 'maga ideológiája szerint
képzelte el, és igyekezett erről önmagát s másokat meggyőzni.A jövő azonban olyan 
a magyar társadalom által akkoriban úgyszólván ismeretlen - tényezőkből alakult ki,
amelyeket világosan talán néhány ezer ember, ha látott. Természetesen a világpolitikáról
és a világháború kimenetelérőlés következményeiről volt szó. A KALOT és társmozgal
mainak keretein belül e téren legrosszabb esetben az óvatos tartózkodás, a "majd
meglátjuk", de inkább az elkerülhetetlen -sőt kívánt - forradalmi átalakulásra való
felkészülés volt a jellemző.

Arnikor már minden összedőlt. 1944 őszén a KALOT és az EMSZO sok vezetője is
börtönbe került. De arnikor még tenni is lehetett volna valamit, 1940 és 44 között, éppen
a KALOT - mint testület - tért ki a belső ellenállási mozgalom közeledése elől. Ennek
koronatanúja vagyok. Szoros kapcsolatban 'álltam a Bajcsy-Zsilinszky Endre irányítása
alatt álló mozgalommal. Találkozót hoztam össze Nagy Töhötöm és Markos György
között, aki az ellenállás nevében tárgyalt a KALOT-tal. Kölcsönösen imponáltak egy
másnak, de nem értettek szót, amikor Markos külpolitikai kétszerkettőjeután a KALOT
egyelőre ötnek látta a - négyet, mert nem akarta a hátralévő egy-két évre feláldozni a
kormánybizaimát és támogatását. Teleki Pál volt a miniszterelnök és Béldy Alajos
tábornok a Levente-mozgalom főparancsnoka.

Teleki félhivatalosan a KALOT mögé állt. Szüksége volt minden németellenes tömeg
mozgalomra, és ahogy egyszer, az érdi népfőiskolán több száz parasztfiatal előtt kifejtet
te: a KALOT-ban látta azt az erőt, amelyet a városokban az elitet vonzó cserkészet és
a tömegmozgalomnak szánt Levente képviselt. Ezekre akart támaszkodni, ezeket támo
gatta anyagilag is, többek között a KALOT és a Levente-mozgalom társítása révén.
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A·KALOT ezt a kormányfői bizalmat és a Leventével való kapcsolatok következtében
kapott állami anyagi támogatást játszotta volna el két-három évre, megnyerve persze a
következő évtizedet, vagy a tiszta öntudatet, ha szívére és józan eszére hallgatva már
1941-42-ben és nem 1944 decemberében erősíti az ellenállást.

A történelem vonatáról tehát a KALOT is lekésett, pedig az expressz megállt a Cukor
utcai feltételes megállónál.

Ennek fő magyarázata - így láttam akkor is - a legjobb szándékokkal sem pótolható
világnézeti zűrzavar volt. Csak néhány kirívó esetet említek. A KALOT a' "gyanús
elemekkel" való összeköttetés felvétele ellen főleg azért tiltakozott, mert fél szemét a
kormányra vetette, de a kormányon belül (megjelent cikkek, pl. egy hosszabb beszélgeté
sem Nagy Vilmoshonvédelmi miniszterrel a bizonyíték) szívvel-lélekkel támogatta a csak
magyar érdekeket szolgáló politikusokat.

A magyar társadalmat azonban XIII. Leó és XI. Piusz pápa szociális enciklikáiból
ötvözött, ideológiával szemlélték: a korporációs állam, a hivatásrendi társádalom és az
evangélium alkalmazott megvalósításának tervével, természetesen az egyház legfőbb

ellenőrzése alatt.
Az elképzelést alátámasztotta a gyors siker. A tíz év alatt majdnem egymillió tagot

"kimutató" mozgalom sikere. Ezt az eredményt a politikai élet vezetői kénytelenek
voltak elismerni, és részben ki akarták fogni a szelet a vitorlából, részben csatlakozni
akartak a szempontjukból eléggé radikális, de mégsem fenyegetően forradalmi mozga
lomhoz anélkül, hogy elfogadták volna a KALOT eszmevilágát. Nehezen is tehettek
volna. Sem a KALOT, sem az EMSZO keretein belül nem volt egyértelmű: kinek a
műveit érdemes a Biblia mellett tartani? Szabó Dezső helye biztos volt. A népi írók ,
árfolyama hullámzott. A nem népiek nem számítottale A Rerum novarumés a Quadrage
simo anno viszont szemináriumi főanyag lett volna, ha ... De nem volt, mert terjesztői

is érezték: távol estek az akkori magyar valóságtól. Attól is.
Ezek a KALOT kiadványaiból, sajtójából kielemezhető tények. Mint ahogy tény az

is, hogy az adott helyzetben vajmi kevesen látták világosan a biztosan bekövetkező

fordulat részleteit. Igy majdnem mindenki, a KALOT is, melléfogott, tévedett, de ez nem
von le semmit az akkori viszonyok között mégis előremutató érdeméből, hogy egyes
vezetőinek személyében és kulturális kezdeményezéseivel a maga módján szintén előké

szítette azt a közszellemet, amely 1945 tavaszán egyik jelentős bázisa lett már nemcsak
a parasztságra szorítkozó, össznépi átalakulás lehetőségének.
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Gerő János: VALLOMÁS A SZÜLŐFÖLD
RŐL. Az emberi lélek legbensőbb vidéke a múl
hatatlan gyermekkor. Osi forrás: szinte vala
mennyi érzésünk innen ered és innen táplálko
zik. Valójában felnőttkori tapasztalatainkkal
megrakodva is ide térünk vissza. A gyermekkor
történéseit, élményeit megőrzi az emlékezet. Az
emlékezet, amely ösztönözhet érzékeny vallo
másra, vagy a tágabb múlt históriájának racio
nális rögzítésére is. Gerő János inkább az utóbbi
alapján vállalkozott arra, hogy megírja szülő

földje, Derecske krónikáját. Egy falu - kicsi
világ. De csak látszólag, mert a nagyobb világ
tükre is: akár ezer év tanúskodhat róla, hogy
ennek a határszéli községnek bőven kijutott a

történelem viharaiból: a szegénysorúak itt épp
úgy ki voltak szolgáltatva a hatalmasok önké
nyének, az emberek éppúgy jobbat akartak ma
guknak, mint bárhol másutt Magyarországon
vagy a világban. A közelmúlt is változatos ese
ményeket produkált. A szerző hitelesjegyzőként
örökíti meg Derecske mai életének legfontosabb
sorsfordulóit. S mert szűkebb pátriájának és
hazájának jobb jövőt remél, egyaránt szóvá tesi
eredményt és fonákságot, látványos fejlődést és
gondolkodásbeli elmaradottságot, hitet és kö
zömbösséget. Igazságkereső politizálásával 
sokszor talán túlzó tárgyszerűséggel - könyvét
egy település dokumentumává avatja. (Népsza-
va kiadás, 1982) ,
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VASADI ,PÉTER v......

Itt várni meg

Nem értitek? Üresen hátralépek.
Terhesen vigyázva lépkedek;
ricsajozik bennem a város.
Naplementét függesztek mögéje
harangját kongatom
tűzre is, imádásra is.
Kolostorába szüzeket toborzok
telivér asszonyokat mulatságaiba.
S dől a vígasság!
Kemencémben pirosra sűl a csönd
'szakál/as fickók szagolnak
bele s mondatomat
mászókötél gyanánt
kötik a derekukra;
tűznek rá gyöngyzacskót
teli szá-aranyakkal.
Nem értitek. . . Behátrálok
a falaim közé, nekifutni
e fül/edt sivatagnak.

Zörrenve itt az éj.
Didergő csontja közt
bordáról bordára a hold
kapaszkodik, mint egyezüstpók.
Itt várni meg
üres szemembe városom
fényét meg zümmögését!
Mikor a vacogás kikezdi
a lélegzetem
suttog a fa mögöttem
s rámkiált.

minek jöttél ide?
Reménynek későn érkezel.
Reménytelennek túl korán.

*
Halál testvérem megtanít
- akár a lét - lappangani.
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Könyörgés
bőröm kivánja bőrödet
avar alól a fe}szökő

tavasz agyamat érje
reflexeimben édes, nyári
zűrzavar forogjon .
s akkor remegjek félelemben
mikor a nyúl hanyatt
haraszton sűtteti magát
és abban a torokban
melynek kürtőfal lebenyei!
vad nyeldeklés haragja
gyűri rám, add
hogy megál/jak

Törésvonalak

Nincs abban semmi rossz
hogy földbe ásták. Föl/apozzuk.
Látom mondatain a kalapács
ütötte törésvonalat; a két rész
nem tapad össze s vérnyomos,
de egybetartozik.
Konok s világít, ahogy először.

Kőtornácon, sisakos, lándzsás
farkasok között. Kunkorodik
a parancsnok szava:
Íme, a Hajlékonyság!
Azóta hal/gatásunk legörög.

Azóta mindenen, ami
simára köszörült, látok
egy hajszálrepedést. S mikor
épp talpazatra rakják,
megroppan halkan s eltörik.
Romokon élünk. S gyertyával
világítunk északi fény alatt.
Nos, szavaival végül is megkéselték
s megkövezték a mondataival.
De lát véralvadástól
megvakulva is
elsőszülött szeme.



Gunda Béla

TELEKI PÁL ARCKÉPÉHEZ

Az utóbbi időben több visszaemlékezés, feltételezésekben bővelkedő tudományos jellegű

írás foglalkozott Teleki Pál személyével, emberi és politikai arculatával, tragédiájával.
Elég utalnunk a História 1982. évi l. számában megjelent közleményekre vagy Gorondy
Novák Sándornak a Mozgá Világ-ban (1982. 7. sz.) megjelent dokumentumára. Ez
utóbbi arról is tanúskodik, hogy Teleki Pál milyen mély történeti éleslátással igyekezett
a nemzetiségi kérdés megoldását serkentő elképzeléseit a fiatalabb nemzedék elé tárni.
Ez tanulmányaiból, könyveiből is kiderül. Eggetemi előadásaiban az európai országok
kisebbségeit sorra véve foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel. Munkásságának egyik
eredménye a tudományos körökben nagy elismeréssel fogadott térképe Magyarország
néprajzi viszonyairól.

Teleki Pál egyetemi előadásait az 1930/31-es tanév első félévében kezdtem hallgatni
s vettem részt szemináriumai óráin. Az 1933/34-es tanév első és második félévében
nemcsak felsőfokú földrajzi szemináriumában, hanem - a szokatlanul hangzó - legfelső

fokú földrajzi szemináriumában is tevékenykedhettem. Ezt csak a vele történt külön
megbeszélés után lehetett a leckekönyvbe beírni. Mindkét szemináriumát heti két órában
pontosan megtartotta. Felsőfokú földrajzi szemináriumában az Os-Tisza elmélettel fog
lalkoztam, azzal a kérdéssel, hogy a korábbi geológiai korszakokban mai medrétől

keletebbre, valahol Erdély peremén folyt a Tisza s onnan "csúszott le" aKiskunságig,
Bácskáig. Legfelső fokú szemináriumának első órájára Teleki Pál több idegen nyelvű

könyvvel lépett be s tájékozódott arról, ki mivel szeretne foglalkozni. En a közép-európai
és balkáni pásztorvándorlásokat említettem. Teleki Pál mellém ülve (mindig így foglalko
zott hallgatóival), saját helyszíni kutatásairól beszélt. Az arab és kurd pásztormigrációk
modelljeit kezdte felrajzolni. magyarázta a vándorlások növényföldrajzi, klimatikus,
történeti és etnikai okait. Azután átadta a szerb Cvijié Jovan francia nyelvű balkáni
monográfiáját (La Péninsule Balkanique, Paris, 1918) azzal, hogy néhány hét múlva
számoljak be arról, milyen szerepet tulajdonít Cvijié a balkáni pásztorvándorlásoknak,
okait mivel magyarázza. Szemináriumi murikám részleteinek ismertetésére nem térhetek
ki. Csupán azt említem meg, hogy Telekinél a vizsga egyáltalán nem hasonlított a
szokásos egyetemi vizsgákhoz, beszámolókhoz. Az alább idézett tankönyvében írja, hogy
"a vizsgákat sohasem tekintem kikérdezésnek, hanem beszélgetésnek. A téma, a kérdés
csak eszköz a képességek vizsgálatára."

A szerb Cvijié Jovan (1865-1927) századunk elejének egyik kimagasló geográfusa volt;
irányításával- többek között - a szerb föld több regionális, a néprajzi és emberföldrajzi
viszonyokat is bemutató monográfiája készült el. Teleki előadasai során számtalanszor
hivatkozott Cvijié eredményeire, módszerére. Cvijié munkásságával való kapcsolata régi
keletű. Teleki Páll917-ben a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára volt s a társaság
gazdaságfóldrajzi szakosztálya akkor indította meg kiadványsorozatát, amelynek első

száma A szerbek anthropogeografiai tanulmányai a Balkánon címen látott napvilágot. A
kiadványban Németh József foglalja össze Cvijié és munkatársai kutatásait. Ez Teleki
Pál inspirációja révén jelenhetett meg, ő volt mint főtitkár a kiadvány szerkesztője is.
A munka néhány zárómondata az akkori háborús viszonyokat tükrözi, de éppen a
háború idején a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával kiadott, a szerb geográ
fia eredményeit ismertető kiadvány tanulságosan jellemzi Teleki Pál elfogulatlan tudo
mányos szemléletét és tudománypolitikáját. Mindehhez tudnunk kell azt is, hogy Teleki
Pál az I. világháborúban a vezérkarnál a szerb fronton szolgált s főtitkári jelentéseiből

kitűnik, hogy Cholnoky Jenővel és másokkal földrajzi kutatásokat kívánt végezni a
Balkánon. Gyakran anekdotaszerűen, de mindig elismerően beszélt a szerb katonák
hősiességéről.
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· Cvijié munkássága mellett igen sokat foglalkozott Teleki Pál könyveiben és egyetemi
előadásain a szerbek világhírű csillagászának és geofizikusénak, Milankovié Milutinnak
(1879-1958) a jégkorszakokra, a klimaingadozásokra vonatkozó megállapításaival. Mi
lankovié Bécsben végezte tanulmányait s az I. világháború idején hadifogolyként ha
zánkba került. Nyilvánvalóan Teleki Pál közbenjárására - ezt egyik volt legközvetlenebb
munkatársától, Kádár László professzortól tudom - a hadifogolytáborból a Magyar
Tudományos Akadémia kikérte, s Milankovié részben nálunk végezte a klimaingadozá
sokkal kapcsolatos számításait.

Teleki Pál egyetemi előadásain gyakran emlegette N. 1. Vavilov szovjet genetikusnak
a termesztett növények eredetéről szóló tanításait. A gazdasági élet földrajzi alapjai
(Budapest, 1931)című kétkötetes tankönyvében - amelyet Koch Ferenc és Kádár László
tanársegédeivel rendezett sajtó alá - arról ír, hogy "gabonaféle kultúrnövényeink erede
tének földrajzi centrumaira nézve az eddigi és különösen a legújabb kutatások azt
látszanak igazolni, hogy azok a szubtrópusi övekben voltak" (188. l.). Ezután részletesen
ismerteti Vavilov elméletét az egyes kultúrnövények termesztési centrumáról. Az iroda
lom felsorolása során Teleki Pál meg is mondja, hogy Vavilov 1926-ban Leningrádban
megjelent munkája különösképpen használt forrása volt. Vavilov és Teleki Pál közvetlen
kapcsolatban is állottak egymással. Nemzetközi kongresszusokon találkoztak, s Vavilov
Afganisztán mezőgazdaságáról D. D. Bukinich-csal közösen írt orosz és angol nyelvű

munkáját (Agricultural Afghanistan, Leningrad 1929) ezekkel a szavakkal dedikálta
Teleki Pálnak: "Comte Paul Teleki with the compliments of N. Vavilov".

Teleki Pál sokat foglalkozott a nomádizmussal. Mint a török-iraki határmegállapitó
bizottság egyik tagja, maga is végzett helyszíni kutatásokat. Az USA-ban tanulmányozta
Arizona, New Mexico navaho indiánjainak állattartását. Figyelemmel kísérte az állatok
házíasításáról írt munkákat. Érdeklődésétkülönösképpen felkeltette Flor Fritznek Haus
tiete und Hirtenkulturen című 1930-ban Bécsben megjelent munkája, amelyben a szerző

a rénszarvas háziasítását az ősszamojédeknek tulajdonítja, az első lótenyésztő népek
pedig az ősaltájiak lehettek. Flor Fritz könyvét egyik nyári szabadsága idején Erdélyben
kívánta elolvasni. Onnan küldött levelezőlapjána következőket írja (1936. július 20.):
"Kedves Gunda, szükségem volna Menghin assistensének (kinek neve F.-el kezdődik,
de tovább nem emlékszem) kis (vörös) könyvére a primi t. kultúrákról, ami már egyszer
nálam volt, ide akkor nem jutottam olvasáshoz. Itt lehet. Kérem vegye kissé szemre s
kűldje egyszerű dupla keresztkötés alatt: Fersig, Jud. Satmar, - címemre, de ne ajánlva,
mert avval túl sok a komédia. Szívből üdvözli Teleki Pál." - A könyvet a Néprajzi
Múzeum könyvtárából el is küldtem, s a néhány soros kísérőleveletBátky Zsigmonddal,
a Néprajzi Múzeum igazgatójával közösen írtuk.

Teleki Pál július 30-án a következő sorokkal értesítette Bátky Zsigmondot a könyv
megérkezéséről;"Ez a könyv volt! Hálás köszönet érte és a kedves lapért és jókívánato
kért. Még itt is rémes meleg van, pedig itt máskor igen kellemes szokott lenni. Sajnálok
mindenkit aki most Pesten van. Elég lusta életet élek, inkább olvasgatok. Szivből üdvözöl
mindkettőtöketigaz hívetek Teleki Pál." Az első levelezőlapon említett Menghin, a bécsi
prehisztorikus professzor, akinek Weltgeschichte der Steinzeit (Wien, 1931)című munká
ja elméletektőlduzzadó, izgalmas monográfiája a kőkorszakok társadalmának. Menghin
Oswaldról az az anekdota járta, hogy ha kezébe vesz egy kőeszközt, megmondja, milyen
nyelven beszélt az a nép, amelyik használta. Teleki Menghin könyvét gyakran tanulmá
nyozta, óráin emlegette, munkáiban hivatkozik rá. Menghin merész elméleteit főleg a
kultúrák fejlődésének tárgyalásánál vette tekintetbe. Teleki is nagy híve volt az elméle
teknek. Azt írja egy helyütt, hogy "nem állok meg hypothesisek határai előtt". Előadásai

ban gyakran elkalandozott, hogy megértesse a csillagász, a geológus elméleteit, az életet,
amelyet a biológus kutat, a történész ítéleteit és a politikus gondolkodását. "Mindig
fontosabbnak tartottam - írja - azt érzékeltetni, hogyaföldfelszíni életben és kutatásá
ban nincsenek korlátok" (id. munkája 3, 4. l.).

Teleki Pál említett, A gazdasági élet földrajzi alapjai című, ma már ritkaságnak szárüító
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könyvére kiadóinknak érdemes lenne figyelmet fordítani s néhány fejezetét megjelentetni.
A Mezopotámiáról írt rész a mai iraki, szíriai problémákra is tanulságos fényt vet.

A New Yorkban megjelen ő Ötágú síp folyóiratban (I. évf. 2. sz. 1973) Kovács Imre
Afalukutatás hőskorárólírt cikket, s közölte a Táj- és Népkutató Központ kiállításának
bezárása miatt Teleki Pálhoz írt levelét, amely egy elásott .vasládéban élte át a viharos
időket". Meg kell mondanom, hogy a levél több tévedést tartalmaz, s kérdés, vajon
eljutott-e Telekihez. Így a kemsei munkát nem a nevezettek szervezték meg, hanem
Hilscher (Mády) Zoltán mellett Pócs Y Ferenc, Horváth Sándor, Koczogh Ákos és

.jómagam, aki már akkor éveken át dolgoztam az Ormánságban s doktori értekezésemet
is az Ormánságról írtam. Az énjavaslatomra választottuk ki Kemsét, s a megjelent kötet
Kovács Imre által idézett összefoglalását én írtam. A kutatás előkészítésébenjelentős

szerepe volt Pócsy Ferencnek, aki kitűnően tudott románul és Gusti D. román szocioló-
gus munkáival ismertetett meg bennünket, ,

A Táj- és Népkutató 1938-ban rendezett és bezárt kiállításával kapcsolatban még több
probléma tisztázásra vár. A kiállítás megszervezője, rendezője Elek Péter és Kiss István
voltak. Kiderül ez Györffy Istvánnak 1938. december IS-én nékem Stockholmba küldött
leveléből is. Györffy a következőket írta: "A Táj és Népkutató Központ megalakult s
2 hónap múlva a miniszter (ti. Teleki Pál) feloszlatta. Most a tanszékem keretében támad
fel, de szűkebb keretben. A baj az volt, hogya Központ politizált. Tudod, hogy a
politikához nincs érzékem s csak kelletlenül vettem részt a kiállításban. Az ifjú magya
rok, élén Elek Péterrel és Kiss Pistával politikát vittek bele s a Minister megharagudott
s feloszlatta. Péter örökre kegyvesztett lett s elvitorlázott Párizs felé. Bár előbb ment
volna, hogy belé ne keveredjék. Szerencséd, hogy nem voltál idehaza, mert ahogy
ismerlek, te is ott lettél volna. Kovács Péter is belegabalyodott s a gyakornokságáról is
lemondott, mert a minister kijelentette, hogy csalódott a tanítványaiban. Próbálom
menteni, talán sikerülne is, ha Péter is nem volna nyakas. Egyébként majd megírják ők

neked, hogy történt a dolog. A minister véleményét meg majd elolvashatod az Ország
gyűlési Naplóból, mert másfélórás interpelláció volt ebben az ügyben a házban. ,Szeren
cséd - mondom, hogy nem voltál itthon, mert a többi tanítvány sorsára jutottál volna."

Györffy István professzor, aki közel állt Telekihez és a Táj- és Népkutató Központhoz,
levelében egyetlen szóval sem említi Kovács Imrét. A kiállítás tulajdonképpeni megszer
vezője, a statisztikák, térképek összeállítója a kitűnő gécgráfiai képzettséggel rendelkező
Elek Péter volt, aki korábban gyakornoki funkciót töltött be Teleki Pál katedrája mellett.
Kiss István pedig mint magasan képzett közigazgatási szakember, Magyary Zoltán
intézetében dolgozott. Teleki tanítványai mégsem lettek olyan kegyvesztettek. Elek Péter
tovább dolgozhatott. Az is eléggé köztudomású volt körünkben, hogy Teleki Pál a
kiállítást rendező tanítványai előrehaladásaelé semmiféle akadályt nem gördített. Győr
ffy Istvánt kérte fel Kovács Péter alkalmazására, aki továbbra is részt vett a Györffy
vezette táj- és népkutatásban. Később a Néprajzi Múzeum gazdag kézirattárában dolgo
zott. Teleki a "feddéssel" védeni kívánta tanítványait; később kifejtette: "A kiállítás
úgyis megtette a hatását, inkább azt zárom be és nem nehezítem meg tanitványaim
munkáját", Igy nyilatkozott Györffy Istvánnak, Elek Péternek és jómagamnak is. A
Parlamentben nyilvánvalóan másképp kellett beszélnie. Természetesen senki sem kíván
hatta Telekitől,hogy hasonlóan gondolkozzék, mint Kovács Imre, akit gyakran vezettek
elsietett megnyilatkozások.

Kovács Imréhez egyébként mindig meleg barátság fűzött. 1967 nyarán találkoztunk
utoljára New Yorkban. Görbe tükörben látta a magyar valóságot; sajnos hiányzott
belőle az elmélyedés. Itthon sem a reálpolitikus szemével látta a magyar életet.
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BUDA ATTILA

Az ikonok szemei mind
befelé égnek.
A katedrálisok árnyai
egy pontra mutatnak.
A tanítások, ellenkezve is
a végső. mondhatatlan
szót kísérlik meg.
A filozófiák a Törvényért
epednek.

Ennyi jel mellett mégis
miért vagyunk egyedül?

Versek

A kapcsolatok küzdelme: a lét.
A filozófiák: a k6rítés.
A nemragaszkodás magadhoz: lényeg.

Fölényes riadás a nappal.
Sistergő látomás: jelen-jövő.

A sors te vagy.
Kezedben végítélet jogara.

Rendezetlen szenvedélyben
gyorsulást lüktet azég,
rádhullani látod néha
a planéták rendszerét,
csillagok pörögnek, esnek,
vasszekéren száll a hold 
lélektipró ön-emésztés
bódít el s vagy: mint a holt.

Szamárháton is.
Egyűgyűségben.

Imára kulcsolt kézzel.
Elhagyva mindent.

Magad elé fogod magad.
Kezedbe gyeplő.

Ostor suhog.
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A pálca vizet ért.
Keskeny ösvény az örvények között.
Apró lábak írják a fövenyre
az Úr szavát.

Homokgödörbe fagyott test.
Szétszórt és eltört cserepek.
Feltépve számolom a gennyes
sebeket.

Szomorú néha,
aztán szép.

Független,
egyoldalú áldozat.

Nem számolom.
Örömben élek.

Családom nincs.
Testvérem: sok.



Hányan lökték belém gyi/kos dühük -lándzsáitl
Először ti/takoztam.
Védtem magamat.
Aztán elért a szeretet s leszálltam velük
poklaik aljára.
Akkor akármit tehettek velem, mellettük voltam,
ahogyan Papír adja magát súlyos Toll alá.
Bennük az ártó ösztönök tintája kifogyott.
Törvényként hordozom a rámírt átkokat.

'Pálvölgyi Gyula

PROHÁSZKA AZ INDEX UTÁN

A szél fordul. ..

A haladó erők társadalmi befolyásának visszaszorítására, a katolikusok reformfeladatai
nak felismertetésére a legjobb lehetőség a sajtó volt. Prohászka - az index utáni lemondá
si szándékát megváltoztatva - megmaradt a Katholikus Sajtóegyesület és az Országos
Pázmány Egyesület irányítójának. Még inkább hangsúlyozta a katolikus sajtó elmara
dottságát, feladatait, mint 1911 előtt. X. Piust idézve jelentette ki: "Hiába építünk
templomokat, hiába tartunk missziókat, hiába alapítunk iskolákat, ha emellett elhanya
goljuk a sajtót't.:' '

A püspök hármas feladatot szabott a sajtó, az "egyházi apostolságnak laikus kiadása"
elé: fegyver "ellenfelünk ellen", életerő "önéletünk fejlesztése végett" és akció szervezése
"a kereszténység nagyobb kihatása céljából"."> Nem ábrándozott arról, hogya katolikus
sajtó jobb, hatalmasabb legyen a liberális sajtónál - ezt utópiának tartotta -, igénye csak
a kor színvonalán álló, modern igényeket kielégítő sajtóorgánum volt. Elérni ezt sem
sikerült. Prohászka közgyűlési beszédeiben évről évre beismerte a kudarcot.

Az I. világháborút közvetlenül megelőző időszak Magyarországán a politikai
társadalmi erők polarizálódása nem engedte meg a Prohászka-féle modern, szociális
irányú megújulást, mint közbenső utat. Székesfehérvár püspökének választania kellett
a forradalmasodó második reformnemzedék, a radikális megújulás vagy az integrista
erők által irányított egyház között. A választás Prohászka egyéniségének ismeretében
nem lehetett kétséges. Minden őszinte reformvágya, demokratikus törekvése ellenére is
egyházát választotta. Akkor is, ha ez az egyház nem látta meg a korszak társadalmi
kötelességeit. Ez az integrista csoporthoz való közeledést tette szükségessé, de soha nem
jelentett azonosulást vele, örök belső küzdelmet okozott számára.

Újra csak a Világ mélyen igaz elemzését kell idéznünk: "Akit a hideg ráció a tudo
mányhoz és a szabadsághoz húz, amikor öntudatlanul, de ösztöneinek egész hatalmával
csak hinni és megalázkodni akar: annak mindig csak küzd, de soha meg nem békül
önönmagával a lel1(e."43

A tanulmány első részét májusi számunkban közöltük.
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. A választás következménye: a megértés, az; egyezés lehetőségeinek keresése mellett a
szembenállás mozzanatai is megjelennek tevékenységében, bár ezek döntővé csak a
világháború utolsó évében, a háború utáni új cégért kereső Prohászkában válnak.

1912-ben a radikális irányzatok bírálatában elismerés is rejlik: "Ök úgy akarnák a
magyarságot fölvirágoztatni, hogy letépik múltjának százados gyökereiről, s úgy akar
nák megifjítani, hogy kiapasszák O) szellemének, lelkesülésének forrásait, meggyalázzák
hőseit, kinevetik szentelt 'emlékeit, kicsinylik munkáját, vagyis úgy akarják az újat, hogy
a régit megtagadják."44 -

1913 októberében már az igazság és a hazugság szembenállását fogalmazza meg."!
1914 januárjában a Pázmány Egyesületben azért hírálja a sajtóreform javaslatot, mert
azonos mértékkel mér a baloldali mozgalmak és a "hazafias" sajtó számára: "Tisztában
kell lennünk ugyanis aziránt, hogy kik a sajtószabadság ellenségei, s hogy honnan
fenyegeti a szabadságot a legnagyobb veszedelem". A progresszív sajtó "az erkölcstelen
ség és jellemtelenség" hordozója, a' szabadság "belső megrontója", amely eddig csak
"piszkot" árult."? Itt már éles az elválás, éppen úgy, mint a színházakban is a "blazírt,
dekadens nemzetközi lemondásnak" terjesztőit látta.??

Útkeresésének legfontosabb összefoglalása a franciaországi változások számbavétele.
. Már A diadalmas világnézet-ben felfigyelt arra, hogy "a szél fordul", most pedig a francia

idealizmus ellentámadását és áttörését üdvözölte. Tanulmányában már elvetette a tudo
mányok erejében bízó XIX. század végi francia fejlődést. Ez a századvég a dekadencia,
a halálba hanyatlás jele volt. "A determinista merevség, mely sem erőt, sem kedvet nem
ad, jól illett az idők lemondó hangulatához is. A francia nemzet fáradt volt; ereje s
dicsősége csődöt mondott a csatatereken, belsejében az anarchiának sokféle tünete
megrendítette a hitet önmagában; hinni kezdett saját maga dekadenciájában, a magáé
ban éppúgy, mint a latin fajéban, s ez a hanyatlás és elhalás, saját tehetetlenségének ez
az érzete szinte argumentumul szolgált a determinista tudás tételeihez, melyek szerint
omlik, bomlik itt a földön minden, haldokolnak emberek s nemzetek..."48 Eljutott
annak kimondásáig, hogy ez a "lapos, empirista ideológia a tudomány nimbuszába
öltözködve, sokkal pusztítóbb ellensége lett a francia népléleknek, mint a porosz-német
hadsereg... a szellemi, szürke halál borult a lelkekre..."49

Mindez a tudományok kultuszának volt köszönhető. Az idealista reakció, mely "az
ifjú Franciaországot lelkesíti s hitéhez s hazájához visszatéríti", felülvizsgálja a tudo
mányt, és "számon kéri téziseit, hogy ellenőrizzeilletékességét a nagy problémákhoz való
hozzászólásában". so Különösen fontosnak tartotta Prohászka, hogy az "idealista rene
szánszban" a döntő szerep nem a keresztény-filozófiának jutott, hanem éppen "a mate
matikusok, tesmészettudósok s nem keresztény filozófok törték meg a "materialista
dogmatizmust". Igy Boutroux, Poincaré, Bergson és társai voltak a mechanikus világné
zet szétrobbantói. Bár Bergsontól a katolikus filozófia lényegbevágó kérdésekben tért el,
ő mégis "rendkívül nagy szolgálatot tett a hitnek azáltal, hogy megtörte a determinizmus
nak s az egyoldalú monizmusnak bűvkörét. . ."SI

Az előretörő idealizmusnak a püspök három társadalmi-politikai áramlatát külön- .
böztette meg: a forradalmi idealistákat, a katolikusokat és a nacionalista pragmatistákat.
Az intellektualizmus túlhajtásai és a Franciaország erkölcsi újjászűletése által jelzett
útkeresés még nem sodorta a püspököt a politikai jobboldalra. Ugyanis - mint erre Jászi
Oszkár is rámutatott - "a bergsonizmus leglelkesebb hívei a társadalmi lét két szélső

fokán, a forradalom és az ellenforradalom táboraiban, az anarchista szindikalistáknál
és a royalista klerikálisoknál találhatók fel."52

Bírálatok, viták
Az index utáni Prohászka iránt a haladó erők érdeklődéseerősen csökkent. A figyelem
mérséklődésének nem pusztán az index előtti meghajlás az oka. A haladó tábor tisztában
volt azzal, hogy a Csernoch János és Tisza István közöui politikai kompromisszum
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elzárta a lehetőséget az egyházi reformpróbálkozások elől is.s3 A főpapot továbbra is
felhasználták az egyház konzervatív, maradi voltának igazolására, 54 a demokratikus
mozgalomhoz való csatlakozásában márcsak a Világ bízott. Mégis, a püspököt 
többnyire - továbbra is megkülönböztették a katolikus egyház többi képviselőjétől.

A Népszava bírálta a sajtóval, a .fínomultabb feminizmussal" kapcsolatos álláspont
ját,SS felfigyelt Csernoch Prohászkát védő beszédére!", de személye, munkássága már
kevesebb helyet kapott a lap hasábjain. "Prohászka ugyan megdöbbenti a konzervatív
klerikális tábort, de a merészen nyitó kijelentések programmá sohasem sűrűsödhetnek."
Ebben a szociáldemokrata napilap a püspök magatartásának kiszámítottságát fedezte
fel, kételkedve őszinteségében: "Aki olyan pünkösdöt igazán akar a világnak, amilyenre
Prohászka céloz: az a mi táborunkban van". 57

A készülődő világméretű katonai összecsapás ellen - melyet a Balkán-háborúk érzé
kelhető közelségbe hoztak - a progressziós gondolkodók többsége felemelte szavát. A
tiltakozás íratta Kunfi Zsigmond cikkét is a Szocializmus-ban, melyet Prohászkának
címzett. Azt is megmagyarázta, hogy az egyházi magatartás bírálata miért a püspöknek
szól: "...kell legalább egy embernek akadnia, aki a fegyelem és az egyház bilincseivel
nem törődve, mer vallásos ember, mer keresztény lenni, s ebben az összefüggésbenjutott .
az eszembe az Ön neve, püspök úr!"S8 A cikkíró az egyház és elsősorban Prohászka
eddigi tevékenységet vetette össze avval, hogy eddig nem ítélték el a háborút: "Hogyan
lehet az, hogy az On egyháza és így Ön is olyan gyakran és alaposan ki tudták színezni
azt a veszedelmet, amely az emberiségre a hitetlen, vallásellenes gondolatokból szárma
zik és most némák s nem találnak szavakat annak a veszedelemnek hirdetésére, amely
a legvallásellenesebb cselekedetből: a tömeggyilkolásból származik? ...milyen arccal
fognak most a közelgő karácsony alkalmából kiállani a nép elé és békességet hirdetni
a földön a jóakaratú emberek számára .. ."59

Kunfi büszke tudattal mutatott rá, hogy az igazi krisztusi felebaráti szeretet temploma
a "baseli székesegyház" volt, ahol a szociáldemokrata pártok emelték fel szavukat a
háborús veszély ellen.60

Az egyetlen haladó csoportosulás, mely 1911 után is sorai közé várta a püspőköt, a
Világ polgári radikálisainak köre volt. A lap végigkísérte Székesfehérvár főpapjának

1911 utáni megpróbáltatásait, és egyetlen alkalmat sem szalasztott el, hogy kimutassa
rokonszenvét.

Tájékozottsága nem mindig volt pontos. Az index után a püspöki karon belüli ellenté
tekről írva megkülönböztette az "arisztokrata és arisztokratabarát" csoportot a
"demokraták"-tól. Az arisztokraták közé sorolta Majláthot, Csernochot, Fischer
Colbrie-t, Váradyt, Zichyt, Glattfeldert. Félreérthetetlenül utalt arra, hogy a csoport
"vezére", Majláth keze volt az indexre-tételben. A tévedést tetézte azzal, hogya "demok
raták" közé sorolta a "rendkívül liberális, agg egri bíborosérsek", Samassa alakját (akit
a XIX. század végén valóban "liberális" jelzővel illettek)."! A Világ nem örült Róma
baklövésének, sajnálta, hogy a püspök meghajolt: "szomorú, hogya nagy tehetségű

Prohászka püspököt is lenyűgözheti a mindeneket elnyomó egyházi tekintély't.s-
A fehérvári főpap kudarcainál azonnal feléledt a várakozás: talán most elégeli meg a

püspök. Igy volt ez a Föld és ég újabb, megcsonkított kiadásánál. A Világ rámutatott
a következetlenségre: Pécsi Gusztáv most "anathémát kiáltott" a könyvre; pedig koráb
ban ráírta: nihil obstat. 63

A Prohászka elleni hajsza megújulásáról számolt be az Auguszta főhercegnővel kap
csolatos botránynáls- és a Tátrai Félix-féle röpiratnál is.6 s Aggódva tekintett az esedékes
római ad limina látogatás elé. .

Még 1913-ban is úgy látta, hogy Székesfehérvár püspöke "küszködő, vívódó lélek, aki
bizonyosan veszedelme a klerikalizmusnak. Veszedelme, ha még szabadjára hagyja a
maga gondolatait, a maga kutató elméjét, de veszedelme akkor is, ha a sötétség bajnókai
ellen törnek (!). Prohászkát nem tudják legyűrni, legfeljebb csak figyelmeztetik a haladás
hívei, hogy ott, az egyház keretében vívódik a maga feltörő eszméivel, vívódik az
igazsággal egy nagy elme..."66 Sőt, a reménykedés fokozódott: "Amikor laudabiliter se
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subiecit", akkor megingott egy kicsit a mi belévetett hitünk...egy pillanatig nem tudtuk,
hogy pap-e Prohászka Ottokár vagy csak tehetséges és ügyes. .. Most már megint
hiszünk benne ..."67

Prohászka szinte valamennyi szerepléséről felső fokban olvashatunk. A legjellemzőbb

erre talán az egyik Egyetemi templomi prédikációjáról való beszámoló:
"Prohászka püspök birodalma ez a templom. Nem a harc sziklavára, hanem a szeretet,

az érzések, a megnyugvás kastélya. A sok hivő nyugodtan, híven várja az elkövetkezendő

szavakat, lelkük megnyílt, mint a virág kelyhe, hogy magába fogadja az elérkezendő,

elkövetkező, meleg, igazságos beszédet. .. Édes, kedves testvéreim!. .. Ez nem a leeresz
kedés, ez nem a püspöki szó, hanem a hívek felemelése a tudáshoz, a szívhez, ez a szerető

tanító megszólítása. Melegen folynak a szavak Ottokár püspök ajkáról, lebilincseinek,
lekötnek... Nem vádol, nem vádaskodik, mikor Krisztus haláláról beszél, hanem véd
és szeretettel prédikál.":"

Mindemellett 1914-ben már feltűnik, hogy Prohászka a jezsuiták templomában fog
prédikálni: "Mit keres Ottokár püspök a jezsuiták között?"69

A Franciaország erkölcsiújjászűletése már kiváltotta a bírálatot. A tanulmánnyal Jászi
Oszkár vitázott vezércikkében. Elismerte, hogy valóban sokasodnak a vallás reneszán
szát mutató jelek, de azt már tagadta, hogy az a társadalom emelkedéséhez vezethet, s
ezt példával is bizonyította: "épp a legkatolikusabb értelemben a legintenzívebben vallá
sos országokban, mint Spanyolországban, Dél-Olaszországban, Latin-Amerikában s
magyar hazánkban állnak...(az erkölcsök) a legsiralmasabb holtponton, míg szigorú
kauzalitás mutatható ki a társadalmi és gazdasági haladás és az erkölcsi haladás között
egyrészt, az egyházi uralom háttérbeszorulása között másrészt."

Véleménye szerint a püspök a "harcos francia klerikalizmus" előrenyomulásánujjong.
De itt elválasztja őt a hivatalos egyháztól, mondván, hogy Prohászka csakugyan a vallást
akarja: "De egyházfejedelem társai közül vajon hánynak fog kelleni ez az új vallás,
melyben maga az Isten csap fel szociális agitátomak? Ne feledjük, az angol, a svájci, az
amerikai, a norvég paplakokban már igen sok helyen áll Marx KDpital-ja a Biblia
mellett." ,

A püspök útja tehát - Jászi megítélése szerint - továbbra is eltért az egyházfejedelme
kétől. Az eszmei útkeresésből nyíló többféle továbblépési lehetőség, a szociális agitátor
ság a hivatalos egyház számára veszélyes lehetett. Ez indította Jászi Oszkárt kissé
ironikus, de alapjában véve komoly figyelmeztetés megfogalmazására: "Vigyázzon Pro
hászka Ottokár, mert csakhamar újra indexre kerül!"?"

A Prohászka-vita ezzel az I. világháború kitörése miatt félbeszakadt. Felújulásakor 
az I. világháború vége felé - a haladó erők és a püspök már nyílt ellenségként álltak
szemben egymással. Mégis, évekkel később is felvillant egy-egy pillanatra annak a
Prohászkának a képe, akitől a progresszív körök egy része oly sokat várt 1914 előtt.

Jegyzetek" l PÖ 22. köt. 93. o. -" Uo. 94. o. - 43 Florestan (Décsi Imre): A nagy pap = Világ, 1910. júl. 27.
- 44 Prohászka püspök a kultúráról = Alkotmány, 1912. ápr. 30._40 PÖ 21.köt. 286. O. _4. Prohászka Ottokár:
Sajtószabadság = Alkotmány, 1914. jan. 30. (PÖ 22. köt. 98. o.) - 47 Prohászka püspök a színházról =
Fejérmegyei Napló, 1914. jan. 15. - 48 Prohászka Ottokár: Franciaország erkölcsi újjászületése = Katholikus
Szemle 1914.449. kk. Il. (PÖ 10.köt.) - 49 Uo. - SO UO.- SI Uo. - S2 J. O. (Jászi Oszkár): Erkölcsi újjászületés
= Világ, 1914: máj. 10.- S3 Rónai Zoltán: A szent forradalom = Huszadik Század, 1911.1. 727-732.o. - S4 Ld.
pl.: Kőhalmi Béla: Alapított-e Krisztus egyházat? = Szabadgondolat. 1912. 12. o. - Az "Alkotmány", Tolsztoj
és a valláserkölcs = Népszava, 1914. máj. 27. - ss A finomultabb feminizmus = Népszava, 1911. okt. 10. 
Prohászka püspök védi a sajtót = Népszava, 1914. jan. 30. - so Népszava, 1914. márc. 20. - S7 Népszava 1914.
jún. 2. - S8 Kunfi Zsigmond: Nyílt levél Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök úrhoz = Szocializmus,
1912-1913. 54. o. - S9 Uo. 55. o. - 00 Uo. 52. o. - 01 Kuszkó Dezső: Mágnás főpapok = Világ, 1911. jún. 21.
- o 2 Uo. - o 3 Kétféle hit, kétféle erkölcs = Világ, 1911. dec. 8. - 04 Megújul a Prohászka-hajsza = Világ, 1912.
jan. 10. os Prohászka Kanosszában = Világ, 1913. szept. 27. - 00 Uo. - 07 Florestan (Décsi Imre): Prohászka
püspök = Világ, 1913. márc, 23. - 08 Prohászka prédikál = Világ, 1913. márc. 15. - 09 Prohászka második
Kanosszája = Világ, 1914. febr. 13. - 70 Jászi id. cikke = Világ, 1914. máj. 10.
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ANTALGABOR

A Védőügyvéd

A Védőügyvéd, ki számos alakban
kísér sétáimon, holtudvaron. . .
( Betartván jól kovetés-távolságot,
kínos helyzetben is játékszabályt.)
Irodája sarkában vén dívány.
Ott meghúzódni kéne, elfekűdni

akták porában. Ott lelkem pora
jó helyen lenne végre.
Vagy megtaláljam magamat a múlt
Bírósága előtt? Ott, ahol
székelt Brittania?
(Ó, nem túl a La Manche-ont}

Perelt ő briliánsan - és sosem briliánsért 
Herbertje nagy időknek,

pecsétes Spencerében.
Cúgos cipő a lábán (orra görbe),
Haladás útjain így ballagott;
morzsákat szorva, s argumentumot.

"Vaj helyett ágyú!" - így érvelt doktor Goebbels.
(S ágyú mellett még fajjal is tűzelt.}

A . fi . k "ll A . k l' I "" vajat a eje ro.. . . vajat a a acsra.. . .
Doktor Ricardát, doktor Eötvös Károlyt
és doktor Mózest idézte Doktorom.

Hogy lángolt a szivarja - hamva is! -,
míg művelte a követ szabadon.
Páholyból nézte, míg engedtetett,
a Történelem tört darabjait.

Páholyban nem ült már 
mig dúlt az Opera,
s a Niebelungok - e felhős fiuk/
támadtak hangviharban.
"Haladni!" - ismételte - "Futni nem!"
(S haladt a tömegsírba.)

Most őt idézem, merthogy engemet
citál raportra tünde látomás.
Ám dadogok csak, lelkem itt topog,
hol Védőügyvédsem véd meg magamtól.
Kivel pereljek - sokkal, senkivel? -
(Hisz szivaromban nincsen szív, de hő sem . . .)
És hogyan másszam meg a Hórebet
ilyen cúgos időkben?
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Bozóky Mária

POITIERS

A piactéri "Óralap" bisztróban a tulajdonosnő párizsias sikkel, villámgyorsan szolgálja
ki piaci és egyetemi klienseit, s hűvösen elnéz a nem odavalók felett. Ez a több ezer éves
piachely vonz mindent Poitiers-ban. A régmúlt századok homályában épített Notre
Dame-la-Grande áll a város közepén, deres köveivel, ananász alakú tornyaival, faragott
élőkép homlokzatával. Mikor az új piacot felépítették, nem restelltek aláfúrni s így

.elvágták falainak hajszálgyökereit: alapzatát. Szinte félő, hogy az egész épület egyszer
csak roskadozni kezd, hangtalan összedől, s a levegőben maradnak a pikkelyes tor
nyok... Könnyen billen az ajtó, s egyszerre erdőbe kerülünk, melynek végén feldereng
a szentély, egy kis tisztás. Odon, percevali erdő. Az északi falakon felsötétlenek a
vizenyős foltok. A sudár oszlopsorróllecsüng a boltívek rózsaszín, sápadt bozontja, a
felemelt szentélyt öles oszlop-fák tartják, nehéz, faragott lombbal. Magányosan ül kis kék
trónján, királynői tartásban, a Madonna: már messziről szeme fókuszába gyűjti a
belépők tekintetét, s csak közelről dermed barnás arcára egy messzeségbe révedő mo
soly...

Ki-bejárok ebbe a templomba, mintha elmaradhatatlan útkereszteződés lenne, sötét
sikátor az odakint tündöklő napfényben, ahol azonban behunyt szemmel is el tudnék
igazodni. Porcelánkék liliomok nyílnak Poitiers felett október közepén. Majd mindez
hirtelen átváltozik borongó, langyos hamuszürkévé: Aquitánia hervadása, a távoli par
tok ködössége, Richelieu bíboros közeli erődjének végromlása Ré szigetén, egykori
parkjának enyészete szétmállik a levegőben... A XII. században Aliénor, Aquitánia
egyetlen örökösnője elválik VII. Lajos francia királytól (1152) s nyomban férjhez megy
Plantagenet Henrik Anjou, később angol királyhoz. Vékony bíborvörös, sárga és kék
vonalak jelzik Aliénor utazásait a keresztesháborúk idején, melyekre még elkísérte első
férjét. Az egész múzeumban nincs is más e pillanatban, mint ez a lebegő, óriás méretű

térkép, elénk varázsolva egy kalandos kedvű királyasszony merész vállalkozásait, a
Földközi-tenger s az Atlanti-óceán egyik csücskétől a másikig, tevelassúsággal haladó
bíborgályákon...

Valahogy más, ősibb, titokzatosabb ez a Poitiers, Aquitánia egykori központja, mint
sok más francia város. 732-ben itt ütközött meg Martell Károly Abder-Rahman sejk
seregeivel s megállította az arab hódítást. Mégis: a mór csodálatosságoknak immár
nyomon alig követhető desztillációja benne érződik atmoszférájában. S benne a gall
római szellem. Éppen a kereszténység itt igen korán elvetett magvából nőtt s teljesedett
ki a város értelme és fontossága, sőt az egész gall egyházé is. E városban született 310
körül Hilarius, egy római szenátor fia. Házasember korában ismerkedik meg a keresz
tény tanokkal, s már mint püspököt küldi őt a római császár kisázsiai száműzetésbe.

Megható, mi mindenre használja fel száműzetése idejét: megismerkedik a keleti egyhá
zakkai, részt vesz különböző zsinatokon, könyvet ír a Szentháromságról. Visszatérése
után értesül két keresztény társának, Jánosnak és Pálnak, néhány évvel azelőtti vértanú
ságáról s templomot emeltet sírjuk fölé. E bazilika, a fellegvárrá terebélyesedett
St-Hilaire ma már kissé kiesik a város forgalmából. Óriási atmoszférát foglal magában,
a legnagyobbét, ami történelemről s minden titkok teljességéről tanúskodhat: az elhagya
tottságét, vagy ha úgy tetszik, a magányét. Sáfránysárgára festett labirintus, körben futó
apsziskoszorúval, magas, keskeny, boltozatosan összefűződő oldalhajókkal, átívelések
kel. Búvóhely is lehetne. S ahogy óvatosan ide-oda keringenek benne, észreveszem, hogy
valószínűleg másodmagammal bujkálok az oszlopok közt, s szinte félelem fog el. Kibuk
kan a második látogató is, kezében baedekerrel: vékony, tetőtől talpig fekete selyem
nyári pantalonba öltözött hölgy. Kémlelőn tekintget felfele. Már magam is látom a
diadaIívre festett óriás szenteket, püspököket világossárga tunikában, lebegve inkább,
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mint állva, szétterpesztett lábbal, kezükben könyvvel. Sok-sok száz év magányából
leckéztetőkomolysággal néznekszembe a bujkálókkal. .. Kint összetalálkozom a hölgy-

. gyel s máris szétrebbenünk. O autóba szálI, hogy estére még visszaérjen Párizsba. ,
A kanyargó utcák ismét visszaterelnek a piaci templomhoz. Falainál négerek árulták

délelőtt színes gyöngyeiket, a franciák indiai portékát, a rendszeresen jelenlevő limoges
iak pedig a ritka fehér, festetlen porcelánt. Naplementéig kint hervadoznak az utca
kövére terített bársonydarabkákon Poitiers közelmúltjának antikvitásai, üvegkancsók,
gyertyatartók, rendjelek, tarka összevisszaságban, mint a tapolcai piacon a tavasz első

bokrétái. .. Majd e helytől is lefelé lejtenek a még régibb, még szűkebb utcák, néhol
meredeken zuhannak alá a csendes, barna folyóig, amely távoli tölgyfa- és gesztenyeren
getegek rezzenő tükörképeivel érkezik a város alá. Az erdőségekben valaha gascon,
norman, angol, francia lovagok portyáztak. Idejekorán felhúzták komor erődítményeik
falait a poitiers-i grófok, Aquitánia hercegei is: Chauvigny-ban madárjárta magasságok
ból tekintenek ma alá a romfalak, Poitiers-ban - belül kilométeres kandalIókkal egy-egy
teremben - kitűnő karban áll a hatalmas Maubergeon-torony. A palota párkányán az
aquitániai dinasztia tagjai, egyik-másik fej nélkül. Itt, a Grófok Palotájában kérdezget
ték ki 1429-ben a tizenhét éves Jeanne D'Arc-ot. ..

Messziről bevilágít a szűk utcákba a Szent Péter katedrális égre meredő oldaltornya.
Mint a chartres-i dóm legszebb részlctein, itt is magasra húzott, csúcsíves zsinórpillérek
szaladnak le a sima falfelületen. Sehol semmi az előtérben, a katedrális rnély, barlangsze
ru bejáratai, kapubélIeteikben a lefejezett szentek sűrű soraival, öblösen tárulkoznak
elénk... Nem találtam csodálatosnak s következetesen nem találtam annak éveken
keresztül. Eleinte éppen csak bekukkantottam és sietve otthagytam ezt a .Jegszebbnek"
mondott, szinte üresen tátongó katedrálist. Amiens, Strasbourg, Bourges, Chartres, Metz,
Párizs, Orléans mámora után nem találhattam magamra ebben a prózai világosság
ban...

Plantagenet-stílus: l l 62-ben tették le alapját, Aliénor már mint angol királyné pártolta
építését. De lehet-e csak stílust észlelnünk egy-egy ilyen kivételes jellegű épületben s nem
valami meghatározhatatlanul mást is? Megzavar a katedrálisok "személyisége", külön
böző arculata, más és más magatartásuk: itt, Poitiers-ban, a robusztus boltozat nyíltsága,
világossága, a kövek sugárzó, elefántcsont sápadtsága, hűvös derűje. Történelmen,
stíluson túl hogyan hordozzák a katedrálisok azt, amiért s Akiért épültek? A chartres-i
megőrizte meg nem szűnő zarándok-mozgalmasságát, míg a poitiers-i kiüresítette ,ma- <.

gát. .. Várat magára. Titoktalan, kitárulkozó. Titokzatosság helyett: idegenszerű. Evek
alatt sokszor körbejárom kívülről támív nélküli, kolosszális falait, utamat állja messze,
a városképből is kimeredő, tagolatlan keleti fala, mint egy bástya, Monumentalitásának
s a megvárakoztatásnak rejtelmes funkciói csak késve bontakoztak ki. A vasárnapi
miséken a gyér számú hivősereg szinte elvész a több ezer személyes csarnokban. Az
oltárnál miséző pap keresetlen szavakkal fordul a hivők felé e minden erőt kiszívó,
sugárzó világosságban... Eszembe jut Róma, Ravenna, talán a Saint-Hilaire is: több
mint ezer évvel ezelőtt sem keltett hangulatot a hívekben az orgonaszó vagy a virág.
Nyomtatott szöveg sem állt az első keresztények szeme előtt,' langymeleg sem futott
körbe a kényelmes padsorokban. A csend volt mindenük s az összeszedettség. E percben
csak a nagy szentélyablak szúrja fényét a szemünkbe: a Keresztrefeszítés lézersugarakkal
szegezi át az odaröppenő tekintetet. Ahogy befejeződik az istentisztelet, igazában csak
akkor szólal meg mindent elsöprő erővel a Cliquot-orgona. Talán a világ legszebb
hangja: 1793-ban a Konvent utolsó napjaiban építették. Jeges borzongást vált ki az ereje,
elfogja a levegőt is, hang-vízesésként zúdul alá. Hagyom, hadd zuhogjon rám teljes
erővel, fürdesse át lelkem, aki még az előbb imádkozni is képtelen voltam. Azután a
kagyló fényű csarnok pillanatok alatt kiürül s átadja magát mindennapos létének: a
magánynak.

Minden templom ilyen magányos francia földön. Viseli régiségét, történelmi szépségét,
terhét. Még magányosabb a katedrális mögött álló Sainte-Radegonde. Clotár frank
király feleségéről, a thüringiai Radegondéról nevezték el, aki az első női bencés apátságot
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alapította Poitiers-ban, odatemették őt is 587-ben. Egyik ünnepen eljutunk a jelenlegi
bencés klastromba is, néhány kilométerrel odébb a várostól, árnyas fák alatt. Szemlélő

rend, apátnőjük a pásztorbottal külön helyet foglal el a kórusban..Szemlélő rend a
süteményeket készítő karmelitáké is, Auxances-ban, de süteményeiket Poitiers-ban árul
ják. Mintha megannyi Lisieux-i Teréz sietne el, a kertek kőfala alatt...

Két "fuvallat" szerint oszthatnánk fel tehát az atmoszférájában annyira zsúfolt
Poitiers-t: idáig szűrődött mégiscsak a Pireneusokon túl egy ideig meghonosodott Kelet
némely varázsa, hatása. Belegyökerezett a földbe, kiadta illatát. A botanikuskert cédru
sai alatt alig ismert növények. A mór kertek apróra kigondolt ápoltságával szemben
annál feltűnőbb a szabadjára engedett kertek igénytelensége. Tárva-nyitva akiürült
Szeminárium kapuja, körtefák, almafák, elburjánzó rózsabokrok tévesztik meg az alkal
mi szállásra betévedő utazókat. Fiatal pap szalad át a kerten, vörös pulóverben. A
szemerkélő eső elől menekültem ide, bámulom ezt a Richelieu korabeli kaput, magam
elé képzeigetem a múlt században, Renan, Freud századában itt tanuló, ide bezárt
papnövendékeket. Még titok volt az atomhasadás, titok az energiáról újra fogalmazandó
megannyi törvény. A hullámok most már végképp betörtek ezekbe a nagy, túlméretezett
szemínáriumokba s kimosták onnan az életet. .. Különös, lehangoló magányosság
költözik be az óriás templomokba, rendházakba, papneveldékbe. Ez a magányosság,
történelmi soronkívüliség megtámadja a már korábban magukra maradt, apró templo
mokat is: bársonyos, méregzöld moha lepi be Marnes vagy Gargilesse vagy Nouic
évszázados köveit. ..

Valamivel jobban tartja magát narancsbarnára pirult tégláival, rómaias pártjával a
keresztény művészet egyik legrégibb gall emléke: a IV. századbeli keresztelő kápolna
Poitiers egyik legforgalmasabb pontján. Csomópont. Mégis, ha valaki nem nyittatja ki
szántszándékkal, mindenki elrohan mellette, elkerüli. Talán maga Hilárius is e kápolna
földbevájt ciszternájában alámerülve vette fel férfikorában a keresztséget. A falakon
sokkal később, a XII. században, megjelennek a Mennybemenetel csodálkozó apostolai,
az arany páva, a halhatatlanság szimbóluma, egy merészen ívelő angyal sáfránysárgá
ban, s Krisztus teljes dicsőségében.

Centripetális erő hatósugarai mentén épült, terjeszkedett a zsúfolt város is. Alapítások
egész sora zárja körül, a közelben a ligugéi apátság helyreállított épségben, s a középkori
nouailléi apátság erődítménytornya majdnem romokban. De ki győzné felsorolni? Ma
gában Poitiers-ban is szinte már kívülesőnek számít a piactértől alig néhány utcával
arrébb levő Montierneuftemploma. lü96-ban II. Orbán pápa szentelte fel, mikor útjára
eresztette a kereszteshadakat. Néha ide is be lehet lépni, s akkor elénk tárul a Poitou-beli
gótika, ritkaság és csodálatosság, légiesség, kinőhetetlen román nyomokkal, hiszen ezen
a vidéken már-már a románnak is "gótikus" magassága volt s hajlott az építészeti
bonyodalmakra. A domb alatt elkanyarodó útról úgy tűnik, hogy a templom szinte
felemelkedik helyéből, áttetsző, üres ablakaival, rátámaszkodik törékeny támiveire s
lebeg, mint egy műves ereklyetartó, mely nem fért a város vadonatúj múzeumába.

Estére csak a Notre Dame deres tornyát és a homlokzatát burkolja be a reflektorfé
nyek ezüst kévéje, a város megdermed. A városbeliek is hajlanak arra, hogy visszahúzód
va vállalják csendes hétköznapjaikat. Senki sem erőltet a másikra semmit, még a portéká
ját sem, még kevésbé életfelfogását (ha van ilyen), vagy hitvallását. Minden visszavonul
egy-egy kicsiny boltba, antikváriumba, gyertyaöntők műhelyébe, tervezők kuckóiba,
édességkészítőkédes illatú konyhájába, visszavonul, koncentrálódik valamiféle ezoteri
kus élettudomány titokzatossága, az egyedül birtokolt tudás, a féltve őrzött tapasztala
tok, a nem szívesen megosztott öröm, a sohasem fitogtatott bánat»

S akkor berobban a kora őszi hétköznapok fásultságába az elfelejtett katedrális
felszentelésének hatszázéves jubileuma, sietve megjelenik a ligugéi apát s La RocheIle
püspöke, s ők hárman, a délceg poitiers-i püspökkel bevonulnak egy vasárnap délután
a szélesre kitárt kapukon az ünneplő templomba. Kezükben egyszerű pásztorbot, mely
úgy hat, mint egy nádszál. .. Órák óta áradnak a hivők s nem hivők, a templom tömve
van. Nem lehet különválasztani a kórusokat, összefolynak a hangok s 'melódiák, a
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preklasszikus s a napjainkban szerzett dallamok... A püspök is levetette hétköznapjait,
közszereplése porát leverte szürke civiljéről, s most középen állva az ujjongó templomban
valami szokatlanul bátrat mond. Attöri a francia közönyt, lazaságot.

Már nem is a felszentelt köveken állunk, hanem őszirózsa- és tátika-erdőben, s mire
a menet követné a templomból kifelé tartó főpapokat, a szerteszét hulló orgonalila,
tűzpiros, aranysárga papírokból csavart nagy, tölcsér alakú rózsák mindent ellepnek,
gázolni lehet bennük. A hivők felkapkodják, de újból seperni lehetne a padokról,
padozatról a lila és tűzpiros papírcsóvákat, már-már tüzet fog a látványtól a sápadt
boltozat. Valójában hatszáz évnél is idősebb ez a dóm, mert évszázadokig építették, s
lám ezen az aranyló vasárnapon hirtelen megfiatalodott, kinyílt a borszagú őszre s a
túlcsordult szívek mámorát, lelkesedését bocsátja talán csak rövid életű útjára...

"GAUDEMATER POLONIA"
Zarándokutak 1979

KERÉNYI GRÁCIA riportja

I. Ez most nem az én egyéni, önálló zarándokutam.
Most a pápa zarándokol, Krisztus földi helytartója.
És vele együtt és párhuzamosan, ugyanakkor, embermilliók zarándokolnak: elsősor-

ban lengyelek, a hazából és a világ minden tájáról. ,
Karol Wojtyla, a lengyel föld fia, a maga személyes szentföldjére zarándokol el, a

szülőfőldjére; s egyúttal, mint a lengyel föld fia és mint Krisztus földi helytartója, hazája
ezeréves múltjának szentjeihez, a szentek és vértanúk sírjához is. A lengyeleket keresztény
hitre térítő Szent Adalbert és a kilencszáz éve vértanúhalált halt Szent Szaniszló püspök
sírjához, s a harmincnyolc évvel ezelőtt vértanúhalált halt Maksymilian Kolbe halálcellá
jába; az ismeretlen katona varsói sírjához és a négymillió névtelen áldozat auschwitzi
emlékművéhez.

Amikor május közepén Varsóba érkezem, még nem sejtem, mennyire ki fogom venni
részemet a nagy zarándokútból, a lengyel nép örömünnepéből.

De amikor elolvasom a részletes programot, már tudom: itt kell maradnom. Mert
június hetedikén Auschwitzban kell lennem, a találkozón, ahova én is hivatalos vagyok.
El kell mennem a Kolbe atya tiszteletére Birkenauban bemutatott pápai misére.

Amikor május közepén Varsóba indulok, nagyon szomorú vagyok: miért is kell,
könyvkiadói feladattal, megint elhagynom a házamat, a kertemet? Hát soha nem látha
tom a nyíló gyöngyvirágaimat?

De amikor Varsóba érkezem, elfog az évről évre ismétlődő érkezések zsongító nosztal
giája, és különösképpen a tizennégy évvel ezelőtti május emléke, hangulata. Hiszen most
is Saturnus-év van, mint 1965-ben volt: a világ vezérbolygó-állása hétévenként ismétlő

dik.
1965-ben költöztem Varsóba, akkor utaztam ide először egy egész évre, a doktorátus

hoz kapott ösztöndíjjal. 1965májusában laktam először a Wiejska utcában, s ugyanak
kor Oboryba, a Varsó melletti alkotóházba is kértem beutalást.

Részlet a szerző Nem mindegy cirnű kötetéből, mely a Szépirodalmi Kiadó gondozásában jelenik
meg a közeljövőben.
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1979. május 19-én Oboryban sétálok, véletlenül mind a két költő barátom itt van,
Miron is, Wiktor is: azóta lettek a legjobb barátaim. Mironnal sétálok délben, a rekkenő

hőségben, és hirtelen eszembe villa'}: hanyadika is van ma? Nem épp tizenkilencedike volt
akkor, tizennégy évvel ezelőtt is? Es rögtön kiszámítjuk, fejben, közös erővel, a szökő

évek gondos figyelembevételével; mert arra emlékszem, hogy szerdai napra esett. Es
csakugyan.

1965. május 19-én, szerdán, amikor bementem délután Oboryból az egyetemre, pro
fesszorom, Jan Kott, azzal a hírrel lépett a terembe, hogy meghalt Maria Dabrowska,

Epp vihar volt, villámlott, dörgött, esett az eső.

En két nappal azelőtt, hétfőn látogattam meg utoljára a minisztertanács kórházában.
Rózsaszín ingecskében volt, mint egy kislány. Különben is olyan volt, mint egy kislány,
hetvenhat évesen is. Lengyelország legnagyobb írónője.

Elmeséltem neki - akkor, hétfőn délután - a varsói tábornok és a szatmári agronómus
történetét. Mert azon a napon, május 17-én, kora reggel beállított hozzám Oboryba a
csizmás, bajuszos agronómus, volt tanítványom bátyja, aki a második világháború végén
Wroclawban katonáskodott, naplót is vezetett ott, és ezt most tudtára akarja adni _a
lengyeleknek; ezért őt kínáltam fel, jobb híján, a lengyelországi magyar partizánokat
kereső történész-tábornoknak. Az agronómus váratlanul érkezett meg nyolcadmagával,
falujabeli emberekkel és asszonyokkal Varsóba, és nekem kellett velük foglalkoznom.
A tábornok "nyolc magyar partizánként" helyezte el őket a Mazowiecka utcai tiszti
szállodában.

A történet annak idején mulatságos volt, és sokkal hosszabb; pani Maria nagyon
élvezte. "Már rég nem nevettem ilyen jót, hacsak nem a saját szellemességeimen" -
mondta. Ezek voltak számomra az utolsó szavai. .

A temetésére sajnos nem mentem be Varsóba, pedig történelmi jelentőségű esemény
volt. A Szent János katedrálisban tartották az ünnepélyes gyászmisét, onnan kísérték
utolsó útjára. Az első sorban ott térdepeltek, akik később a temetőben a vállukon vitték
a koporsót: a legjelesebb lengyel írók, költők, kritikusok és ideológusok, az 1945 utáni
évek harcos ateistái.

Történelmi jelentőségű esemény volt, hogy Maria Dabrowska, a felvilágosult, balolda
li írónő, az első világháború előtti'szocialista függetlenségi mozgalom harcosa, később
a lengyel szabadkőművesek nagymesterének élettársa, katolikus temetést kívánt magá
nak.

A gyászmisén a jezsuita atya a szószékről ismertette Dabrowska végrendeletét. Nem
azért kívánok katolikus temetést, írta, hogy ezzel ellenkezésemet fejezzem ki a rendszerrel
szemben, amelynek csupán több észt és szívet kívánok. Hanem - három okból.

Hogy így hódoljak a katolikus egyházi szertartások szépségének, amiben nevelkedtem.
Hogy így hódoljak hazám ezeréves keresztény múltjának: az ezer évnek, amit most

űnnepelűnk.

Es harmadsorban, hogy így hódoljak annak az embernek. aki azt hirdette. ami a
legeslegfontosabb: az egyszerű emberi jóságot - hódoljak XXIII. János pápa emlékének. _

Talán pontatlanul idézem, de nem lehet ezt a szöveget elfelejteni. Es nem véletlen, hogy
ez jut eszembe, amikor az első pápai homíliát hallgatom Varsó főterén.

Előzetesen, május 19-én, Mironnak mondom el Oboryban. Amikor még nem tudom,
hány pápai misérefogok eljutni, hány homíliát hallgathatok végig. De eleve nyitottan
várom a meglepetéseket. Hiszen már az is meglepetés, hogy ez a dátum az eszembe jutott,
hogy egybeesik a hely és az idő.

A következő meglepetés, néhány nap múlva: hajdani professzorom, a jelenlegi ameri
kai professzor, Jan Kott épp Varsóban van, találkozhatom vele.

A meglepetések sora figyelmeztet: a múlt mindig jelenvaló.
Arról a bizonyos, első auschwitzi érkezésemről, amikor - 1944. június 20-án - este

tizenegykor a- gyorsvonatból kiszállva az jutott eszembe, hogy meg kellene csókolnom
a lengyel földet, amelyre először teszem a lábam - már sokat meséltem, sokat írtam; most
Tulának és Czareknek mesélem. Mert vacsora közben arról számol be Czarek, hogya

450



Szentatya San Domingóban Kolumbusz Kristóf nyomán megcsókolta a földet. Talán,
ha nem mesélném el, nem kérne meg Czarek, hogy írjak a lapjuk, a Varsóban megjelenő

WifZ számára Auschwitzról. Az egykoriról, "az én Auschwitzomról", és a mostaniról;
arról, ami június hetedikén lesz. Szívesen segítenek, hogy eljussak oda.

A segítség kérdése azért merül fel, mert mindenütt mindenki nehézségektől fél, ne
hézségektől óv. A minisztériumi előadónő, amikor kimutatok az ablakon: itt az F4
szektor, ahol szombat délután részt fogok venni a pápai misén, riasztóan magyarázza,
micsoda tömegek lesznek ott, meg se lehet majd mozdulni, hiszen százötvenezer emberre
számítanak (végül negyedmillió volt). O is figyelmeztet, mint mások is, a várható közle
kedési akadályokra, a járművek túlzsúfoltságára. A hőség, az ácsorgás, a tülekedés
fáradalmaira.

A rémhírek másik csoportja a haszonlesés változatairól szól. Hogy kétezer, nem,
húszezer, mégse, de háromezerötszáz zlotyt biztosan elkérnek Krakkóban egyablakbeli
helyért. a pápa útvonala mentén. Hogy csak dollárért lehet szállást kapni, jó drágán. Meg
ez meg az. .

A saját varsói plébániámmal megyek ki szombaton, másodikán reggel a pápa érkezési
útvonalára; tolongásról szó sincs, a körmenet gyorsított sétalépésben halad a járókelők

között. Barátaim, barátnőim jó része ismerősök ablakában ül valahol, persze ingyen és
.bérmentve. Vagy odahaza, a televízió előtt.

A plébániák hálózata, mint kiderült, szervezés szempontjából is pompás intézmény.
A plébánián lehet jelentkezni az egyházi rendezőgárdába. A plébánián kaphat bárki
privát cimet, ahol szívesen látják, megszállhat, ingyen. A plébániák osztják szét az
ingyenes belépőjegyeket a nagyobb pápai misékre. A plébánia sekrestyéjében vehetnek
zászlócskát, kegytárgyakat; tudom, hogy az árát a rendezvény költségeire fordítják.
Hiszen ezt is az egyház vállalta, nem csupán a rendfenntartást.

Lakásommal épp szemben van a mi Szent István királyunk védnöksége alatt álló
plébániatemplom, mellette a názáreti apácák rendháza és gimnáziuma. A Szentatya
érkezése előtt három délután előkészületiájtatosságot tartanak, énekkel, szentbeszéddel;
Varsó tíz-tizenöt kijelölt templomában készítik elő, ugyancsak két-három napon át, az
ifjúságot a pápai találkozóra.

Szombaton reggel fél nyolckor indulunk. A szentmisén múlt századbeli lengyel nemzeti
dalt énekelnek, a Rotá-t; Nem adjuk fel nemzeti létünket, nemzeti nyelvünket, Isten úgy
segéljen bennünket. A szentbeszédben a plébános figyelmezteti - itt is, másutt is - a
híveket: csak vallásos énekeket énekeljenek, nem holmi Sto lat-ot, a Száz évig éljen-t. Ne
a pápa személyét éljenezzük, a mi ünnepünk nem személyi kultuszból fakad.

A házakon a zászlók, egyházi és nemzeti színekben, itt Varsóban hollengenek, hol
nem. (Tula maga varrta a sárga-fehéret, s kitette az erkélyükre; a fehér-vöröset a
házmestertől kérte el.) Pápaképek, virágok az ablakokban, ugyancsak elszórtan. A
műegyetemisták kollégiumán vagy tíz ablaknyi szélességben kék transzparens, rajta
fehérrel II. János Pál szavai. az ifjúsághoz: "Ti vagytok a világ reménysége, az egyház
reménysége, az én reménységem". .

Plébániánk kijelölt útszakasza az úgynevezett Mokotówi rét mentén húzódik; a járdát
széles gyepszalag szegélyezi, arra telepedünk le, sokan hűsölnek hátrébb, a fák alatt.
Kinyitom turistaszékemet és előveszek egy könyvet, legalább két óra hosszat olvashatok.
Közben a füvön ülő, nálam nem sokkal idősebb asszonyok lábát nézem. Varsói nők, jól
öltözöttek, a szandálból kilátszó lábkörmeik kipirosítva. De a lábszárak: mintha az
auschwitzi, a ravensbrücki foglyokét látnám. Visszeres, sebhelyes, fáradságos-keserves
életekről árulkodó. Ezek az asszonyok végigcsinálták a második világháborút, 'a német
megszállást, felkelést, éhezést, menekülést, hajléktalanságot. Ki tudja, hány gyereket
szültek, és hányat neveltek fel. Ki tudja, hány szívükhöz közelálló embert vesztettek, és
hányat temettek el. A városban az útvonalon egy-két helyen piros alapon fehérbetűs

transzparens hirdeti a Népi Lengyelország születésének harmincötödik évfordulóját.
Ezek az asszonyok harmincöt év után a lábukon viselik a történetüket: a maguk történe-
tét és a városukét, hazájukét. I
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A világoskék vagy zöld sapkás egyházi rendezőgárdisták szép szóval tartják fenn a
rendet, Egyre többen vagyunk, de én ülök az utolsó félóráig. Amikor leáll az úttesten
a forgalom, mindenki kiviheti, leteheti az aszfaltra a virágot, amit hozott. Szabályos
csíkokban elrendezve, néhány lépésenként feküsznek a virágszálak és csokrok. Sok virág,
sokféle virág.

A hívek olykor énekelnek, főleg az apácák és a fiatalok kezdeményezésére. Isten, ki
Lengyelhont, Udvözlégy Mária.

Azután felcsendül a hangszóróból a lengyel nemzeti himnusz, a Dabrowski induló:
kezdődik a közvetítés a pápa érkezéséről.

Karol Wojtyla kilép a repülőgépből, lemegy a lépcsőn és megcsókolja a földet. A
szülőföldjét.

Első, köszöntő beszédét a Dabrowski-induló szavaival kezdi: ő is olasz földről jött
most Lengyelországba, mint egykor Dabrowski légiója. Azután Norwidot idézi, a XIX.

. század nagy romantikus költőjét, aki évtizedekig emigrációban élt, s a párizsi szegény
házban halt meg:

Arra a földre, hol a morzsáért is
lehajolnak, mert Tőled van az is, szent
ott a kenyér is -

vágyom, Úristen.

Arra aföldre, hol levemi vétek
a körtefáról, mert becsben áll minden,
a gólyafészket -

vágyom, Úristen.

A Szentatya első szavaiban lengyelként szól a lengyelekhez, honvágyáról szól honfitár
saihoz: egy ember, hozzájuk hasonló, restelkedés nélkül szól az érzéseiről, ahogy itt
Keleten szokás. Úgy szól hozzájuk, hogy megrendülése milliók szívében kelt visszhangot.
A rádión, a televízión át.

Az utóbbi hetekben sok lengyel házban fordultam meg, hivők és hitetlenek otthoná
ban; mindenütt megtaláltam II. János Pál képét.

Őrizték a képét, már amióta pápává választották; s most itt van, elevenen, saját
személyében. Az emelvényes autón mindenki jól láthatja, a harmadik, negyedik, ötödik
sorban állók is. És hiába minden előzetes intés: bizony kitör a taps, felharsan az éljenzés,
a Sto lat. Hiszen megszokták, a lengyelek így fejezik ki évtizedek óta az örömüket, ezzel
az énekkel köszöntik és búcsúztatják kedves vendégeiket.

Míg II. János Pál a katedrálisba vonul, majd a prímás palotájába és onnét a Belweder
be, hogy az állam vezetőivel találkozzék, én Camilla barátnőmhöz szaladok fel, ott lakik
a közelben, eszem-iszom egy kicsit, elkérem az ernyőjét, s azután autóbusszal indulok
a belvárosba. A Hotel Europejski előtt van találkozóm Tulával, eleinte azt hiszem, oda
is tudok jutni, de amikor gyalog folytatom utamat, a Szász park mentén, látom, hogy
nen;t lesz a randevúból semmi. A rendőrök és a rendezőgárdisták már a MarszaJkowská
nál kérik a belépőjegyemet, s eligazítanak, hogyan kerüljem meg a teret.

A járda gyepes szélén és a parkfái alatt a füvön kisebb csoportok üldögélnek, esznek
isznak - magukkal hozott úti elemózsiát, teát, frissítőt (szesztilalom van) -, elnézem őket:

falusiak, barázdált, napszítta arcok, fiatalok és öregek -, nézem a tábláikat: a lublini, a
bialystoki egyházmegye hívei. Ülnek, hűsölnek, táplálkoznak a Dzierzynski tér naper
nyős asztalai körül meg a Nemzeti Színház árnyékában is. A Színház téren több helyütt

. ivóvizes csap-sorozatok. Itt is, mint mindenütt a városban, rögtönzött táblák jelzik, hol
található W. C; az éttermekben és kávéházakban, lakóházakban és középületekben.

Már fél kettőre beérek a szektoromba, a tér belső karéjába. Az oltárhoz, a hatalmas,
feltámadási szalaggal feldíszített fehér kereszt tövébe már előző este, már az éjszaka
folyamán sokan elzarándokoltak. Most ott áll a pápa trónszéke, fedetlen, a vakító ég
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alatt. Galambok repülnek fel olykor, fecskék cikáznak a levegőben. A hangszóró hol
egyházi zenét közvetít, hol a rendezőgárda utasításait; a nép, a negyedmilliós tömeg
türelmesen várakozik a 43 fokos hőségben.

Turistaszékemen ülök, körülöttem eléggé nagy a mozgási tér; az idősebb asszonyok
akár a kabátjukra, frottírtörülközőjükretelepednek le, bár eléggé sokan hoztak maguk
kal ülőalkalmatosságot is. Az én szektoromban a KIK, vagyis Katolikus Ertelmiségi
Klub, a Wirz és a műegyetemisták táblája olvasható; a távolabbiakat nem látom.
Kinyitom az ernyőt - sok az esernyő és napernyő -, szomszédaimnak is juttatok az
árnyékból.

Gaude Mater Polonia - zengi a hangszóróból az énekkar. A pápa leszáll az autóról,
s első útja az Ismeretlen Katona sírjához vezet: a lengyel történelem, a lengyel nép
ismeretlen vértanúi előtt hódol. A rendezőbizottság a hangszóró n át tájékoztatja az
egybegyűlteket, mit csinál a pápa és kísérete, a bíborosok. Ünnepi miseruhába öltöznek,
fölmennek az oltár emelvényére.

A varsói Győzelem terén, azelőtt: Pilsudski téren, még azelőtt: Szász téren részt veszek
életem első pápai miséjén. Negyedmilliomod magammal. Negyedmillió lengyellel: férfi
akkal és nőkkel, gyermekekkel és öregekkel együtt veszek részt. Együtt énekeljük: Pod
tWfl obrone - Szent oltalmadra, Atyánk az égben, bízzák a sorsuk hű gyermekeid.

Auschwitzban hallottam először ezt az éneket. Auschwitz-Birkenauban, Oswiecim
Brzezinkán. A Strickereiben vasárnaponként a lengyel lányok és asszonyok nem nyúltak
tűhöz-fonálhoz, Énekkel szentelték meg az Úr napját. Ott, akkor, tőlük tanultam ezt.

Sokszor hallottam azóta, de soha nem fogott meg annyira, mint most, Varsóban, a
pápai misén, 1979. június másodikán.

Soha nem éreztem így át egy hatalmas embertömeg mélységes hitét, reménységét,
szeretetét.

Soha nem éreztem ezt a kicsorduló hálát a mennyei Atya iránt, akire rábíztam a
sorsom: hálát azért, hogy összetartozhatom velük, hogy szívem együtt doboghat a
lengyelek szívével, azokéval, akik itt vannak előttem, mellettem, körülöttem. Hogy
együtt vagyok velük az örömünnepükön, ahogy együtt voltam a Golgotájukon. Ausch
witzban.

A Szentatya az oltárnál a lengyel népről beszél, és a lengyel földről, a lengyel történe
lemről és a lengyelemberekről; Egyetlen nép történelméből sem lehet kitörölni Krisztust,
mondja; és felharsan a taps. Es felharsan az ének: Istent akarjuk. .

Krisztus nélkül, mondja a Szentatya, nem lehet megérteni a lengyel történelmet, Szent
Szaniszlótól Boldog Maksymilian Kolbéig; nem lehet megérteni a lengyel embert.

Ismét felharsan a taps, és nekem Maria Dabrowska jut eszembe, az ő végrendelete,
A tömeg énekel: Christus vincit.Lengyeiül énekli.

A Szentatya a lengyel történelemről beszélés a világtörténelemről, Varsó pusztulásáról
és a varsói gettó vértanúiról, a második világháborúról és Lengyelország függetlenségé
ről, ami feltétele egy igazságos Európának.

Még soha nem hallottam szentmisén tapsot. Itt, most, ez a taps egyértelmű: helyeslést,
egyetértést fejez ki. Azt jelenti: az én szívemből, az én lelkemből- a mi szívünkből, a mi
lelkünkből beszéltél.

A Szentatya Varsóban, zarándokútja kezdetén VI. Pál pápára hivatkozik. Aki ugyan
csak szeretett volna. eljönni Lengyelországba. A Milleniumra, 1966-ban. Czestochowá
ba, Jasna Górára. Ö kezdte meg a zarándok-pápák sorát, mondja II. János Pál; neki
köszönheti, hogy most eljöhetett ide. Haza.

Jöjj, Szentlélek Uristen - fohászkodik szentbeszéde végén, pünkösd vigíliáján II. János
Pál -, és újítsd meg a földet. Ezt a földet.

(A második részt júliusi számunkban közöljük)
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Makkai Ádám

Ignácz Rózsa Szent László-regényéröl

Történelmet tanultam a gimnáziumban és felmondtam a leckét; anyám hallgatta, nem
szólt semmit, majd leült írni. Pár nap múlva jött az ajánlattal, hogy gépelhetek neki tíz
forintos órabérben, feketét is kapok, sőt igazolást is ad, hogy ne kelljen matematika
dolgozatot írnom - tizenöt éves voltam, és a megbízatás ellenállhatatlanul csábított.
Furcsa volt visszahallanom - és leírnom - az' ő fogalmazásában, mit tud egy mai,
1951-52-es gimnazista diák Szent László királyról, s miután a titkári tisztség erre .felha
talmazott", megtettem a magam vélekedéseit a regény más fejezeteiről is. Az ótestamen
tumi bevezető után történelmi regényrész következik - ebből jelent is meg részlet a
Vigiliában (A látomás, 1975. június-júliusi szám). Ezt dráma követi, majd helyszíni
rádióközvetítés a tizenkettedik századból Kaposvárról, ahol László éppen bencés kolos
tort alapít francia barátokkal, akik a balatoni pontyról franciául folytatnak eszmecserét.

De a műfajváltoztatás - szinte fejezetenként - nem meddő "irodalmi játék" volt,
hanem a mélyebb, s máshol ki is fejtett tételnek az illusztrálása, hogy egy ilyen nagyon
régi, s különben is legendák füstjétől körülgomolygott alakról mint a történelmi Szent
László, nem lehet "az igazságot" megtudni, azon egyszerű oknál fogva, mert minden
kútforrás csak egyes részeit, egyes oldalait tudhatja megvilágítani az egésznek. "Ugy lesz
ez, mint a fénnyel - okoskodtam én, az ifjú gépelő titkár -, rájöttek: a fény hullám és
részecske egyszerre, a kettőt nem lehet egymástól elválasztani". Ö, az író meghallgatta
és kiegészítette szavaimat: "Többről van szó rnint fizikai fényről, itt több szempont is
érvényesülhet egyszerre... Gondold meg: apa volt, volt egy leánya, Piroska, vajon
milyennek láthatta? Milyen lehetett Szent László leánygyermekének lenni?" - "Ezt te
azért mondod - fontoskodtam tovább -, mert nagyapát is Lászlónak hívták és mert pap
volt, és az írónő intuitíven beleéli magát Piroska szerepébe." Másodpercnyi pirulást
leplezve, ezt felelte: "Természetesen... Hogy is lehetne másképp? Az írás lényege éppen
az, hogyaszemélyesen megtapasztalt valóságot átszűrjük, s megkíséreljük, hogy annak
valamilyen egyetemesen érvényes vetületét mutassuk meg magunknak, s magunkon
keresztül az esetleges olvasónak."

Az olvasók "esetlegessége" nagyon is kézenfekvő volt 1951-ben; rám hárult a feladat,
hogy magánküldöncként ide-oda vigyem a kéziratot szóban és írásban adott baráti
véleményekért. Nehéz volt elképzelni, hogy ez a téma bárkit is érdekelhet mint publiká
landó "aktualitást", s így aztán alapos leckét kaptam a türelem és asikerélmény mellőz

hetőségének írói erényeiből. Kodolányi János hatoidalas levélben üdvözölte a László
regényt, hangsúlyozva, hogy ez a legjelentősebb írás, amely valaha Ignácz Rózsa tolla
alól kikerült. Hozzátette, hogy a játék az idővel és a műfajokkal (- dráma, esszé,
sporthíradó, helyszíni közvetítés, beszélgetés a vidéki plébánossal, a fiatal diák marxista
történelem-felelete, a személyesvallomás, a király leányának naplója, egy megerőszakolt

asszony levele barátnőjéhez, melyben a középkor lovageszményét álmodja vissza -)
olyan újdonság a magyar "történelmi regényirodalomban", hogy az Ünnepi Férfiú - ez
a regény címe - rendhagyó a maga nemében. Két tucat levél - baráti kritika - ül ma is
az irattárban, s ha a regény teljes egeszében megjelennék egyszer, ezeket utószó formájá
ban közzé kellene tenni nemcsak mint a "magánkritika" igen érdekes megnyilvánulásait,
hanem mint kortörténeti dokumentumokat is. A baráti levél-kritikák ugyanis folytatód
nak a hatvanas éveken át a hetvenes évek elejéig.

Nem tudom eldönteni, hogy eljött-e az ideje az Ünnepi Férfiú teljes vértezetben történő
előállásának; negyvenhét éves koromban, s életem hosszabbik felét Amerikában élvén
le, ez a tér- és időbeli távolság nem sokat segít e kérdés megoldásában. Nagy örömmel
teszek azonban eleget a Vigilia megtisztelő kérésének, amikor a regény pár, kiragadott
formájában is érthetően összefüggő részét közlésre bocsátom. A kiragadott részek úgy
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fognak hatni, ahogya regény-esszé-színművallomás teljes egésze végképp nem hat, mert
nem arra szánatván, nem hathat. De ezek az ízelítők sem érdektelenek: a mozaik-tabló
négyzetarasznyi területe is felkeltheti a kíváncsiságot az egészre. Hogy Ignácz Rózsa
tiszteletbeli "katolikussá" vált az Ünnepi Férfiú írása közben és után, azért nem közhely
és azért nem ellentmondás, mert mint köztudott, tudott jó református is maradni, aki
mindezen vallásfilozófiai és bölcseleti önátalakítások soránaz egyetemes emberi kollektí
vumnak, a Weöres Sándor által "kommunisztikus embernek" nevezett új tudatformának
az elérkezését hívta és óhajtotta. Az Ünnepi Férfiú azt a jövendőbeli személyt is szimboli
zálja, akiben feloldódnak az ellentmondások, s aki egyszerre tud jó szocialista és jó
keresztény lenni, mint a fény, amely egyszerre részecskék halmaza és hullámmozgás.

A szintézisben megélt, feldolgott ellentmondás tehát az Ünnep, s aki azt egy egész nép
és nemzet tudatában pozitív hagyománnyá képes ötvözni - az az Ünnepi Férfiú. Ignácz
Rózsa ilyennek látta Szent Lászlót, és más, újabb kori, XIX. századi vetületben Deák
Ferencet, a "haza bölcsét". Azt a kort várta, mikor - Vörösmarty szavaival- "a viszály
elvérzik a csatákon" és Magyarország újra megtalálja történelmi szerepét mint kulturális
híd Kelet és Nyugat nagyobb embertömegű és hatékony, de talán kisebb Fény- és
Ünnep-szintézisek kialakítására képes feszültségei között. Harminchárom évvel a könyv
megírása után, 1983-ban, mikor már csak 17év van hátra a század végéből, mintha talán
tán effelé tartanánk.

Ünnepi Férfiú
Irta IGNÁCZ, RÓZSA

1.
Szent László Bakonyerdejében

Fénylő orcája fenséges, híre-neve dicsőséges. Kegyes király Lengyel László.
Jobbjában a piros zászló hányszor tűnt föl acsatákon! Átugratott bokron
árkon, úgy rohant a sereg élén. Száz szem tapadt a kezére. A magyarok nagy
vezére piros jellel vitt csatára. Dicsőségnek harc az ára.

De a piros zászló mellett, az Arpádok címerében: fehér volt a testvér jelkép.
Háborúban hol a béke? S háború az ember élte. Az ember holtáig harcol,
ellenséget, testvért sarcol, s csak álmodik a békéről.

Álmodik? Emlékezik tán. Aranykorra, ősbékére, a teremtő Szent Igére...
A béke fehér jelében, László király Bakonybélbenlátogatott Szent Egyházat.

Mit valaha fundált István, hogy fejlesszék, parancsolta: négy (alu a kősót

hordja, a monostornak szolgáljon negyven halász, ács, szűcsmester - imádkoz
zék minden ember. Rendelt szolgát háromszázat, gondozni a Szent. Egyházat.
A történés csak káprázat. De, ki magát levetkezi s révül, önfeledt imába, az
önmagát az Istenben, s ott a békét megtalálja. Nem a Szent Egyház a béke.
A templom: csupán jelképe lelkünk örök otthonának. S azért kell lenni király
nak, hogy földi uralkodása Isten uralmát példázza.
Rekkenő nagy nyári délbe, megérkezett Bakonybélbe Árpád-házi első László,

Kegyes László, jó királyunk.
- Aldott, ki idevezérelt! - szólt az apát, fejet hajtva. - Jézus Urunk védje

lépted!
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S lám, ahogy László belépett, Ég Sátornak közepében, abban a szent másod
percben megállott a Nap az Égen. (Nem is történt olyan régen, ezerkilencvenet
írtak; - no már, akik írni tudtak!)

László felnézett az Égre.
Isten végtelen tükrében, szembenézett Nap a Nappal.

...

Tanácskoztak, beszélgettek, vecsernyére is elmentek. S mikor onnan vissza
jöttek, az apátúr elészedte a kolostor számadását. Jaj, csak immár esteledne! 
Azt leste, hogy sáfárságát László király megdicsérje, s dicsérettől dagadt képpel,
vacsorához kísérhesse László király őnagyságát. .. A király egy szót sem szó
lott, csak bólintott és mosolygott. Apát gyomra estét korgott, mert a klastrom
konyhájából roston sült hús szaga szállott. ..

Nem nyugodhatott le a Nap, míg a király ott tanyázott?
Csak nem akart esteledni!
Pergament tekeresbe bújva az apát csak magyarázott és nem merte megkér-

. dezni: jőnne-e estebédezni? Összefutott nyállal várta, hogya király invitálja!
De a király meg sem moccant. Csak nézett rá kérdőn, hosszan.
S sokára nyílt szóra szája.
Mondta: "Lelki atyám, rendben van itt minden. A számadásban semmi hiba

sincsen. A kősót behordták. Vadat szolgáltattak. Gabonát is adtak. Szentegy
ház környékét szép rendben tartották. Kérésemre misét igen szépen mondtál.
Hát a híveiddel hogyan gazdáikodtál?"

Ezt azért kérdezte, rnert hogy a vecsernyén csak kevesen voltak. Inkább csak
vitézek; királyi kíséret, papok, szerzetesek, s szépen felöltözött, jól megmosako
dott, belső cselédnépek.

Veres lett az apát. Eddig csak piros volt. Azt mondja Lászlónak:
~ Vasárnap tele volt!
Mert hogy úgy rendelte Szent László törvénye: vasárnap misére mindenki

elmenjen és gyertyát szenteljen. Ki azt mondta, nem megy, azt bizony megcsapta
a sok papi fogdmeg. Voltak messzi falvak. Ott az a szokás volt, hogy tíz ember
közül egy ment misére. Tíznek nevében. S tíz helyett vitt gyertyát.

- Vasárnap tele volt? Sok bűnös volt tehát? .
- Nem mer idejönni, olyan, akin látszik...
Szent László orcáján villámlás cikázik:
- A bélpoklosokat Krisztus gyógyította! A bélyegzetteknek ki legyen dokto

ra, ha nem te apátúr? Jézus Úr szolgája! Mikor idejöttem. a falvakon átal sok
rémséget láttam. Igaz, 'édesfíam, a törvényt én tettem. De a szívem mélyén
mindig reménylettem, hogy nem lesz ilyen sok, aki átalhágja!

Remegve nézett az apát a királyra.
- Tudod-e, mit láttam? Orrnélküli asszonyt, nem egyet, húszat tán.
- Orv volt király uram, tyúkot lopott, luda t, s büntetést te szabtál. ..
- Félszemű parasztot százat is találtam!
- Ezt a megrovásod már-már szinte vártam! Tilosban aratott, másét tulajdo-

nította, lovakat kötött el. Törvény megtorolta!
- Az erdőtök alatt két kicsi gebéjét égett kezű, ifjú bakonyi hajtotta.
~ Mert az Ítéletet az a tolvaj ifjú nem tudta kiállni. "Tüzes vasat fogjon -
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rendelted királyom - az, kinek vétsége másként nem világos. Ártatlan kiáll
ja..."

Sápadtra hókadva nézett fel az apát Szent László királyra.
Mi lesz ebből vajon? Ki tőrvénytisztelő, nem lehet, hogy csaljon!
- Idehallgass apát - azt mondja a király. - Ha ennyi bűnös van Bakonybél

tájékán, mért nem ilyeneket láttam az oltárnál körben térdepelni? Urunk bocsá
natát esedezve kérni? Nem mer idejönni a bonka, a béna, akit megcsonkított
világi hatalma kegyetlen királynak? Kegyetlen a király, de kegyelmes Isten! A
lelke felépül sérült testűnek is, hogyha doktorálják!

Remegett az apát. Válaszolni nem.mert. Akkor a királya terem végébe ment.
S ott egy karosszékre tette a ruháját, arannyal kihímzett királyi palástját.
Gyémánttal kövezett bőrövét leoldta, szattyánbőr saruját lábáról lerúgta.

- Egy bocskort adjatok! - így szólt az apátra.
S mint egy parasztember, egy ingben, gatyában, csak hajadonfővel,kezében

pálcával, lábán eléadott ócska bocskorával valami cselédnek, elindult egyedül.
S ment, ment egymagába' nagy Bakonyerdőnek árnyas vadonába'.

Csak néztek utána, amíg el nem tűne egy hatalmas fánál. Kővetni nem merte
senki emberfia. Csak várták, mi lesz most? Mikor tér majd vissza? S mi lehet
az oka, Teremtő Úristen, hogy nem alkonyul ma?

*
Sűrű erdő mélyében, mohos fatörzs tövében tapló gomba kuporog. Ide a Nap

nem ragyog. Félderengés, félhomály... Bocskoros király megáll. Hangokat
hall: dob pereg. Minden falevél remeg. Síp sípol és dob pereg...

Dob pergett, síp sípolt, csengettyű csilingelt. Mohos fa tövénél forgolódott
egy ember. .

De furcsa ember volt! A bajusza kajla, s majd melléig lóg le. Zsíros haja őszes

varkocsokba fonva. Egy a fejebúbján, egy-egy a fülénél. Fülénél? No, hiszen,
ha két füle volna! De csak egy van, csonka ez az öregedő, furcsa ember-forma!
De az élő szeme annál jobban lángol! Egy marhabőrdobnyakába akasztva, azt
veri két kézzel és magát riszálja, rengeti, révíti. Forog, pörög, táncol. Fatövéhez
hajlik s valamit varázsol. A nyakába fűzve csöngők csilingelnek, bőrőves dere
kán két kolomp kolompol, s a szót úgy sivítja, miként ha sípolna. Ilyes szókat
sivít 'tajtékozó szája:

Rá, rá, ipam Ize, Fujtsátok meg,
Rá, rá Napam Ize, Öljétek meg!
Minden /zek,

Fatörzs megé lépett nagy gyorsan Szent László. Forgódik az ember, hajladoz
s gajdolja:

Szomjan vesszen
Vizek nélkül,
Éhen vesszen

Étei nélkül! .
Rá, rá, minden /zek . . .

Az az egy nagy szeme kitágul, világol, rázkódik, a verejték hull a homlokáról.
Lehajlik a mohos fának a tövéhez.
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Kis forrás bugyog ott. Kezébe pálcát vesz. Forrás ereeskéje alig-alig csordul.
Az ember felmordul, s rácsap a forrásra. Mormogja, sivítja, követeli, kéri, hogy
e kicsiny forrást rekesszék el néki a sok gonosz Izek. Titkos ellensége szomját
ne olthassa! Háromszor is rácsap az apadt forrásra. De hiába táncol, reszket és
varázsol, tovább csörgedezik a víz a forrásból. Akkor földúlt arccal pálcáját
eldobja, s ,egy hatalmas kővel rohan a forrásra. Ráveti, s szór mellé fövenyet,
kavicsot. Aggal tömködi be, s átkokat vicsorog. De mégis van még víz a kicsiny
forrásban. Csak csepeg, csurran. Akkor László király egyben odatoppan.

Megrezzen az ember órjás alak láttán. Már csak ijedt ember, nem varázsló,
sámán.

Csengőit nem rázza, elnémul a szája, s csak bámul remegve bocskoros király
ra.

Azt mondja Szent László:
- Láttam, mit míveltél, te másoknak ártó! Azaz, hogy még az sem! Mit

gondolsz, miért nem sikerül rontásod?
Nem felel a váltott, megriasztott ember. Csak nézi a király hatalmas alakját,

azzal az egy szemmel.
- Nincsen annyi hited, mint egy mustármagja!
Harangszóként kondul ítélkező hangja:
- A régi varázslók, híres, nagy sámánok, az eleink: hittek. Hegyeket dönthet

nél mustármagnyi hittel. De te, csak .csinálod! Elrévülni nem tudsz. Az átkot
kívánod: Csörgő csengettyűid mindhiába rázod.

Ép szemét lehunyja a fekete sámán. Varas szemgödrével mered a királyra.
- - Áldozni is szoktam! - motyogja a szája -, akárhogy is tiltja a király
törvénye! "Ökörrel adózzék, ki Forrásnak áldoz, ki nagy kőnek, fának ajándé
kot hoz" - így mondja a törvény. Nekem nincs már ökröm. Mert erős a törvény
s gyenge a két öklöm. Egy gunyhóban élek az erdő mélyében, mert a népek
közül kiűzött engemet Lászlónak törvénye. Lopáson, orzáson, mivel rajta ére.
Háromszor csonkított és kiűzött végre. Hát az övé minden, hogy én ne ehessek?
Egy tyúkfit, ahun van, onnand ne vehessek? Arra kényszerít, hogy halottat
imádjak? Egy legyilkolt bátányt neveznek királynak, krisztusi királynak kutya
keresztények. En, a leölt Bárányt, bizony, nem imádom. Ha leölök egyet,
inkább felajánlom szívét, gyenge máját szent Fának, Forrásnak, Hegynek meg
Izeknek, az Egek Urának!

Bólintott a király, azután így szólott:
- Imádd hát Ég Urát e Forrás tövében! Pogány imádságod én is végignézem.

S hogy ha áldozatod Eg U ra fogadja, igazad neked van!
- S mi legyen a próba?
- Ez elapadt forrást duzzasszad meg újra!
- Ezt? .. de hiszen... - néz az ember a forrásra. Mit, hogy elapasszon ő

hiába fáradt, s hogy László megszólalt, egy cseppig kiszáradt!
- Ezt nem én csináltam! - azt mondja a sámán, s verejték gyöngyözik billogos

homlokán.
- Ki vagy te nagyuram? - s mered a királyra.
- Olyan ember, mint te!
- Neked két szemed van!
- Nem azért, hogy átkot szórjon a világra!
- Két halló füled van, nagy jó uram néked.
- Akinek csak egy van, jobban figyelmezhet bévül szóló hangra,
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- A te homlokodat nem ékteleníti a szégyen billogja! A te homlokodon
valami sugárzik. Mintha a Nap szállott volna a fejedre! - Reszketett a sámán,
térdre ereszkedve. László pedig a karját kitárta, majd kezét simítá sámán
homlokára.

Adjál neki Látást a Világosságra!
Adjál néki Hallást a Te szent Igédre!
Mint Benne hivőknek szent Fiad ígérte,
Ne szoruljon többé Gonosz hatalmára.
Elszáradt hit helyett újat adjál néki.
Nem tud már rontani, Izeket idézni.
Mert a gonosz Sátán a hitét elvette
S sötét hatalmából nem adott helyette.
Elapadt forrását elvesztett hitének
Örök Élet vize duzzassza meg újra.
Rontani: ne tudjon! Áldani tanuljon!
Jézus Urunk édes, könyörülj szolgádon!

S míg a király imígy imádkozott némán, fejétől sarkáig reszketett a sámán.
S egyszer csak azt hallja mindkét fülével, hogy csobog a forrás! Hangosan,
bőséggel. Odanéz csillogó, boldog két szemével! Tiszta, fehér arcán, szeplőtlen

homlokán, csillag ül! - sugárzó!. ..
Ilyen csodát teve valaha Szent László, - Bakonyerdejében...

(Folytatjuk)
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K Keresztury Dezső: HtRES MAGYAR
KÖNYVTÁRAK: A neves magyar literá
tor tudós nemrég a televízió kamerájának

Ö társaságában - H. Borus Rózsa szerkesztő
és Czigány Tamás filmrendezősegítségével

N
- járta végig a híres magyar könyvtárak
sorát. Ahogy akkor a nézőket, most, e
képes album megjelenésével, az olvasókat
kalauzolja el az Országos Széchenyi
Könyvtárba, pillantást vetve a könyvritka
ságokra és kéziratkülönlegességekre, a zir
ci Reguly Antal bibliotékába, ahol a cisz
tercita szerzetesi könyvtár kapott védel
met, a gyöngyösi ferencesek gyűjteményé

be; elvezet bennünket a keszthelyi Helikon
Könyvtár tárlóihoz, a pannonhalmi ben
cés kolostor kincseihez, a sárospataki és a
debreceni református kollégiumokba és a
Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárába.

E monstre könyvtárlátogatásban Ke
resztury Dezsőnek olyan szakavatott part
nerei voltak, mint Havasi Zoltán és Pajko
si György az Országos Széchényi Könyv
tárban, Kovács József a zirci Reguly An-

tal, Misóczki Lajos a gyöngyösi volt feren
ces, Rakos József és Tóth István a keszthe
lyi Helikon, Szabó Flóris és Csóka Gáspár
a pannonhalmi bencés, Ujszászy Kálmán
és Czegle Imre a sárospataki, Király
László, Fekete. Csaba és Szabó Botond a
debreceni kollégiumi, Apor Éva, Somlay
György, Szilágyi Gáborné, Büky Béláné és
Ritoók Zsigmondné az Akadémiai Könyv
tárban.

Nem kis gondot okozhatott a nyolc tele
víziós adás anyagának kötetbe; szorítása.
Keresztury Dezső azonban okos előszóval,

lényegre törő, pontos kommentárjával és
útmutatásaival eligazodni segíti az olvasó
kat is, a sorozat volt nézőit is. Külön kell
szólni e képeskönyv másik "szerzőjéről",

Gyarmathy László fotóművész gyönyörű

színes felvételeiről, amelyek éles felületük
kel, metsző tisztaságukkal igazi látványos
ságot kínálnak, szinte az eleven jelenlét
élményével ajándékoznak meg. A kötetet
előállító Révai Nyomda mesteri munkát
végzett. (RTV-Minerva kiadás, 1982)
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ZALAN TIBOR

Diptichon
Sára lányomnak

/. "Nádszál az ember, a természet
leggyengébb nádja, de .
ez a nádszál gondolkodik."

épül az ember mint gyémánt húsában a fény
vakítóvá érlelik elméjét a gondok
s már nem örül ha síró gyermekében
felismerni véli elgyötört tekintetét

űrbe fagyott kiáltások a csillagok
ezt is tudja és már nem remél
lenni égben földön sem hülő ágyban:
gyermekére hagyja elgyötört tekintetét

fáradt az ember kitaszitouja az időnek

álmában félelme görcseit bontja szét és
szűköl mert dimenziók mozdulnak fájó agyában 
gyermeke hordja tovább elgyötört tekintetét

1/. kiszáradt szájpadlással bámullak - mig alszol - lányom
Éjszaka ébredő állatokkal viaskodom érted
kik a véredért kelnek ki örök árnyak közül - elfogy
az erőm hajnalig de a virradati fény meghozza védelmedet
Lassan megszokom hogy léteddel a mához kötöztél
végleg s nincsen jogom már magamat elveszejteni
megszokom hogya"van" az úr a "nincs" fölött és ideiglenes
békémre fehér pecsétet rak a januári hó
Mig alszol-lányom - fejemben elvonulnak a súlyos századok
és érteni vélem mit üzent veled a jövő Árnyam
párnádon sötétkék nehezék nehogy égbe szálljanak
bölcsőddel ezüstszárnyú angyalok nehogy - mint Mózessel-
messze ússzék veled halk órák vizein a kosár Magunk
vagyunk a roppant tájban hol bárdot lenget fölöttünk
a birodalmi idő: apró öklöd mikor arcomhoz ér valahol
meghasadnak a bíbor függönyök! valahol számlálják múlandó perceink
Kicsi nádszál e szelekkel tündöklő világban még van erőm

hogy megvédjelek: életemmel sáncollak körül bár tudom
hitvány e fedezék - - - a szeretet mérkőzik meg most a halállal
Lányom - mig alszol - kint ködben nyugszik el a világ
kutyaugatás hasogatja a közeli erdő puha ködmönét
a másik szobában fáradtan hallgat anyád- s lásd
én megint papírral piszmogok Az írás hatalom
íly hatalmat sorakoztat melléd az apád Leülök hozzád
s várok mikor kialszanak az egek

"A végtelen tér örök csendje félelemmel tölt el."
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Czig6ny György

NAGY MIKLÓSRÓL

Kik Ismerik Nagy Miklós nevét? Az egykori unyi plébános írásait? Aki nem "pap-költő",
nem "paraszt-költő" - egyszerűen író volt: a Nyírség józan novellistája. 1944-ben az
óvóhely hányinger-félelmét és unaimát változtatta - nemcsak az én számomra - kedves
otthonná, ha úgy tetszik, irodalmi szalonná... Fölolvasott, petróleumlángnál. Agyúk,
bombák megnőtt lármája néha kényszerítette, hogyemeltebb hangon folytassa. S akkor
megjelent az a férfias mosoly az arcán: Ugyan, mi baj érhet engem a világon?!

Első írásaimmal őt kerestem föl. Az első eleven írót, él-kinek a közelébe kerültem,
akinek már hallottam köteteiről, publikációinak seregéről a Nemzeti Újság,' Új Idők és
a Vigilia hasábjain.

Ady-kötetet nyomott a kezembe. Máskor József Attilát meg Rilkét idézte ... Járatta
az irodalmi lapokat, forgatta az új könyveket. Iró volt, minden rezdülésében az, s
egyenes, puritánul tiszta ember. A megbotránkoztatásig... Ijesztő elhatározásai, szokat
lan gesztusai valójában - az ő természete és akarata szerinti - megfontolt, derűs és
következetes szándékok és mozdulatok voltak.

Vállalta az üldözöttek útját és sorsát 1944-ben; nem rajta múlott, hogy akkor -nem
sikerült meghalnia. Nem gyűlöltebántalmazóit sem, csak sajnálta őket. Változtasd meg
életed! - ez áradt irigylésre méltó nyugalmából. Azt gyanitom, hogy korunk egyik szentje
volt, mindenfajta látványosság nélkül.

Engem írói lénye vonzott. Bölcsessége.
Barátja - a halála óta műveinek gondozója - Seres Ferenc három vaskos kötetbe

gyűjtötte össze Nagy Miklós másfél ezernél több versét, háromszáz novelláját. Készen
állnak a kiadásra.

Levelei Mikes Kelement juttatták eszembe. Unyi magányából ilyen sorokat küldött:
"A csönd itt a régi minőségű, csupán az éhes csirkék zavarják örökös csipogásukkal."
- .Fázogattam ebben a dombtetőre hullatott vedlett házban, de kutya bajom!" 
"A kertek alatt leskelődik az ősz; vadliba társaimnak könnyű, mert szárnyuk van."

Tájélvező ernber volt, ahogy írta: a csöndes utak elbeszélgettek vele, megnyugtatták.
Néha régi magyar pásztoremberek rigmusos újévi jókívánságával köszönt el, máskor
Csing-Csong-Csung nyugalmazott udvari költőként búcsúzott vidám hangú levele végén,
s pártfogóitól egy nagy lavórt kért, egy vizes kancsót vagy kiöntő vedret, - röstellkedve
téve hozzá - netán egy törülközőtartó-félét...

Élete vége felé elmélkedő könyvön dolgozik Egy naplopó naplója címmel. Azután
"énekeket írok a papírkosár, vagy az utókor számára". És kijelenti: nem kellene a szentek
életét fölszeletelni "bepanírozva erőltetetten áhítatos stílus tojásos lisztjével. Mekkora
egységben és természetességben árad ki Szent Teréz soraiból a nőiesség finomsága és
acélos akaratereje, gyermekded engedelmessége és önálló alkotó kedve!"

Alább idézem két levelének néhány részletét, melyek a modern vers útjáról rögtönzött
eszmefuttatásai egy Pilinszky-verskötet kapcsán.

.Szeríntem a külső és belső formák mögött a költészet két meghatározó területre
sűrűsödik: egyik a mágneses, a másik az elektromos kisugárzás telepe. Az anyag két
kisugárzására gondolok mint hasonlatra. A delejesség mérhetetlen területe még jóformán
ismeretlen és felhasználatlan a tudomány előtt; az elektromos energia már sokféle módon
nyilatkozik meg, használódik fel. A költészet sokáig csak az utóbbit használta mint
jobban megközelíthetőt, természetesen giceset is termelve bőven. A költészet mágneses
telepe keveseknek kutató terepe és megnyilvánulási ihlete: Pilinszky ezek közé tartozik.
Egyik bravúrja, hogy magnetizálni tudja azt, amit a prózai ember paradoxonnak mond.
Nála ez pótolja nemegyszer a képek hiányát."

Máskor József Attila mozarti hitét szegezi szembe az új, divatos világfájdalommal:

461



"Sokan gyermekesnek találják az életörömről énekelni. Sokakat általánossággá elmo
sódott képek bravúrja ragad levegőtlen űrbe. Ez már egy költői attitűd, magatartás lett,
ami korlátot állít s próbálja kirekeszteni a fény-járta levegőt, vagy a levegő-járta fényt.
No, de nem fenekedek tovább, örülök létemnek a pilisi dombok közt; a borda-csontok,
a bőr pergamenje, az agysejtek tekervényei csupán vicinális állomás, melyen túlhalad
egyet fűttyentve a vonatom."

Birkanyájakra, hirtelen égre-kerülő szelíd dombélekre látott düledezőplébániája abla
kából. Virág Benedekre emlékeztetett. Hajnali négykor kelt, latin himnuszokat fordítga
tott, hallgatta a rádió hangversenyműsorait.

1973-ban meglátogatására készültünk. Utközben, a dombok tengerhullámainak egyik
elcsendesülő völgyében csábítóan üde tóra bukkantunk. Jó darabig a pilisi tó partján
hancúroztak gyermekeim. Később egy orgonasövénnyel ismét magasba lendülő domb
peremén rátaláltunk Nagy Miklós sírjára is.

Bujkáló hold
írta NAGY MIKLÓS

A még bujkáló hold ezüstös, gyönge áramai indultak vaiahonnan egy látha
tatlan helyről a meleg éjszakában. A fiatal asszony mély lélegzettel, de lopva
sóhajtott, mintha félne, hogy valaki meghallja. Mint az erdő valami járatlan
zugában buján felnőtt hosszúszárú virág, úgy állott céltalanul az eresz alatt.
Borzongott és kissé szédült. A folyó révházikója felé figyelt feszülten. Szinte
megnyúlt karcsú teste, úgy itta minden porcikája a különböző zajokat az
éjszakában. A víz csobbanó neszét és messze a falu túlsó végéről ideszűrődő
cigánymuzsika elmosódott ritmusát. Itt-ott egy ág reccsent, amint öreg kertek
ben szokott. Az asszony ilyenkor ijedten összerezdült.

Fölnézett az égre, de gyorsan lekapta szemét, mintha valami vádoló figyelne
rá a sötétség mögül. A szíve néha bomlottan zakatolt, úgy érezte, hogy a
torkában lűktet. Egyetlen szál könnyű ruhájában, mezítláb óvatosan a kertajtó
ig osont és pár lépést tett a fák alatt a folyópart felé. Valami zaj támadt mögötte
az udvaron. Visszaszaladt. Egy föltápászkodó tehén zörgette meg láncát az
istállóban. Csak ennyi volt a zaj. Az asszony most az udvarkerítéshez lopózott,
ahonnan szabad tér vitt a révházig. A kompot figyelte merően, ami ormótlan
testével fölfordítva hevert a parton.

A hold megjelent a Bükk élén. Egy parányi felhőbe akadt, vagy talán magával
hozta a hegy mögül, Csak ezüstös, megduzzadt szarva látszott ki a bordószínű,

selyemrongynak tetsző felhöből. Az asszony a kerítésre hajolva nézte, mintha
ismeretlen jövevény lenne, akivel jó volna szóba állani. Kérdezni valami szörnyű
dolgot.

A nagyház csöndes volt. Az öregek korán lefeküsznek és mélyen alszanak. Jól
ismeri szülei szokását. Csak kutyaugatásra ébred föl az apja, szó nélkül fölkel,
kimegy az udvarra, körülnéz, betekint az istállóba, aztán visszafekszik. A
következő percben már alszik. A fiútestvére ilyenkor a tanyán lakik feleségével.

A szerző 1936-ban írt novellája.
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Csak ősszel jönnek be a faluba, ha mindent betakarítottak. Ök anagyházban
laknak az öregekkel. Fölmehetett volna az asszony most nyáron az öregekhez
lakni, de ő a kisházat választotta az udvar végén. Mert amikor férjétől hazasza
ladt, itthon fanyalogva fogadták.

Már fél éve, hogya férje elkergette. Vagy ő hagyta ott. Egyre megy. Az ember
komisz volt, mert részegen jött haza és megütötte. Az ágyban ütötte meg. Az
ember már elaludt, amikor ő észrevette, hogy orrából vér folyik. Erre fölugrott,
fölkapta másfélhónapos gyerekét és szaladt vele ki a házból. Nyitva hagyta az
alvó emberre az ajtót és utcakaput. Ö pedig a mezőkön, a réten át hazajött.
Azóta csak egyszer látta férjét innen az ablakból, amint anagyház tornácán az
öregekkel tárgyalt. Békülni akart, de ő nem engedte magához. Nagyon az
eszében volt még, hogyan szoptatta a gyereket a folyóparton, és közben az újra
meginduló orravére csöpögött a gyerek fejére.

Az öregek nem· sokat faggatták, biztatták, csak példálóztak előtte, de a
sógorasszony szinte átfúrta szemével, testvére is türelmetlenkedett. Amikor
pünkösdre bejöttek a tanyáról ünnepelni, a sógorasszony rögtön nekitámadt:
- Hát még mindig itthon vagy? - Ne félj, nem eszem meg a tiédet! - vágta vissza
keserűen. Ezért vonult ide a kisházba, hogy láb alatt ne legyen. A sógorasszony
pedig a mai búcsúra se jött haza, hogy ne találkozzanak. Régi lánypajtásaival
sem érintkezik. Ha valaki ránéz, azt hiszi, hogy az ő szégyenét olvasgatja az
arcáról. Elkeserül ilyenkor szájában a beszéd és siet haza. Leginkább a lejtős

kertoldalon üldögél kis gyerekével. Sokszor már hangosan beszél maga elé
képzelt emberekkel. Magyarázza az üres kertben, miért kellett eljönnie.
Nemegyszer éhesen fekszik le. Röstell fölmenni a nagyházba. Van idő, amikor
anyját is meggyanúsítja, hogy sajnálja tőle az ennivalót. Pedig tudja, hogy az
öregek mindig ilyen szótalan, maguknak való emberek voltak.

Ma, a búcsú reggelén úgy érezte, hogya férje meg fog jönni. A falu búcsúján
ismerkedtek meg öt éve. A következő búcsún már megkérte a kezét, de még
várni kellett, mert akkor még túl fiatal volt. Ö maga se tudta, szereti-e igazán.
Akkoriban már Pataki Pista is erősen keringett a ház körül. Pista ácslegény volt
a negyedik faluból. .Sokat dolgozott errefelé. Feltűnt neki a szép, magas lány.
Vasárnapokra sem igen ment haza a falujába. Szeretett a lány közelében lenni.
Ilon nem tudott határozni, a sok beszéd lengette jobbra-balra. Miért is lett mégis
a Józsié? Talán, mert anyja jobban kedvelte Józsit, aki a szomszéd faluból való
és akinek háza táját jobban ismerték. Ö se húzódozott tőle. Az öregek már félig
meddig odaígérték. Eljött a búcsú napja, ő Józsival táncolt. Pataki Pista későb

ben toppant be és nagyhetykén fölkérte táncra. Ilona elfordult, látta, hogy már
beborozott. Pista erre tovább ivott, később lövöldözni kezdett. Csendőrök

vitték el. Azt mondják, hogy egy ideig a határon túl dolgozott. Most itt van a
faluban pár napja. Ö javítja a nagy kompot ott a révház mellett. Néna kitekin
tett a tornácról arrafelé nyugtalanul. Pista is bejött egyszer az udvarra vízért,
ő gyorsan befutott a házba. Észrevehette Pista, hogy ő menekült, mert. sokáig
nézett a kisház felé.

Ilona egész nap várta férjét valami makacs megszállottsággal. De ha találkoz
nak, elintézik-e véglegesen a dolgukat? Tavaly a búcsún együtt jöttek át. Ö a
kezdő anyaság büszkeségével és boldogságával ment a templom felé. Ú gy lépett
régi lánypajtásai közé, akik közül még sokan nem mentek férjhez, mint valami
boldog, messze vizekről ideúszott hattyú. Nevetve engedte magára a sok kíván-
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esi, irigy vagy csodálkozó pillantást, csak csipkedjék..Mindegy volt, milyen
szemmel nézik.

Most pedig osonva jött haza a templom után. Férjét sehol sem látta. Józsi
falujából sem voltak itt az idén. Bizonyára mert az elromlott komp miatt
Szeberénynek kellett volna kerülni. Olyan nagy kerülőt pedig nem ér meg egy
búcsú. De az is lehet, hogy elkéstek a szentmiséről. Délután kilopózott a
falugyöpre, ahol már javában húzta a cigány. Senki se törődött vele. Nekidőlt
a vásárbódé korlátjának, és keresgetett szemével. Ahogy megfordult, Pataki
Pista pillantásával találkozott. Úgy látszik, régen figyelte. Lesütötte szemét,
mert szinte könnybe borult a szeme, olyan hőség csapta meg az arcát. A lába
reszketett, de elengedte a korlátot, és ment hazafelé. Mi volt ebben a szúrós,
különös nézésben? Káröröm, felelősségre vonás, vagy valami követelőző pa
rancs? Úgy nézett, mint akinek halálosan komoly mondanivalója van. Fölhevül
ve, szédülő fejjel sietett az üres, meleg utcán. Valami keserű dac szállotta meg.
Most már nem bánja, jöjjön akármi. Omoljon össze a sorsa. Senkinek sem
hiányzik, talán csak ennek a fiúnak. Ösztöne kitágult, kiáradt testében. Bosszút
kell állani mindenkin, elhagyott sorsán. Ha ő most hátranézett volna csak egy
pillantással, akkor ez az ember megindul utána és rimánkodik hozzá egy jó
szóért, mindenért.

Elbújt gyerekével a kertbe. Nem kellett a vacsora. Aztán lefektette a kicsikét,
és azóta az éjszakában jár összevissza valami tébolyult körforgással. Újra a
révházat nézi a kerítéstől, mereszti szemét a félhomályba. Egyszerre gyufa
villant meg a fölfordított komp mellől, aztán cigaretta tüze sziporkázik és
hamvad fölváltva. Az asszony feszülő erein újra megindul az édes méreg láza
a lábaiba, a fejébe, a karjain át a tenyerébe.

A kutya megkötözve a fészer alatt szunnyadt. Föl-fölemelte fejét az asszonyra
és hozzá akart menni, de a lánc nem engedte. Az asszony bement a házba. A
küszöbön majdnem átbukott.

Ha ő most a sarokból az ablakhoz tenné a lesrófolt lámpát és följebb srófolná,
akkor... akkor egyszerre minden másképp lenne... Keze a kanócigazítón
remegett. .. Nem szabad - nem szabad - és a lámpát följebb srófolta, vitte az
ablak felé. S ahogy a gyerek arca fölfehérlett a fényben, hirtelen elfújta a lámpát.
A sötétben botorkálva vitte vissza az asztalig. Aztán gyufa után tapogatott és
melléje tette.

A nyitott ablakon apró széllökések futottak be. Vihar lesz. Bár lenne. Bár
lenne vége ennek a szörnyű éjszakának. A gyerek nyöszörögni kezdett, és erre
a bölcsőt kezdte ringatni, rángatni az ágy széléről. ..

Arra ébredt föl, hogy az udvaron ajtó nyikorog és beszélgetnek. Apja lépteit
hallotta kopogni. Az ablakhoz ért és beszólt az ő fakó hangján:

- Ilon, itthon van az urad. Azt hitte, hogy nálunk hálsz.
És erre apja visszafordult. Elzsibbadt testtel lépett ki az udvarra. Szinte

belebotlott a férjébe. Az szótlanul átölelte. Az asszonyból kitört a sírás rázkódó,
meleg, hosszú zokogással.

464



HIT ÉS ÉLET

ISTEN-LEVELEK

Atyámfiai -, mikor levelet írok, mindig Mikes Kelemen jut az eszembe. Egyrészt tudta,
hogy a szabadságharc elveszett. A nagy Rákóczi-lobogó a porba hullott. Másrészt - ki
Ő, hogy fölvilágosult leveleket írjon a köznépnek, mely azt se tudja biztosan, mi volt az
a szabadság?

Mégis küldözgette a leveleit. Nem is küldözgette, inkább csak írta. Mondta a magáét.
Ideiglenes és nem létező nagynénjének címezve, hogy Isten - vallomásai alapján 
kebelére beássa. Mikes Kelemen az Isten kebelére vágyakozott.

Kedves atyámfiainak küldöm a leveleimet, hogy kisemmizett országomból híradást
adjak. Éri nem tudom a világ dolgait, ahogy Mikes Kelemen sem tudta, de a hírt tudom:
a valóságos haza hírét. Amely hazát elvesztettem, amely hazából kimaradtam, Külső

tagja lettem e hazának - hivő a hitetlenségben. Unmagában zsugorodva, parázs.
Országból kimaradva, mikeskelemenkedve - küldöm leveleimet atyámfiainak. Jó az

egyház kebelében lenni. Jó - otthon lenni. Hinni, otthon maradni - a biztonságos
országban. Jézus Krisztus országában. Mikes Kelemen nincs Isten országában, de oda
küldi leveleit. Olyan ez, mint a vágyakozás. Oda-lenni - ahol - Mikes Kelemen-szerűen

- Isten fénye ég.
Profán levelező vagyok, hivő az elveszítettek közül. Mintha mindig égne fölöttem egy

csillag, melynek láthatatlan irányába leveleimet küldöm...
Isten csillaga? Elveszített mennyország, vagy képzeletünk vonzó játéka? Köztünk elég

sötét hegyek merednek, sok köd torlódik. De a csillag világos. Erdély fölött él - a haza
fölött él-, az alattuk lakók boldogsága fölött él. Oda küldöm a leveleimet.

Tudom, akik az egyház és a hit boldogságában és világosságában élnek, alig értik a
sötétségből jövő csillagjeleket. Mert hát mit mondhat nekünk az, aki odakint él, a külső

sötétségben? Mit mondhat az, aki elvesztett egy hazát, melyben isteni világosság él?
Nehezen terjesztem elő leveleimet. .. Mint Mikes Kelemen, elvesztettem egy hazát.

Isten hazáját? Isten hazája bennünk van. A sötétségből a világosság felé.
Mit tehet a kimaradott, a száműzött, az Isten szabadságában meghasonlott férfi?Hogy

nem él az isteni szabadság emberi birodalmában? Vágyakozik. Levelet ír, kűlsőleg

magyarázva Isten tetteit. Hazagondol- Isten egyházára, melyet ismert, melyért küzdött,
melyet számkivetettségében el kellett hagynia. Idegen tájakon gubbasztva, visszasírva
emlékeit, lelkendezve országlását, idegen és rokon leveleket ír Anyaszentegyházának.

Nos, ilyen Mikes Kelemen vagyok én. Elmondanám, milyen istentelenül világos és
világiasan istentelen száműzött tapasztalatokat szereztem - az ember isteni országáról.
Hitetlenkedve csodálkozva: az otthoni Isten jelen van a vacsoránkban, a májusi esőkben,
az új divatokban. Itt egy másik Mikes Kelemen él, a régi hivő, a "megfáradt" József
Attila-i ember, akinek "Hosszú az Uristen, rövid a szalonna", akinek nem jön álom a
szemére, hogy haza ne gondolna. '

Atyámfiai! A régmúlt bibliai időkből vettem ezt a megszólítást, mint Pál tette sok
távoli kínzatása közt. A messzire kerültek megszólításával élek. Nem tudok mit adni
néktek, csak abban reménykedem, hogy hírt adó szavaim visszahullanak rám - a távoli
országban, a fél-hit országában megmentenek engem az elveszitettségből. Attól, hogy
Isten nélkül éljek. Atyámfiai, megérthetitek...
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A vitorlás
Irta 'KARCSAI KULcsAR ISTVAN

Nemrégiben kint jártak Joe-val Jones Beach-en. Tavasz lehetett, kora tavasz,
mert a fehér homokdűnék, melyek nyáron zsúfoltak egymás hegyén-hátán
heverő fürdőruhás testekkel, most üresek voltak. A fából ácsolt régi sétányon
is alig lézengtek. Akik, úgy mint ők, mégis kimerészkedtek New Yorkból, hogy
friss levegőt szippantsanak, felőltőbe burkolózva sétálgattak a fel-feltámadó,
sós tengeri szélben. Krisztina szórakozottan bedobott huszonöt centet egy
vastag talapzatra rögzített látcső perselyébe. Végigpásztázta a tengert.

- Most három percig nézheted a vizet, anyukám - mormogta Joe. - Nem
láttad eleget ötven év alatt? Legalább annyi éve járunk ide.

Krisztina nem is hallotta férje megjegyzéseit. Egy vitorlást fedezett fel, nagyon
messze a horizonton. Acélszürke volt minden, csak időnként villantak meg
pontosan ismétlődő ritmusban a tarajos hullámok világos vízcsíkjai. És a hatal
mas óceánon ez a csöpp fehér vitorlás. Krisztina valami furcsa borzongást
érzett. Hogyan merészked het ki ilyen messzire ezen a félelmes vízen egy ember?

- Joe - mondta -izgatottan -, egy vitorlás.
- Na, igen - hangzott a szórakozott válasz -;kissé korai még, de most már

egyre többen lesznek. Talán lassan mégis javul az idő.

Kattant a készülék és elsötétedett a látcső. Krisztina szégyellt volna ujabb
nikkel érmét áldozni a bámulásra. Joe is megjegyzést tenne talán. Ahogy tovább
sétáltak, nem is értette mi volt ez a pillanat, miért hozta olyan izgalomba a
vitorlás. Egy sporthajó, valaki szórakozik és nem fél kicsit beljebb merészkedni,
mi van ebben? Mire a kocsihoz értek, hogy 'hazainduljanak, már nem is gondolt
rá. ,

*
A karambol már vagy fél éve történt, még az ősszel, de a nyomait még mindig

viselte Krisztina. Szegény Joe' semmiről nem tehetett. Jogosan átkozódott.
Gyerekkora óta autózott keresztül-kasul New Yorkon, soha még egy koccanása
sem volt, és most az országúton, mások hibája miatt ez az ostoba baleset. Ötös
összefutás volt. Ők középre szorultak. A kocsi szinte összepréselődött, majd
oldalára dőlt. Valami csoda folytán nagyobb bajuk nem történt. Joe néhány
karcolással megúszta, Krisztina rosszabbul járt, ahogy borult a kocsi a jobb
oldalára esett, és bár semmiféle tőrése nem volt, mégis hónapokig kellett kezelés
re járnia, mindenféle masszázst meg besugárzást kapott. De nem is ez volt a baj,
hiszen ettől a kis kellemetlenségtől függetlenül tett-vett, járt-kelt úgy, mint
eddig. Hanem azt a hangot, a kocsik csattanását nem tudta elfelejteni. Azóta
minden apróság felingerli, az éjszakái is nehezen telnek. Hajnalonként kikászá
lódik a szuszogó, horkantó Joe mellől, kiül a konyhába, kinéz az ablakon és,
bámulja az elősettenkedő két szürke mókust, amint a szeméttartók környékén
kutatnak maradék élelem, ehető hulladék után. Aztán hirtelen ugrással eltűnnek
a kis holland temető bozótjában.

A temetőt őrzik és ápolják. Szép dolog ez a mai világban, amikor minden
talpalatnyi földet beépítenek, kihasználnak. Ezek a régi sírkövek megmenekül-
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tek. Védett terület. Időnként a szomszédos iskola kisdiákjai jönnek és gyomlál.
ják a sírkertet, mely csöndesen és bocsánatkérően húzódik meg a kőrengeteg

ben. Krisztina az utóbbi időben gyakran megállt a kerítésnél, belesett a szétszórt
sirkövekre. Innen, a konyhaablakból is jól látni valamennyit. Az 1700-asévek
elején temettek ide holland férfiakat, asszonyokat, gyerekeket. Itt élték le az
életüket, de a többségük alighanem Európában született, talán éppen Amszter
damban. Olvasta valahol, hogy azt a kis telepet is, mely New York őse volt
Nieuw Amsterdam-nak nevezték. Vízre szálltak, hogy elinduljanak az ismeret
lenbe. És akkor Krisztina újra látta a hajót. Azt a vitorlást, amit ott kint a beach
en megfigyelt. De most már nem a kis sporthajó volt. Arboca megnövekedett,
vitorlái kiszélesültek, és zsúfolva volt vergődő és szánandó emberekkel, akik
szinte érthetetlen lelkierővel és bátorsággal vágtak neki a megfoghatatlanul
végtelen, rideg és kiismerhetetlen óceánnak. A kora hajnali fényben itt imboly
gott, küzdött a hullámokkal a vitorlás.

*
Gomolygó pára száll fel a villanytűzhelyről a konyha hajnali derengésében.

Sípol a vízforraló edény. Még jobban felcsap a gőz, mikor Krisztina leforrázza
a teát a kannában. Ebből a párából bukkan elő a hajó. De ez már nem vitorlás.
Hatalmas gőzös. A Pennsylvania. Hosszú kéményeiből feketén dől a füst. A
mélyben dolgozó gépek finoman remegtetik. Tizenkét napig éltek ezen a hajón.
19B-ban. A mama, a két kislány: Krisztina és Glória, és a nevelőnő. Micsoda
út volt! A papa akkor már második éve élt kint. El kellett jönnie otthonról.
Váltót írt alá, az adós csődöt mondott, helyette a papa volt kénytelen fizetni.
Ráment az üzlet.

Egyszer egy öreg zongorahangoló járt itt Queensben (annak is hány éve már),
kicsi a világ, ő is magyar volt.

- 6, a Bernáth úr - emlékezett amíg a húrok zengését fülelte -, Budapest,
Sternberg Ármin hangszerüzlete. Bernáth úr nagyszerű ember volt. Először
persze kiszolgált a boltban, de hamarosan kiderült, rnilyen remek hangszerkészí
tő...

A papa. Mamát is ott ismerte meg a boltban. A pénztárban ült naphosszat.
Mikor önálló boltot nyitott a papa, összeházasodtak. Remekül ment az üzlet,
rövidesen még a nagy Sternberget is fenyegette a versenyben. Aztán jött a
váltó ... Valahol a kredencfíókban kell lenni egy képnek. Annyi régi fotó
kallódik a lakásban, még a konyhába is jut belőlük. Ezen látható a papa. Itt
van. Milyen fiatal! Fotó BELDEGREEN, New York, 1911. Sötét kabát, cso
kornyakkendő. Kihúzza magát, fehér hangerli a jobb karján. Pincér lett az
Újvilágban. Mindent elölről kellett kezdenie. Két év múlva már kihozathatta
a családot is.

*
A karjába nyilalló fájdalom megint felébresztette. Újra itt ül a kora reggeli

bizonytalan fényben. Lassan-lassan alig marad más az egész világból, mint ez
a konyha. A színes, virágos tapéta körben a falakon, tarka pléh teásdobozok
a kis polcon: Ridgways, Twinings, Upton. A konyhabútorok oldalára rajzszö
gezett, ott felejtett régi levelezőlapok. ünnepek emlékei, születésnapi kőszöntők,
nyaralási üdvözletek, Mackinac Island, Niagara Falls, Miami Beach, Toremoli-
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nos', Velence... A fiókban szunnyadó, posztó tartóba bugyolált ősrégi ezüst
evőeszközök,az ismerős, agyonkoptatott bögrék,.a nagy hűtőgép alig észlelhető

halk dohogása. Az ablak keretébe zárva pedig a fák lombjai, a szürke mókusok
és az utca túloldalán a kis holland temető.

És a semmiből kibontakozó képek.
Most a hajó orra, amint a viharos tengert hasítja. A fedélzeten is átcsapó,

vízcseppekké porladó hullámok. Aztán másnap reggel a lenyugodott tenger
boldog látványa. Sirályok vijjogása. Csapatostól keringenek az árbocok körül.

Egy hang:
- Most már közel van a szárazföld.
Egy másik:
- Tíz az egyhez fogadom, hogy reggel kikötünk!
Aztán az éjszakai gonosz köd. A hajókürt szűnni nem akaró bőgése. És végre

reggel a ködből kibontakozó part.
- Long Island - mondja egy beavatott.
Megjelennek az arcok a kabinablakokban.
Aztán a mélyből emberek tódulnak elő. A korlátokhoz zuhannak. Stewardok

és matrózok állnak őrt a folyosókon, a fedélzetre vezető lépcsőknél. De csak
ömlik elő az izgága tömeg, görögök, örmények, olaszok, németek, oroszok,
szerbek, szakállas ortodox zsidók, románok, magyarok.

Fent a magasban megszólal egy zenekar és az első osztály utasai táncra
perdülnek. Szól a zene és gyönyörű fiatal nők keringőznek délceg férfiak karján.
Aztán mintha csak belerohannának, itt van a hajó előtt a Szabadság-szobor
hatalmas, fáklyát tartó alakja.

A gyerekek fel-alá szaladgálnak. A zenekar indulókat játszik...
Hát a Pennsylvaniátoi nem volt könnyű kijutni a szárazföldre. Ebből később

afféle vidám story vált, de akkor egyáltalán nem érezték annak. Kora reggel
valóban kikötöttek, és lassan megindult a partraszállás. A zenekar még mindig
játszott, és az első osztály utasai megindulhattak kifelé. A többiek csak lassan,
lassan kerültek sorra. Akik kiszállhattak, azoknak feltűnő helyen ki kellett tűzni
a ruhájukra a hajójegyet.

- Ugyan, micsoda butaság - mondta a mama.
Mert félt a papától, aki másodosztályú hajójegyre küldött pénzt, de a mama

megpróbált takarékoskodni, és harmadosztályú jegyet vett. Ennél alább már
csak a zwischendeck, a hajófenék következett, leírhatatlan népség tanyája.
(A történetnek ennél a pontjánál Joe rosszmájúan megjegyezte: - Ti is csak zwi
schendecken jöttetek ki, mit szépitedl) Persze akkor mint kislány nem sokat
törődött ilyesmivel, nővérével együtt összevissza mászkáltak a hajón, a tisztek
tel is megbarátkoztak, senki nem kérdezte az eleven, vidám csitriktől, milyen
jeggyel utaznak.

Hanem most ez a cirkusz a jegykitűzessel. Semmit nem értettek az egészből.

Mama meg a két lány csak magyarul beszélt, a savanyú nevelőnő csak németül.
Még kérdezősködni sem tudtak. Szólt a zene, a jobb népek áramlottak a partra,
őket meg valami komphajóra terelték.

- Visznek Ellis Islandra - mondta egy hang.
Pöfögött a zsúfolt kishajó, szállította a társaságot a szigetre. Négytornyú,

.komor téglaépület tűnt fel. Annak az udvarán vonultak át, végül egy hosszú
barakkba jutottak. Három íróasztal, három tekergő embersor. A tisztviselők

morogtak.
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- Jönnek, jönnek, egyre csak jönnek...
Végre odajutottak az egyik komor fickó elé. Semmit nem értettek abból, amit

motyogott. Nagy nehezen elökerült valaki, aki úgy-ahogy tolmácsoini tudott.
- Milyen listán vannak? - ez volt a kérdés.
Listán? Megint nem értettek semmit. Végül mégis bekeveredtek a hatalmas

barakk belsejébe. Emeletes ágyak, elmondhatatlan zsivaj. Tetvészkedö embe
rek, nők, férfiak, gyerekek vegyesen. Göndör fekete olasz fiúcskák pisiltek le
nagy ívben az ágyak tetejéről. Az egyik sarokban valami bánatos szláv nóta
zendült. A mama kiszállás előtt előrelátó gondoskodással ennivalócsomagot
állított össze. Most egy csendesnek tűnő ágyon kibontotta. Mintha a földből

bukkanának elő a mohó, kiéhezett arcok. Kapkodó kezek. Mindent eltűnt

előlük néhány perc alatt. Csak késő este hoztak csajkában' valami löttyöt az
őrök. Végtelenül fáradtan, ruhástól dőltek le a szalmazsák'ra.

A reménytelenségben összemosódtak az órák, a napok.
Egyszer csak itt volt a papa. Szalmakalapos amerikai ugrált mellette.
- Ugyvédet kellett fogadnom - voltak ai első szavai, mikor meglátta őket.

- Ö nyomozott a különféle bevándorló irodákban utánatok... De hát mit tették
mit tettél, hogy ez megtörténhetett? Belebolondultam a várakozásba a parton.

A mama sírva fakadt, a nevelönö sértődötten szorította össze ajkát, a kislá
nyok vihogtak.

*
Ez a csattanás! Az utcán történt valami, vagy csak álmodott? mindegy, aludni

úgysem tud már. Itt a hajnal. A konyha. Tea, kávé, a citromillatú mosópor, a
vaníliás sütemény és az enyhén poshadó gyümölcs szaga. Krisztina kinéz az
ablakon. Minden csendes. Itt nem történt semmi. Csak ő hallottá azt a furcsa
zajt. Mint mikor az autók egymásnak űtődtek akkor, a balesetnél. Itt minden
mozdulatlan. Az első napsugarak megvillannak a járda mellett dermedt csend
ben álló kocsikon. Mennyi autó! Mint mindenhol a városban. Nincs egy tenyér
nyi üres hely sehol.

Mikor kijöttek, még lóvasút járt a Mahhattanen. Krisztina még látta kislány
korában. Abban az évben szűnt meg, hogy megérkeztek. A magasvasút még
sokáig ott csattogott az avenue-k felett. Mikor megszűnt és lebontották a
pályákat, a mérhetetlen mennyiségű vasat eladták a japánoknak, ahol acélt
edzettek belőle és az amerikai ócskavasból fegyverkeztek fel, hogy a második
világháborúban az USA ellen forduljanak. Ambár lehet, hogy- ez csak afféle
anekdota.

A fényes lámpafüzérre emlékezik leginkább gyerekkorából. Apa vendéglőjét

díszítette, nevét hirdette a 86-ik utcában. Bernáth bácsi vendéglője rövidesen
fogalommá vált a kint élő magyarok körében. A két lány is hozzátartozott"
szinte odanőtt az üzlethez. És közben elmúlt a gyerekkor. Semmivé lett. Örökös
munka, robot.••.Segítsetek egy kicsit az üzletben!" Meg: "Intézd el ezt, intézd
el azt." Rohangálás a végtelen manhattani utcákon. Hol voltak akkor még a
mai felhőkarcolók? A Flatiron Building volt a nagy szenzáció, ez az ék alakú,
magas épülettömb, melyet formája után "vasaló"-nak kereszteltek el az embe
rek. Ma már mosolyogni való régi emlék. Aztán lassan felhúzták a Woolworth
és a Singer épületeket. Közben a zongoraórák, de csak azért, hogy mikor már
elég ügyesen négykezest játszottak a nővérével, esténként a vendégeket szóra
koztassák. Aztán a váratlan csőd. Ahogyan Pesten a váltó a hangszerboltot, úgy
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tette tönkre egyik napról a másikra egy váratlan pincérsztrájk Bernáth bácsi
ragyogó vendéglőjét, éppen a nagy gazdasági válság idején. Krisztinát a tisztes
nélkülözésből emelte ki Joe. Istenem, milyen fiatalon! Neki sikerült megkapasz
kodnia a szűcs szakmában. Persze ő is magyar volt, de valahogyan nagyon
gyorsan amerikaivá vált, kivéve akiejtését, mely mindvégig förtelmes maradt,
de ezzel itt senki nem törődött.

Queens következett, a nagy metropolis hatalmas, mégis vidékies külvárosa.
Messze Manhattantől, a maga külön világával, az itt lakók lágy, különös
tájszólásával. Mikor ide jöttek, ez a bérház, melyben ma is laknak, az egyetlen
nagyobb épület volt messze ~ környéken. Homok volt mindenfelé, itt-ott némi
zöld, ahol kecskék legeltek. Uttalan utakon döcögtek az automobilok, bármifé
le forgalmi rend nélkül. Vezetőik hatalmas porvédő szemüveget, sálat, sapkát
hordtak, éktelenüldudáltak a kocsi oldalára felszerelt kürtökkel. A gyér boltok
cégéreit nyikorogva himbálta a szél. Valahol egy bódéban elkezdte vetítéseit a
mozgóképszínház. Nyári estéken messzire hangzott belőle a zongoraszó. A
magasvasút hamar kinyújtotta csápjait ide is. Majd a subway , iszonyatos,
~lvilági dübörgésével.

A rétek sokáig megmaradtak. Krisztina a ház mellett üldögélt, sok más
asszonnyal együtt. A gyerekek szaladgáltak a nagy ég alatt, kecskékkel, kutyák
kal játszottak. Köztük az ő lányuk is. Aztán felnőtt, önálló lett, és egy napon
megállt a szíve. Valahol egy fiókban, kék selyemszalaggal átkötve megvannak
a levelei, bolondos kis rajzai, cédulákra írt üzenetei. Még egy hajfürt is gyerek
korából. Soha nem bontotta ki azóta ezt a csomagot. Ketten maradtak Joe-val,
és éltek itt tovább, hosszú-hosszú éveken át. Krisztina időről időre különféle
kitüntetéseket kapott a nőegylettől, melynek már évtizedek óta tagja. Legutóbb
egy tarka kis zászlót, belehímezve az egylet nevével: United Order True Sisters
Inc. Queens No 24. és az alapítás éve: 1921.

*
Szünet nélkül viharos volt a tenger. Hullámokról álmodott egész éjszaka.

Semmi másról, csak hullámokról. Erezte is az állandó mozgást, himbálózást.
Ahogy kitárnolygott hajnalban a konyhába, akkor sem szűnt meg a zúgás, a
sodrás. Nem látta a mókusokat, sem a kis holland temetőt. Ott, az ablakon túl
is csapkodott a tenger. Váratlanul feltűnt egy vitorlás. Nagy-nagy hajó, ami
lyennek az amszterdamit látta már egyszer. Félelmesen dagasztotta a vitorlákat
a szél. A fedélzettől a fenékig emberek szorongtak. Krisztina csak most vette
észre, hogy nem egy vitorlavásznat rongyosra szaggatott az orkán. Száguldott
a 'hajó a tengeren. Egyszerre a sok ember között feltűnt apa alakja. Tisztán
kivehető volt, ahogyan ott állt a fedélzeten és intett. A hajó egyre távolodott,
de apa alakja nem lett kisebb. Csak állt és intett, lassú, nyugodt, hívogató
mozdulattal. Aztán már nem maradt más, mint a hullámok, a felcsapódó és az
éggel összeérő víz. Lassan a zúgás is megszűnt, és nagyon nagy lett a csend.
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NAPLÓ

Egyházak, vallás, dialógus

A párizsi Éditions Sociales kiadó gondozásában interjúkötet jelent meg, amely Francis
Cohen francia kommunista publicistának, szociológusnak Aczél Györggyel, az MSZMP
Központi Bizottsága titkárával, a Politikai Bizottság tagjával 1981 októberében folyta
tott beszélgetéseit tartalmazza. A francia kiadvány magyarra fordított szövege 1982-ben
a Kossuth-Magvető közös kiadásában látott napvilágot, "Beszélgetések Magyarország
ról, szocializmusról" címmel. Ebből idézzük most Aczél György válaszát Francis Cohen
nek arra a kérdésére, hogy jelenleg mi a szerepe és a helye a vallásnak és az egyháznak
a magyar társadalomban? A párt és az állam milyen-magatartást tanúsít velük szemben?

- Kettős megállapításból indulok ki: először is a marxisták és a keresztények ugyanab
ban a világban, ugyanabban az országdan élnek, a világ és az ország életének és fennma
radásának ugyanazokra a kérdéseire kell választ adniuk. Továbbá a marxizmus és a
vallás minden bizonnyal még hosszú ideig fog egymás mellett létezni. Nincs statisztikánk
a hivők számát illetően, mert ezt a kérdést nem tesszük fel az embereknek. Azonban 
amennyire megítélhető~ a lakosság nem elhanyagolható része hivőnek vallja magát. Ami
a vallásos szertartásokat illeti, azok gyakorlása szabad. Annak ellenére, hogy az egyhá
ziakat helyettesítőpolgári szertartásokat hoztunk létre, a keresztelések és házasságköté
sek egy részét templomokban, a temetési szertartások zömét egyházilag bonyolítják az
emberek. Kétségtelenül csökkent a vallásosság, az egyházak viszont törekszenek megta
lálni a helyüket a szocialista társadalomban.

A legjelentősebb a katolikus egyház, de nem olyan típusú, mint a lengyelországi, és
a hívek buzgalma nem olyan szembetűnő,mint egyes más országokban. Nemzeti vallás
nak inkább a kálvinizmus számított.

Az elvek, melyek az egyházak és a vallás dolgában vezérelnek bennünket, egyszerűek.
Lehet valaki a szocializmus híve anélkül, hogy lemondana vallási meggyőződéséről.

Ugyanúgy nem mondhatunk le a hivő tömegekről, ahogyan az egyházak sem azokról
a tagjaikról. akik a szocializmus mellett állnak. A hivőknek éppen úgy, mint a többiek
nek, szükségük van a szocializmusra és annak fejlődésére. Mivel egymás mellett élünk,
és ugyanazokkal a problémákkal állunk szemben, együtt keressük a közös gazdaságpoli
tikai, általános politikai és kulturális célok valóra váltásának lehetőségét. Az egyházak
is meg vannak győződve róla, hogy a követendő cél nem az elkülönülés, hanem a
gyakorlati együttműködésa mindennapi munkában.

A hivők világa ebben a században él. Bármilyen fontosságot tulajdonítsanak a lét
természetfeletti dimenzióinak, a földi gondok elől a papok sem tudnak kitérni, és állást
kell foglalniuk velük kapcsolatban. Ezen az alapon a kommunisták -- főleg az utóbbi
negyedszázadban - a gyakorlati együttműködésmellett foglal ták állást, megtartva tudo
mányos ideológiájukat. Úgy tűnik, a magyarországi egyházak vezetői is megértették: a
hazánk történelmi célkitűzéseinek megvalósítása érdekében folytatott együttműködés

híveik javát szolgálja, miközben nem mond ellent tanaiknak. Nem azt mondta-e nemrég
Magyarország prímása, Lékai bíboros, hogy az egyház nem valósította meg a társadalmi
kérdésekről szóló Quadragesimo anno enciklikában foglaltakat, a marxizmus azonban
igen?

Mindez nem megy nehézségek nélkül. Nemcsak a mindkét oldalon élénk szektarianiz
musra gondolok, hanem az egymás mellett éléssel együtt járó ellentmondásokra is. A
hivők sem engedtek a vallásos gondolkodásmódból, mi sem engedtünk a marxistából.
Szövetségi politikánk ideológiai párbeszédet is feltételez, amelyben a marxisták igyekez
nek terjeszteni a világ tudományos koncepcióját. De ez azt is jelenti: természetesnek kell
tartani, hogy az egyházak is tovább folytatják a vallási meggyőződéspropagálását. Nem
fogadhatjuk el az ideológiai közömbösséget: az eszmék ütköztetése egyik feltétele az
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egymás mellett élésnek. De az eszméknek ez az ütköztetése nein veszélyezteti a párbeszé
det a legfőbb közös célkitűzésekért - például a béke megőrzéséért - folytatott tevékenysé
günkben. Az ideológiai vita kizárja az erőszakot, és mind a vitapartnerek, mind az ország
számára gazdagodás forrása.

Francis Cohen itt közbevetette: - Folytatnak-e úgynevezett ateista propagandát?
Aczél György így válaszolt: .
- Nem így nevezném, mi egész egyszerűen marxista propagandát igyekszünk folyt-atni.

Egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy minél jobbak a marxisták és a hivők közötti
politikai és gyakorlati kapcsolatok, annál mélyebbé válik a dialógus a világnézeti,
filozófiai kérdésekről.

Új tényt, új légkört jelent, hogy a vita már nem ellenségek között folyik, hanem olyan
emberek között, akik ugyanazt az utat választották. Eltérő filozófiai alapról kiindulva
vitáznak egymással - anélkül, hogy föladnák saját elveiket -, közös felelősséggel és
gonddal, hogy gazdagodjanak a vi!fik révén.

IRODALOM

Értékek közvetítője

Keresztury Dezső

Azokban a korszakokban amelyek értékorien
tációs válságokkal küzdenek, különösenmegnő
az olyan művésztípusok jelentősége, akik téved
hetetlen biztonsággal tájékozódnak a nemzeti
múlt kulturális örökségében, és azt az azonosu
lás magas szintjén mint ösztönző példát, a kor
szellemhez alkalmazva tudják továbbítani. Ke
resztury Dezső ilyen típusú írója századunknak.
Benne él egy évezredes kultúra áramkörében,
létének és gondolkodásmódjának meghatározó
ja az az erkölcsi és művészi hagyomány, melyet
a keresztény műveltség teremtett Európában.
Nem ismer országhatárokat, tekintetét mindig
az egyetemesség igénye vezérli, módszerét pedig
az összefüggések iránti érzékenység határozza
meg. Keresztury Dezső számára a változó
anyagból mindig az erkölcsi tartalmak a legiz
galmasabbak, a művészetek története az ö sze
mében elsősorban magatartás- és szemléletala
kító példa, mely mindig alkalmas arra, hogy az
egyedi embert, de a nagyobb közösséget is a
tökéletesség felé irányítsa.

Irodalomtudós? Költő? Művészet-nép-

szerűsítő? Egy sokáig megalapozatlan és az el
mélet hiányával küzdő műfaj, az irodalmi kiállí
tás .legjelentékenyebb szakembere? Vagy éppen
gondolkodó? Egyiket sem tehetjük a másik elé,
ha róla szólunk. Benne több művészetiés tudo
mányág termékeny művelőre, hiteles rezonőrre

és továbbítóra talál. Látszólag szerteágazó ér
deklődésnek összetartója az a gondolat és esz
me, melyet mintegy jelképesen írt 1946-ban
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megjelent tanulmánykötetére eimül: Helyünk a
vi/ágban. Azt a szellemi és gyakorlati pozíciót
igyekszik kiküzdeni minden műfajában, mely e
kis népet felelösebb önismeretre vezérelheti, s
megtanítja hagyományainak megbecsülésére,
tiszteletére és alkotó újraélésére.

Bár az utóbbi esztendőkbenverseivel találko
zunk a leggyakrabban, s úgy látszik, e műfaj

segítségével mondhatja el a legtöbbet önmagá
ról és a világról. Pályája korai éveiben inkább
irodalomtudományi munkássága volt a megha
tározó, s abban is elsösorban annak a kapcso
latnak feltárása, mely a mi irodalmunkat a né
met humanista hagyománnyal, Goethe szelle
mével egybefűzte. Keresztury Dezső esszéi e
műfaj hajlékony, mégis tényszerű darabjai. Rég
elfeledett emlékek keltek életre bennük, az örök
felfedezők szellemi izgalmával és az otthont te
remteni vágyó k bensöségességével fordult régi
korok kultúrája felé, hogy megtaláíja, felidéz
hesse e hagyománynak azokat az elemeit, me
lyek a mai embernek, a mai művészetnek is
segítői lehetnek. Irodalomtudósi magatartására
is érvényesek egyik legkorábbi verse, az Ifjúság
bevezető képei:

Ringva lejtő dombok hajlatában.
pőre fák közt áll a régi ház még.
Hazahívott otthonom szavával-
s mintha ködös holdtájékon járnék.

Kedves útja elsüppedt a hóba.
hangos szómra néma árnyak jőnek:

szálló életem tündér gubója
héja már csupán a tűnt időnek.

Nemcsak esszékben idézte e ködbe vesző árny
alakokat, hanem tanárként is. Keresztury De
zső máig az egyik leghatékonyabb irodalomnép
szerűsitő, ízig-vérig pedagógus alkat, aki híven



a szó görög [elentéséhez, valóban vezetője és
irányítója a rábízott szellemeknek. Amikor Ber
linből hazatért, telítve irodalmi és művészeti

élményekkel. nem véletlenül választotta mégis
élethivatásának a nevelést. Emel1ett a PeJter
Lloyd tárcarovatának volt a szerkesztője, majd
hovatovább egész kulturális rovatának. s mun
katársaival együtt olyan nyílt szellemben, olyan
igénnyel tájékoztatták az olvasókat, hogy a lap
terjesztését a hitleri Németországhan betiltot
ták.

E korszakában fordult érdeklődése egyre in
tenzívebben a nemzeti hagyományok egyik leg
nagyobb összefoglalója és megújítója, Arany
János felé. A Magyar Szemle Társaság kiadásá
ban megjelent kis Arany János-a a költővel fog
lalkozó szakirodalom egyik legjobb műve volt;
ennek részleteit teljesíti ki azóta is. mígnem
eljutott az első nagyobb összefoglalásig, a ,,5 mi
vagyok én. . ."-ig,

Irodalomtörténeti és költői munkásságát
egyetlen fogalom köré vonhatjuk: a szolgálat
gesztusa illik leginkább életművére. Ez a szolgá
lat néha olyan természetű, hogy hosszabb időre

elvonta a termékeny alkotó munkától, megaján
dékozta viszont az alaposabb és teljesebb való
ságismerettel, mely még erősebbé tette benne azt
a felismerést, hogy sok réteghez kell még elvinni
a kultúra tisztito üzenetét. Ilyen jellegű tevé
kenységet fejtett ki az Eötvös Kollégium élén,
amikor a .rombadőlt épületet az ő vezetésével
építette újjá a diákság, s tette - sajnos, aránylag
rövid időre - a tudomány otthonává. S végered
ményben ez a szándék magyarázza azt is, hogy
miniszteri szerepet vállalt, nyilván kedve-és haj
lamai ellenére, attól a felismerést ől vezérelve,
hogy személyére szüksége van a megújuló, esz
ményeit. váltó kultúrának.

Ekkori lelkiállapotáról, magatartásáról leg-
többet A Badacsony lábánál írt verse árul el:

A tiéd s te az övé vagy oldhatatlan,
magára rántl'a hanyatlik alád:
mert elvesztél benn, van rajta hatalmad:
test, lélek csókja oszthatatlan annak,
ki úgy győzött, hogy megadta magát.

S ha több nem lehetsz, légy tiszta szándék
emléke. Felvillantál, mint ezüst
hal, bár egy percre: tündökölve;
s névtelen siklasz elemedbe,
elmúlni benn, mint viharban a fűst,

Ö is "elemébe" tért vissza, midőn a minisztersé
get újból felcserélte a Kollégium igazgatásával,
majd az intézmény megszűnése után szinte telje
sen a tudománynak és az irodalomnak szentelte
magát. Volt ebben egyfajta szókratészi gesztus:

Keresztury Dezsőnek is felajánlották, hogy ide
g~n földön katedrát kaphat, itthon pedig esetleg
súlyos nehézségek várnak rá. "Engem az Isten
nem teremtett emigránsnak" - volt a válasza, s
mellette tanúskodtak a magyar irodalom és kul
túra nagy sorsvállalói, Eötvös, Arany és a többi
ek, akiket oly szenvedélyesen igyekezett megis
merni, s akik most' magatartásformáló eröként
és példaként visszaadtak valamit kutatójuknak.

Ekkor következtek azok az évek, melyek akár
egy hősköltemény lapjaira illenének. Hatalmas
kritikai kiadások (jogos büszkeséggel mondhat
ta el például Keresztury Dezső egy televíziós
beszélgetés során, hogy Batsányit ő ásta ki az
ismeretlenség homályából), s azok az irodalmi
kiállítások, amelyek ezrek hez és ezrek hez vitték
el az igazi, a magasabb eszményeken edzett kul
túrát. Részt vett egy országos emlékhálózat ki
alakításában, évtizedekkel megelőzve azt a mai
akadémiai tervet, amely irodalmi források ki
adását és emlékhelyek feltérképezését szorgal
mazza. Amikor hazánk egyik vagy másik részén
írói emlékházakban járunk, felidézve a nemzeti
múlt egy-egy sorsformáló alakjának emlékeze
tét, sokszor nem is sejtjük, hogy Keresztury
Dezső lépett be ide elsőként, s vele a kultúrának
azok a máig névtelen munkásai, akik egész éle
tüket a múlt megmentésének szentelték. (Hadd
idézzek. fel közülük csak egyetlen egyet: Miklós
Rábertes, akinek annak idején tanplmánya is
jelent meg a Vigiliában, s élete végéig a kiállítás
rendezésnek, emlékházmegőrző mozgalomnak
egyik vezéralakja volt.) Hogy ezzel mi volt a
legfőbb célja, azt is maga mondta el: megerősíte
ni a nemzet emlékezetét, hogy a változó időkben

is jobbik és nemesebbik énjének példája lebegjen
előtte. S lehet, hogy a kiállításokat később le
bontják, de emlékük megmarad azokban, akik
látták őket, s megmarad a Magyar Irodalom
Képeskonyve, mely aligha született volna meg e
hősi évek tapasztalatai és tanulságai nélkü!.

A múlt ébresztése kétoldalú folyamat. Ke
resztury Dezsőt e ténykedése közben elsősorban

az a szándék vezette s vezeti, hogy a hajdani
tapasztalatok hozzásegítsenek egy új s teljesebb
nemzetkép kialakításához. Ahogy a Sírvers-ben
írta:

Hol nyugszunk. nem tudja barát.feleség, gyerek. El
szórt

testünk nyomtalanul nyelte magába a főld.

Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.

Elsősorban múlt és jelen folytonos és megújító
kölcsönhatása, a ma minél teljesebbé és termé
kenyebbé tétele vezérelte, amikor a maga dra
maturgiai elképzeléseít hozzáadta a magyar drá-
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ma elfeledett, elsüllyedt kincseihez, s a meglehe
tősen gyér drámai emlék ünk mellé újakat terern
tett. Így szűletett újjá keze nyomán Madách,
akit sokáig hajlamosak voltunk kizárólag Az
ember tragédiája szerzőjeként méltatni és ünne
pelni. A .korszerűsített, játszhatóvá tett
Madách-darabok nyomán ugyanúgy sejlett fel
egy gazdagabb és igazabb drámai múlt képe,
ahogya szorgos kutatások a kódexekből érzék
letessé tették egy ősgeszta jelenlétének lehetősé

gét. Bár Szabó Lőrincről írta, de Keresztury
Dezső egész múltidéző munkásságára érvénye
sek e sorok tanulságai: "s mi naggyá érett benne,
kicsirázva I lesz új sziveknek mérge s orvossága"
(Egy költő halálára.) Ebben a képben bizonyá
ra az "orvosság"-ra kell tennünk a nyomatékot:
a kultúra múltja - tanit ja Keresztury Dezső

egész alkotó élete példájával- olyan erőforráso

kat adhat a jelennek amely segíthet tájékozód
nunk, ideálokat találnunk. s ezáltal segíthet ki
teljesíteni személyiségünket, ízlésünket és mérté-
künket. '

Amikor 1965-ben megjelentette összegyűjtött

verseit, ezt a sokat mondó cimet választotta:
Emberi nyelven. Egy olyan lírai korszakban,
mely sokkal érzékenyebben reagált a modern
törekvésekre, tudatosan' és elkötelezetten tá
masztotta fel az "első aranykor" nyelvét és
szemléletmódját, Verseiben a líra folytonossá
gának azokat a szálait igyekezett ismét erősebb

re fonni, melyek a mai magyar Irodalmat a re
formkor nyelvéhez és szelleméhez kötik. E szá
lakat a század első évtizedének irodalma néha
türelmetlen kézzel metszette el, mert az epigo
nok működése elfedte előle az igazi nagyok ki
merithetetlenül gazdag és ma is termékenyítő

örökségét. Keresztury Dezsőben az irodalomtu
dós segitette a költőt tájékozódni, s a költő

segítette az .irodalomtudóst még érzékenyebben
közvetíteni. Lírájának újra meg újra felbuzgó
forrását először még Arany János őszikéihez

hasonlították, ám az egyre gazdagabb termés
jogossá teheti azt a meggyőződésünket, hogy
nem a búcsú gesztusával írja verseit, hanem a
megtalált szintézis gyönyőrűségében: Vörös
marty, Eötvös és Arany hangját éppúgy kihall
juk ezekből a kőlteményekből, mint látjuk Egry
szineit, s halljuk Bartók zenéjének kérlelhetetlen
ritmusát.

Keresztury Dezső úgy maradt hűséges a ha
gyományhoz, hogy megteremtett magának egy
lehetséges európai nézőpontot: a kultúrának ar
ról a magaslatáról tekint szét a világba, ahol
egységbe forr minden nemes hagyományőrző és
megújító törekvés. Mindezt tiszteletet parancso
ló erkölcsi emelkedettséggel teszi, egy olyan XX.
századi próféta gesztusával. aki bízonyos benne:
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szűkség van a sokszor emlegetett, de nem ponto
san érteu rnorális eszményekre, azokra az élet
igazságokra. melyeket sokszor és sok változat
ban fogalmaztak meg a költők, de amelyek újra
és újra belevésendők a nemzedékek tudatába.
Magatartásából és versformálásából nem hi
ányzik a régi ernlékkőnyv-szerzők paradigmari
l.us szándéka, a példázat-írók erkölcsjavító
szándéka sem. Életelveket, tanácsokat ad, fiata
los eltökéltséggel, a megújulni kész, minden be
nyomásra fogékony örökifjúság csodálatra mél
tó tartásával, de annak a költőnek bölcs nyúgal
mával, aki öregedön is szolgálni, gondolkodni
és elmélyedni tanit:

Ne gyfitölködj, szeresd felebarátodat,
akár tenmagadat;

vagy győzd meg szlved, bocsáss meg neki,
akár ha üzleti

számításból. Tudhatnád. mennyi örömöt
mérgez meg az örök

irigység. sértődés, rossz emlék, feluszult
düh, fojtó árnyú múlt;

ne bénitson hűtlenség. méltatlanság,
, mint felfakadt vád;
s bár vérző seb lehet az árulás;

emlék legyen, ne más.
Előre nézz, csak azt edd, ami jó maradt;

a töMít a dűgmadarakruik,

(Tanács)

Abban, ahogy Keresztury Dezső szemléli a mo
dern költészetet, érezni egyfajta rokonságet az
öregedő Aranyéval, aki ugyancsak kissé értetle
nül, indulatosan figyelte az új nemzedékek lírai
törekvéseit. "Lehet összhang I diszharmóniát
lan'!" - kérdi, s mintha e döbbent kérdésre igye
keznék válaszolni Szavaink cirnű versében,
melyben felbukkan a magánynak, a kivetettség
nek az az érzése, mely oly sokszor kísérti meg az
irodalom egyéniségeit, akik nem tartoznak sem
miféle csoportosuláshoz, hanem igazuk konok
tudatában egyedül keresik a megváltást. Úgy
érzi, körülötte az érvényesülésért tülekszenek.
hogy megszűnt az eszmények összetartó ereje, ez
a tudat azonban nem gyengeséget szül benne,
hanem prófétai küldetéstudatát erősíti: "Arcát
cseréli a világ, de I lényege egy. Te is fordúlsz
korral, esővel, széllel, I de .benned is egy, éled,
megnő a tüzes nyelvek igéje" (Szavaink.) Ab
ban a lírai és tudományos közegben, mely egyre
intenzívebben vizsgálja a jelentésüktől megfosz
tott szavak és mondatok önértékét, Keresztury
Dezső a "visszhang" jogá/ort és szükségességéért
száll perbe, mert - mint ars poetica érvénnyel
megfogalmazza -: ,.Az vagy, mit a többiekről

I átélsz, hírül adsz."



Ez a kormos-keserű lírai indulat valamelyest
megcsendesedik két utolsó kötetében, az Így
éltem-ben és kivált a Pásztor-ban, mintegy an
nak bizonyságául, hogy Keresttury Dezső ki
küzdötte magának azt a költői magatartást,
mely a líra történetének kezdete óta jellemzi az
elkötelezett és koráért felelősséget érző költöt,
s amelynek fő mozgatója a következetes esz
ményvállalás. "A gazda bekeríti a házát" - írta
Babits, s Keresztury - akiből nem hiányoznak
a babitsi magatartásjellemzőjegyei - ugyancsak
zártabbvilágot teremt verseiben, de olyan össze
függéseket lát, olyan távoli hangokat hall, ame
lyeket csak azok a lírikusok hallanak meg iga
zán, akik képesek a konterriplációra. "Itt az
összegzés ideje" - mondja Mózessel (Mózes sza
vai a Xx. század végén), s a régi hévvel adja
tovább a lelkében megfogalmazódó parancsot:

Pedig ma is
szólni űz az a Hang, amit a szent hegyen
hallottam - tudom már - nem az egekből,

de jölzengő lelkem visszhangjaként:
hogy okosak legyetek s bizakodók,.vegyétek

KÉPZÖMÜVÉSZET

Szántó Piroska:
Bálám szamara

Valaki mindig némán strázsál,
míg kiáltoznak amazok.
Változik bár az uniformis,
akadnak mindig szíjazók.

(Szántó Piroska bajóti keresztútjához)

Mi dolga Szántó Piroskának Bálámmal. meg a
szamarával? Vagy elsősorban a szamárral, "aki
nek" Bálám a gazdája?

A szamárral általában nagyon sok van, hisz
látható előszeretettelrajzolja, festi, akár a hitok
tatási célokra készült, diapozitívesújszövetség
illusztrációkon is; a Bálám szamara viszont
azért ragadta meg, mert magához különösen
hasonlónak tartja: "És megnyitá az Úr a sza
márnak száját . . ."

Szántó Piroska úgy érzi: ha ő, a festő, írni
kezd, ez annyira meglepő, mint a szamár meg
szólalása. Szerénység lapul ebben a hasonlat
ban, de valójában találó, bár rejtett önértékelés.
Hisz Bálám szamarának száját az Úr nyitja meg:
csoda történik, mondhatni, isteni kegyelem ér
vényesül. Isteni kegyelem ösztönzi írásra Szántó

emberséges kézbe a képzelet s ész céltalan
csodáit, szivetek indulatát, a rosszrahajló
természetet, igaz törvénnyel telten. mint az az
Isten, ki bennünk s általunk él, ahogyan
mi is csak benne s általa élhetünk.

Az "áramló idő" lesz lírájának talán legfonto
sabb kategóriája. Az idő múlása azonban nem
az elkerülhetetlenül közelgő vég sejtelmeit éb
reszti szívében, hanem távoli, elfeledett arcokat,
hangokat, tanításokat. Kevesebb testi erővel, de
nem lanyhuló figyelemmel követi ma is ezek
híradásait, s azt az életelvet vonja le belőlük a
maga számára, hogy küldetése változatlan. S
közben a lélek legmélyéről újra meg újra feltör
az a dallam, melyért a lírát művelni egyedül
érdemes:

A jöldöntúlira lényegült
táj nyugalma, halk madarak neszezése, minden,
mi átáramlik rajtad: egyetlen, visszatérő

változatokban élő dallam: arra figyelj!

(Visszatérő dallam)

RÓNAY LÁSZLÓ

Piroskát, belső szükséglet, életének hetedik évti
zedében. Hogy leírja, amit eddig csak élőszóban
mesélt el, és annál többet is: megírja, amit csak
ő mesélhet, ő írhat meg, tanúságot tegyen önnön
látásáról, nemcsak képpel, színekkel, vonalak-
kal, hanem szóval és fogalmakkal is. .

"Önnön látásáról" - a művész attól művész,
ahogyan lát. Mert többet lát 'és másképp, mint
más ernberek. Akár képzőművész, akár író.

A közönséges halandónak sematikus elképze
lései vannak a képzőművész látásmódjáról: azt
hiszi, a festő színeket lát, a grafikus vonalakat,
a szobrász formákat. .. És akkor hirtelen talál
kozik egy festővel, aki ránéz a növényre, és
emberarcúnak látja, ránéz az állatra, és ember
sorsúnak látja, ránéz az emberre - és a csontvá
zát látja. Félelmetesnek? Igen, de s!ánandónak
is, örökkévalónak és gyönyörűnek. Szántó Pi
roska ;,szamár testvérként" szereti, Szent Fe
renccel, a testet. ("Testvérként" - van-e még egy
nyelv a világon, amiben test-vér, a krisztusi
misztérium szavaival, az, aki egyazon anya mé
héből született, nemre való tekintet, a frater
soror megkülönböztetés nélkül?)

Miért szólalt meg Bálám? Mert verte a gazdá
ja: "Mit vétettem néked, hogy immár háromszor
vertél meg engem?" Szántó Piroska is azért szó
lalt meg, mert megveretett. Nemcsak ő, hanem
ők mind, mi mindnyájan, emberek, emberi tes
tünkben, belső forrásokból fakadó kínjainkkal,
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és a kívülről jövőkkel egyaránt; s különös érzé
kenységgel vall arról, amit a legközelebbről ta
pasztalt meg, amit az e földön, e hazában szüle
tettek szenvedtek el vagy mértek egymásra.

Bálám szamara azért szólal meg, mert tudja,
hogy nem vétett; megdöbbentí gazdájának há
látlansága. Szántó Piroska a legnehezebb körül
mények közt is megtartóztatja magát a bosszú
vágytól, írtózík a hálátlanság bűnétől: ..Én nem
lövök arra, akinek az asztalomnál poharat től

töttem" - idézi Vavel Lajos grófot, hogy meg
magyarázza, miért hagyta futni a nyilas tömeg
gyilkost, akivel a legborzalmasabb időkben

együtt lakott. Igen, a Névtelen vár grófját idézi,
meg Adorján Manassét, az Egy az Isten hősét:

szerényen Jókai-kötetek mögé rejti bibliáját 
mint házigazdája, Aczél Gy. a konyakot -, s

. ezáltal úgy mellékesen fedezteti fel velünk, olva
sóival, a keresztény írót Jókaiban. A keresztény
embert Szántó Piroskában.

De a szamár megszólalásának csodája nem
csupán arra az esetre alkalmazható, amikor egy
festőművész írni kezd. Ilyen csoda minden mű

vészi megnyilvánulás (nem mondom, hogy "al
kotás" , mert Piroskánk utálja, és joggal, ezt a
fellengzős kifejezést). Hiszen ez történik minden
alkalommal: a szamár meglátja, a szamár látja
meg az Úrnak angyalát. Meglátja, és szót fogad
neki; neki fogad szót, nem önfejű, elvakult gaz
dájának.

Szántó Piroska nem viszi végig, nem boncol
gatja a hasonlatot, ő egyszerűen csak odateszi:
címnek egy fejezet elé, mottónak saját szövegei
elé, meg kötetcímnek, a bibliai képet, epizódot.
Odateszi, mint egy színfoltot, vagy tárgyat a
képre, ahogy a kompozíció megkívánja: nem
kell magyarázkodni, beszél az saját magáért.

Sokféleszöveget gyűjtött össze ebben a kötet
ben: különbözö időpontokban, különféle alkal
makból, vagy, gyakrabban, alkalmaktól függet
lenül keletkezett, részint már közzé is tett íráso
kat. A kötetindító Pályám emlékezete egyértel
műen ad életrajzot is, pályaképet is, s lényegileg
a következők ugyanezt teszik, bár a ..Történe
tek" című rész visszaemlékezései inkább az élet
rajzra, a "De pictura" cimű rész a művészi szán
dékok és megvalósulások útjaira-módjaira he
lyezik a hangsúlyt, s a három interjú a végén, az
"Elhangzott" cimű részben, mintegy annak fog
lalata, amit művészi hitvallásnak nevezhetnénk,
ha nem félnénk ilyesmit leírni, Szántó Piroska
kíméletlenül őszinte tekintete előtt.

Kíméletlen őszinteség: ez a legtöbb, amit a
magáról és koráról valló művész, író adhat. A
festő, akinél oly sokat jelentenek a színek, a
pasztellek éppúgy, mint a fehér-fekete, vagy
akár az ezüst-arany (a csontvázaknál, Karinthy

I •
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Utazás Faremidóba könyvének ihletésére), kí
méletlen kegyelemdöféseket osztogat minden
széplelkűségnek. Rengeteget "röhögünk", azért
is, mert .rengeteget félünk" íszonyatos életünk
ben: hisz mellettünk a tömeggyilkos ímádkozik
elalvás előtt, hajdani börtöntársunkat árulóként
ölik jeltelen sírba, s a kiváló magyar prózaíró,
míg lelkesen rakja ki jegyzetfüzetét az asztalra,
nem veszi észre, hogy halálosan megsértí az em
bereket, akik azzal kínálják meg, amijük nin
csen is. És a sok kis és nagy iszonyatot az ember
okozza, ember az embernek; hát hogyne lenne
érthető, hogy Szántó Piroska kerülgeti az em
bert, az emberábrázolást, növények mozdulatai
ban ragadja meg a sanyargattatást és megtöre
tést, pillangó színeibe-formáiba látja bele a vad
állatot, s kisbárányok születésénél asszisztál,
bár újszülött kiscícáit saját kezűleg vágja föld
höz. (Az állatbarát Lorenztől tanulta: "így ne
kik nem fáj, csak nekern't.)-

Sokáig kerülgette az embert, az emberábrázo
lást, s végül az ábrázolás ábrázolásának útján
találta meg, a Szigliget környéki feszületek
Krisztusait rajzolva-festve. Persze nem "egy az
egyben". Meglátta, hogyan formálja egy-egy
kor, egy-egy nép, vagy táj a maga istenemberét,
hogyan teremti meg az emberfiát a maga képére
és hasonlatosságára. "A mester a saját képére
írta át az Istent, nem kell megijedni, nem embert
fogok festeni, hanem többet is annál, meg keve
sebbet is. És gyűjteni kezdtem az útszéli, magyar
testű, kurta lábú, zömök, gyakran pödrött baju
szú korpuszokat." Ez a korszaka 'Zárult azután
"egy meglepő akkorddal": egy délelőtt szent
endrei műtermében felfedezte önmagában, az
emberi testben, a teremtés tökéletességét. "Ak
kor hirtelen megéreztem a testem geometrikus
szerkezetét, azt a háromszöget, amit a kopo
nyám alatt összekulcsolt kezemmel alkotott a
karom, a gömb alakú koponyámat. Elfelejthe
tet1en izgalom fogott el, az anatómiát mindig
nagyon szerettem, de magamról eddig a percig
nem vettem tudomásul, hogy gondosan összeál
lított, egyensúlyba hozott alkotás vagyok. Az
ujjakat feszítő inak gyönyörű rendjét észleltem
a kezemen,·aztán a lábfejemen is, emelgettem a
karomat, járt, mint az egykarú emelő vagy a régi
kofamérleg - el voltam ragadtatva..."
Ebből a felfedezéséből született a Szerelmesek

című képsorozata, az ölelkező csontvázak ciklu
sa, ez a vallomás a szerelem, a szeretet örökké
valóságáról. "...ezek a legoptimistább képeim
- magyarázza Szántó Piroska. - Az én legopti
mistább képeim, s a világ legoptimistább témá
ja. Mert igenis, igenis, a szerelem kifoghat a
halálon. Nem új dolog ez, csak most éppen nem
gondolnak rá az emberek, nem érnek rá, tele van



a fejük mindenféle nem fontos vacakkal. Pedig
mégiscsak ez a legfontosabb a világon .. , opti
mista sorozatom ez, mert jobban hiszek a szere
tetnek és a szerelemnek hegyeket mozgató erejé
ben, mint a halálban. A halálban persze mint
testi megsemmisülésben kénytelen vagyok hin
ni, láttam épp eleget. De az lehetetlen, hogy
olyan hatalmas erő, mint a szeretet, a fájdalom,
a félelem, a feszültség, egyszerűen csak elmúlhat
a test elmúlásával. Ha ezt el kellene hinnem,
abbahagynám a festést, kiugornék az ablakon,
nem tudnék többé örülni semminek... EI fog
jönni az a kor is, amikor az érzelmi feszültségek
valami módon fizikailag megfoghatóvá és léte
zővé válnak, s köztük a szeretet is, ez az óriási
energia nem tűnhet el a semmiben, és én ezt
szeretném kifejezni. De hát akkor »halál, hol a
te fullánkod, elmúlás, hol a te hatalmad«?"

"El fog jönni az a kor" - Szántó Piroska
valóban optimista, hisz a szeretet evilági jövőjé
ben, mindannak ellenére, amit látványként
örökre a szemében hordoz: mert a gyötrelem
mellé odalátja az örömöt is, a meghalás mellé a
születést; nemcsak megfordítva. A felrobbanó
Margit-híd vízbe csúszó sárga villamosa mögött
ott a másik, a fennmaradó; az agyongyötört
korfui lovak tarka cicomái nem kegyetlenebbek
és nem is szánalmasabbak, mint mindaz, amit
magunk csinálunk, emberek, az életünkkel és
egymással, amikor orgiát játszunk Weinberge
rék máltai kastélyában vagy társasjátékokkal
szórakozuak a Károlyi palota szétvert cimerét
bámulva, s rettegve a váratlan csöngetéstől: hi
szen "odabent", ahova vihetnek, nem követ és
vasat vernek szét, hanem húst, inakat és csontot.

ZENE

Halmos László miséi
Ha megpróbálunk a keresztény egyház évszáza
dainak zenéjére átfogó píllantást vetní, egy ha
talmas vonulat rajzolódik ki előttünk. Kezdet
ben volt a gregorián. Arra a kérdésre, hogy a
gregorián kultúra hogyan, milyen szerves lassú
sággal rendeződött egységes, világosan körülha
tárolható dallamkultúrává, milyen előképek,

források táplálták, miféle gyakorlati igény szül
te s differenciálta hosszú évszázadokon keresz
tül, többek között a nemrégiben megjelent Ra
jeczky Benjamin könyve, a Mi a gregorián? ad
választ az érdeklődőnek. Az elnevezés a hagyo
mány szerint I. Gergely pápa szerepére utal, akí
egységesítette a középkori egyház dallarnkultú-

A megtöretett testü Krisztus bajuszos, és a
falu kovácsmesteréhez hasonlít Szigliget kör
nyékén; Szántó Piroska keresztútján - amit a .
bajóti templomnak festett, hálából, mert ez a
falu mentette meg 1944·ben az életét - a falu
viseletbenjáró asszonyai mennek az ősszeroska

dó Krisztus elé. Szántó Piroska előbb festett
rajzolt pietákat, s azután kezdte, évtizedek táv
latából, megörökiteni a bajóti asszonyokat, a
parasztasszonyok hajdani, •napjainkban kihaló
fajtáját. Az Emberfián át jutni el az emberhez,
s az ember által ábrázolni az Emberfiát - és
ugyanígy élni meg, ábrázolni és megéletni az
asszonyt és a Szüzet, az anyát, összefonva az
emberit az istenivel, a mulandót az örökkévaló
val. .. nagyon sok az, amit Szántó Piroska tud,
amit megtudott, attól a perctől kezdve, amikor
"meglátá az Úrnak angyalát", attól a perctől
kezdve, hétévesen megélte első "határozott él
ményét", a revolverdörrenést, ami anyja halálát,
öngyilkosságát jelentette.

Szántó Piroska nem alakoskodó szerénység
gel vállalja Bálám szamarának szerepét, szinte
a szükségből csinálva erényt: ha mások nem
írtak róla könyvet eddíg, majd megírja ő. S
könyvével a hasonlat találó voltát bizonyítja: az
Úr angyalának fogad, fogadott szót mindig,
akárhogy is verték a szűk látókőrű, csökönyös
Bálámok, egy életen át. Ő ís csökönyös: elmeséli
- mert nem éri be azzal, hogy megfestette, meg
rajzolta - komplex látványait, hogy általuk a
nem láthatóhoz vezessen el. A szeretet isteni
örökkévalóságához. (Szépirodalmi Kimvvkiadá.
1982)

KERÉNYI GRÁCIA

ráját (600 körül). Hajói meggondoljuk, az egész
európai zeneművészet szempontjából felbecsül
hetetlen jelentőségű mindaz, ami a reneszánsz
hajnalára már kialakul: egy rendkívül gazdag és
kiérlelt dallamvilág; a hangmagasságok vonal
rendszeren történő notációja (!); zeneelméleti
ismeretek; az Arezzói Guido nevéhez fűződő

szoímizáció (!) felfedezése; a szervezett, leírt
többszólamúság új perspektívákat nyitó kezde
tei; a zenei műfajok rendje stb. Megjelennek a
láthatáron a mai értelemben vett zeneszerzők

elődei: Leoninus, Perotinus a XII-XIII. század
ban. Mindez nyilván összefügg az orgona temp
lomba történő "bevonulásával" is (a X. század
vége óta). A XIV. században azután lassú, de
életerős vajúdással megszületik a kora rene
szánsz ember; a kor zeneszerzői: Francesco Lan
dini, Guíllaume de Machaut és a többiek. A
reneszánsz virágkoráról (XV-XVl. század) vi-
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szonylag sokat tudunk már, olyan óriások élnek
és alkotnak ekkor, mint Ockeghem, Josquin des
Prés, Lassa és Palestrina... A zeneművészet

egyik csúcs-periódusa et: A XVI. század a refor
máció - a puritán és nemzeti nyelvű zenei stílus
jelentkezése -, illetve a tridenti zsinat vonzásá
ban telik; Monteverdi már átvezet bennünket a
zene barokk korszakába. Míg a reneszánsz egy
házi zenéjének fő műfaja a mise és a motetta, a
barokk soha nem volt bőséget hoz műfaji tekin
tétben: kialakul az oratórium, a kantáta, a pas
sió, és virágzik a protestáns korál köré rendező

dő énekes és hangszeres művészet. Ismét a "cSú
cson" vagyunk: Vivaldi, Handel. J. S. Bach...

,A bécsi klasszicizmus nagyjai is megírják egyhá
zi műveiket: Haydn, Mozart és Beethoven. Az
utóbbinál azért jusson eszünkbe, amit Adorno
ír a Missa Solemnis-ről: "... a szellem egy törté
nelmi állapotának tehetetlensége ez, melyben a
szellem már nem vagy még nem képes kimonda
ni, aminek kimondására itt vállalkozik". A ro
mantika korában gigantikus, misztikus prog
ramzenei stb.látomások születnek Berlioznál,
Lisztnél, s a XX. század is gazdagítja az egyházi
zene .Jrodalmát" egészen napjainkig - gondol-

.junk csak Penderecki Lukács-passió-jára vagy
Magnificat-jára.

Az egyház mindennapi gyakorlata azonban nem
arra rendeződöttbe, hogy esztétikai értelemben
vett remekműveket szólaltasson meg a miséken.
Ilyen szempontból tehát ellentmondás feszül a
gyakran monumentális méretű és zenetechnikai
értelemben nagyon igényes zeneművek és az
egyház hétköznapi zenei igényei, lehetőségei kö
zött. Magam is emlékszem, milyen nehézségek
árán lehetett csak például egy Kodály Te Deum
ot előadni a budai Mátyás-templomban. Hát
akkor mi lehet a helyzet vidéki városainkban
vagy falun!? Bizony ritkán akad az ember jó
kórusra vagy éppen orgonára az ország külön
böző pontjain. Az alább bemutatott kottakiad
vány talán éppen e feszültség felismerésének s a
lehetséges kompromisszum megtalálásának re
ményében jelent meg.

Halmos László: Sieben Missa Brevis
gyermek-, női- vagy férfikarra.
(Kiadja Zsongor Kálmán, Bécs, 1982)'

A kotta aleime - Az egyházi kóruséneklés isko
lája - is ezt a feltevésünket látszik megerősíteni.

A misék progresszív nehézségi fokok szerint
rendeződnek a kötetbe. A két első mise (Missa
in honorem S. Benedicti és Missa in honorem S.
Elizabeth) egyszólamú. Dallamanyaga a grego
riánra és a népzenénkben gyakori pentatóniára
épül, mínden templomi kórus megbirkózhat ve-

478

le. A következő két mise (Missa in honorem S.
Norl:ierti és Missa in honorem S. Ladislai) két
szólamú. Felépítésükben a Palestrina-stílus tör
vényszerűségei, helyenként merészebb modulá
cíós megoldások érvényesülnek. Viszonylag
könnyen énekelhetők. A kötet legigényesebb
műve a Missa Verna - Tempore Paschali három
szólamú zenei anyaga, a kodályi, de talán még
inkább a liszti tradíeióra épül, mindvégig átte
kinthető, harmonikus zenei képeket rajzol. Két
további misén kívül (Missa de nativitate Domini
és Missa pro defunctis) a kötetben egy Credo
tétel és tizenkét kettő-, illetve háromszólamú
Alleluja található. A rövid misék legtöbbjéhez
(ad libitum) orgonaszóiam tartozik, melyet a
kiadó külön jelentet meg. A több ezer példány
ban publikált kiadvány magyarországi énekka
rok számára ajándékként kérhető az Országos
Magyar Cecília Társulat központi igazgatójától
(eim: Kósa Ferenc, 8000 Székesfehérvár, Arany
J. u. 1.).

Halmos László - aki I925-ben végzett Kodály
Zoltán zeneszerzői osztályában - művei bizo
nyára sok örömet szereznek majd egyházi (s
nem csak egyházi) kórusainknak, s reméljük,
hozzájárulnak ahhoz, hogya templom a zene
fellegvára is maradjon. A kiadó írja: "Jedes ein
zelne Stück dieses Heftes ist eine Brücke zur
Transzendenz..." Nem mindegy, milyenek ezek
a hidak...

*
Hanglemezek

KODÁLY ZOLTÁN KARMŰVÉSZETEl.
Zrinyi szózata, Jézus és a kufárok stb.
MiIler Lajos (bariton), az, MRT Énekkara
(vezényel: Ferencsik János)
SLPD 12352

A Zrínyi szózata most jelent meg először ma
gyar hanglemezen, megírása után csaknem há
rom évtizeddel; az 1955-ös, 56-os bemutatóra és
előadásokra már nem emlékezhet mindenki.
Kodály e nagyszabású a capella kantátájában
kiemeit szerepet juttat a recitáló bariton szólis
tának -, de a vegyeskart is komoly feladatok elé
állítja. Miller Lajos és a Magyar Rádió és Tele
vízió Énekkara Ferencsik Jánossal az élén az
alkalomhoz és a műhöz méltó színvonaion tol
mácsolja a kantátát.

A hanglemez másik oldalán Kodály öt ve
gyeskari művét találjuk: Jézus és a kufárok,
tJregek, Norvég leányok, Akik mindig elkésnek
és Liszt Ferenchez. Reprezentatív válogatás. A
Jézus és a kufárok-at Kodály egyik legalapo
sabb ismerője, Tóth Aladár például a zeneszerzö



legkiemelkedőbb a capella művének tartja - igaz
ez még a Zrínyi szózata előtti művekrevonatko
zík csak -: "...mintha a drámai motetta legna
gyobb mesterének, Schütz Henriknek klasszikus
szelleméből lebegne valami itt a modern zene
költő felett - írja. - Így mindenekelőtt a Jézus
és a kufárok bibliai jelenetben, mely egyébként
szinte a capella-testvérműve a Psalmus Huriga
ricusnak." l933-ban egy akkor még egészen fia
tal költő, Weöres Sándor versét zenésítette meg
Kodály, ebből született az Öregek. Ismét a kó
rusmüvészet páratlan, idők felett álló remekével
van dolgunk; ha Palestrina hallaná e művet, az
ő tetszését is bizonyára elnyerné.. , Az Akik
mindig elkésnek Ady Endre költeménye, a Liszt
Ferenchez Vörösmartyé, míg a Norvég leányok
ugyancsak Weöres-vers. Kodály rendkívüli
nyelvi igényességének szellemében meg kell je
gyeznűnk: nem mindegy, hogy leányokat írunk
mondunk, mínt Weöres a versben, vagy lányo
kat, mint ahogya lemezboritó eimlapja hirdeti.
Érdemes volna egyszer behatóbban is foglalkoz
ni a lemezek "csomagolásának" módjával: míg
a lemezeket kisérő szővegek általában nagy
szakavatottsággal készülnek, a borítók külső

megjelenése nem mindig a legszerencsésebb.

JOSEPH HAYDN: A TíZPARANCSOLAT
WOLFGANG AMADEUS MOZART:
KÁNONOK
Győri Leánykar, vezényel: Szabó Miklós
SLPD 12373

A lemezen csak kánonok hallhatók. de köz
tük nagy a változatosság mind tartalmi, mind
hangulati értelemben. Számos példával lehetne
érzékeltetni, hogyan festi meg Haydn az egyes
parancsolatok gondolati tartaImát vagy éppen
az egyes szavakat. A heiligen (szentelni) szót
például jellegzetes, az egyházi előéneklés hajlirá-

sára emlékeztető módon komponálja meg. A
verehren-nél (tisztelni) egy pillanatra "megáll" a
muzsika folyamata, mintha meghajolna a meg
énekelt negyedik parancsolat értelmében. Ne
lopj! -- ének eJteti Haydn a Bach-tól csent téma
fejre. .. A kilencedik parancsolat hallgatása
közben pedig szinte látni véljük, mint lopakodik
a "bűnös" felebarátja felesége közelébe...

A lemez másik oldalán található Mozart
kánonokról szólva, az olvasó talán hihetetlen
dolognak tartja majd, hogy Mozart a lemez első

kánonját, a Kyrie szövegűt állítólag tizennégy
éves korában komponálta. Ebben az esetben
sem csodagyerek-mivoltát kell hangsúlyoznunk,
hanem inkább azt, hogy a zenei nyelv, melyet
használt, egyszerűen adottság volt számára,
nem kellett megharcolnia érte olyan értelemben,
mint ahogyan manapság kellene, zenei nyelvek,
álnyelvek és tolvajnyelvek köznapi özönében.
De nem csupán ennyiről van szó. Ha figyelme
sek vagyunk, észrevesszűk,milyen magától érte
tődően fér meg itt egymás mellett, sőt olvad
egymásba profán és egyházi, olasz és német, régi
és új, barokk és klasszicista, egyszóval minden,
ami a kor zenei nyelvezetében fellelhető. Így
könnyen megértjük. ha a zeneszerző az egyik
pillanatban a húsvéti nagymise Alleluia-ját vá
lasztja kánon-szővegnek, máskor a borról, a
mulatságokról énekel vagy éppen gúnydalt ír
ismerőseiről. Teszi mindezt oly harmonikusan.
oly éteri muzikalitással. hogy az esztétika szférá
jában aztán végleg egybeolvad öröm és bánat,
népi hangulat és Ave Maria, sőt mondhatjuk
mai szóhasználattal is: kőnnyű és komoly zene.
A Győri Leánykar, élén Szabó Miklós karnagy
gyal, örömteli pillanatokat szerez minden hall
gatójának, aki lemezükkel gyarapítja gyűjtemé

nyét,

VÁCZI TAMÁS

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves rnunkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel. megfelelő margóvaI) küldjék be, mert ezzelegyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szcrkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9- l6 óráíg.
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Poems by Attila BUDA, Péter VASADI and Tibor ZALÁN
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József BÁNK: "La teologia di San Paolo e di San Giovanni".
Victor HUGO: ..Beato chi si occupa del destino eterno" (Heureux l'homrne occupé

de I'eternel destin), traduzione di József SZEGZÁRDY-CSENGERY.
Nelle pagine seguenti saggi di Jenő GERGELY, Béla HEGYI, Sándor MEGGYESI e

Kázmér NAGY sul movimento degli studenti cattolici delle seuole popolari superiori
(KALOT) negli anni 1930-40.

Béla GUNDA: "Al ritratto di Pál Teleky".
Gyula PÁLVÖlGYI: "Prohászka dopo l'Indice", seconda parte.
Mária BOZÓKY: "Confessione lirica su una cittá della Francia meridionale, Poitiers".
Grácia KERÉNYI: "Gaude Mater Polonia", in cui I'autrice rievoca il primo pellegrinag-

gio in Polo nia del Papa Giovanni Paolo Il.
György CZIGÁNY: "Un famoso scrittore sacerdote: Miklós Nagy".
Miklós NAGY: "Luna nascosta" (novella).
Tibor GYURKOVICS: "Lettere divine".
István KARCSAI-KULCSÁR: "Il veliero" (novella).
"Chiese, religione. dialogo": squarci dal volume di interviste di György Aczél-Francis

Cohen intitolato ..Discorsi sull'Ungheria e sul socialismo".
Poesie di Attila BUDA, Péter VASADI e Tibor ZALÁN.

(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária, DOROMB Y Károly, NAGY Erzsébet és
Brita FRANCHl)



VIGI.LIA
ALKOTÓi DIJAK

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa hazánk
felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából
Kossuth-díjban részesített, illetve ugyanebböl az alka
lomból kiosztásra kerülő rnűvészeti dijjal jutalmazott
több olyan alkotó- és el őad órnűv észt, akik a Vigilia
szellemi köréhez, vagy munkatársi gárdájához is tar
toznak.

Kossuth-díjat kapon NEMES NAGY ÁGNES Jó
zsef Attila-dijas k ölt ő-m űfordit ő, magas szinvonalú,
humanista szellemű költői és műfordit ói munkásságá
ért ; SZÁNTÓ PIROSKA, az MNK érdemes m űv észe,
Munkácsy-díjas festőművész több évtizedes kíemelke
d ő színvonalú művészeti alkotótevékenysége elismeré
seként.

József Attila-díjat kapott GÖNCZ ÁRPÁD író. mű
fordító; RÁBA GYÖRGY költő, műforditó, iroda
lomtörténész; SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER
költő, író, kritikus.

Liszt Ferenc-díjat SZABADOS GYÖRGY zongora
rn űvész:

Munkácsy-díjat KOVÁCS PÉTER rn űv észeti író , a
Székesfehérvári István király Múzeum igazgatóhelyet
tese; SZALATNYAY JÓZSEF festőműv ész.

Ezúton is gratulálunk nekik. és valamennyi érdemes
kitüntetettnek .

A Vigilia postájából
AZ ESZPERANTÓ

Napjainkban divat lett sokak által nagyra tartott dol
gokra csak legyinteni. még ha a téma nem ismert is,
vagy csak kevéssé ismerős. Igy az eszperantó. Említésé
ből nyilván kitetszik, hogya Vigilia decemberi interjú
jának mely része váltotta ki ellenvetésemet. "A zene
önmagában, minden gyökértől megfosztottan - elkép
zelhetetlen. Gondoljunk az eszperantóra! Híveinek
minden erőfeszítése ellenére ma is másodfunkciói van
nak ; nem teljes értékű, mert nem az élet igényei alakít
ják , hanem kimódolt szabályok szerint épül. S legfel
jebb sz óbeli kommunikációra alkalmas, meri néhány
megszállotton kívül - még a műnyelv ismerői közül is
- ki ír, ki olvas eszperantóul?"

Másodfunkciója - rang. Nem helyettesít és nem akar
helyettesíteni anyanyelveket, sőt éppen a kis nemzetek
nyelvének védelmében lehet hathatós eszköz .

Az eszperantónak fiatal kora - 96 éve ellenére - 92
állambeli tago, illetve szakmai szervezete van , melynek
létrehozása az élet k ényszerít ő ereje, fennállása pedig
a nyelv alkalmassága nélkül elképzelhetetlen.

Tévedés azt hinni, hogy csak szóbeli kommunikáció
ra alkalmas, az Egyetemes Eszperantó Szövetség (szék
helye: Rotterdam) kb. 4000 eszperantó nyeívű eredeti .
nagyobbrészt forditott irodalmi rn űvet tart nyilván .
köztük Az ember trag édiéjá-t.valamint a János Vitéz-t.

Ára: 20,.. Ft

amelynek kinai forditása Kalocsay kitűnő munkája
nyomán jött létre . Fekete István Vuk cim ű kisregénye
tizenhat évvel korábban lett ismert és népszerű a világ
ban, mint a belőle készült rajzfilm alapján itthon. . .

Természetesen megtörténhet, hogy születik az eszpe
rantónál is alkalmasabb nyelv, amit remélhetőleg

nyomban felismemek és nemzeti , sőt politikai félté
kenység nélkül üdvözölnek majd szerte a világban.
Addig azonban be kell érnünk az adott lehetőséggel. ..

Az Eszperantó Világszövetség 1983-ban Budapesten
rendezi meg évenként más-más országban megtartott
kongresszusát. Ez alkalomból Pécsett egy kis kollektí
va eszperant óra fordította, lektoráltatta és sokszorosí
totta Kodály H áry János című dalművének teljes szö
vegét, nem kell hangsúlyoznom, hogy szerzői jogo, iliet
ve fordítói munkadíj nélkül. Így próbálunk más népek
hez közeliteni, s egyben saját népünk kultúráját is szol
gálni. Leszleo Margit

TEHETStGvtDELEM
(1983. márciusi számunk)

Szeretném felhivn i Hars ány: !-n .in figyeimét Jean
Charles Terrassier Les enfants surdoués IESF . Paris .
1981) L kön) vác. lsmcrtcrcsc a Magyar Pedagógia
1982/4. számában láton napvil ágot. Ugyanazzal a kér
déssel foglalkozik. amelyik kel Ő. és nagyjából ugyan
azokhoz a következtetésekhez jut el. Nagyon meggyő

zően bizonyítja, hogya külön oktatásra az egyszerű

emberek átlagon felüli adottságú gyermekeinek van
szüksége, a jómódúak meg tudják adni gyermekeiknek
a szükséges többletet.

nr. RÓII Ervin

SZÁMUNK IRÓl

GERGELY JENÖ marxi sta filozófus. történész. Leg
utóbb 1981. júniusi számunkban szerepelt "az útkereső

Prohászka Ottok árr ól" folytatott beszélgetés résztve
vőjeként. Ismertebb munkái: A politikai katolicizmus
Magyarorsz ágon (/890--/950); A keresztényszocializ
mus Magyarorsz ágon (/903-/923); A pápaság törté
nete.

NAGY KÁZMÉR író, publicista. Lapunk munkatár
sa. Könyvei: Skócia pannónia királynéja; Elveszett al
kotmány; Az én Ausztr áliám: Változó Anglia.

PÁLVÖlGYI GYULA könyvtáros. Érdeklődési terü 
lete a XX . századi magyar irodalom, történelem és az
egyháztörténet. Tanulmánya bölcsészdoktori disszer
tációjának egyik fejezete.

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődők figyelmét arra.
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalá
ban megvásárolhatók.
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