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SIMON TAMÁS LÁSZLÓ OSB:  
A KI NEM MONDOTT  
ÉS AZ EL NEM MONDHATÓ 
Simon Tamás László bencés atya, több mint két 
évtizede tanító-alkotó biblikus tanár, előbb a 
bibliai bevezetés és értelmezés világát bejáró ér-
tékes kötetekkel, majd az utóbbi években jelen-
tős fordításokkal ajándékozta meg a Szentírást for-
gatni, érteni, s vele imádkozni vágyó közönséget. 
Feltűnést keltett Újszövetség-fordítása (Pannon-
halma, 2014), tavaly pedig a Zsoltárkönyv jelent 
meg új magyar fordításában. Legújabb kötete 17 ta-
nulmányt közöl, amelyeket a „ki nem mondott és 
az el nem mondható” kapcsolata és üzenete fog egy-
be. Arra figyelhetünk a szerzővel együtt, ahogy a 
szentírási szövegben írói szándékossággal elhall-
gatott tények olvasás közben megszólítanak és ku-
tatásra hívnak, s ahogy éppen így, a beszédes csen-
den át nyilatkozik meg az, akiről máskor hitvallással 
szólunk, olykor pedig leginkább csupán hallgatni 
tudunk. 

Két nagyon is kézenfekvő olvasási kulcs kí-
ván kozik azok kezébe, akik a különben nem túl 
hosszú, szűk 300 oldal kijelölte szellemi kaland-
ba belevágnak. Az elsőt a szerző nyújtja, beveze-
tő tanulmányával. Bevezetés is lehetne az Ideje van 
a hallgatásnak és ideje a szólásnak (Préd 3,7) című ta-
nulmány, de annál persze több. Szíve, közepe a 
bibliai narratívák értő olvasásához szoktat, az ol-
vasó aktív szerepére derít fényt, amellyel ettől fog-
va a könyv végéig számol is, amikor egymás után 
szólaltatja meg a különféle bibliai történetek ed-
dig alig hallható regisztereit, a Teremtés könyvétől 
a Királyokig, illetve Jónástól a Zsoltárok könyvéig, 
majd Márk evangéliumától Lukács kettős művéig, 
illetve Jánostól Pál apostolig. Az olvasás és ér-
telmezés művészete, s ezen belül a bibliai szöveg 
megközelítésének módja, az utóbbi évszázadban 
sokat alakult. A mai értelmezés ugyan számol a 
szöveg keletkezésének hosszabb folyamatával, de 
előszeretettel figyeli inkább az elbeszélés hogyan -
ját. Ha „a stílus az ember”, akkor a szöveg rend-
szere, építkezése mintegy maga az elbeszélő, s 
amit ő ki akar fejezni. 

A módszertani eligazítás mellett az is az em-
lített bevezető írás szerepe, hogy az irodalmi meg-
figyelés, tehát a szó szerint is megjelenő hallgatás, 
vagy a szövegben, elbeszélésben, netán a szöveg 
mögött megjelenő csend értékét teológiai szem-
pontból is megragadja, Úgy, ahogyan a papok 
csendes imádságát a szentélyben, az angyalok 
csendes dicséretét, amellyel a qumráni közösség 
számolt, vagy azt a telített csendet, amelyhez a 
Zsoltárok könyve elvezet. S ha mindez még 

nem volna elég, szerzőnknek arra is maradt ere-
je és figyelme, hogy emlékezetes képbe, ikonszerű, 
mégis eleven alkotásba sűrítse-csomagolja leg-
fontosabb mondandóját. A könyv borítóján a 
Krisztus utáni első évezred végéről, Egyiptomból 
származó Szent Anna ábrázolást látunk, nagy sze-
mű, kérlelő arcot, ajkára tett ujjal, hallgatást pa-
rancsolóan, titok felett virrasztva és elmélkedve. 
A tartalomjegyzékben is olvashatjuk a titok jelen -
téstartományához illő kifejezéseket: „enigma”, 
„nyomok”, „hallgatás”, „kérdőjel”, „talány”, „ár-
nyalat”, „szavakba nem foglalható”. A kép ma-
gyarázatával kezdődik a könyv, de hogy ez milyen 
sokrétű lesz, arra csak olvasás közben derül fény. 

Az értő olvasás másik kulcsa banálisnak tűnhet. 
Amikor egy-egy szakaszt megközelítünk, érdemes 
néhányszor elolvasni legalább azt a szövegrészle-
tet, amellyel foglalkozik. Felvetések, megközelíté-
sek, bibliai párhuzamok és számos mai szerző sok-
féle kijelentése közepette kell ugyanis megtalálnunk, 
hogyan nyílnak ki a megértés új lehetőségei, illet-
ve mi az, ami a kezünkben és szívünkben meg-
marad — a szöveg, illetve annak valamilyen jelen -
tése, olvasata. Figyelemre méltó, és a tapasztalat 
meg az előzetes tudás mellett rendkívüli szorgal-
mat is feltételez az a tájékozottság és higgadt nyi-
tottság, amellyel a szakirodalom több tanúját szó-
laltatja meg Simon László atya. Közben azon is 
el -elgondolkozunk, miért láttuk eddig annyira 
egyértelműnek a szöveg ilyen vagy olyan értelme -
zését, ha egyszer nem az. A titok, az enigma, a nyo-
mok említése mellé gyakran odaérkezik a szerző 
óvatos és precíz fogalmazása is: mondataival inkább 
„sejtet”, „elgondolkoztat”, jelzi, hogy valami „meg-
fontolásra méltó” vagy „tanulságos”. A rövid szö-
ve gekre vagy hosszabb egységekre vonatkozó ref-
lexió bőséges háttéranyagot foglal össze, egy-egy 
tanulmány mintha külön előadás volna, amelynek 
forrásai és perspektívái is külön életet élnek, 
egyen ként életre kelnek. 

Marad tehát a szöveg, marad a figyelmes ol-
va só és értelmező, és „marad” a titokban Megje -
lenő. Nemcsak azért érdemes a szövegeket ala-
posan előkészítenünk vagy a kezünk ügyében 
tartanunk, hogy győzzünk lépést tartani a szer-
ző finom és sokrétű látásmódjával, hanem azért 
is, hogy a bibliai szöveghez kapcsolódva és ah-
hoz különböző módokon visszatérve saját néző-
pontunkat, saját szempontjainkat is egyre bát-
rabban tehessük a diskurzus részévé. Az a fajta 
teológia, amely egy ilyen olvasás gyümölcse, ke-
vésbé rendszeres, kevésbé szokványos is, de a szö-
veg elementáris tapasztalatára épül. 

Megjelennek a könyvben olyan szakaszokra 
vonatkozó reflexiók, amelyek puszta tárgyuknál 
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fogva is érdeklődést keltenek, vagy a szakiroda-
lomban viszonylag ismert témát egészítenek ki új 
meglátásokkal. Ilyennek látjuk Ábrahám áldo-
zatának (Ter 22), Márk zárlatának, az Apostolok 
Cselekedetei befejezésének, vagy a Pál által em-
lített „szavakba nem foglalható sóhajtozásnak” 
(Róm 8,26-27) értelmezését. Egész bibliai köny-
vek elbeszélő stratégiáját vallatják a Jónás köny-
vének, Apostolok Cselekedeteinek, Márk vagy Lu-
kács evangéliumának, s valamivel távolabbról 
János evangéliumának befejezését vagy egy-egy 
kulcsszavát körbejáró írások. Drámai helyze-
tek ben és emberi útvesztőkben bolyongunk Káin 
és Isten „elvetélt párbeszéde” (Ter 4,8), illetve Dá-
vid és az általa később megöletett Uriás találko-
zása kapcsán (2Sám 11). A megszokott értelme-
zést teszi próbára a Bábeli toronyépítésnek és Isten 
beavatkozásának elbeszélését taglaló írás. S még 
nem említettük, hogy a bibliai szövegből kiin-
dulva szintén általános eligazítást ad a könyv má-
sodik tanulmánya, amely a törvény írásba fog-
lalását paradigmaként választva tárja fel szóbeli 
hagyomány és írásos szöveg kölcsönhatását a szö-
veg továbbadásában és értelmezésében. 

Aki a ki nem mondott dolgokról kíván érte-
kezni, természetesen a nyelv és gondolkodás ha-
tárait feszegeti. Egy ilyen vállalkozás a Biblia ese-
tében, s talán minden vallásos, hitből fakadó 
szöveg értelmezése esetén nem haszontalan. Át-
járja azonban egy paradox tapasztalat. A könyvet, 
a nyelvet, a szót és a betűt, sőt, mindennek csend-
 jét és hiányait is szeretnénk komolyan venni, s eb-
ben a komoly figyelemben nem is vagyunk egye-
dül, pusztán emberi szempontból sem: hozzánk 
hasonló, érzékeny emberek sokasága szán időt és 
figyelmet a valaha leírt szövegek finom rezdülé -
seire. Mindeközben éppen azt kutatjuk, aki élte-
tő Lélek, nem holt betű, akire a szó és írás egész 
konkrét valósága csak utal és rámutat. A hiány-
ról csak így lehet írni, a teljesség eleven reményé -
vel. (Lectio Divina 23; Szent Mauríciusz Monostor 
– L’Harmattan Kiadó, Bakonybél – Budapest, 2020) 

MARTOS LEVENTE BALÁZS 

TOMPA ANDREA:  
HAZA 

Tompa Andrea legújabb nagyregényében a filo-
zófiai eszmefuttatások dominálnak: a főszerep-
lőhöz különbözőképp kapcsolódó egyéni sorsok 
bemutatásán keresztül általános és mély bölcses -
ségek bontakoznak ki. Hagyományos értelemben 
vett cselekményről is aligha beszélhetünk, mind-
össze egy osztálytalálkozó ad némi keretet az idő-
ben inkább asszociatíve szerveződő emlékeknek, 
szerteágazó eseményeknek. Ugyanakkor a felme -

rülő témák is legalább ennyire sokfélék és némi-
leg esetlegesen kapcsolódnak: szó van itt hon-
vágyról, identitásbeli kérdésekről, az írói/költői 
hivatás mibenlétéről, túlvilágról, az öngyilkosság 
etikusságáról, nyelvfilozófiai kérdésekről, ide-
genségtapasztalatról, a versenyt diktáló világunk 
karrierizmusáról, és így tovább (és a sor tényle-
gesen hosszan folytatható lehet). Mindezzel per-
sze önmagában nincs baj, ám itt ezen (és egyéb) 
témák nyomatékosan jelen vannak, folyton vissza-
 visszatérnek, és minden lehetséges szempontból 
vizsgálat alá kerülnek. Így némileg szétfutónak, 
önismétlőnek, néhol pedig az újat mondani nem-
tudás következtében sokadik előfordulásra fö-
löslegesnek hatnak — ami azért is nagy kár, mert 
néhány kérdés viszont rendkívül egyedi és auten -
tikus módon értelmeződik. 

Ilyen például az egyik központi téma, a nyelv 
mibenlétéről való gondolkodás. Nemcsak az „új ha-
zában” használt nyelv teljes elsajátításának, illetve 
a nyelvek közötti fordításnak lehetetlenségét járja 
körül a szöveg (mindezt gyakori, különböző ide-
gen nyelvű beszúrásokkal, illetve ezeknek né hol — 
talán éppen szándékosan — esetleges fordításával 
szemléltetve), hanem olyan általános „nyelvmi-
nőség-romlást” is megfogalmaz, amely szerint a 
jelen világunkat a regényben oly sokszor jellem-
ző „kiüresedés” a nyelvet is érintette. A nyelv bi-
zony  talan és sosem kielégítő, ugyanakkor megálla -
pításra ke rül, hogy a szavak mélyén igazi jelen tések 
nyugszanak: „igenis van belső forma (…), valami -
kor volt valami lényeg” (ez a lényeg aztán ideaként 
feltételeződik) (176.). Az történt tehát, hogy idő-
vel a szó „elsötétült és elidegenedett, kérge nőtt, 
kimondha tatlanná vált, olyan távolságba került, 
ahonnan a dol gok értelme, üzenete, a nagyobb üze-
net legalábbis felismerhetetlenné vált” (400.). 

Ez a gondolkodás szorosan összefügg a regény 
anti-fejlődéselméletével: a világot visszafejlődé-
sének folyamatában, romlásában láttatja és bírál-
ja — ellentétben jelenünk fejlődés-felfogásával, így 
közelebb áll régi korok vagy népek (jellegzetesen 
például a hinduk) pusztulás felé tartó világképé-
hez. Innen nézve az írói-költői hivatáshoz (a fő-
szereplő írónő szemszögéből nézve még nagyobb 
súlyt kapva) is tartozik valamiféle megváltói, illetve 
áldozati szerep — „a lelkem üdvösségénél fonto-
sabbá vált, hogy írjak” (53.) —, sajnos azonban a 
nyelvhez már nekik nincs meg az a hozzáférésük, 
ami még Orpheusznak megvolt: „már nem moz-
dulnak meg a hegyek a szavakra” (218.). A költő 
dolga márpedig nélkülözhetetlen, „a holtak fel-
támasztása” (ami ma talán megegyezik az ébersé -
gét vesztett, romlásba tartó ember felébresztésével) 
sürgetőbb, mint valaha. Az osztálytalálkozón az író-
nő által elmon dott nyitóbeszéd is fontos tünete en-
nek az alapproblémának: „Beszélő fej. De nem Or -
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phe usz, akinek a feje a habokban úszva énekel, és 
dalával képes megszólítani a fákat, a sziklákat, a 
holtakat” (402.). Persze a közönségnek tetszik, „lát-
szik, hogy író írta, igazi író” (403.), de ahogy ezt 
követő en a regény is fogalmaz: „Hát éppen ez az, 
ez az ő tragédiája, hogy író írta, aki díszekbe me-
nekült…” (403.). 

De nem csak ez a beszéd mellőzi az igazságot 
— még a volt osztálytársak közül legszebb karriert 
befutó Ágó is elmondja, hogy mélyen belül néha 
attól fél, hogy kiderül, mindenkit átvert (77.). Va-
lójában alig akad ember, aki az igazságban él, talán 
csak Ari, egy másik barátnő — „volt benne valami 
sértő és nagyvonalú, valami érzelgés és ambíció 
nélküli, az igazság fenyegetése” (169.) — vagy a 
szocializmus alatt megfigyelt, a rendszerbe nem 
illeszkedő „Apa” alakja. A törtetés, karriervágy 
te hát szemben áll az igazsággal, csakúgy, mint a 
konfor mista rendszerigenlés, amelyek mind a lát-
szatvalóságunkhoz asszisztálnak. A háziállatokon, 
vagy az útszéli elütött állatokon való merengés is 
a félrenézéseket és az ember egyre méltatlanabb 
viszonyulásait példázza: a háziállatoknak termé-
szetes erőszakuktól és szexualitásuktól megfoszt -
va kell osztozniuk magányunkban; más állatokat 
pedig kamerák rögzítenek, így mindent láthatunk 
róluk, amit korábban nem — de ugyanakkor épp 
így távolodnak el, és válnak puszta képsorokká. 
Ez pedig egy általánosabb problémára is rámutat: 
„Már mindent látunk és mindent tudunk, (…) de 
semmi nincs már velünk” (284.). 

Ebben a kontextusban értelmeződik tehát a cím -
adó haza fogalma is. Nemcsak az országhatáron 
kívül élni jelenti az otthontalanságot: az egykor 
stoppolva közlekedő főhőst ugyanazon az útsza-
kaszon ma már senki nem veszi fel. Vagy ugyan-
így az édesanyja régi otthona is ismeretlenné vá-
lik: „A fél évszázada még macskaköves, csendes 
utca veszélyes térré változott” (365.). Nemcsak tér-
ben értelmezhető az otthontalanság tehát, nemcsak 
a „lokálpatrióták” és a „többszörös identitásúak” 
(403.) helyzetével lehet számot vetnünk: az igazi 
hazáját az időbeli távolság miatt sem találja az em-
ber. De talán a tér-idő dimenziókra korlátozódni 
is túlzott egyszerűsítés volna: van valami meg-
szokhatatlan a világunkban, egy olyan elemi ide-
genség, ami miatt az öngyilkosság is érvényes meg-
szabadulási formaként tételeződik. Ám a terekre 
visszatérve még: fontos hangsúlyt kap az ószö-
vetségi „Seol”, amely a regényben a „szellemtelen -
né” vált helyet jelöli — „az Isten markából kihul-
lottakat” (235.). De még a pokol is sajátos értelmet 
nyer: „nem tűz, hanem üresség és jelentés nélkü-
li hely”. A Haza értelmezésében pedig jelenünk is 
egyre vészesebben hasonlít erre a kiüresedő, el-
idegenedett, már a szavak igazi jelentését sem is-
merő világra. 

Így az igazi tét valahol ennek megállítása, és a 
világosság győzelme (ennek érzékletes képe a re-
gényben a szentpétervári fehér éjszakák — 180.), 
aminek megvalósításához az íróknak, költőknek 
a „fényt vagy a nyugalmat?” (401.) kérdésre foly-
tonosan a fényt kell felelniük. Néhány szép költői 
kép is érzékelteti a regényben a fény és a sötétség 
harcát: ahogy a sötét felhők, szövetséget kötve a 
fénnyel szemben, körülveszik a lenyugvó napot 
(290.); vagy a napfelkelte leírásánál: „az ég sötét, 
mindenütt vastag felhők. Aztán mintha a világ 
meggondolná magát, a sötét felhasad” (471.). Ha 
tehát sikerülne átvilágítani, és a tűzben megtisz-
títani a világot, akkor (ahogy Orpheus, a költő sza-
vára): „a múlt kiégne” (282.). Akkor pedig végre 
hazatérhetne, és otthon érezhetné magát az ember 
a világban — anyanyelvtől és országhatártól füg-
getlenül. (Jelenkor, Budapest, 2020) 

SZEMÁN KRISZTINA 

ÉRIC VUILLARD:  
NAPIREND 

„Senki sem zuhanhat kétszer ugyanabba a sza-
kadékba. De mindig egyformán zuhanunk, a ne-
vetségesség és a rémület keverékével” — írja Éric 
Vuillard a tragédiáról, amely hol kisebb, hol na-
gyobb nyomot hagyva maga után, nap mint nap 
bekövetkezik a történelem folyamában. Vuillard-t 
nem a szakadék mélysége érdekli, hanem az út, 
amely a szakadékig vezet, amely már voltakép-
pen maga is zuhanás. A történelem legnagyobb 
tragédiái nem nagy csinnadrattával érkeznek, és 
a pokolba vezető út kövei sem fényesebbek más 
utak köveinél, olyan utakénál, melyek nem a sza-
kadék felé visznek. A tragédia mögött banalitás 
rejtezik, s erről ír Vuillard, arról, hogy a népeket 
nyomorba döntő, milliók halálát okozó és az ad-
dig ismert világot elsöprő események mögött is 
csak egy véreres, fürkésző szem, egy lebiggyedő 
ajak áll, mely tulajdonosa magáénak tudhatja az 
emberi gyarlóságot is. S ennél több nem is kell, 
mondjuk ahhoz, hogy kirobbanjon a világtörté-
nelem egyik legborzasztóbb összecsapása, a má-
sodik világháború. Az ehhez vezető útról szól Éric 
Vuillard Goncourt-díjas Napirendje, amellyel a ma-
gyar olvasóközönség előtt debütál, és tekintve az 
egyre szaporodó — s elismerő hangú — recenziók 
és kritikák számát, igen nagy sikerrel. 

Alapos történelmi ismeretekről árulkodó kis-
regényében a második világháború kirobbaná-
sához vezető, illetve az azt „előkészítő” tárgya-
lásokat mutatja be; azokat az embereket, akik 
alkati vagy morális gyöngeségük révén egy agi-
tátor tökéletes eszközeivé váltak. Vuillard már-
már hiperrealista leírásai révén szinte odaültet 
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minket is a tárgyalóasztalhoz; hogy lássuk, épp-
oly hétköznapi emberek voltak ők, mint bárme-
lyikünk. Ám amiben mégis különböztek tőlünk, 
az a szerep, melyet elvállaltak. Egy olyan előadás 
résztvevői, melyet nem ők rendeztek, de kulcs-
szerepük van a végkifejletben, s melynek kellé-
kei a blöff és a megfélemlítés. A rendező pedig a 
gonoszság nagymestere, aki elérte, hogy Auszt-
ria bekebelezésére, az Anschlussra az osztrákok 
izgatottan várakozva, zászlócskát lobogtatva ké-
szüljenek. S ebben a kissé gunyoros, groteszk kép-
ben van valami egészen tragikus, melyet Vuillard 
az ártatlanság és a bűn egyazon képben való meg-
jelenítésével fokoz és érzékeltet. Megközelítésének 
sajátja, hogy felfedi az egyébként megütközést ki-
váltó események komikusságát. E tekintetben az 
egyik legsikeresebb fejezet a német hadsereg oszt-
rák határon való felsorakozását leíró, mely kap-
csán az olvasó könnyedén asszociálhat az Apo-
kalipszis most című film kultikus jelenetére: míg 
Hitler ahhoz hasonló, győzedelmes bevonulást vi-
zionált, addig a rút valóság szerint a német tan-
kok lerobbantak, s így a német hadsereg elakadt 
páncélosai miatt a remélt diadal napján Wagner 
zenéje helyett motorháztetők nyitogatása és csa-
varkulcsok zörrenése visszhangzott a méltatlan-
 kodó Führer fülében, míg „az osztrák fiatalok li-
lára fagyott orral várakoztak az út szélén” (80.). 
— Meglepő módon Hitler személyének pellen-
gérre állítása kimerül pár, Chaplin A diktátor című 
filmjére utaló képben — például a nőies karlen-
dítés —, s az ilyen külsődleges jegyeknél tovább 
nem merészkedik. Vuillard nagyobb hangsúlyt 
helyez a kisemberekre, azokra, akik Hitler báb-
jai voltak. 

Vuillard-t rögtön meg is tették a fekete humor 
jeles képviselőjévé, amely műfajnak Kurt Von-
negut a legkiválóbbja. Vonnegut Az ötös számú vá-
góhíddal — mely témájában szintén a második vi-
lágháborút érinti — képes megnevettetni, viszont 
a Napirend olvasásakor inkább elborzadást érzünk. 
Vonnegut leírásaiban a valóság fikciós elemekkel 
keveredik, mégis igazibbnak érezzük azokat, 
Vuillard komikumra kihegyezett helyzetei ke-
vésbé hatnak természetesnek, annak ellenére, 
hogy tisztán valós eseményekből merít. Törté-
netszövése hézagosnak tűnik az olyan közbeszúrt 
fejezetektől, melyek tartalmilag nem illeszkednek 
az események láncolatába, amely egymáshoz 
időben távolról kapcsolódó események leírásából 
áll. Hol a nürnbergi per egy részletébe, hol egy 
Churchill–Chamberlain–Ribbentrop hármas be-
szélgetés közepébe csöppenünk. Míg a film-
díszletek részét képező SS-csizma fényesítésével 
foglalatoskodó zsidó kelléktáros teljességgel kí-
vül áll az alaptörténeten, a fejezet nyilvánvalóan 
semmi egyebet nem szolgál, mint a komikum és 

az irónia sulykolását. Mintha Vuillard nem bíz-
na az olvasóban, vagy talán abban, hogy a történet 
önmagában megállja a helyét. 

A talán némiképp túlzásba is vitt szórakozta-
tási szándék mellett markánsan jelen van az 
üzenet is, melyet Vuillard közölni szeretne: a nagy 
tragédiák mögött hétköznapi helyzetek és kis-
szerű emberek állnak, akik apró lépésekkel tol-
ják vagy épp vezetik a világot a katasztrófák felé. 
S ha egy nap abban a hitben kelünk föl, hogy a 
világ a rendes, megszokott kerékvágásban halad, 
de nem vagyunk elég figyelmesek, és nem hall-
juk meg az apró lépések tompa zaját, meglehet, 
egyik pillanatról a másikra a szakadék alján ta-
láljuk magunkat. (Ford. Tótfalusi Ágnes; 21. Szá-
zad Kiadó, Budapest, 2020) 

GOMBOR LILI 

KÁLMÁN PEREGRIN OFM: 
MINDSZENTY, TOMEK, 
BARANKOVICS 
Arcvonások és fordulópontok  
a keleti politika világában 
 
Tomek Vince (1892–1986) neve sokaknak ismerős 
lehet a piaristák 20. századi történetéből, hiszen 
a két világháború között a szerzetesi utánpótlás 
nevelésében érdemeket szerző paptanár 1947-től 
kezdve húsz éven át a rend generálisa volt Ró-
mában. A Sáros vármegyei szlovák származású, 
ám saját bevallása szerint felnőttként legjobban 
magyarul tudó Tomek identitásának alapját a hun-
garus-tudatban lelte meg, mint „a régi Hungaria 
(Uhorska) fia”. Mivel római pozíciójában köze-
lebbi rálátása nyílott a Szentszék és a kommunista 
magyar állam közötti kapcsolatok alakulására, 
ren di elöljáróként — magyar nyelven, de gyors-
írással — vezetett munkanaplóit a hetvenes évek 
elején tisztázta, sőt még visszaemlékezéseit is 
megírta „félreértés-oszlató szándékkal”, hogy 
egykor majd a magyar egyháztörténet forrásai le-
hessenek. E tiszteletreméltó szerzői tudatosság 
mellett a római irathagyaték Koltai András ren-
di levéltáros által elvégzett szakszerű rendezése 
tette lehetővé, hogy Kálmán Peregrin ferences tör-
ténész feldolgozásában részlegesen közkinccsé 
váljanak ezek a naplók, visszaemlékezések, ár-
nyalva és új szempontokkal gazdagítva a vatikáni 
„Ostpolitik” és a kommunista egyházpolitika stra-
tégiai céljairól és taktikájáról kialakult képet. A pi-
arista generális hagyatékában fennmaradt az 
amerikai emigrációba kényszerített keresztény-
demokrata politikussal, Barankovics Istvánnal 
(1906–1974) folytatott levelezés is, amelyet Ba-
rankovics özvegyétől megszerzett dokumen tu-
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mok egészítenek ki, így a könyv ezt a forrásanya -
got is hasznosítja. 

Részben még Magyarországon, részben már 
Rómában alakult ki Tomek Vincének az a sokré-
tű kapcsolatrendszere, mely őt a magyar egyhá-
zi ügyekben időnként tanácsadóvá, időnként 
közvetítővé tette. Mint rendfőnök, bejáratos lett 
a vatikáni hivatalokba, az Államtitkárságon pe-
dig fordításokkal bízták meg, de számítottak vé-
leményének kifejtésére is. A régebbi és az újabb 
(1964 utáni) magyar püspökökkel többnyire sze-
mélyes ismeretségben állt, sőt néha szállást is 
nyújtott nekik (például Czapik Gyulának) a pi-
arista generalicián. A II. Vatikáni zsinat idején a 
„vasfüggöny” mögül érkező magyarországi fő-
papok számára nagy segítséget jelentett a piarista 
generális római tájékozottsága. Tomek szorosnak 
mondható kapcsolatokkal rendelkezett úgy az 
emigráns politikusok között (Barankovics István), 
mint a kommunista nómenklatúra soraiban (Sík 
Endre külügyminiszter, rendtársának, Sík Sán-
dornak a testvére). Magyar állami részről is tisz-
telet övezte, már csak azért is, mert nem minősült 
emigránsnak, hiszen nem politikai menekültként 
érkezett Nyugatra, és bizonyos távolságot tartott 
a római magyar papi emigrációtól (de legalább 
ennyire a magyar követségtől is). A róla szóló ér-
tékelések, mint például a II. Vatikáni zsinatra hi-
vatalos főpapok kíséretében érkező ügynökök je-
lentései, kiemelik szívélyességét, amely minden 
bizonnyal jellemének egyik alapvonása volt. Sa-
ját feljegyzései ugyanakkor vívódásairól is tanús -
kodnak, különösen ak kor, amikor érzékelte, hogy 
instrumentalizálni akarják; egy idő után eldön-
tötte, hogy soha többé nem utazik Magyarország -
ra, ahová pedig visszavágyott. 

Kálmán Peregrin interpretációja három olyan 
idő szakra fókuszál, amikor Tomek Vince nem-
csak az események megfigyelője, hanem részt-
vevője is volt: a negyvenes évek végére, a hatva-
nas évek első felére és a hetvenes évek elejére. Az 
összekötő kapocs Mindszenty József bíboros sze-
mélye, akinek eltávolítása előbb a magyarországi 
katolikus egyház éléről, majd az USA budapesti 
követségéről, végül érseki székéből a kommu-
nista vezetést újra meg újra a Szentszékkel való 
tárgyalásra késztette. Diplomáciai kapcsolatok 
hiányában megnőtt az informális csatornák je-

lentősége, és Tomek generálist — irathagyatéká-
nak tanúsága szerint — úgy a vatikáni diploma-
ták és a magyar püspökök, mint az amerikai kül-
ügyi apparátus (Barankovicson keresztül) és a 
magyar kommunisták megpróbálták befolyá-
solni vagy információs forrásként használni. 
Ugyanakkor ő is igyekezett hatni a döntésho-
zókra, ha kérdezték, felkeresték őt, legyen szó 
Agostino Casaroliról, az „Ostpolitik építőmeste-
réről”, Brezanóczy Pálról, a püspöki kar kor-
mányhoz lojális tagjáról, vagy a magyar állam 
képviselőiről, de — ha erre lehetősége nyílott — 
magával Mindszenty bíborossal is beszélgetése-
ket folytatott. S bár 1948-ban még Czapik érsek 
tárgyalási készségét látta célravezetőbbnek, a 
hatvanas években már azért utasította el a ma-
gyarországi aktivitásra — szentszéki vizitátori 
megbízatásra, püspöki székre, sőt a prímási mél-
tóságra — irányuló ajánlatokat, mert nem akart a 
„Mindszenty-ellenesség” táborába kerülni. 

A könyvben közzétett források több ponton kor-
rigálják a Mindszenty-kutatás eddigi megállapí-
tásait, s megcáfolnak bizonyos feltételezéseket. Kál-
mán Peregrin elemzéseinek segítségével tisztábban 
láthatunk a magyar főpap és a szovjet megszállók 
helyi képviselői közötti meghiúsult tárgyalás kér-
désében, VI. Pál pápa erőfeszítéseit illetően, ame-
lyek a bíboros helyzetének rendezésére irányultak, 
vagy a magyar püspöki karnak az esztergomi 
szék üresedés deklarálására irányuló kezdeménye -
zése ügyében. Néha azonban a szerző félreérthe-
tő kifejezéseket használ (például Tomek Vince szo-
bája mint „infoközpont”), vagy átvesz rosszul 
rögzült szófordulatokat (például „vatikáni rend-
őrség” emlegetése az elhunyt szentszéki munka-
társak hagyatékának átvizsgálásánál). A könyv kép-
anyaga informatív és hasznos, ám a képaláírásokba 
néhol hiba csúszott (például Mester István azo-
nosításánál). A témakör avatott szakértői körében 
bizonyára vitákat fog kiváltani néhány következ-
tetés, mindazonáltal Kálmán Peregrin munkájának 
érdeme, hogy az olvasót az eseménytörténetbe 
ágyazottan ismerteti meg a folyamatokat és cse-
lekvőket bizonyos távolságból szemlélő, ám az ül-
dözött magyar egyházért tenni akaró szerzetes ref-
lexióival. (Szent István Társulat, Budapest, 2020) 

GÁRDONYI MÁTÉ
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