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Még nem írtunk 1944-et, de már feltartóztathatatlanul haladtunk a gyászos
esztendő felé, amikor Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát ezeket a sorokat
vetette papírra: "Az ősz, melyet egyébként úgy szeretek, életem legszomorúbb
ősze. A rossz sejtelmek majd agyonnyomnak. Az az érzésem, mint a gyermeknek,
aki fülét a vasúti sínre nyomja s egyszerre csak döbbenten kapja fel fejét; a
rázkódástól valami távoli, szörnyű katasztrófát sejt meg." - Amit Kelemen főapát

finom érzésével, érzékeny idegrendszerévei megsejtett, az nemsokára valósággá
vált. Hazánk történetének egyik - viszonylag rövid, de - legsúlyosabb korszakára
gondolok: 1944-re. Egy, a katasztrófát kibontakoztató esztendő, melynek vége s

. aztán folytatása maga alá temetett egyrészt ívelő hidakat és hasznos meg díszes
épületeket, másrészr tömegsírokba kotort ezreket, tízezreket. Artatlan névtele
neket csakúgy, mint kiváló, közismert embereket, akik felemelték szavukat, akik
óvtak a katasztrófától.

Talán könnyű, sőt olcsó vállalkozásnak tűnhet mintegy másfél generáció múl
tán az ilyesfajta töprengés: vajon mi történt volna, ha több figyelmeztetésnek és
tépelődésnek bukkanhatnánk nyomára a korabeli felelős vezetők szavában, fel
jegyzéseiben? Vagy: talán megkívánhatjuk-e másoktól, elődeinktől, amitől ma
gunk is - kiirthatatlan életösztöntőlvezetve - iszonyodunk. Azt ti., hogy a ro
hanó vonat elé vessék magukat, jól tudva, hogy azt nem tudják feltartóztatni? 
Más fogalmazásban: vajon nem hiába nyomjuk-e-fülünket a sínre, hogy a holnap
fenyegető üzenetét figyeljük, ha példánkat csak néhány távolabb látó, a vészt
megérző kortárs követi? - Nem tudom, lehet-e, szabad-e az ilyesfajta megfogal
mazásoknál, nagyon is földhözragadt, józan megfontolásnál megrekednünk ne
künk, hívő katolikusoknak, akik nemcsak a történelmi jelen és jövő, hanem
Isten elétt is feleÍősek vagyunk tetteinkért, de hallgatásunkért is. Mert lehet
ségesugyan, hogy a szó a "pusztába kiált", hogy nagyszámú süket fülre talál- de

.Babitscsal szólva - azért érvényes, hogy "vétkesek közt cinkos, aki néma".
Szigeti Endre írta lea Vigilia 1968. decemberi számába, hogy "ha írni annyit

tesz, mint ítéletet tartani önmagunk fölött, akkor a történetíró - legalábbfs' nem
egyszer - ítéletet mond arról a történelmi közösségröl, amellyel foglalkozik. Az
egyháztörténelem művelői sem kivételek ... " Nos, nem vagyok egyháztörténész,
szűkebb szakterületem ,a szisztematikus teológia. Ugyanakkor mint katolikus
pap nem "másképp gondolkodó", hanem gondolkodó embernek tartom magam is,
amiként azok a más felekezethez tartozó vagy marxista-ateista testvéreim, illetve
tágabb értelemben véve kollégáim is.

Az elmúlt mintegy 40 esztendőben sokszor hallhattuk, olvashattuk, hogy a ka
tolikus püspökr'kar - vezetójévelélén - nem lépett fel kellő határozottsággal a
német megszállással, majd-e. nyilas rémuralommal szemben. Ebben a megállapí
tásban van igazság, de mindenképpen csak részigazság. Elég, ha Gergely Jenő

nék legutóbb megjelent könyvére, annak bevezetőjére utalok, ahol '-. többek
között - ilyen megállapítások szerepelnek; 1944 tavaszától a katolikus egyház is

• Elhangzott az ~l:TA Törtenettudományi Szakosztály ülesen 1984 júniusában.
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kilépett addigi rezervált magatartásából. Vagy: a tömeges népirtás ellen a Vati
kán, a nuncius és néhány püspök. .. sürgetésére Serédi is határozottabban fél
lépett. ~ Vagy: az egyház tiltakozása, beleértve a pápát és a nunciust is, nyilván
hozzájárult ahhoz, hogy Horthy és környezete határozottabban lépett "fel a de
portálások ellen, így a. gettóba zárt tömeg nagy része megmenekült a Német
országba hurcolástól. (A püspöki kar tanácskozásai, Bp. Gondolat 1984)

De az "ítélet-mondás" objektivitásához még sok minden egyéb is hozzátar
tozik. Mindenekelőtt az - és ezt nyomatékkal szeretném hangoztatni>, hogy a
katolíkus egyházi közösség sohasem volt egyértelműen azonos a püspöki karral.
Az csak természetes, hogy "hivatalosan" ez a testület képviseli a katolikus egy
házat egy-egy országban, és hogy számos fontos kérdésben a hivő közösség tagjai .
számára irányitást, eligazítást köteles adni. De katolikus egyháZszemléletünk
egyértelműen vallja - bibliai és hitelvi alapokra támaszkodva -, hogy a közösség
és annak vezetői kiegészítik, segítik egymást. Ez többek között annyit is jelent,
hogy a vezetés lanyhaságát, tanácstalanságát, ügyetlenségét, ésetleges felelőtlen

ségét sohasem lehet. az egész közösség vétkéül felróni. Félreértés ne essék: e
megállapítást elvi szinten tettem-és pillanatig sem állítom, hogy akkor, az adott
időszakban a katolikus egyházi közösség a pásztor nélküli nyáj képét mutatta
volna. Csak a legfőbb egyházi vezetőre, Serédi bíborosra utalok. Ki vádolhatna
reális szemmel és jogosan egy világszerte elismert, tudós egyházjogászt, aki éle

.tének mintegy négy évtizedét kódexek é~ szakkönyvek között töltötte, hogy egy~

szeriben nem vált harcos egyéniséggé? Es mégis: Serédi - a maga karakterének
mértéke szerint, sőt azon túlmenően, mintegy maga fölé nőve - harcolt. A nagy
egyházjogász, nem emócióktól vezetve, hanem vaslogikával és jogi érvekkel küz
dött pl. már Horthy István kormányzóhelyettessé választása ellen; azután har
colt - ugyancsak a maga stílusában - a nyilasuralmat előkészítő 'Sztójay és kor
mánya ellen; később Szálasinak nem politikai, hanem kristálytiszta jogászi érve
léssel mondta szemébe 1944. október 27~én, az .9rszágtanács ' nyilvánossága
előtt, hogy uralma törvénytelen (Vö. Rosdy Pál: Onvizsgálat vagy önigazolás,
Vigilia, 1975. 191.).

Hazánkban az elmúlt négy évtizedben számos írás,film, rendezvényemléke
zett meg azokról, akik a nád-nyilas diktatúra és a fajüldözés ellen szavukat fel
emelték. Ezekből a megemlékezésekbo1. azonban többnYire kimaradtak azok,
akik keresztény hítükből fakadóan - lettek légyen papok, szerzetesek vagy világi
hivők - kerültek konflikfusba a fasizmussal, annak német és hazai képviselőivel.
Nos, a fentebb említett "ítélet-mondásnál", amikor a katolikus egyházi közös
ségregondolok, ezekről az önfeláldozó emberekről sem szabad elfeledkezni. S
ha végre gondolunk rájuk; összegyűjtjüknevüket, felsoroljuk nem ritkán túlzás
nélkül h6sinek mondható tetteiket, emlékezünk a közülük kikerült vértanúkra 
akkor az "ítélet" már nem lehet csakis elmerasetaló.: Sok százezernyi katolikus
volt, aki soha nem vált cinkossá, aki segített ott, ahol tudott, szűkebb vagy széle
sebb körben 'felemelte szavát. Es akadtak szép számmal, akik segítették az üldö
zötteket - zsidókat és nem zsidókat egyaránt - s a társadalmi-politikai ellenállás
nak is aktív tagjai voltak. A katolíkus egyh~ a 20. század derekán hazánk hatá
rain túl és azon belül nagyszámú mártírt tud felmutatni, olyanokat, akiknek
számára a szerétet nem széplelkek szólamát, hanem a bátcr helytállást, az em
bertestvér megsegítését jelentette. Hetényi Varga Károly kéziratos művére uta
lok. Papi és világi katolikusok tömegeinek sorsát mutatja be a horogkereszt és
nyilaskereszt árnyékában. Az ítélet vagy felmentés súlyos döntésénél ezt és ha
sonló anyagot sem szabad figyelmen kivül hagyni.

1944-ben, a magyarországi katolikus hivó közösségb61 nem hiányoztak az ébe-o
ren virrasztók, a figyelmeztetók, a szavukat-tollukat felemelók, forgaték. Számos
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írás, tanulmány szerzőjét lehetne' felsorolni, hogy csak egy-kettőt említsek: Sík
Sándor, Somogyi Antal, Almásy József, Ijjas József, Kecskés Pál, Nyéki Kálmán
- és még hosszan sorolhatnám . .. Tudományos fajsúlyát tekintve feltétlenül ki
kell emelnem Horváth Sándor dominikánus egyetemi tanár nevét. Az Európa
szerte ismert tudós a tomista filozófia fegyvereivel szállt szembe a fasiszta totá-
lis állammal és annak jogtalan követeléseivel. _ '

Természetesen felmerülhet a kérdés: vajon olvasták-e a fentebb felsorolt és
hasonló szemlélettel író szerzök írásait -és volt-e hatásuk? Úgy vélem, erre vá-

I laszolni nem tudunk. Egy kétségtelen: a nácizmus kihívása nem maradt válasz
nélkül (vö. László T. László: Adatok a magyarországi katolikus ellenállás törté
netéhez, Katholikus Szemle, Róma, 1979, 19-34). A katolikus közösség tagjai és
vezetői között nagy számmal találhatunk olyanokat, akik a szellemi ellenállás
fegyvereivel éltek - és azok forgatása közben sokan meg is haltak. Voltak katoli
kus politikusok, papok, írók, tudósok, főpapok - akik felelősségük tudatában
szembeszálltak a náci-nyilas uralommal és nemzet- meg hittestvéreiket óvták a
félrevezető propaganda hatásától. Az előtt, akinek e gyászos korban füle volt a
hallásra, szeme az írott betű olvasására - a náci-nyilas doktrinát és gyakorlatot
elítélő keresztény tanítás nem maradhatott ismeretlen.

Közvetlenül a 2. világháború utáni években jelentek meg olyan írások, melyek
a katolikus egyház s annak vezetőinek kollaborálásáról adtak hírt. Ugy vélem,
ma már nem akad történész hazánkban, aki ne venné észre az ezekben fellelhető

ferdítéseket, torzításokat, sőt rágalmakat.
Felszólalásomát azzal szeretném zárni, hogy emlékezetbe idézzem: ha bármit

és bármilyen magatartást bírálhatunk is ekorszakból (elsősorban a katolikus
egyházi közösségre és vezetőire gondolok), akkor nem elégedhetünk meg azzal,
hogy csakis tetemre hívunk, hogy felelősöket keresünk. Előknek és holtaknak
igazságot kell szolgáltatnunk.
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