
elhatárolás, ami ebben a pár sorban megfogaIma
zödík, nemcsak a kötet egészére, de arra a világra
is kivetül, amelyben most élünk. Ha hihetünk
benne, kettős értelemben is. Egyrészt meggyö
törtek vagyunk, mint egy valamirevaló korai,
kapkodós reggelen. Másrészt ez az ilyen-olyan
reggel - a mi éjünk.

RakovszkyvaI újraélhető a Hazugék Koszto
lányijának fájdalmas és belátóan "férfias" leszá
molása a szecesszió álomvilágával, anélkül, hogy
azóta ez az álomvilág egyáltalán újra megfogha
tóvá vált volna. Az a jelen, ami itt a versekben
szerepel, nem az álom és a valóság teljes egésze,
csak a biztos jövő hiányában nosztalgikusan
idézett, megtörténtekor ugyanolyan köznapi.
csak rnegszépült múlt: "Terítve mint évezredekj
síkban Isten elé". És az ezen a múlton épülőjövő

maga az "istenkísértés", mert lényege a kiszámit
hatatlanra való számitás. Ez maradt. És nem
annyira a számitás szorul magyarázatra, inkább a
kiszámírhatatlanság. Amikor az ember már tény
leg csak abban bízik, hogy semmi biztató jel.

A Jég című vers végét ídézem, szentség
törésként formailag prözára szerelve a verset
(miért, míért nem) e recenzió lezárásául: "Bo
rostás holdbeli hegyek és vörhenyes nád és ólom
ég között mégis milyen szabadság beszél, hogy
jöjjön ( úgyis jön), aminek el kell, voltál, voltunk,
semmit nem veszthetek el."

Károlyi Csaba

Endo Suszaku: Némaság

"Mi papok, bizonyos tekintetben szomorú em
berek vagyunk. Azért születtünk erre a világra,
hogy szolgáljuk az emberiséget. Senki sincs tehát
olyan nyomorúságosan magára hagyva, mint az a
pap, aki nem nő fel a maga feladatához." Ezt a
gondolatot lehetne rnotröul írni Endo Suszaku
japán író Némaság című regényének élére.
Sebastlan Rodrigues portugál misszionárius hi
tehagyó társai nyomán]apánba megy, mert ben
ne is él az isteni parancs indíttatása: "Menjetek el
az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresz
telkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik".
Elmegy, hirdeti az evangéliumot, vigaszt nyújt a
rászorulóknak, majd társával együtt elfogják,
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gyöngének bizonyul, s megtagadja hitét. Ez a
regény, de ha csak ennyi volna, óhatatlanul
utánérzésnek nevezhetnénk, hiszen ki ne emlé
keznék a Hatalom és dicsőség esendő papfí
gurájára, aki Rodrigueshez hasonlóan vívódik
küldetésének nagyszerűsége és emberi adott
ságainak végtelen gyarlósága között.

A képlet pedig látszólag egyszeru: a portugál
misszionárius a legszörnyűbb bűnt követte el:
nyilvánosan tagadta meg hitét, lábával érintette a
fumie-t, melyet betakarva hozattak elő a hivatal
nokok a nagy eseményre, s amely nem egyszerű

en egy tárgy, hanem jelkép, vízválasztó, annak
bizonysága, hogy "ellenkezés" támad az emberek
között, senki nem maradhat "langyos", mert azt
kiköpi az Úr. Égbekiáltó Rodrigues vétke, meg
menti ugyan vele a saját életét, de alighanem
elveszíti a másik létét, a fontosabbat. Évekig
marad még Japánban, "hitehagyott Pál" -nak
csúfolják az utcagyerekek, s ő látszólag alkalmaz
kodik környezetéhez, teljesíti a parancsokat, ír,
dolgozik. Amikor meghal, a hagyatéki leltár
szerint huszonnyolc ezüstpénze maradt, majd
nem harminc ...

Nemcsak Rodrigues az áruló, őt is elárulják:
Kicsidzsiro, a ravasz tekintem japán, aki előbb
arra vállalkozik, hogy kalauzolja a misszionáriu
sokat, majd összeroppan, feladja őket 300
ezüstpénzért, amit megvetöen vágnak arcába a
keresztényüldöző hivatalnokok. Kicsidzsiro be
végezte feladatát, de ettől kezdve árnyékként
kiséri a papot, követi koldusgúnyában a börtön
höz is, az őrök többször elzavarják, de mindig
visszatér, zavaros szemmel, feloldozásért esde
kelve. S akkor a pap, aki túl van már az istentaga
dáson, aki már nem is pap, csak esendő, lelkifur
dalásos ember, meggyóntatja, mert "az ország
ban nincs senki más", aki megtehetné, s elmond
ja fölötte a feloldozás igéit.

Inkább megszoktuk, hogy a történelem nagy
szerű hőseiről, a kemény vértanúkról, a rezze
néstelenül kitartökröl, a mindenre készekről és
mindent elbírókról íródnak regények. A Rodri
guesek valahogy kimaradnak. Pedig hozzájuk is
szöl az Úr. Neki ezt mondja a tagadás után: "Nem
hallgattam. Melletted szenvedtem." Mert a misz
szionáriust is megkísérti a hallgató, a tűrő, a
hozzá hűségeseket kiszolgáltató lsten képe.
Azok, akik iszonyú szenvedések után nyerik el a
végső jutalmat, vértanúk lesznek, talán legször
nyűbb kínjaik közepette . is erősen, pontosan
hallják a hangot. Rodrigues azonban gyönge volt,
nem volt füle a hallásra. Isten pedig vele szenve
dett, s láthatatlanul ott állt rnellette akkor is,
amikor a pap sebhelyes lábát afumie-re helyezte.
Az emberek ezután elfordultak tőle. A könyörü-



letes és irgalmas Isten azonban hozzá is szöl, őt

sem veszíti el szeme elől. Mert hogyan is
mérhetnénk föl, milyen vonalakkal írja ő az
egyenest? S van-e jogunk helyette ítélkezni a
gyengék fölött?

Endo Suszaku - mint erre regényének
címével is utal - a hallgató, a "néma" Istenről

írt. S arra figyelmeztet: Isten talán akkor szöl,
amikor fel sem tételezzük, s azokhoz beszél
szelíden, akiket mi gőgösen kiközösítünk, Ugyan
ki láthat bele az ő terveibe? Ki ismerheti meg az ő
útját?

Furcsa mód ezt akkor érti meg igazán, amikor
a legmélyebbre zuhan, hiszen istentagadó lett.
.Mocskos. véres lábát rátette a táblára. Lábujjai
belenyomódtak annak az arcába, akit szeretett.
Nem értette, miért tört rá olyan hatalmas öröm
abban a pillanatban." Az árulás, a hitehagyás
szörnyű percében kezdi torkát szorongatni az
öröm. Mert ebben a határhelyzetben, amikor
minden lényegtelent, minden mellékest kikap
csol életéből, csak az iszonyú "tett" és annak
következményei foglalkoztatják, egyszeriben
meghallja a hangot, s megérti, hogy szenvedései
vel, bűnével nem maradt egyedül, most is re
ménykedhet, hiszen ahogy ő feloldja bűneinek

nyomasztó terhe alól Kicsidzsirót, ugyanúgy
megszabadulhat ő is tettének következményei
től; Istennek hatalma van jóra fordítani, amit mi
végzetesnek és megoldhatatlanul rossznak
látunk.

A misszionárius árulása pillanatában elveszíti
addigi nevét, Rodriguesből Szan'ernon Okada
lesz, családos ember. Rodrigues története véget
ér. De Szan'emon Okada is elmondhatja ugyan
azt, amit ő: " ... Urunk nem maradt néma. Ha
hallgatott is, életem a mai napig róla beszél".

A Némaság - melyet Lukács László fordítá
sában jelentetett meg a Szent István Társulat 
nem hibátlan regény, írója túlságosan is sokszor
él analógiás szerkesztéssel, visszautalva Jézus
életének utolsó eseményeire, mintha nem bízott
volna abban, hogy mondanivalója a saját közegé
ben is teljesen érvényesülhet. Az alakok is vázla
tosak némelykor. Mégis azt mondhatjuk: az egyik
legizgalmasabb regény, méltó folytatása a neoka
tolikusnak nevezett irodalom legjelentősebbal
kotásainak. Senkit sem hagy közömbösen, min
den olvasóját arra készteti, foglaljon állást Sebas
tian Rodrigues perében.

De mielőtt meghozzuk az ítéletet, nézzünk
egy pillanatra önmagunkba, s figyeljünk, nem
int-e könyörületre a hang, mely neki megbocsáj
tott.

Rónay László

Történelem

Egyháztörténeti szöveggyűjtemény

P.Dr. Szántó Konrád OFM egyháztörténész pro
fesszor nagy vállalkoZása, .A katolikus egyház
története" című munka immár teljessé vált.
l 983-ban jelent meg I. kötete, 1985-ben a II., és
l 987-ben a III. kötet, melyaz elözőekmúfajától
eltér ugyan, mégis azokhoz szervesen illeszke
dik. Ez a kötet .Az egyháztörténet forrásai"
alcírnet viseli és szöveggyűjteményt tartalmaz.
Az 1245 oldalas kötet több mint 800 dokumen
tumot, illetve többnyire azok szövegrészletét
tartalmazza.

Itt kell mindjárt szóvá tennünk azt a tényt,
hogy Szántó Konrád művének mind a három
kötete egyszerre még nem volt megvásárolható
Mivel előtte évtizedekig nem volt magyar nyel
ven hozzáférhető egyháztörténeti kézikönyv,
érthető, hogy a kiadó azonnal piacra dobta az l.
kötetet. mielőtta többi elkészült volna. Ám mire
a II. kötet napvilágot látott, elfogyott az első. Az
újra kiadott I. kötet kapható volt, amikor a III.
megjelent, de a II. kötet időközben elfogyott.
Mivel standard kézikönyvrőlvan szö, szükségvan
további kiadásokra, és arra, hogy a felnövő új
olvasóközönség kezébe jusson egyszerre az
egész mű.

A szöveggyűjtemény kiadása nem megszokott
és magától értetődő az egyháztörténeti iroda
lomban. Éppen ezért érdemes szemügyre venni
a szerzö célját, módszerét. Mi indokolja egy ilyen
szemelvényválogatás létjogosultságát? Nyilván
való, hogy még egy ilyen terjedelmes kötettől

sem lehet azt várni, hogy az egyháztörténet
forrásait akár csak megközelítő teljességgel is
bemutassa. Erre tíz hasonló kötet sem volna
elegendő. Aszerzö olyan kiegészítő kötetet akart
az olvasó kezébe adni, mely az első két kötet
anyagát illusztrálja. "Mivel e két kötet viszonyla
gosan csekély terjedelme miatt az eredeti for
rásokat csak áttanulmányozni és felhasználni
tudtam, de belőlük idézni már ritkán lehetett,
nagyobb terjedelmű szemelvények közlésére pe
dig egyáltalán nem volt möd, szükségesnek
látszott egy önálló szöveggyűjteményösszeállí
tása." - írja Szántó Konrád előszavában( ll. o. )
Ez azt is jelenti, hogy a szemelvények válogatásá
ban ugyanaz a koncepció vezette, mint egész
műve megalkotásában. Hiszi az egyház isteni

553


