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TÖRTÉNELMI LECKÉK
Némi csodálkozással vehetjük tudomásul, há-
nyan és hányféleképp írták meg hazánk törté-
nelmét. Jó néhány feledésbe merült, van azonban
maradandó, például a több kiadást is megért
Hómann–Szekfű — csak így nevezik —, amely-
nek némelyik fejezete írónak is becsületére vál-
nék. Hasonló erény jellemzi Nemeskürty István
Magyar századok című összefoglalását, amely azt
is bizonyítja, hogy egyetlen hozzáértő is át tudja
tekinteni Magyarország történetét. (Második ki-
adásban jelent meg a Szent István Társulat és a
Szabad Tér kiadó gondozásában.) Nemes kon-
zervativizmus hatja át, ebben is a Hó mann–Szek -
fű lehetett a mintája.  (Nemeskür ty István egyéb-
ként fantasztikus teljesítményt vitt végbe: megírta
ezen felül a magyar irodalom és a film történetét
is.) Abban is, hogy voltaképp művelődéstörté-
netet írt, amely alkalmas a nagy összefüggések
bemutatására.

A történelem folyamatának eseményrajzában
fontos a csomópontok kijelölése. Nemeskür ty
István hét fejezetre osztotta művét. Az elsőben
(István király magyar állama) 1001-től 1540-ig kö-
veti nyomon az eseményeket, az Árpád-ház ural-
kodóitól a mohácsi csatavesztés súlyos következ-
ményeiig. Ezt követően (Gazdátlan ország) 1825-ig:
az öntudatra ébredés és a nemzetteremtés remé-
nye áll elemzése középpontjában, majd azt a fo-
lyamatot tárja elénk, ahogy új és új kísérletek tör-
téntek a független magyar állam megteremtésére
(Egy független magyar állam felé), ez azonban „egy
birodalom függőségében” valósult meg. Követ-
kezik A trianoni Magyarország eseményrajza 1948-
ig, majd a Magyar Népköztársaság eseménytör-
ténete a rendszerváltásig (Így kezdődik a jövendő?),
Meglehetősen lehangoló összegzésként Vörös -
mar tyt idézi: „S mert élvén, nyugtot nem lele,
maga ásva magának / A lenyug tató sírt, s belefe-
küdt, megvárni halálát” (A két szomszédvár).

Az egyes fejezetekben, mintegy mottóként, a
nagy romantikus költőktől vett idézetek szere-
pelnek címekként, s ez is azt bizonyítja, hogy a
szerző a túlélésért vívott folyamatos küzdésnek
látja történelmünket, amely mindig akkor zuhan
mélypontjaira, amikor méltatlanok lettünk Isten
kegyelmére. Az erkölcsi nézőpont uralkodó a
mű ben, s ez mindenképp vonzó újdonsága, al-
kalmassá teszi a középiskolai diákok tudásának,
érzésvilágának elmélyítésére.

A történelmi fordulatok apró jeleit érzéke-
nyen követi nyomon a történetíró. Megmutatja a

fényben az árnyakat, amelyek később uralko-
dóvá válnak, s fordítva ugyancsak (erre — sajnos
— kevesebb a lehetősége). Ami nagyon idő sze-
rűvé teszi: a hazaszeretet érzésének hangsúlyo-
zása. Napjainkban ez az érzület devalválódott,
szólammá szegényedett. Nemeskürty azonban
következetesen érzékelteti, hogy „csak akkor
születtek nagy dolgok, / ha voltak bátrak, akik
mer tek”, s e merészséget, nagyobbat és szebbet
akarást a haza iránt érzett szeretet, s nem az
egyéni érdekek vezérelték.

A szerző tisztában van azzal, hogy a jelen tör-
ténelmének megírásához kellő távlat szükséges.
Vannak azonban olyan jelenségek, amelyek min-
denképp segítik a majdani történetírót. Ilyeneket
tár fel Kahler Frigyes A nagy tűzvörös sárkány tor-
kában című gyűjteményében (Kairosz), amelyben
a ferences szerzetesek ellen foganasított koncep-
ciós eljárásokat tekinti át 1945 és 1956 között.

Serdülő életem, pontosabban eszmélkedő ko -
rom első éveit a budai ferenceseknél tölthettem, s
kiváló szerzetesek segítettek világnézetem meg-
 szilárdításában. Védettségben élhettem közöttük
is, szüleim jóvoltából is. Értetlenül, csodálkozva
vettem tudomásul, hogy némelyik ferences atya
egyszer csak eltűnt, s hiába érdeklődtem hollété-
ről. Példaképpen említhetem Szabó Szerént, aki
talán a legnagyobb hatású ifjúság-nevelő volt
(gondolom, ez volt a veszte). Mellette lehettem,
amikor az Áldás utcai iskola tornatermét becse-
repezte, s alkalmassá tette szentmisék mondá-
sára, megszervezte a cserkészeket és a kiscserké-
szeket (farkaskölyköket), aztán eltűnt, s vele
együtt szétesett, amit épített. (Később megtud-
tam, hogy a várható súlyos ítélet elől Kanadába
szöktették, ott élt hősiesen viselve a betegsége
okozta szenvedéseit haláláig.) Rákosiék ugyanis
fölismerték, hogy törekvéseik legnagyobb ellen-
súlyát a vallások képezik, meghaladva hát a val-
lás elmúlásáról kialakított marxi nézeteiket erő-
szakkal, kegyetlenkedésekkel, megfélemlítéssel,
nemegyszer halálos ítéletekkel igyekeztek siet-
tetni a folyamatot.

A „népellenes tettekkel” megvádolt Károlyi
Bernáttól az újhatvani ügyön át Kiss Szalézig
hosszú a sora az igazságtalanul meghurcoltak-
nak. Jegyzőkönyvek, hazug vádak, kikényszerí-
tett vallomások… ezek adják a félelmes alapos-
sággal megírt dokumentumkötet gerincét. És
ami a legszomorúbb: a hatalom elvárásait ki-
szolgáló bírók és ügyvédek, annak bizonyíté-
kául, hogy az erőszak maga alá gyűrte az igaz-
ságszolgáltatást, amelynek függetlenedése a
mindenkori hatalomtól vagy annak ellenzékétől
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máig sem fejeződött be. Nemeskürty könyvének
rövid és szenvedélyes zárófejezete is jelzi, hogy
sok olyan káros eszméje maradt a Kádár-kor-
szaknak, amelyek továbbra is velünk élnek, és
fertőzik a közgondolkodást. Kahler Frigyes
gyűjteménye is ilyesmit sugall. Könyvéből pa-
radox módon a ferences rend újabb kori törté-
netének néhány fejezete is feltárul, s ez elké-
pesztő és tiszteletet parancsoló alaposságának
(is) köszönhető. Arcéleket villant föl, sorsokat
rajzol meg, hivatásukhoz hű, szenvedésre kisze-
melt szerzetesek előtt hajtja meg az elismerés
zászlaját. Kommentárjai rövidek, lényegre törők,
az ítélkezést az olvasóra bízza, aki néha csodál-
kozva kérdi, vajon a kihallgatók, a kényszerval-
latók elszámoltatása miért maradt el. Miért bé-
lyegzik meg az erőszakkal beszervezetteket, s
miért nem a beszervezőiket? Ezek a kérdések
persze túlmutatnak Kahler Frigyes könyvén,
amely megrendítő látlelete egy szörnyűséges
korszak embertelenségének.

Mintha egyik fejezete volna Magyar Erzsébet
Ki volt Meszlényi Zoltán?pályarajza a vértanúpüs-
pökről (Szent István Társulat). Abban a szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy e nagyszabású
személyiség életéről kétfelől is információkat sze-
rezhetünk, hiszen az Új Emberben Beke Margit
sorozatából kelt életre alakja.

1909-ben kérte felvételét az Esztergom-főegy-
házmegyei szemináriumba, s külföldön részesült
alapos képzésben. 1912-ben lett a filozófia dok-
tora. 1913-ban teológiából, 1915-ben kánon jogból
is baccalaureatusi fokozatot nyert. A világhábo-
rús események miatt a jezsuita kollégiumot
Innsbruckba telepítették, itt szentelték pappá.
1916-ban teológiai doktorátust szerzett. Komá -
rom ban káplán, egy évvel később esztergomi ér-
seki levéltáros és szertartó, 1920-ban érseki tit-
kár Csernoch János bíboros mellett. 1922-ben
pá pai kamarás, 1926-ban hercegprímási és ér-
seki titkár.

Az évszámok jelzik, hogy fokozatosan haladt
följebb egyháza szolgálatában. Nyilván nemcsak
tudása és iskolázottsága tette alkalmassá a fele-
lős tisztségek ellátására, hanem mind mélyebb
lelkisége is, amelyet vázlatosan felvillantanak a
beszédeiből választott idézetek.

1927-ben elhunyt Csernoch János, az új fő-
pásztor Serédi Jusztinián is feladatok sorával
bízta meg. 1937-ben XI. Piusz esztergomi segéd-
püs pökké nevezte ki. E minőségében lett a
KALOT elnöke, annak jeleként is, hogy gondol-
kodásában fontos szerepe volt a szociális igaz-
ságosság érvényesítésének. A KALOT ennek a
törekvésnek élharcosa volt, soraiból a keresztény
értelmiség kiválóságai kerültek ki. E szellemi-
ségnek nyilván része lehetett abban, hogy felis-

merte és szóvá tette a kapitalizmus vadhajtásait.
Máig érvényes ez a meglátása: „A szociális gon-
dolatokat túltöltötték a napi politikával, a népek
irányítói szociális alkotások ígérgetésével ipar-
kodtak megszerezni és fenntartani pozíciójukat.
A szociális gondolatok irányában ígérgetések
folynak…”

Mindszenty József kinevezése után változat-
lanul sok feladat ellátása hárult rá, szentbeszé-
deiben egyre többször nyíltan megfogalmazta
egy modern keresztényüldözés látomását, mely-
nek mozgatója az, hogy „az üldözött hívőket az
állam, a haladás, a nép ellenségeinek tartják, s
mint ilyeneket, irtják és pusztítják”. Hamarosan
ő is az elpusztítandók számát gyarapította.

A szerzetesek deportálását követően a két-
ségbeejtő körülmények közé kerültek, helyzeté-
ről tájékozódott, de még megbocsájthatatlanabb
bűnének bizonyult, hogy Beresztóczyval szem-
ben őt választották a székeskáptalan elnökének.
Ezt Rá kosi a kormánnyal szemben való ellensé-
ges lépésként értékelte. 1950. június 29-én elhur -
colták Esztergomból. Embertelen szenvedéseket
állt ki a kistarcsai büntetőtáborban, magánzár-
kában őrizték, tettleg bántalmazták. 1951. már-
cius 4-én hunyt el, sírja sokáig ismeretlen volt,
halála okáról ma is több változat ismert. Ő is
egyike „a nagy tűzvörös sárkány” áldozatainak
s az egyház vértanúinak. Sorsa és tragédiája bi-
zonyos vonatkozásban tipikusnak mondható,
egy korszak embertelenségének fájdalmas, még -
is felemelő mementója.

Miközben idehaza javában dúlt a terror, a va-
tikáni magyar megbízottak azon munkálkodtak,
hogy az emigráció köreiben megőrizzék azokat
az értékeket, intézményeket, amelyek tilalom
tárgyai lettek. Róluk és tevékenységükről szól
Cser háti Ferenc Vatikáni megbízottak a külföldi ma-
gyar lelkipásztori szolgálatban 1945–2006 című
köny ve (Szent István Társulat), amelyben a meg-
 bízottak működését leveleik publikációja teszi
teljessé. A fontos adatokkal megtűzdelt könyv a
nyugati magyar emigráció történetéről szerzett
ismereteinket is gyarapítja. Szerzője a külföldi
magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök.

A második világháború után XII. Piusz pápa
két vatikáni missziót létesített a Németország ban
és Ausztriában rekedt olaszok hazaszállítására.
Küldetésük befejezése után a pápa elrendelte a
III. Vatikáni Misszió felállítását, amelyben Carlo
Chiarlo érsek irányításával nemzeti delegátusok
(a magyar Gallus Tibor) is tevékenykedtek. Je-
lentést kellett küldeniük az emigráns csoportok
helyzetéről, s maguk helyett utódot kellett kivá-
lasztaniuk az emigránsok lelkigondozásának
megszervezésére. Ezt a szerepet Kótai Zoltán
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váci egyházmegyés papra bízták. Ő tábori lel-
készként került Bajorországba. Újjászervezte a
cserkészeket. 1947-ben nemzeti zarándoklatot
ve zetett Altöttingenbe, ahol százezer magyar
gyűlt össze. Szerkesztette és kiadta az Iránytű
című lapot. 1949-ben Argentínába vándorolt hí-
veit követve Buenos Airesbe költözött. Itt, akár-
csak 1959-től Clevelandben, sajtószolgálatot telje-
sített (a Magyar Újság alapítása fűződik nevé hez).
1980-ban hunyt el.

Németországi utóda Szölgyén József rövid
ideig, sok vitát keltve a Szózat szerkesztésével
szerzett érdemeket. Őt hamarosan a győri kano-
nok, irodaigazgató Zágon József követte apostoli
vizitátorként, a főlelkész pedig majdnem három
évtizeden át Ádám György lett, akit Mind szenty
prímás delegált a Pazmaneumba, s innen érke-
zett Münchenbe, amely a németországi magya-
rok központja volt. 1955-ben indított Pannonia
Sacra című folyóirata az Életünk elődje volt. 1958-
ban megépítette Burg Kastl Magyar Gimnáziu-
mát, Münchenben pedig a Paulinumot. Tevé-
keny ségével a nyugati katolikus magyarság
egyik vezéregyénisége lett.

A pápa hamar fölismerte az emigránsok lel ki -
gondozásának fontos voltát, ezért megteremtette
ennek intézményrendszerét. A Vatikán nem lelke-
sedett apostoli vizitátorok kinevezéséért, hogy
egységet teremtsen és áttekinthetővé tegye a
lelkigondozás ügyét. Az eseményeket felgyorsí-
totta az 1956-os forradalom vérbefojtása után nyu-
gatra menekülők áradata. A Vatikán továbbra is
arra törekedett, hogy a helyi ordináriusok hatás-
körébe tartozzon a menekültek lelkigondozása, s
továbbra sem lelkesedett a nyugat-európai ma-
gyar lelkipásztori szolgálat egységesítésért. Bár
Zágon József és utóbb Ádám György is magasabb
méltóságba került, egyelőre tény maradt, hogy a
magyar menekültek számához viszonyítva el-
enyészően kevés volt a lelkipásztor. A II. Vatikáni
zsinat egyik albizottsága foglalkozott is a mene-
kültek pasztorációjának gondjaival. VI. Pál pápa
rendeletére a Püspökök Kongregációja 1969-ben
nyilvánosságra hozta döntéseit. Ezek szerint Nyu-
gat-Európában létrejöhettek a helyi ordináriusok
által megszervezett magyar katolikus missziók és
a pápa később magyar püspököket állított a római
katolikus magyarok élére.

1971-től Mindszenty József irányításával mű-
ködött a nyugati magyar lelkipásztori szolgálat,
de a szervezés, működtetés szálai továbbra is
Ádám György kezébe futottak össze, érdemeit
több állami és egyházi kitüntetéssel is elismerték.
1978-ban bekövetkezett halálát követően felme-
rült annak igénye, hogy magyar püspök irányítsa
az emigránsok vallásos életét. II. János Pál pápa
1983-ban Irányi Lászlót, 1989-től Miklósházy

Attilát, 2007-től pedig XVI. Benedek Cserháti Fe -
rencet nevezte ki püspöknek. A pápa Cserháti
Ferencet arra kérte, folytassa elődei áldozatos
munkáját. Valójában az eseményeket áttekintve
arra a meggyőződésre juthatunk, hogy akik a kül-
földi magyarság lelkipásztori ellátását magukra
vállalták, valamennyien áldozatos tevékenységet
fejtettek ki, s óriási volt a szerepük például az
emigránsok magyar nyelvének és nemzettuda-
tának megőrzésében is. Megérdemelték, hogy
Cser háti Ferenc jóvoltából tisztelettel adózzunk
személyüknek és működésüknek.

RÓNAY LÁSZLÓ

SZENT BONAVENTURA:
A HIT RÖVID FOGLALATA.
BREVILOQUIUM

Szent Bonaventura (1217–1274) „a középkori ke-
resztény gondolkodás, a skolasztika történeté-
nek egyik legjelentősebb alakja” — írja Horváth
Pál a kötetet kiegészítő („Bonaventura élete,
életműve és Breviloquiuma” című) tanulmá-
nyában —, aki „Közép-Itáliában, a Viterbo kö-
zelében fekvő Bagnoregio városkában látta meg
a napvilágot Giovanni di Fidanza néven” (297.),
egy tehetős városi polgári családban. Ifjúként
Párizsban tanult, 1243-ban pedig belépett a fe-
rences rendbe. Mire azonban ténylegesen egye-
temi tanár lehetett volna, „rendi feladatai elszó-
lították a tudományos és oktatási munkától”
(302.). 1257. február 2-án ugyanis ő lett a ferences
rend hetedik rendfőnöke. Ettől kezdődően idejét
és energiáját egyrészt a renden belüli ellentétek
és konfliktusok kezelése, másrészt pedig a fe-
rencesek ellen irányuló külső támadások elhárí-
tása kötötte le, egészen a II. Lyoni zsinat ideje
alatt bekövetkezett haláláig. Az „angyali dok-
tor”-t (doctor seraphicus) IV. Sixtus avatta szentté
(1482-ben), V. Sixtus pedig egyháztanítóvá nyil-
vánította (1587-ben).

Dér Katalin gördülékeny, hiteles és jegyzetap-
parátussal ellátott fordításában a magyar olvasó
tulajdonképpen Bonaventura azon összefoglaló
biblikus-dogmatikus teológiai bevezetését veheti
kézbe, amelyet a ferences teológus párizsi okta-
tói pályafutása végén írt (1256–1257-ben). A hét
részre — ezeken belül pedig összességében 72
fejezetre — tagolódó mű alapja a Szentírás, amely,
Bonaventura szerint, „az örök élet beszédeit tar-
talmazza; nemcsak azért írták, hogy higgyük az
örök életet, hanem azért is, hogy birtokba ve-
gyük azt” (13.). Ennek megkönnyítése érdekében
beszél az előszóban a Szentírás szélességéről (Ó-
és Újszövetség), hosszúságáról (a világ kezdeté-
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