
Nella rubrica di eritica e di rassegna László Rónay presenta il libro di Miklós Béládi "Il fondatore
della ragione"; Pál Rosdy l'opera del marxista Jenő Gergely "La storia del Papato"; László Passonyi
rammenta la grande attrice ungherese Maria Mezei, scomparsa da poco; Józse! Borovi recensisce
il volume di István Pirigyi sulla storia della religione greco-cattolica in Ungheria; István Tóth ricorda
József Koller, insigne storico sacerdote di Pécs; Károly Fekete jun. presenta un libro sugli organi
di valore artistico ancora esistenti in Slovacchia; László Rónay consiglia ai lettori le incisioni di
musica barocea della fabbrica di dischi sovietica MELODIA; Ede Tarbay ci guida all'ultima mostra
del pittore György Román.

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

A Vigilia postáíából

KERESZTÉNY-ZSIDÓ PÁRBESZÉD
(1982: novemberi számunk)

Nagyon jó dolognak és feltétlenül kívánatosnak tar
tom a folyóíratuk által kezdeményezettkeresztény-zsi
dó párbeszédet. Egyetértek azzal is, hogy a Vigiliaközli
a hozzászólók leveleit. Vigyázzunk azonban arra, ne
hogy ez az "olvasói párbeszéd" kimerüljön a múlt
felhánytorgatásában. és a ,,vigilia postája" a kölcsö
nös egymásra mutogatás színterévé váljon. Annál ébe
rebben kell erre ügyelni, mert a messze múltban csírá
zó, sok vérrel, könnyel és még több fájdalommal körül
övezett témában kívánjuk megkeresni a kivezető utat.
Nem elég ezért a jó szándék. Roppant óvatossággal és
nagy-nagy tapintattal szabad csak megközelítenia kér
dést. Egy-egykellően meg nem fontolt szó, vagy kitétel
ugyanis az elérni kívánt céllal ellentétes hatást válthat
ki.

A két világháború közötti időszakra visszatekintve,
hiba lenne tagadni, hogy a kérdéseskor társadalmának
jelentős része antiszemita volt. Azt is el kell azonban
ismerni, hogy a magyar nép lelkiségétől mindig is távol
állott a szadizmus, a mások üldözésére irányuló haj
lam. A tárgyilagos szemlélődőnek továbbá látnia kell
azt is, miszerint az antiszemitizmus kialakulásáért nem
csak a keresztény társadalom hibáztatható. Ezért - úgy
vélem - némi túlzás ennek felelősségét majdnem kizá
rólag a keresztényegyházak és azok vezetőinek nyaká
ba varrni, nota bene, az antiszemitizmust a "nagyhét
ceremóniái"-ból eredeztetni. Az utóbbi régi keletű teó
ria, nem viszi előbbre az ügyet. Valóságtartalma
ugyanis megfoghatatlan, miután az abban foglalt állí
tás objektíve se nem bizonyítható, se nem cáfolható. A
keresztény egyházakat illetően elég csak elővenni azo
kat 'a korabeli napilapokat, amelyek a zsidókérdéssel
kapcsolatos főpapi megnyilatkozásokat publikálják.
Ezekből megismerhetjük többek között Glattfelder
Gyula csanádi püspöknek a II. zsidótörvényjavaslat
felsőházi vitájában elmondott beszédét, melynek befe
jező része így hangzott el: "Lelkiismeretes megfontolás
után csak arra az elhatározásra lehet jutni, hogy mivel
a törvényjavaslat életlehetöségét kíván bíztosítani az
ország keresztény társadalmának, azt általánosságban
meg kell szavazni, mert a szükség törvényt bont. Az első

paragrafust azonban. mely eredeti szövegezésben a ke-
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resztség joghatályát megtagadja s gyűlölf!/ ál/al befo
lyásolt elfogultság sugallata. a kormányelnök úrral
szemben érzett minden bizalmam dacára sem fogadha
tom el. Mivel pedíg a zsidó rendszabály emberi és
történelmi kényszerűség, míg a keresztségért helytálla
ni örök érvényű isteni rendelés, a logika és a hit által
megszabott sorrend csak az lehet, hogy ha az első

paragrafus változatlanul elfogadtatnék, akkor harma
dik olvasásban, illetve végső szövegezésnél az egész
törvényjavaslat ellen adnám le szavazatomat egyszerűen
azért, mert sem egyéni rokonszenv. sem - ínég kevésbé
- tömegterror kedvéért nem hagyom cserben a kereszt- .
séget és a keresztényeket s mert a gyűlölet útjáról. mely
szégyenbe és örvénybe vezet, visszatartani kívánom a
nemzetet" (Nemzeti Újság, 1939. IV. L)

Az állásfoglalás jelentőséget növeli, hogy az nem
csak egyéni véleményt fejezett ki. Mint ahogy azt a
Vigilialegut6bbi (február, 142.old.) számából megtud
hattuk, "püspöktársai őt kérték meg, hogy 1938--40
kőzőtt a Felsőházban a Darány-Imrédi-féle zsidótőr

vények taglalásánál az egyház álIáspontját képviselje".
Hallgassuk meg továbbiakban, miként nyilatkozott
erről a kérdésről 1939 legelején a többi keresztyén
egyház vezetője. Ravasz László református püspök: A
zsidókat "szeretettel és példaadással kell körülven
nünk. Szeretettel, mert a zsídót négyezer esztendőn

keresztül nem szerette senki. Mi sem ezért szeretjük,
mert zsidó, hanem mert ember" (Pestí Napló, 1939. I.
3.). Raffay Sándor evangélíkus püspök: "Az ístení igaz
ságot keresemaz emberi életben... Az új zsidótőrvény
javaslatot nem tartom evangélium szelleműnek" (Pesti
Napló, 1939. I. 3.). Révész Imre tiszántúlí református
püspök: ..Igazságtalanságok és embertelenségek (igazá
ban: istentelenségek) elkövetése ellen pedig a magyar
református lelkiismeretnek Krisztus nevében még akkor
is tiltokoznia kell. hogyha azok a Krisztushoz meg nem
tért. de különben az Isten tízparancsolatát becsületesen
megtartó, s a nemzetnek egy vagy más téren hasznos
szolgálatokat teljesített, emberöltök óta jóindulatúlag
asszimilálődni igyekezett zsidó családok tagjain köve/
telnek ef' (Pesti Napló, 1939. I. 3.).

Ezek a főpapok vagy az irányításukkal müködő

lelkészekés papok nevelték volna a hívőkbe, a magyar
népbe az antiszemítizmust? Aligha hihető! Mint ahogy
logikusan az sem feltételezhető, hogyamegidézett egy
házi vezetők nézete, a zsidókérdésben kifejtett vélemé
nye és a társadalom jobbik részében ezek nyomán
kíalakult közfelfogás a későbbiekben visszályára for-



dult volna. A vészterhes körülmények vezette k el oda,
hogy az ország bénultan nézte a dolgok elfajulását, az
eléggé el nem ítélhető tragikus történteket. Éppen úgy,
mint még későbben - az osztályharc kiéleződöttségé

nek légkörében - tehetetlenül szemléltük mindannyian
a kulák nak mínősülő magyar parasztok hátrányos
megkülönbőztetését, nemkülönben a több ezer buda
pesti lakos kitelepítését. Mennyiben hibáztatható eze
kért a magyar nép? Ennek megítélését bízzuk a történe
lem ítélőszékére, végső fokon az egykor majd mind
annyiunk felett itélkező igazságos Istenre. A főIdőn

maradva azonban fogadjuk el azt, hogya mégoly szi
gorú erkölcsi normákat véve alapul, kötelező erővel

nem várható el az egyéntől, még kevésbé a közösségtől,

hogy magára vállalja az esetleges mártíromság kocká
zatát. Dicséretes és fennkölt dolog, ha egyesek megte
szik és életüket is feláldozzák - mint korunk szentje,
Kolbe atya -, hősökké lesznek s kiérdemlik az emberi
ség megkülönböztetett elismerését. Adott esetben azt,
hogy a szentek körében tiszteljük őket. De az emberi
ség döntő többsége vajon hol áll ettől az áldozatos,
hősi szellemiségtől. az életszentségtől?

Bármennyire fájdalmas is ez, mi okosabbat tehetünk
annál, mint hogy bölcs alázatossággal tudomásul véve
az evilági realitásokat, tőlünk telhetően kőzreműkö

dünk a kitüzött cél megvalósításában, egy tisztultabb
társadalom kialakításában. Ennek egyik biztató jele
lenne az a nemes gesztus, ha pontot tudnánk tenni azon
felfogás végére, mely a zsidóság ellen vétő, semmitől

vissza nem riadó, emberségéből kivetkőzött, kegyetlen,
de mindenképpen körülhatárolható réteget a korabeli
társadalom egészével azonositja.

Meggyőződésem, hogy a keresztény-zsidó párbe
széd akkor lesz gyümölcsöző, ha a múltra nézve kől

csőnősen, őszinte és mélyreható önvizsgálatot tartunk,
melynek során megszívleljük Szent János szavait: "Ha
azt állitjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezet
jük félre, és nincs meg bennünk az igazság".

Podlussányi Tibor

MAI KÚDEX
A MOLDVAI CSÁNGÚMAGYAROKRÚL
(1983. februári számunk)

Az idén közölte a Vigilia Beke György cikk ét a moldvai
csángómagyarokról. Ehhez szeretném hozzáfüzni a té
mával kapcsolatos alábbi észrevételeimet.

Mikecs László, a szép jövöt remélő, de a háborúban
fájdalmasan fiatalon meghalt történész huszonnégy
évesen tette le a magyar tudomány asztalára a Csángók
cimű könyvét, melyben a kérdés addigi kutatóinak
eredményeit foglalta össze.

Csikesz Ferencnek a Confessio 1982. évi második
számában megjelent méltató tanulmánya a Mikecs
kőtet külőnlegesen ritka példányára épül, melyben kéz
írással megtalálhatók azok a sorok is, melycket a kora
beli, 1941-es cenzúra törölt. A kihagyott részek jellem
zőek a háborús idők politikai viszonyaira. Így például
nem szerepelhetett a Budapesten kiadott könyvben a
királyi Románia kritikája, mely a tengelyhatalmak ér
zékenységét sértette, kimaradt a moldvai csángók kő

zött negatív szerepet játszó olasz papság birálata
feltehetően a Mussolini-féle Olaszország iránti "figye
lemnek " köszönhetően. És a nacionalista cenzúra meg-

nyirbálta a székelység évszázados kiszolgáltatottságát
említő részeket is.

Mikecs László, aki nagy tárgyismerettel igazodott el
a terjedelmes csángó irodalomban, tárgyilagosságra
törekedett, ez azonban néhány esetben nem sikerült
neki. Emellett pedig nem lehet szó nélkül elmenni, mert
a méltató tanulmány szerzőjeéppen ezt a néhány esetet
emeli ki Mikecs elfogulatlanságának bizonyitékául.
Azt olvashatjuk egy helyütt, hogya magyar katolíkus
egyház és katolikus történészek addig (l941-ig) nem
vettek tudomást a csángók sorsáról. Domokos Pál
Péter Moldvai magyarság cimű könyve, melyre Mikecs
is hivatkozik, feldolgozta a csángómagyar történelmet.
Mikecs állítását cáfolják a magyar alapítású moldvai
püspökségek, valamint a csiksomlyói irányítású bákói
ferences kolostor, melynek XVI. századi névsorát ol
vasva kitűnnek az erdélyi kapcsolatok, de cáfolja az
állítást Batthyány Ignác erdélyi püspöknek a pápához
írott levele is. Emellett intézménye is volt a katolikus
egyháznak, hiszen a Szent László Társulat épp a Kár
pátokon túli magyarok segítését szolgálta. És a múlt
századtól meginduló tudományos kutatásban sem volt
lebecsülendő az egyházi történészek szerepe. Katolikus
pap volt Beke Pál, Zöld Péter, Petrás Ince János, Gegő
Elek, a Veszely-Imets-Kovács kutatócsoport, Rómer
Flóris a szabadságharcos régész, művészettörténész is,
temesvári kanonok volt Auner Károly, aki 1908-ban
könyvet írt a kérdésről, melyet egy temesvári püspök,
Pacha Ágoston ~'ordított magyarra. Az említett romá
nosító olasz papok 1622-től, a "de Propaganda Fide"
nevűmissziós szervezettel jutottak Moldvába. Ezeknek
ismeretében azt állítani, hogy "a janicsármódszer mél
tó koronája a katolikus egyház rnűködésének Romá
niában", legalábbis felületes ítélkezés. A janicsármód
szer jellemző az 1622 utáni Oldvában, de tájékozott
ember nem állithatja ezt sem az 1918 előtti, sem pedig
azutáni, tehát a Romániához került gyulafehérvári,
temesvári, váradi és szatmári egyházmegyékről.

Szintén nem használ Mikecs László emlékének az
olyan, a Csángók-ból kimaradt szöveg közlése, mely
szerint Gegő Elek, Jerney János és Petrás Ince János
magyar nacionalisták lettek volna. Mindhármuk fellé
pésének ideje a magyar reformkor volt, "ami a tisztán
látásnak és a valóság helyes felmérésének itthon sem
kedvezett". Csikesz Ferenc önkényes itéletében csak az
nem világos, mi nem tetszett Mikecsnek a három re
formkori tudós nemzeti érzésében - mely nem volt
több mint nemzeti érzés -, ha az imént még a csángó
kérdés agyonhallgatásáról panaszkodott. Amikor pe
dig a székelységet "az egyik legprimitívebb magyar
népcsoport"-nak nevezi, mert "rettenetes szociális be
tegségek... lelkét, magyarságát, emberségét kikezd
ték", akkor csakis a székely népi kultúra és a család
központú székely társadalom ísmeretének hiányára
gondolhatunk. Az is fölötlik az olvasóban, járt-e Mi
kecs László Székelyföldön. Mert hogy Moldvában nem
járt, azt tudjuk.

Az a szenvedély, mellyel Mikecs László ilyen fiatalon
könyvét megírta, könnyen belevitte néhány felszínes,
ellentmondásos, vagy akár elfogult megállapításba.
Ennek ellenére, Gegő Elek, Petrás, Szarvas Gábor,
Győrffy István, Domokos Pál Péter és Lükő Gábor
munkásságához nagy felkészültséggel felzárkózva,
alapvető munkával gazdagította az egy elfelejtett nép
csoportról szóló irodalmat, még ha munkája levéltári
és könyvtári kutatásokra korlátozódott is.

Virt László
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DOl" IZE'1T1
Don !'as4ualc opcra .' telvon ásban

Kalm ár Magda. Bándi J ános.
G áti lstván. Grcgor J ózsef

A Magyar R ádi ó cs Televizi ó Énekka ra
Magyar Állami Hangversenyzenekar

Vezényel: Fischer Iván
Di!!it:'lis felvétel
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BOlTO
Nerone opera négy Ich onusban

ll . Nagy János. Tokody Ilona. Tak ács Kl ára.
Millcr Lajos. Dene J ózsef, Grcgor J ózsef

és mások
A Magya r Rádi ó és Televizió Énekkura
A Magyar Allami Operaház Zcnckara

Vezénvel: Eve Queler
Digit ális felvétel
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TAKÁCS KLÁRA
francia operaariakut énekel

Thomas, Berlioz, Masscnet , Saint -Sacns,
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A Magyar Állan;i Operaház Zenekara
Vez ényel: Guiseppe Pata ne

Digit ális felvétel

TOKOD), ILOl"A t :" EKEI.

Áriul«: Verdi: A végzet hatalma, Aida . Ála rco sbá l.
Don Carlos és Puccini : Pillang ókisasszony. Tosca.

Boh émélet, Gianni Schicci , Angelica n ővér.

Turandor és A fecske cirn ű operaib ól
A Magyar Állami Operah áz Zenekara

Vezényel: Mihály Andr ás
Digi tlÍlis felvétel
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