
nem szoktak beszélni. A politikát csinál
ják" (1938). Hunyady Sándorról írja: "Át
néz harcókon, mert mindig azt kereste az
életben, ami emberi, ami megmarad"
(1939 - de Ruffy ars poeticája is ilyesmi
lehet). "A kisebbségi kérdés csak a kisebb
séget érdekli" - mondja egy brit: ifj. Seton
Watson. "Kérem, világviszonylatban fontos
az, hogy Erdélyben hány magyar vagy
szász iskola áll fenn?" - ezt is Seton:""
Watson mondja, 1939 nyarán. De azt is:
"A legszebb eszmény az igazság. A legna
gyobb hit az emberi jog."

Számomra a legmeglepőbb az a mélysé
gesen megdöbbentő cikksorozat, amely
1935-36-ban íródott. Karácsonyi találko
zóra szólították a magyar és a román
nyelvterületek irodalmának élgárdáját. A
terv meghiúsult: "Bukarest nem adott en
gedélyt Biharfürednek" - írta 1935. de
cember 30-án Ruffy Péter a Brassói Lapok
ban. S azt is, nyiltan, kendőzetlenül, miért
nem utazhatott oda Babits. "Biharfüred he
lyett a kisebbségi polgár találkozik a nu
merusszal és sok nyelvvizsgával. Álmok,
várak, nyilatkozatok között ennyi az igaz
ság. Ennyi és ne hazudjunk tovább!" És:
"A hidakat pillérre verik és nem szavak
ra." Mit valósít meg a gyakorlat? És mit
fog elfojtani a politika? Ízekre szedi Hein
rich Zillich 1936-ban közreadott, történe
lem-hamisító regényét. "Azon nem csodál
kozunk - írja -, és nem találunk benne
semmi kivetnivalót, hogy a könyv szerzőjét

nemzetének szenvedélyes szeretete fűti

át." Így folytatja: "Azok a részek azonban,
melyekben a szerző a magvarságot mint
szolganépet, a magyar asszonyokat mint
káromkodó gyalázkodókat állítja a hatal
mas német nyelvterület olvasóközönsége
elé, méltán felháborítóak." Tamási Áront
hallgatja: "Nem a világ rontotta el az em
bereket, hanem az emberek rontották el a
világot." "Szégyen önt el, szinte félni kez
dek, mennyit tudtak azok, akik előttünk él
tek" - fejezi be 1940-ben beszélgetését La
katos István zeneíróval. Eftimiut hallgatja:
"Egy nép fejlődésében az író viszi a szere
pet, nem a politikus."

Együtt írom Ruffy Péterrel: "Nekünk is
vállalni kell a szellemet, amelynek jelképe
minden időben a könyv." Például ez a '
könyv. Zay László

Hetényi Varga Károly

Akiket üldöztek az igazságért

A gyűjtemény az első magyar publikáció,
amely széles körű áttekintésre törekszik:
képet kíván nyújtani arról, hogy keresz
tény egyházi személyek, javarészt katolí
kus papok, szerzetesek, apácák milyen sze
repet vállaltak az embertelenség, a fasiz
mus ellen vívott harcban. A szerző könyve
első részében tizenkét portrét közöl már
tírhalált halt papokról, szerzetesekről és
olyan nagyszerű férfiakról, asszonyokról,
akik önként és bátran vállalták a kockáza
tot, az üldöztetést, a börtönt, deportálást.
Majd könyve második felében tömör, adat
szerű életrajzi összefoglalókat közöl száz
harmincnyolc egyházi személyről, akik bi
zonyíthatóan, aktívan résztvettek a vallási
alapon szerveződőellenállásban.

Elismerésre méltó munka a Hetényi
Varga Károlyé, de - mint maga is hangsú
lyozza -csupán első lépés. Hiszen a rövid
biográfiák nyilvánvalóan csak támpontok a
további kutatáshoz. De a terjedelmesebb
és dokumentált életrajzok is száriros isme
retlen ösvényt jeleznek a történészek
számára, Így például már az elsri ?letrajz
ból, az 1944 decemberében Dachauba de
portált Benkő .Istvén plébános portré jából
kiderül, hogy mindmáig csak a dachaui
magyar papok számát sikerült megállapíta
ni: tizenhárman voltak! Az, hogy összesen
hány magyar egyházi személy került német
lágerbe, homályban maradt. Vagy a Duna-

'parton 1944 decemberében mártírhalált
halt Salkaházi Sári szociális testvér sor
sának rekonstruálása során nyilvánvaló,
hogy Sára testvér nagyszerű személyes tu
lajdonságait egy szervezet, a Szociális Test
vérek Társasága keretében fejlesztette ki,
de e szerzetesrend tevékenységérőla köz
vélemény alig hallott. A német származású
Bauer József bonyhádi apátplébános a har
mincas évek végén magyarosítja Pór-ra ne
vét és 1942-ben Hűséggel a Hazához né
ven Volksbund-ellenes mozgalmat szervez
a német anyanyelvű magyarok körében.
Die Donau címen német nyelvű katolikus

79



antifasiszta hetilapot alapított és szerkesz
tett; személyes visszaemlékezés tanúsko
dik arról, ,hogy 1944 tavaszán megszervez
te a bonyhádi hívek között az élelemgyúj
tést a gettóba hurcolt zsidóknak, és ha a
kosarakat, edényeket cipelő asszonyokat a
csendőrök nem engedték be, reverendában
maga hordta az élelmet a nélkülözőknek.

Ervin Gábor esztergomi áldozópap 1944
márciusában sárga csillagot varrt reve
rendájára és így vonult végig a város ut
cáin. 1944 novemberében és decemberé
ben Veszprémben is, Sopronban is papok
és kispapok- vettek részt fasisztaellenes
tüntetésekben. Folytathatnánk a példákat,
minden egyes portré, életrajz dráma, hős

költemény.
A szerző szerény, visszafogott; személy

telenségre törekszik. Látszólag csak doku
mentálásra szorítkozik, valójában elemi
erejű akarat fűti munkájában. Mint hivő

katolikus kötelességének érzi, hogy felhív
ja a figyelmet egy kevéssé ismert tényre: a
válságos időkben sok pap viselkedett hiva
tásához méltóan. Történelmi méltánytalan
ság tehát, hogy kiállásukról az elmúlt évti
zedekben alig esett említés. Ez egyben azt
is jelenti, hogy történetelmírásunkból, az BI
lenállás krónikájából hiányzik a nem tö
megméretil (Európában mintegy négyezer
pap fizetett életével aktív antifasizmusá
ért), mégis jelentős keresztény papi ellen
állás története, s így maga a fogalom sem
él a köztudatban. E mulasztás korrekcióját
tekinti Hetényi Varga Károly egyik felada
tának. Ám elkerüli e történelmi rehabilitá
ció gyakori' zavaró túlzásait: az apologeti
kát, a kritikátlanságot.

A hivő katolikus bátran szembenéz a
gyötrő kérdéssel: elegen voltak-e az igazak,
eleget vállalt-e a papság? Mint írja, a hivők

tudni akarják, voltak-e pásztorok, akik vé-

delmére keltek a rájuk bízott nyájnak, ami
kor farkasok tizedelték? Kollektív lelki
ismeretvizsgálatának elkötelezettségét bi
zonyítja, hogy lényegénél ragadja meg a
kérdést. Eleget tesz-e hivatásának az a pap,
aki megelégszik az imádsággal és a hívek
lelki üdvének ápolásával, amikor iszonyú,
istentelen eszmék az emberiség megrontá
sával és elpusztításával fenyegetnek?
Összeegyeztethető-e a hit a cinkos hallga
tással, a közönnyel, a megalkuvással? Ke
reszténynek hiheti-e magát az a hivő, aki
egy .kegyetlen, embertelen újpogányság
tobzódását a hit szféráján kívül eső, őt

nem érintő "politikának" minósíti?
A válasz egyértelmű és az evangélium

szellemét idézi: "Amit a legkisebb testvé
reim közűl eggyel is tettetek, velem tetté
tek:' (Mt 25, 40) S a kritika is kemény, os-

. torozó. Azok a papok, szerzetesek, akik "a
felebaráti szeretetet hősi fokon gyakorol
ták", általában nem részesültek kellő támo
gatásban, nem építhettek társaik szolidari
tására, elöljáróik biztatására, sőt "olykor
hamarabb kerültek összeütközésbe saját
hivatalbeli feletteseikkel, mint valódi el-'
lenfelükkel. Embermentő, ellenálló tevé
kenységükhöz nem ritkán előbb találtak
segítő partnert a munkásmozgalom sorai
ban, rnint saját hittestvéreik közőtt."

A szerző az igazság, a teljes igazság fel
tárására törekszik. Munkája elmélyült tör
ténészkutató vizsgálódása, és nem kimó
dolt hagiográfia szerkesztésére irányuló ki
sérlet. Ügybuzgósága és kritikus szelleme
módszertanilag is tanulságos egész ellenál
lási irodalmunk számára. A maga területén
pedig dicséretes kezdeményezés, amely
folytatásra vár.

(Ecclesia, 1985)
Vásárhelyi Miklós

1985. novemberi számunkban Geoffrey Wansell írását közöltük Teréz anyáról.
Az írás fordítója, Tóth Judit, nem azonos az olvasóink által jól ismert és becsült
Tóth Judit írónővel. Mi ennek nyilvánvalóvá tételét elmulasztottuk. Ezért Tóth
Judit írónő bocsánatát és olvasóink elnézését kérjük.

A szerkesztőség
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