
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
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eredetét és természetfeletti rendeltetését (iste
ni arcát) és tudja, ismeri változó, emberi arcát.
,,Akatolikus egyház, amelyet az élő Isten emberi
testet öltött Fia, Jézus Krisztus az emberiség
üdvözítése végett egyszerre látható szervezet
nek és láthatatlan kegyelmi életközösségnek
alapított, keletkezésétőlkezdve együtt él, együtt
változik, fejlődik az emberiséggel." ( 19. o.) Ez a
.praeconceptio', a szerzőnek ez az egyház-hite
nem jelentheti és nem jelenti valamiféle hamis
apológia mödszerét, a tények tudománytalan
tagadását, csupán az egyház változó, emberi
arcán olykor jobban, máskor kevésbé felsejlő

örök rendeltetésébe vetett hitet.
Az elmúlt évtizedekben számos egyetemi SZö

veggyűjtemény jelent meg, amely messze elma
radt ennek az egyház szemelvénygyűjteménynek

targyílagossaga mögött és valóban apológiát
szolgált. Ez nem indokolna hasonló módszert a
katolikus egyháztörténész részéről, de Szántó
Konrád szándéka távol is állt ettől. Legfeljebb azt
sajnálhatjuk, hogy viszonylag kevés olyan egészé
ben közölt dokumentumot tartalmaz a könyv,
amelynek elemzésével az érdeklődő vagytanuló
ízelttör nyerhetne a forráselemzés módszereiból.

Ez a III. kötet az első kettőt egészíti ki, de
önmagában is él. A dokumentumok apró betűs

bevezetései, az egyes fejezetek általános beve
zetése összefüggéseibe állítja a közölt szemel
vényeket. Így igazi olvasókönyv ez, élvezetesen
olvasható könyv. Szántó Konrád hatalmas
munkabírásánál, anyagismereténél csak elbe
szélő és nyelvi művészete nagyobb. E kötetet
nemcsak válogatni, szerkeszteni kellett, de a
fordítók munkáját áttekintve olvasmányossá is
kellett azt tenni. A fordítók nevét feltétlenül
említenünk kell, hiszen az ő munkájuk, helyes
megválasztásuk nélkül nem készülhetett volna el
ez a kötet ennyi idő alatt. P.Váradi Béla OFM a
többieknél nagyobb részt fordított. Dr. Tilly Ká
roly, dr. Cseh Sándor, Hidász Ferenc OFM,
Nyerges Pál, P. Sall Elek, és dr. Vida Tivadar
munkája illeszkedik szerves egésszé. Jele ez
annak - és ez természetes, nálunk azonban nem
indokolatlanul felemlítendő igazság -, hogy
munkaközösség, együttműködésnélkül nem le
het ilyen művet az asztalra helyezni, de a szer
kesztö, író, szervezö húzóereje nélkül minden
rnunkaközösség lendületét és eredményességét
veszti.

•Elkészült a nagy mű", de az alkotó nem pihen.
Nyilatkozata szerint a magyar egyház történetét
még szélesebb munkamegosztással, de az eddigi
lendülettel akarja szintézisbe hozni. Ezt a nagy
hiányt is be kell tölteni.

RosdyPál
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Színház

Komis Mihály: Kozma

A Kozma már nem teljesen ismeretlen a néző,

illetve az olvasó előtt. Olvashattuk néhány éve a
Kortársban. majd a szerző 1987-ben megjelent
d.rámakötetében; ugyanebben az évben néhány
szor színre került a kaposvári színházban. Abban,
hogy a nyolcvanas évek elején született mű

viszonylag megkésetten jut el a fővárosi nézők

höz, bizonyára szerepet játszottak a darabban
lévő, nem csekély számú politikai pikantériák 
jelenlegi színrekerülése pedig nyilvánvalóan ösz
szefüggésben van a politikai-közéleti klíma válto
zásával is.A néhány évi megkésettség, sajnos, nem
jelenti azt, hogy a mű elvesztette volna aktua
litását, legfeljebb a benne artikulált felismerések,
a magyartársadalom tragikushíanybetegségeínek
drasztikusan őszintemegfogalmazása vesztett re
latív újszerűségéból, lévén, hogy a bajok olyannyi
ra nyilvánvalóvá és letagadhatatlanná váltak idő

közben (s különösen az elmúlt év során), hogy
már a diagnózis megállapítására is történnek
olykor kísérletek - különböző formában.

A Kozma nem tökéletes dráma - az írott
változat sem mentes belsőellentrnondásoktól -,
színpadi megva!ósítása ezért sem lehetett egy
szeru és könnyű feladat. Az előadás alkotói (a
rendező: Horvai István) nyilván megkisérelték
kiküszöbölni ezeket az ellentmondásokat, ám az
eredmény Végül is felemás lett; az eredeti mű
szövegébe való erőteljes beavatkozás nem veze
tett sikerre. AKozma - mindkét változatában 
tragédia. Szereplői azonban az ábrázolás más
más szintjén helyezkednek el: a középpontban
álló három nőalak, noha pszichológiailag is
árnyalt figurák, elsősorban három nemzedék
egy-egy lehetséges életútjának típusértékű rep
rezentánsa. HoZZájuk érkezik, .valahonnan fent
ről' a darabférfi főszereplője, Kozma, aki viszont
allegorikus figura, nemcsak hogy saját szemé
Iyíséggel nem rendelkezik, hanem társadalmi
szociológiai, illetve történelmi viszonyrendszer.
be sem illeszthető, mint a női figurák. A titokza
tos Kozma puszta katalizátor, olyan absztrakt
lény, akinek csak a nőkhöz való viszonylatában
van színpadi létjogosultsága: funkciója abban áll,
hogy önmagukkal való szembenézesre. önvizs
gálatra kényszerítse a hatalom haszonélvezői-


