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Hagyomány és korszeriíség
~

Márton Aron Törvényei
(Vázlat egy elmaradt monográfiához).

"Mailáthpüspök visszavonulása és VorbucbnerAdolfhalála után Márton
Áron költözött be a gyulafehérvári püspöki rezidenciába, s a fiatal,
báboTÚviseltszékelypüspök erősjelleme és magyar érzése a másfelekeze
tűek előtt is tiszteletetparancsolt. "

(Mikó Imre)

Apusztulás a .fínomszerkezetben" a legnagyobb. Nem a politikai intézményekben, hanem
az emberi kapcsolatokban. Nem a gazdaság mozgásaiban, de a psziché rezdüléseiben.
Nem a társadalmi struktúrában, ám a hitek megroppanásában. Eszmények nincsenek,
mert oktrojált eszmények, ideálok sincsenek, mert kényszerű ideálok voltak. Pedig
kellenek. Gondolati-hitbéli eszmények, erkölcsi-magatartásbeli ideálok nélkül nehéz élni.
Hétköznapi-gyalogos színten talán lehet; ünnepi-emelkedett szinten biztosan nem. Elvont
eszményeket kell építeni, konkrét ideálokat keresni. Az első orientáló eszmét jelent, a
második emberi példát. De megváltozottan lehet építeni, másfujtát kell keresni.

Héroszok nem kellenek. Eloszlottak vagyellebbentek. Kíszökött belőlüka levegőnél is
könnyebb gáz. Lehet, vannak. De nem hiszünk bennük. Az álhéroszok a valódiakat is
hiteltelenítették. Hol vannak a ma nem heroikus emberideáljai? Nem rombolók,
radikálisan újat kezdők között, Amit romboltak, többnyire érték volt; amit kezdtek,
jobbára tévedés. Inkább rnegtartök, makacsul őrzők között. Amit megtartottak, többnyire
tartalom volt; amit őrizték, jobbára menedék. Nem is kóbor eszmék, merész utópiák
lovagjai között, A kóbor eszmék többnyire emberellenesre fordultak; a merész utópiák
jobbára megvalósítbatatlannak bizonyultak. Inkább az erkölcsi alap, szilárd jellem
reprezentánsai között, Az erkölcsi alap többnyire remény az emberségre, a szilárd jellem
jobbára lehetőség a továbbélésre. És nem is a mesterseges kollektivitás önjelölt
individuális vezetői között, A mesterséges kollektivitás többnyire szoros megkötés; az
önjelölt-individuális vezető jobbára potenciális népvezér. Inkább a szerves kisközösség

• Márton Áron munkásságára vonatkozóan Virt László könyvét és a benne foglalt dokumentumo
kat használtam. Apüspök életére vonatkozóan merítettem Domokos pál PéterAzén Erdélyem címú
könyvéből. Innen való Márton Áron Petru Grozához írott levele, és természetesen innen valók .a
Domokos Pál Péterre vonatkozó adatok. Venczel József munkásságát az Erdélyi föld - erdélyi
társadalom círnű gyűjteményeskötete alapján ismertettem. A két háború közöttí Erdély történetére
vonatkozó adatokat Mikó Imre: Huszonkét év címú könyvéből merítettem. A püspök élete
színhelyeinek leírásában Orbán Balázs klasszikus, A Székelyföld leírása címú munkáján kívül
Grandpierre Edith és Kelemen lajos leírásait használtam. Amagyarországi zsidöüldözésre vonatkozó
adatokat Randolph L. Braham: A magyar holocaust című könyvébőlvettem.
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spontán-kiválasztott elöljárói között, A szerves kisközösség többnyire testmeleg egy
mastörzés, a spontán-kiválasztott elöljáró jobbára lehetséges "családfő".

Már nemcsak ösztönösen, tudományosan is tudjuk: a gyermekélmények meghatározók.
Ide nyúlok esetleges ideálokért. igy bukkan fel nem divatok, de emlékek hullámán Márton
Áron. Nem szoborszerűmonumentalitással, inkább kézmeleg jelenvalósággal.

Képek

"Felcsiki barisnyás székelygyerek volt, ba szűiei -/eljöttek- bozzá;« hozták,
amit a gyerek szeret, olyankor nagy lakomát csapott a társaival!Az 1630
ban alapított csíksomlyói gimnázium utódjának volt 6 is a tanulója. Az
igazgató: Gábor Pál."

(Domokos Pál Péter)

Képek - élete három korszakából. Először székely gyerek és kisdiák Csíkszentdomoko
son és Csíksomlyón; ifjú hadnagy a fronton. Másodszor kezdő pap Csíkban, Gyergyóban;
egyetemi lelkész és plébános Kolozsváron; fiatal püspök Gyulafehérváron. Harmadszor
idős püspök Gyulafehérváron, de egész Erdélyben is. A püspökség élete felezője.

Negyvenkét évesen szentelik Kolozsváron, nyolcvannégy évesen temetik Gyulafehér
váron. A három korszak három lépcső a hivatásban. Thdatos készülés, elszánt találkozás,
keserű beteljesedés. Nem szabadulhatok a hasonlattól: Becket Tamás, a középkorí Anglia
szentje. Megérinti és megvilágosítja a küldetés. Viseli küzdelmes életen át. Gyilkosság
avatja mártírrá. Canterburyben lesújtó kardok-tőrök villannak - drámai-tragikus a
felemelő bukás. Gyulafehérváron csak külső-belsőláncok csörögnek - szomorú-elégikus
a felemelő bukás. Mindkettő bukás, mert eljön a halál, fizikai megsemmisülés, oda a
követett életcél. Mindkettő felemelő, mert legendává lesz a halál, erkölcsi újjásZÜletés,
marad a megvalósult példázat.

Az első periódus képein valami népmesei. Tízes-húszas évei. Akár népszínműszerű,

idilli is lehetne. Gyerekként, kalapban, harisnyában, csizmában, ostorral a kézben anyja
mellett. Somlyói kisdiákok között, feszesen ülve a kattanó masina előtta sorban, tizennégy
évesen. Simuló zubbonyban, csillaggal gallérján, csákóval fején, hadnagyként húsz
huszonkét évesen. Falusi szobában falra akasztható. Gyerek, diáklegény, katonafiú. Valami
megemeli a meleg-rokonszenves közhelyet. A széles-csontos paraszti arcon gondolati
hitbéli nyíltság. A hosszú, zárt, keskeny szájon nem makacsság, de akaraterő. A kifelé
befelé néző tekintetben energikus komolyság. Még nem találkozott a küldetéssel, nem jött
a hivatás pillanata. De készül rá. Ha elérkezett, kihordja.

A második periódus képein a megérés-megérkezés küszöbe. Harmincas-negyvenes
évei. Francia népi bölcsesség: harmincon túl vonásaiért míndenkí felelős. Élete fízíognö
miáján; gondolata, hite, tapasztalata. Nála pontosan. Megnyúlik az arc és szellemi aurát
kap. A száj lágyabb. Nem az erőből veszít, de nyájas derű az erő mellett - vagyszelíd
komolyság. A szem mélyebben az erős szemöldök alatt. Két lábbal a földön. De tudja: a föld
az ég küszöbe; elbuktat vagyátenged. Rajtad múlik. Most találkozik a küldetéssel, eljött a
hivatás pillanata. Thdja, mi vár rá - tettben és szenvedésben. Homloka és értelme, válla és
hite elég erős. SZálfákkarcsúsága, hajIásra nem, csak törésre alkalmas szilárdsága.

A harmadik periódus képein a megérkezés-túlélés emberi hozama. Negyvenes
nyolcvanas évei. A nagypéldázatok után. Börtönbenfeketére izzva, üldöztetésben bölccsé
nemesedve. Pátriárka - őszen, meghajlottan. De- csak testben, lélekben nem. A
vonásokban finom keveredés. Ahogy elkapja a tűnő pillanatot az érzékeny lencse. Egyszer
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(Márton Áron)

megIágyultak, dekomponáltak - az elengedettség percei. Másszor kontúrozottak,
barázdáltak - a koncentráció percei. Aggkori mindent tudás évada. Mindent ismer a földi
létből, a színét és visszáját. Mindent remél a mennyei létről, a földi feloldását. Már túl a
küldetésen, elmúlt a hivatás pillanata. Számot vetett. A fizikai kudarccal, mert csak félig
teljesítette a törvényt. Az erkölcsi győzelemmel,mert egészen megőrizteönmagát.

Emlékek

,,Akifelebarátja ellen vét, veszélyezteti a kereszténység kétezer évi munká
jának egyik nagyeredményét, az emberek testvériségének gondolatát. Nem
keresztény, hanempogány szellemben jár el, s - akaroa, nem akaroa 
csatlakozik azokhoz a törekvésekhez, amelyek fajokra, elkülönült társa
dalmi osztályokra és önző szövetkezésekre bontották, egymással szem
beállították és kibékíthetetlen ellenségeskedésbe hajszolták a népeket. Akia
felebaráti viszonyt az emberek egyik csoportjától bármilyen meggondo
lások alapján elvitatja, az magára vonja az ítéletet, hogy adott esetben őt

úgy tekintsék, mint -pogányt és odmost-, ami az evangélium nyelvén
töroényenkivüliségetjelent. "

A kolozsvári Szent Mihály templom barokk szöszékén, '44. május 18-án, a fél tizenkettes
nagymisén. Kitörölhetetlen emlékeim között az utolsó. Azóta nem láttam.

Neve a legkorábbi emlékezés ősködébőlismerős. Mint közeli felnőtteké, tanítöké. tán
nagybácsiké. Egyetemi lelkész és plébános, mikor én kisgyerek és elemista. Ez időből

fülemben a rigmus. A Hirschler kanonok alapította Marianum kisdiáklányai csinálták.
Iskolai ünnepélyre, soha le nem írt, el nem küldött játék-meghívónak:

"Kérem, kedves Márton Áron,
Jöjjön hozzánk minden áron. "

Nem tudom, hányszor láthattam. Három alkalom él elevenen. Idézem őket - dokumen
tumok dátumaitól segítve.

1939. február 12. Püspökszentelés. Tanultuk az iskolában: püspököt a pápa szentel, vagy
három másik püspök. Itt természetesen három másik püspök Emlékszem, kicsit sértett
vagyok: nem jött a pápa Kolozsvárra. De látom a három püspököt. Nem tudhatom, hogy az
egyik Andrea Cassulo bíboros, pápai nuncius. Sorban állunk - katolikus elemisták, én
másodikos - a templomkapu két oldalán. Sárkányölő Szent Mihály középkorí dombor
múvétőljobbra és balra. Havastér; de nem csikorgó fehérség, inkább olvadó latyak. Fázika
talpam; látom, szomszédomé is. Mindenki néma. Áhítattól, de persze parancstól is.

1942 vagy '43 tavasza. Bérmálás. A dátum - mi tagadás - elúszott. Szüleím, kolozsvári
bérmaapám nincsenek többé. Okmány, ha volt - a menekülésben - elveszett. Éles
napfény. Sokan állunk - a templomban, és körülötte a fenyők alatt is. Én kinn a napon.
Rám néz, amikor arcon legyint, másodikperiódusa mélyen ülő szemeivel, erős szemöklök
alól. Nem tudom, hogy a többiekre is így néz. Azt hiszem, csak rám, mert ismer. Hiszen a
szentelésén is ott voltam. Négyszínú töltött ceruzát kapok bérmaapámtól. Fekete, piros,
zöld, kék. Ez is oda a meneküléskor. Igaz, a forgat6gombja már hiányzott.

1944. május 18.Ahíres szembeszéd. Nincs már tanítás, diákmise sem. Április elején - a
légiriadók miatt - mindennek vége. .Ellögom" a misét. Anyám kér 11 óra tájban, hogy
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menjek vele. Nem tudjuk: itt a püspök Csak elvegyülünk a "szagos mise" tömegében. Az
utcán már nincsenek sárga csillagok A tég1agyári gettóban a 12-18 ezer megbélyeg
zett. A deportálásig még éppen egy hét. Felmagaslik a szeszéken. Nem keményen zeng a
hangja, inkábbhalkan határozott. Konok szelídséggel fogalmazott legyúrhetetlen meggyő
ződés. A küldetés teljesítésének magabiztos mártírderűje. Lényegében fedd, látszólag
dicsér. Örül, hogyhívei elítélik a zsídöüldözést, és nem vesznek benne részt. Jól tudja, csak
félig igaz. Mindenki lehajtja a fejét. Ki a feddés szégyenében, ki a dicséret büszkeségében.

Köteleznek valamire az emlékek? Valószínűleg semmire. Mégis adósságot érzek,
Néhány más mellett Vele szemben is. Az egyik legsúlyosabb példa, akitől kaptam valamit.
Ezért e tétova törlesztés.

Színhelyek

" 1949-ben Márton Áron bérmaútját Gyimesközéplokon fejezte be. Onnan
indult volna a csíksomlyói búcsúba, de azállam elahartafogatni. Amikor
ezt megballottáka gyimesi csángók, előhoztak egyfehér lovat, sapüspököt
arrafelültették. A legények megfogták egymás kezét ésa ló körülhoszorűt
alkottak.lgen ám, de tíz ernlJerkoszoriiállta apüspökötkörül, s így aztán a
közelébe sem lehetett menni. Senki nem gondolbatott arra, bogy a
püspöknek akármit is ártson. "

(Domokos Pál Péter)

Félek a pátosztöl, mégis leírom. Mesék, legendák, balladák övezte táj. Innen jön, itt is
marad. Körülveszi élete három korszakát. Érdemes felvillantani - legalább néhány
ponton. Csíkszentdomokos-Csíksomlyó; Kolozsvár; Gyulafehérvár. Az erdélyi népi
katolicizmus három szeritföldje. Csík, megőrző megye; a XVI. században utolsó bástya.
Kolozsvár, nosztalgiák városa; a magyar polgár eleven müzeuma, Gyulafehérvár, fejedel
mek székhelye; az egykori "tündérkert" hanyatló jelképe.

Csíkszentdomokos körül csupa ballada. A csíki székelység előtörténetéből. Főként a
Feneketlen töé és a Pásztorbükké, Bűnhődő harangozó, meggyilkolt fejedelem. A táj is,
mint komor díszlet. Gyergyótól választ el a füstölgő homlokú Fekete Rez. Napsütésben
látszik a Tarkő és Nagy-Hagymás. Az égre mutat - felemelt sziklaujjként - az Egyeskő.

Tekintetük előtt a két tragédia. A harangozó ellopta a harangütöt. Süllyedjek el, ha tudom,
hol van - így esküdött. Elsüllyedt. Helyén a Feneketlen tó. Szeles éjszakákon ma is hallani
a bűnhődő bűnös keserves panaszát. APásztorbükk csúcsa alatt, nyírfa tövében a hely, ahol
megölték Báthori Andrást, a bíboros-fejedelmet. 1599. Erdélyi történet. Bűn és bosszú.
Idegennel szövetkeznek - saját vérük ellen - a székelyek. Thdják a kunyhó és forrás
helyét - hol utoljára pihent és ivott a bujdosó. Sírkeresztjén a feliratot - primitíven szép
balladacsíra - Orbán Balázs még ismeri:

"Báthori cardinál. Erdélyfejedelme
Éltét itt végezte, végső veszedelme
1Ulajdoníttatik Nagy Kristály Andrásnak
Mikor egy híja volt az ezerhatszáznak,
S azután tizenhét és kétszáz esztendókkel
Tétetett e kereszt, bogy lenne örök jel.
Iette e keresztet Puskás Tamáspapunk
Mikor ezernyolcszáz tizenhatot írtunk. "
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A tett emlékét regék őrzik.A fejszével levágott fejet glória övezi, Hét évig vérzik a föld, és
nem ad termést. Csak az első, egyszeru kereszt fogan meg. Belőle lesz a ma is élő nyírfa. A
gyilkos családja örökre megjelöltetett. Aférfiak jobb karja azóta is hosszabb a balnál. És így
- sokáig - tovább.

Csíksomlyó körül csupa hagyomány. Az erdélyi katolicizmus hőskorából. 1556 óta
minden pünkösdkor búcsú. LegyőztékJános Zsigmondot - a katolikus hit védelmében.
Húsz-harmincezer ember is összejön. '49-ben, Márton Áron búcsúján százezer. Énekelve
vonulnak a gótikus Salvator kápolnához. A búcsútemplomban sír, beszél, csodát tesz az
aranyozott-bizánci Mária. Hitek betonrétegeiben őrzött késő középkori áhítat. A népi
katolicizmus tegnap még ép bázisa. Meg a XVII. századi gímnazíum és Kájoni János
egykorú nyomdája. A népies-barokk írodalom egyik központja. A híres misztériumokkal a
XVIII. századból. Nagypénteken és pünkösdkor játszanak minden esztendőben.Fennma
radnak a szövegek, Krisztus szenvedéstörténetével, bibliai betoldásokkal, komikus
elemekkel, ördög felsülésével. Populáris-vallásos ünnep a magyarság és katolicizmus
keleti szélén - székelyeknek, csángóknak

Kolozsvár körül csupa művészet.Meg történelem - az erdélyi magyar polgár teremtő
erejéből. Gótíkától barokkíg terjedő íven. Tevékenysége három színhelye: Szent Mihály
templom; piarista-egyetemi templom; Báthori-Apor Szent József szeminárium.

Az elsőben - gyermekkorom, keresztelésem-bérmálásom "katedrálisa"! - plébános,
itt szentelik püspökke, Szószékén mondja a példázattá emelkedett szentbeszédet. A késő

gótika remeke. Ötszáz évig épül mai állapotáíg. Heufnagel híres metszetén - 1618-ból 
a városképet uralja. Karcsú nyeregfedelével, elpusztult északnyugati tornyával. Ma is uralja
minden fotográfián. Megmaradt nyeregfedelével, múlt századi neogöt tornyával. Históriai
keresztmetszet. Itt mond le - 1551-ben - Izabella. Itt fogadja - öt év múlva - a rendek
hódolatát. Benne ravatalozzák a halott Bocskai Istvánt; benne választják fejedelemmé
Bethlen Gábort.

A másodikban - kamaszgyónásaim, áhítatom-dacom temploma! - egyetemi lelkész, a
katolikus megújuIás vezetője. Szöszékén lesz neves igehirdető. Erdély legszebb barokk
emléke. Jezsuiták építik, piaristák csiszolják. A szószék rnögött jezsuita szentek. Az oltár
előtt súlyos-sötétbarna stallumok. Az oldalfalak előtt tölgyfába remekelt barokk gyónta-
tószékek. .

A harmadikban - kisdiákkorom és a kolozsvári népnyelv "Szent Jóskája"! - katolikus
diákok nevelője. A szolid, provinciális barokk egyik legszebb kompozíciója. Udvarán az
alapító, Báthori István szobra.

Gyulafehérvár körül csupa történelem. Meg művészet - az erdélyi fejedelemség
hajdani hőskorából. Romaníkától barokkíg terjedő íven. Szent István óta püspökség.
Környezetének két sarkpontja: fejedelmek lakóháza; székesegyház. Csak kevéssé a püspöki
palota. Fényes múlt árnyékában szerény jelen. Persze históriai levegővel. Udvarán római
emlékek.

A fejedelmek lakóházában a "tündérkert" minden tradíciója. Izabella alakítja át az
egykori püspöki palotát. Bethlen Gábor építi igazi uralkodói székhellyé.. Vírágzik a
Rákócziak alatt. Két fontos leírás. KeményZsigmond Rajongókja. EvlijaCselebi útírajza. Az
első 1638-at idézi. A második 1661-et. Regényes emlékezés a virágzó tündérkertre.
Pontos tudósítás a hervadó tündérkertből. Az elsőben csúcsponton az ország, vele
összhangban a fejedelmi pompa. A másodikban hanyatlik az orsZág, fájdalmas kontraszt a
fejedelmi pompa.

Kemény Zsigmond a harmadik és második udvart, meg a dísztermeket álmodja vissza. A
harmadik udvarban áruraktárak; Kelet és Nyugat minden fényűzési eszközével; és
aranyművesekkel, mint a Rialtón. A második díszudvar, több gonddal a szépre, mint a
célszerúre. A dísztermekben festmények történeti, allegórikus, hitregei alakokkal.
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Perzsaszőnyegek, bársony- és atlaszhuzatú bútorok. Meg dívánok, bolthajtások, selyem
függönyök. Velencei tükrök és csillárok, márványkandallók, az asztalokon arany- és
ezüstnemű

Evlija Cselebi a palota összképét rögzíti. Ó is beszél festményekről, gránit- és
márványdíszekről. Súlyos kristályok fényéről,meranói tükrök pompájáról, bronz ablakke
retek méltóságáról. Meg mozaikpadlók távoli történelmet idéző bűvöletéről.Az udvaro
kon szökőkutakég felé emelkedő vízsugararől. A ragyogás túléli a történelmet. A palota
még ép, az ország már nem. Elragadtatott az éles szemű utazó. Sokat látott, mégis
megfogalmazza: a fejedelmi rezidencia fényéhez csak a cseh királyok székhelye fogható.

A püspöki székesegyházban Erdély egész történelme. Ahogy ma áll, inkább pusztul, hét
évszázad alkotása. Román alapon kezdik el, gótikus stílusban fejezik be. Lászai jános
kápolnája reneszánsz, a sekrestye kései berendezése barokk. Benne nyugszik Hunyadi
jános és László, Izabella, jános Zsigmond. Benne nyugodott Martinuzzi, Bethlen Gábor, I.
Rákóczi György. Az előbbiek sírjait megőrizték, az utóbbiakét kirabolták. És benne
nyugosznak a katolikus püspökök. '80 óta Márton Áron is.

Három színhely - tökéletes egység. Beágyazódik az erdélyi magyar história mélyréte
geibe. Katolikus paraszti spiritualizmusba, klasszikus polgári kézmüvességbe, kálvinista
fejedelmi műveltségeszménybe, Ha hozzávesszük az egész székelységet, a református
unitáriust is, benne a teljes erdélyi magyarság. Thdott németül, megtanult románul.
Képviselte a szülöföldet, múltját, jelenér - minden színámyalatában. Ebből nőttek a
gondolatok.

Gondolatok

"Örök végzésnek látszik, bogy az isteni gondolatok földi valósitása
nemzeti kötelesség legyen, az egyetemes kultúra dómja nemzetek által,
külön sZÍneikkel meggazdagítva épüljön... Nekünk a falusi bírótól az
országgyűlésiképviselőig, a bábaasszonytól az ortosprofesszorig, a folto
zó vargától a nagygyárosig, a falusi tanítótól a püspökig mindenposzton
a legkiválóbb és felelősségüknek tudatában lévő emberekre van szük
ségünk."

(Márton Áron)

Szö esett hivatásáról. Becket Tamásként találkozott a küldetéssel. Mi is ez? Elválaszthatat
lan Erdély '18 utáni történelmétől.

A tények ismertek. Megengedhető a rövidség. Megrendülnek a magyar kultúra
Iétalapjai. A korai földreform kisajátítja az egyházi földeket. Kihúzza a talajt a felekezeti,
magyar nyelvű oktatás alól. Mátpedig állami magyar oktatás alig. A megmaradt egyházi
iskolákat is magánoktatássá degradálják. Nem adhatnak érettségit. Amagyar gyerekek nagy
része már román iskolában. A "kultúrzóna", a legmagyarabb vidékeken, a Székelyföldön és
az anyaország határán drasztikusan románosít, Másfélszeres fizetéssel jönnek a magyarul
nem tudó, román tanítók. Gyengít a konkordátum is - Vatikán és Bukarest között,
Létrehozzák a bukaresti katolikus (román) érsekséget. Alárendelik az erdélyi (magyar)
püspököket. Ésveszélybe kerül a középkori eredetűváradi püspökség. Görög katolikusok
nak adják a kolozsvári minorita templomot; megosztják a piarista templom használatát.

A magyarság - persze - nem teljesen védtelen. Létezik és politizál a Magyar Párt. A
parlamentben sorban szóvá teszi a "gravámeneket". Méghozzá nem kis bátorsággal. Ám
hovatovább érződikvalami feszültség. A hagyományos magyar kultúrát védi, tradicionális
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alapon, megváltozott viszonyok között, Nem az új magyar kultúrát építi, tradicionális
megújított alapon, megváltozott viszonyok között, Vagyis őriz, de nem alkalmazkodik.
Nem teremt, de alkalmazkodik. E feszültségból fakad Márton Áron hivatása. Feloldása a
küldetés, amivel találkozik. Alkalmazkodás megváltozott viszonyok között. Nemcsak a
magyar kultúra védelme-őrzése,hanem építése-teremtése is. Nemcsak tradicionális, de
tradicionális-megújított alapon. Mögötte a második nemzedék. Nem férfikorában vagy
idősen érte az impériumváltozás, ám gyerekként vagyfiatalon. Belenőtt az új rendbe, és
megpróbálta formálni. Megmozdulása a Vásárhelyi ThIálkozó, lapja az Erdélyi Iskola.
Programja aktív magyar művelődés, Régi magyar értékek megtartása mellett új magyar
értékek alkotása. Lelki,szellemi, erkölcsi erőkösszegyűjtéseés mozdítása. Vallási-nemzeti
pasztoráció - ahogy a nemzedék egyik legjobbja, Venczel József fogalmazza. E
pasztoráció élén az egyetemi lelkész, kolozsvári. plébános, gyulafehérvári püspök.
Fiatalon; innen vagyalig túl a negyvenen. Persze lenne idősen is. De érződik a tragikus
cezúra. '45-ig aktív magyar művelődés,vallási-nemzeti pasztoráció lehetséges, de nehéz.
'49-ig lehetséges, de életveszélyes. '49 után lehetetlen. Marad a heroikus védekezés, egyre
szűkülő szellemi frontvonalon. Aprogram és elszánás megvan, de elsodorja a történelem.
Nem a történelem spontán logikája, ám a történelemcsinálók mesterséges állogikája.

A vallási-nemzeti pasztoráció törvényei világosan fogalmazottak. Szentbeszédekben,
kör1evelekben, tanulmányokban. Erkölcsi-szellemi megújulás; az -emberi méltóság
trónfoglalása; kisebbségi-nemzeti program; a demokrácia etikája; Krisztus történelmi
példázata. Egyszeru tételek egyértelmű kifejtésben. Alapjuk erős, mert ősi. Mondjuk,
az Ószövetség kőtáblái. Jelentésük fontos, mert időszerű. Mondjuk, a kisebbség léttel
tételei.

Erkölcsi-szellemi megújulás - persze hitbéli alapon. Megrendültek a morál oszlopai;
két gyilkos háború a bizonyíték. A XIX. század elméletei csődbe jutottak. Vissza a
lerakódások alá, kikezdhetetlen axiómákhoz. Igazhoz, azaz tudományhoz; jóhoz, azaz
erkölcshöz; széphez, azaz művészethez; istenihez, azaz valláshoz. Ezektől tért az ember el.
Mert hajlamos a rosszra. liberális illúzió, hogy rossz hajlam nélkül született. Tévtan;
tagadja az eredeti bűn tételét. Visszaköveteli a kereszténység nagy drámáját. Kollektív üdv
és kollektív bún tényét. Egyéni győzelem és egyéni visszanyerés lehetőségét. Hogy az
egyed visszaszerezheti-megtalá1hatja, amit a köz elveszített. Az üdvösség Iehetösegét, utat
Istenhez. Saját választás és saját élet alapján. E választás és élet, a hozzá való felkészítés a
katolikus pedagógia értelme. Nem evilágból-immanenciából, de túlviIágból-transzcen
denciából nyeri jelentését és érveit. Embemevelés a jót választó üdvösségre. Ennyi e
pedagógia alapigéje. Csak ösztön és értelem egységére építhet. A kultúra és értelem
nélküli ösztön rombol. A háborúk tanulsága. Igéiben három tendencia is összefut. A két
háború közöttí bölcseleti kultúrakritika néhány következtetése. Az ember külső erejéről,

belső gyengeségéről.A világ feletti hatalom viszonylagos elnyeréséről, az önmaga fölötti
hatalom teljes elvesztéséről. Kiábrándulás a pozitív tudomány bűvöletéből, a lélekbeli
megújulás tudatos igénye. Valódi katolikus reneszánsz, Pázmány Péter indulata nélkül;
Kempis Tamás bensőséges áhítatával; Blaise Pascal intellektuális istenmisztériumával. Az
írástudók felelőssége transzcendens-vallásos értelmezése. Az entellektüel népért vállalt
feladatrendszere. Racionálisan, de nem Benda racionalizmusával. Inkább újfajta hitesz
mény spiritualizmusával. A gondolatmenetben spontán hit és tudatos elemzés ötvözete.
Ahogy Rahner beszél a teológia első lépcsőjéről. A természetes hit primér elméleti
általánosításáról.

Erre épül az emberi méltóság trónfoglalása. Egész gondolat- és hitvilága középpont
jában. Az ember Isten képmása. Nem annak, de arra született. Lehetőségevan, hogy azzá
váljon. Ismét e pedagógia alapigéje. Ám nem csupán pedagógia, politika is. Inkább
antipolitika. A valóságos, inhumán politikával szemben remélt, humán politika következ-
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tetése: aki az embert, Isten képmását megalázza, a példát, Istent is meggyalázza. Az
emberről van SZÓ, az egyedről, az egységes emberfaj reprezent41nsáról. Ez pedig
"égbekiált6 bún" - a katekizmus szerint. Egyszerűségében megdönthetetlen tétel.
Antropológia és humanizmus, antropológW'a épült humanizmus tennészetes-keresztény
alapon.

Mindebból következik a kisebbségi-nemzeti program. Szükséges. Mert az erdélyi
magyarsagot elütötte a történelem, de a földön is maradt. Az egyed mint istenképmás
méltóápltúl a közösSég mint iStenkéPJnaSOk SZövetsége méltósága. Kündulópont a
nemzetiségi-anyanyelvi iskola fenntardsa; sőt, kiszélesítése. Népnevelés - ahogyakkor
nevezik. Templom és iskola eredendőegységtben. Benne kulcsfigura az értelmiségi. Pap,
tanár, tanít6, orvos, ügyvtd. persze elit-értelmiségi. Erkölcsi értelemben, amit vállalás
fémjelez. Van tudatos elméleti alap is. Thnítás a nemzet lényegéről. Az eredendő

összetartoZás SZármaZáS és nyelv. Ám csak kezdetnek elég. A valódi összetartó erő a
kultúra, ami ebből kinő. Kultúra - persze keresztény bázison. A kultúra nemzetekben
fejlődik,nemzetek alakít~De a nemzet is kultúrákban fejlődik,kultúrák alakít ják.Vagyis
a nemzet kialakítja elídegeníthetetlenül saját kultúráját; elidegeníthetetlenül saját kultü
rája megtartja nemzetét. Kultúrában és kultúra által lehet megvédeni egy népcsoportot, az
anyaországról leszakított erdélyi magyarságot. Az elméleti alapoZásnak és ráépülő

gyakorlati cselekvésnek, vallási-nemzeti pasztorációnak a két háboní között vannak
esélyei. A nWodikhaboní UWlnincsenek. Letartóztatása - '49 - előtti megnyilatkoZásai
értéket őrzők, nem mozgalmat szervezők. Lehetetlen a cselekvő program; visszalép a
"gravámenekhez". Van éppen elég, életbe Wg6bbak, mint valaha. Néhány igazság. A nép
sohasem gyűlölködik,csaka népek vezetése. Ha nem szítják, abbamarad a gyűlölet. A kis
népek jogapontosan annyi, mint a nagyoké. A haboní pusztított az emberi magatartásban
is. De nem lehet egy népet - a magyarsjgot - kollektív bűnbakká tenni. Nem minden
búnt magyarok követtek el; nem a magyar nép az antiszemitizmus teremtője. És így
toWbb. Egészen a klt iltalmositó következtetésig. A háborús bűnösöket nem a
kisemberek között kell keresni. A népek nacionalista indulatát v.Utsa fel a nemzetek
szervezett közössége. .

A dem<>Iaidaettijaúj penzum. A haboní ulmi helyzet teszi kötdezővé.ElkerüIhetet·
len a vEgiggoodoIá Ö5SZef08g a nemzeti-kisebbségi VédekeZéSSeI is. Alap az emberi
méltóág, az isteoképml1s lehetősége. Joga a szabad WlaSZW és akaratnyilvánítás.
ÖllkonDl1nyzat, nyOt szóJas, fOggetlen cselekvfs. csak ebben és ezáltal teljesedhet az
emberség. Kotlllányzas nem a nép nevében, de a nép által. szilard erkölcsi alap kell hozzá
Né1kOleellentétébe fordul. Az önkornW1yzat dilettantizmusba; a nyílt szólás demag6gi
ába; a fOgetlen csdekvés terrorba. A hatalom - a v.UaszUsok laDban - éppen ezt tette.
Az erkölcsi alapokat ingatta meg. Felrémlik a veszedelem: állapot, amelyben gondolkodni
is csak parancs szerint lehet. Mindez az ismert tragikus folyamatok kezdetén. Akár
jóslatként is értelmezhető. Megfogalmaz6dik egy fontos megkülönböztetés. Egykori,
háborúk közötn, bölcseleti oIvasmanyok is ihlethetik, mégis inkább a negyvenes
évekvégi pszeudonépmozgalmak iskolája. Nép és tömeg nem azonos. Az elsőnek szerves
kultúr.1ja van, a Jru1sodiknak tagolatlan indulata. Az előbbi szuverén közösséget alkot, az
utóbbi idnyított csődOIetet.A nép együtt él, a tömeg összeverődött.A demokrácia a
népből nő ki, a terror a tömeggel manipulál. A felvonulás nem a döntés fóruma. Nemzeti
sorsok demonstrációkon nem formálhatók. Végig a kisebbség népi-nemzeti megmarada
sárói van sz6. RaadáSUI sajátos helyzetben. Szekularizált világban, hol a népközösség a
legfontosabb. A hitbéli, érzelmi-erkölcsi gyökerek túlélése. A jelen a tét, de a múlt a példa.
Csík egykori épen maradása. A XVI. század. Néhány ferences barát menti meg az ősi

katolicizmust.
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Erről szól Krisztus történelmi példázata. A túlélt gyökerekbőlvaló kivirágzásról. Hogy
lehetséges a megőrzött népi katolicizmus szerves továbbépítése. Csak le kell ásni,
évtizedek (évsZázadok?) hordalékai alá, a kultúra épen maradt mélyrétegeihez. Itt
lehetnek az emberség antropológiai aranytartaIékai. Önmagában nem esély. De minden
esélyhez nélkülözhetetlen. Egyetlen alapkérdés: a szerves folyamatok megszakadása, a
finomszerkezet pusztulása mennyire mélyrétegekig hatoló, és mennyire Végzetes?

(Folytatását következőszámunkban közöljük)

TATÁR SÁNDOR

Neki

azt hiszem, hogy az egész életemmel tartozom 
Le lehet TÓni az ilyesmit versben?
Mi gyógyír lehetne, a fájdalom,
az sem jön el, csak néha-néha rebben
a pillám, idegesen. mert érzem, mi hiányzik;
el kéne hinnem most a hihetetlent:
bogy az a ráncos arc, mely évekig enyém volt,
valami kétes transzcendensbe lebbent
Ama tenyémek melege,
amely kéz ajtót nyit: ba jöttem,
mit csinálhat a fekete,
a semmi mennybez nem hasonló földben?!

Tebenned is az tolt a különös,
hogy értem nagyot, semmit nem csináltál,
csak léteztél s így létezhettem én is
... Hiányod hideg szélként újra s újra átjár.

És tudom, hogy ez már mindétig így lesz
Mutatkozik a sors is elviselhetőnek

- s én érzem, hogy a szégyennel az árnyak
szívemben nőnek, egyre nőnek.
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