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IN HONOREM CZINE MIHÁLY

A Görömbei András és Kenyeres Zoltán szer
kesztésében megjelent művészi kiállítású kö
tet eredetileg születésnapi köszöntő kív ánt

. volna lenni: a hetvenesztendós Czine Mihály
megünneplésére. A szomorú valóság tette az
emlékezés könyv évé. az ünnepelni kívánt ki
váló tudós, ifjú tanárnemzedékek nevelője, a

. határok fölött átívelő magyar irodalmi szoli
daritás népszerűszervezőegyénisége néhány
hónappal a nevezetes születésnap előtt eltá
vozott az élők sorából. Hosszú betegség volt
akkor már mögötte, a testi megpróbáltatások
között is mindig tartani tudta magát, a koc
kázatokkal sem igen törődve vállalta az örö
kös .Jeg átí öt", így 1997-ben éppenhogy fel
épülve egy súlyos agyvérzésből zarándokolt
el Farkaslakára, hogy jelen legyen Tamási
Áron születésének századik évfordulóján.

Czine Mihály a pihenőt nem ismerő szolgá
latban találta meg életének értelmét. Szolgálta a
magyar irodalmat, amelynek, mint Móricz Zsig
mondról az ötvenes évek végén írott és azóta
sem fölülmúlt monográfiája vagy a népi írókról
és az erdélyi magyar irodalomról szóló tanul 
mányai tanúsítják, értő krónikása volt, és szol
gálta a világ minden részén élő magyarság kul
turális és lelki egységének ügyét, ezt mutaqa az
örökös .Jegatíö", amelynek során a Kárpát-me
dence legkisebb magyar közösségeit ugyanúgy
felkereste, mint az észak-amerikai magyarság
településeit. Ennek a küldetésnek a jegyében
vállalt szerepet a magyar református egyház ve
zetésében is, éveken át világi főgondnokként,

következetesen munkálkodva a keresztény egy
házak testvéri közösségének és a keresztény ér
telmiség összefogásának a kialakításán.

Az In honorem Czine Mihálycímű reprezen
tatív kötet, amelyet a tudós tanár és a min
denkit megnyerő ember barátai hoztak létre,
hitelesen mutatja be azokat az eszményeket,
amelyek Czine Mihály munkáját vezérelték.
A kötetet Sütő András vallomásos hangú sz ü
letésnapi köszöntőjevezeti be, csak a köszön
tőhöz fűzött utóirat árulja el, hogy az írásnak
végül is búcsúztatóvá kellett lennie. Ezt kö
vetve Görömbei András, Borbándi Gyula, Ve
kerdi László és másokvilágílják meg Czine Mi
hály pályáját és gondolkodását, majd az em1ék-
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könyvek hagyománya szerint tanulmányok ol
vashatók azokról az irodalmi témákról, amelyek
közel álltak az elbúcsúztatotthoz, így Móricz
Zsigmondról, a kisebbségi magyar irodalmakról
és a népi hagyományokat őrző 1945utáni magyar
irodalomról. A tanulmányokat czine Mihály ba
rátai és tanítványai írták, a többi között Bodnár
György, Tamás Attila, Koczkás Sándor, Rónay
László, Kenyeres Zoltán, Bertha Zoltán, Csőrös

Miklós és a felvidéki Turczel Lajos. A baráti és
tanítványi összefogás, úgy hiszem. méltó módon
fogja fenntartani feledhetetlen társunk emlékeze
tét (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen)

POMocATS BÉLA

BALOGH MARGIT:
A KALOT ÉS A KATOLIKUS
TÁRSADALOMPOLmKA 1935-1946

"Azért fontos ez a mozgalom, mert méreteí, el
terjedtsége és tartós léte azt bizonyílják, hogy
valódi társadalmi erők tényleges működésének
eredménye volt, amely - annak ellenére, vagy
éppen azért, mert alig négy évtizeddel ezelőtt

létezett - alig ismert történettudományunk és
szélesebb közvéleményünk előtt, s történeti tu
datunk tipikus fehér foltját jelenti."

Az MTA Történettudományi lntézete által
kiadott sorozat legújabb kötetében Balogh
Margit valóban kellő történészi megalapo
zottsággal, komoly rendszerező munkával
tárja fel nemzeti történelmünk eme "tipikus
fehér foltj át". E történeti munka a Katolikus
Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Tes
tületének (KALOT), előd-, és rokonrnozgal
mainak részletes bemutatása; a küzdelmes el
indulás, az egyre nehezebben befolyásolható
történelmi körülmények között történő fenn
maradás, e körülmények befolyásolhatatlan
ná válását követő kényszerű megszűnés és a
rendszerváltás utáni újjászerveződés törté
nete. De nem csupán múltunk egy szeletének
"rehabilitálásáról" van szó, Egészében és
részleteiben egyaránt pozitív mozgalom raj
zolódik ki előttünk, amely egyházi indíttatá
sú szociális és nevelő tevékenységét képes
volt országos m éretűv é fejleszteni, és a ked
vezőtlen feltételek ellenére nagy tetterővel,

lelkesedéssel és - ennek nyomán - komoly
sikerekkel végezni. A történelem által kény-



szerített, a keresztény humanizmus értékei
nek brutális megtagadását jelentő, nemzeti
függetlenségünk elveszítését eredményező

ideológiákkal szemben megőrizte erkölcsi
tartását, szilárd nemzeti alapállását, melyek
nek többször kézzelfogható tanújelét adta. A
KALOT keresztényi alapon álló szociális tö
rekvéseivel főként a lakosság többségét kite
vő agrár rétegekre gyakorolt vitathatatlan be
folyást. Radikális földreform-tervezeteível.
követeléseivel igyekezett alapot teremteni a
valláserkölcsi nevelés hatékonyságának, hi
szen "a megvalósított szociális reformok lesz
nek a lelki hódításaink legerősebb fegyverei
és nem a prédikáció". (Főként a földkérdés
ben foglalt eltérő álláspontia miatt a hivatalos
magyar katolikus egyházzal is megromlott a
viszonya.)

A KALOT története ugyanúgy végződött,

ahogyan Magyarországé. A nácizmus felszá
molásába országunk is csaknem belepusztult, a
szabad újrakezdés éledező reményét a Szovjet
unió törekvései hosszú időre szertefoszlatták. A
kommunista ideológia nem tűrt meg keresz
tényi alapon szerveződő, az ifjúságra (is) ko
moly befolyást gyakorló - számára tehát kon
kurrenáát jelentő- szervezetet, így a KALOT
nak, számos más értékteremtő társadalmi szer
vezettel együtt el kellett buknia.

A rendszerváltást követő újjászerveződés

eseményei "önmagukban is jelzik, hogy a ka
tolikus egyház kereste, keresi közelmúlijának
ma is vállalható hagyományait. Ugyanakkor
az is feltűnő, hogy mennyire erősek a szálak,
amelyek élő embereket kötnek össze e hajda
ni mozgalommal." Nemzeti függetlenségün
ket már nem fenyegeti veszély.

De az egyén számára talán nehezebb eliga
zodni a mai világban, melyben a kétezer évig
abszolútnak tekintett értékek sok tekintetben
relativizálódtak - relativizálódnak. Az ilyen
értékes és gazdag hagyományokkal rendelke
ző mozgalom képes lehet megfelelő "eligazí
tást" nyűjtaní. (MTA, 1998)

SALLAIGERGELY

SZÉLMELANKÓLIA
Drago Jancar: Kaján vágyak

A Mariborban született és Ljubljanában élő

Drago Jancar regénye, a Kaján vágyak majd
nem remekmű.Lefordították még német, len
gyel, cseh, valamint angol nyelvre. A Kaján

474

vágyak esszé-regény, 34 fejezet, alpontokkal,
felosztása tudományos értekezésre hasonlít.
Miért remekmű?Mert jól megszerkesztett, fi
noman végigvezetett, témája jól eltalált, sehol
sem patetikus, szerkezetének köszönve meg
fojtja a főhős dekadenciáját is. Igen távol áll
(a kelet-európai) Kundera megszokott stílusa
tól, mely jóideje uralja már a pályát, itt a fő

hősön nem nevetünk, a főhős nevet, nincs szó
a regényben igazán szerencsétlen dolgokról.
Másfelől még kicsit távol áll, de mégis közelít
a nyugati esszé-regényekhez, felhasználja an
nak szerkezetét, de (szlovén) a táptalaja és
bővebb termést hozó. Míg Badrillard például
egy nyugati kultúrábóllátogat el Amerikába,
hogy ott átvegye az egész ország (szabad)
szellemét, magába szívja és ezt mintegy pré
dikáciőba foglalva megossza az olvasóval,
aki az egészből nehezen fog föl bármit is,
mert a könyv rosszra sikeredett, addig Gre
gor Gradnik, a főhős Szlovéniából (később

egyik legfontosabb emlékéből. a katonaság
ból, melyhez személyes fegyver, politika és
állásfoglalásmentesen közelít, az is kiderül,
inkább a volt Jugoszláviából) jött. Már a re
gény elején megjelenik a kihagyhatatlan ere
det és annak értelmezése: "A szoba ára magas
volt, de mister G-r-a...? j-...d-n-i-n-k. Gradnik. /.
Grand...Nick? / Gregor Gradnik./ - Azt mondta,
Pennsylvánia? / - Szlooénia." A későbbiekben

Pennszlovénia lesz belőle.

A történet szerint Gregor írókurzusra érke
zik Amerikába, először New Orleansba, majd
Yorkba, a végén pedig visszatér Szlovéniába,
közben látogatja a kurzust, csábítani próbál,
elcsábítják, találkozik honfitársaival, de Dra
go Jancar megkímél minket a találkozás túlá
radó örömétől. Fred Baumann professzor,
Drago tanára a melankóliával foglalkozik,
középkori iratokat tanulmányoz, könyvet ír:
Otthon Ana várja, itt pedig Irene lesz a társa.
A történet egyszerű, s miután elolvastuk, az
egész összeáll, nem maradnak hézagok. Ma
ga Gregor gyakran átveszi a narrátor szere
pét, nehéz követni, mikor ki beszél, Drago
Jancar jól összedolgozta a síkokat. Talán csak
következtethetünk, hogy a narrátor igyekszik
egy kicsit tárgyilagosabb maradni, majd ebbe
folyik bele Gregor, veszi át a szöt, majd innen
eljutunk egy-egy idézetbe.

A regény szorosan kordában tartott szö
veg. Gyakran Derrida-féle írástechnikát és
gondolkodásmódot használ, (link to: Ki az


