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gékonysággal ahhoz, hogy parlamentáris vagy leg
alábbis törvényi csatornákon tudja levezetni az 
ezenközben óhatatlanul jelentkező népi elége
detlenség [kiemelés tőlem -V. M.] nagy részét, 
ily módon téve ártalmatlanná a parlamenten kívü
li, illegális és végső fokon antidemokratikus eszkö
zöket?” így van. Tudjuk, hogy ez szinte lehe
tetlen. S Garton Ash mégis bízik abban, hogy 
Közép-Európában megmarad és végül meg
szilárdul a demokrácia, nem lépnek a helyé
re különféle diktatúrák. E meggyőződését 
sok mindenre alapozza. Legfőbb érve azon
ban a következő: „A két világháború között Ke
let-Közép-Európában nem kis részben azért virá
gozhattak többé-kevésbé autoritárius rendszerek, 
mert Európa más tájain létezett az autoritarianiz- 
musra több példa, amely az emberek képzeteiben 
nem minden alap nélkül a modernizáció vágyál
mához társult. Ma viszont egyetlen ilyen példa nem 
létezik, és a modernizáció egyértelműen a demokrá
cia képzetével forrott össze.” Meggyőződésem, 
hogy igaza van.

Vajda Mihály
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A pannonhalmi apátság ebédlőjének boltíves 
falait díszítő festmények egyikén didaktikus 
szándékot sugalló, szimbolikus ábra látható: 
abroncsától fosztott, széthulló hordó, amely
ből szertesugárzik a kiömlő bor... Alant a ma
gyarázó felirat -  „Libertate perit”, azaz, elvész 
a szabadsága miatt. Nagy Töhötöm, erdélyi 
származású jezsuita páter könyvének 77. lap
ján eleveníti föl az iménti képet, abban a ki
adványban, amelyet a sok vihart kavart Bue
nos Aires-i megjelenést követően -  talán az 
újabb idők szabadságát kihasználandó -  hu
szonöt év múltán bocsátott napvilágra újra 
magyar kiadója. A kereszténységen belül 
egyfajta szervezeti-intellektuális elitet jelentő 
Jézus Társaságnak is szűk, felsőbb rétegéhez 
tartozott „négyfogadalmas” s 1926-tól -  a no-

viciátus megkezdésétől -  1947-ig -  Dél-Ame- 
rikába történt távozásáig -  a rend megbecsült 
tagjának, politikai értelemben pedig egyene
sen sikeres embernek számított páter Ma
gyarországon elsősorban mint a KÁLÓT 
(Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Or
szágos Testületé) egyik életre hívójaként is
mert. Miután közvetlenül a rend magyar tar
tományfőnökének (E Borbély Istvánnak), 
közvetve pedig az akkor frissen kinevezett bí
boros érseknek, M ind szén ty Józsefnek a Va
tikánban kifejtett „diplomáciai tevékenysége” 
révén a felelős egyházpolitika -  mindkét ol
dalon -  persona non gratának nyilvánította, 
rendjének generálisa Uruguayba küldte, 
hogy ott indítsa el újra az itthon sikerrel foly
tatott szociális szervező tevékenységét,

Nagy Töhötöm, aki vaskos könyvének 
mindvalahány részletében „ízig-vérig jezsuitái” - 
nak vallja magát, dél-amerikai kudarcaira (s 
úgy mellékesen: hitbéli megingásaira) való 
tekintettel az őt mindvégig jóindulattal keze
lő E Generálistól az úgynevezett „reductio ad 
statum laicalem”-et, vagyis a világi állapotba 
való visszahelyezést kéri; kéri, s nagyon gyor
san meg is kapja. 1948-ban, immáron Bue
nos Airesben, a legendás jezsuita diplomáciai 
érzéket felhasználva, s egyúttal valamiféle tu
datos missziót vállalandó? -  belép az ősi el
lenség, a mind angolul, mind pedig spanyo
lul „nyavalyás mason”-oknak titulált szabad- 
kőművesek közé: részint az argentínai 
magyarok „Kossuth Fáholyába”, részint az 
anyapáholyba, az „Estrella dél Orienté”-be 
(Kelet Csillaga). Tizenöt esztendő múltán 
hozzáfog az ismertetendő vaskos munka 
megírásához.

Tekintettel arra, hogy egy nagyra hivatott 
s -  nem tudom, csak sejtem! -  méltatlanul 
mellőzött ember minden személyes frusztrá
cióját két, igazán zárt s kívülről kevéssé is
mert elitszervezet belső viszonyainak föltárá
sához köti, könnyű elképzelni, hogy micsoda 
fölzúdulást váltott ki az eredeti, spanyol nyel
vű verzió megjelente! Különösen, hogy a köz
ismert bibliai metaforikára alapozva mindkét 
szervezetnek szinte jelmondata lehetne a „ga
lamb szelídségére” és a „kígyó ravaszságára” 
épített szellemi és életstratégia. S íme! Itt jön 
valaki, aki szelíd, mint a kígyó, és ravasz, 
mint a galamb! Bőséges regulákat félrehány
va, a titoktartásra tett esküt fölrúgva az egy
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más szemében -  hagyományosan -  halálos el
lenségnek számító két szervezet belső ügyeit 
a nyilvánosság elé tárja (s itt nyilvánvalóan a 
gesztusról van szó, nem pedig arról, hogy a 
„föltárt tények” jó  része lexikonokból és ké
zikönyvekből ne volna könnyen elolvasha
tó!), s hiúnak tetsző sértettségét azzal a jó 
szándékkal látszik ellensúlyozni, hogy a két 
szervezetet valamiféleképpen kibékítse egy
mással. (1963-at írunk, a PACEM IN TERRIS 
kezdetű enciklika megjelenésének idejét, s ez 
az irat nem ítéli el olyan mereven a szabad
kőművességet, mint ahogy azt a XVIII. szá
zad közepétől az egyház tradicionálisan tet
te.) Ám ha a felek nem akarnak kibékülni, az 
eredmény nem lehet kétséges: a szerző két
oldali támadások pergőtüzébe kerül. A hordó 
abroncsa szétpattan... Libertate perit.
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Ám Nagy Töhötöm könyvét -  különösen an
nak első részét, a jezsuita rend belső életének 
szubjektív élményekkel fűszerezett bemutatá
sát -  egyáltalában nem akarom ironizáló 
szándékkal megítélni. Erre egyrészt semmi 
szükség sincs, hiszen páratlan műveltség, éles 
ítélőerő s a jó  értelemben vett jezsuita lojali
tás mutatkozik meg a mű minden lapján, 
másrészt pedig sértő is volna, hiszen egy 
nagyra hivatott ember tovamúló lelkiüdvéről 
esik szó.

Az 1926-ban Érden megkezdett noviciá- 
tus, a Szegeden, Kalocsán, Innsbruckban, Fi
renzében folytatott magiszterkedés, filozófiai 
és teológiai tanulmányok, probatiók, négy 
tudományágból megszerzett doktorátus, a 
hagyományosan későn, huszonkilenc éves 
korban történt pappá szentelés -  ezek mind
mind egy „intelligens jezsuitának” hagyomá
nyosan megszokott útját jelzik. Jóval különö
sebb -  de korántsem egyedi érvénnyel az -  a 
szerző politikusi, diplomáciai pályafutása. 
Dokumentumértékű a Szegeden életre hívott 
KALOT-mozgalom történetének ismertetése, 
valamint Nagy Töhötöm háború alatti és köz
vetlenül háború utáni politikai tevékenységé
nek aprólékos felidézése; nem egy esetben 
igazi kulisszatitkok föltárása. A KÁLÓT -  húsz 
népfőiskolájával, majd milliós tagságával, a

magyar főpapság tekintélyes részének támo
gatásával -  valóban számottevő politikai erőt 
jelentett a korabeli Magyarországon. A szer
ző szinte mindenre hajlandónak mutatkozott 
a mozgalom megmentésének érdekében: át
szökött az oroszokhoz -  puhatolódzó tárgya
lásokat folytatni egy, úgymond „baloldali” 
szerveződés átmentéséért; 1945-46-ban öt
ször fordult meg -  eleinte illegális úton -  Ró
ma és Budapest között, minden esetben je
lentős anyagi támogatásra szert téve. Amikor 
pedig fölsejlik benne a nagy terv, a Vatikán 
és Moszkva közötti diplomáciai közeledés elő
segítése, végérvényesen szembekerül a fris
sen kinevezett Mindszentyvel, akit egyébként
-  XII. Pius véleményére is hivatkozva -  „vi
déki szeminaristának”, sőt egyenesen „ostobá
nak” minősít. Az eredményről már szóltam: 
a lényegében száműzetésnek ítélhető rendi 
megbízatás értelmében Uruguayba utazik, 
1947 őszén.

A dokumentumértékű visszaemlékezések 
mellett azonban föltétlenül említést kell ten
nem a könyv azon részeiről, amelyek a rend 
fölépítéséről, a lelki gyakorlatokról, a teoló
giai, filozófiai disputákról tudósítanak, s leg
főképpen annak a magyarázatát adják, hogy 
a föltétien engedelmességre és fegyelemre 
épülő rend miért nem öltheti föl mégsem 
egyfajta diktatórikus intézmény jellegét. A 
felsőbb pozícióba jutott rendtagok szellemi
intellektuális kiképzése eleve gátat szab an
nak, hogy bármiféle hatalom vagy felelősség 
méltatlan kezekbe jusson. (Természetesen ez 
csak a pro forma előtárt szervezeti rend
szerre vonatkozik, hiszen amikor konkrét 
eseményekre és személyes sérelmekre terelő
dik a szó, akkor már rögtön előkerül a „mél
tatlanság” vádja is!) Egészen kitűnő -  Loyolai 
Ignác zsenialitását bizonyítva sokadszorra is
-  az úgynevezett „applicatio sensuum” (Nagy 
Töhötöm „szerzett szemlélődésnek” nevezi) rész
letes ismertetése; bár ennek szembeállítása az 
egész középkor és -  en bloc -  „a” misztika ki
zárólag felsőbb adományra várakozó (sic!) 
imamódjával, már gyökeresen érthetetlen. 
Mindamellett föltűnnek a későbbi aszebeia 
első és nyilvánvaló jelei is; mint például az a 
radikális megállapítás, miszerint -  az utált 
breviárium jegyében -  a zsoltároknak semmi 
közük sincs a kereszténységhez! (54^55. old.)
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A Dél-Amerikában megért kudarcok, a szinte 
korlátok nélküli európai élet után a helyi teo
lógiák fáradt provincializmusa, valamint az 
elöljárói „értetlenség” a renddel való szakí
tást eredményezik, s ezzel párhuzamosan egy 
új intellektuális kaland, valamint misszió le
hetőségét is. A könyv második -  s megvallom, 
az előzőnél jóval kevésbé színvonalas -  részét 
a szabadkőművességgel történt megismerke
dés, egy újfajta misztériumba való beavatás 
nyilvánvalóan jó szándékú krónikája teszi ki; 
az első lépésektől kezdődően egészen addig, 
amíg a szerző -  mint „gran fiscal y orador” 
(nagy ellenőr és szónok; akié a vitákban az 
utolsó szó joga) -  a szabadkőműves-ranglétra 
legfelső, 33. fokozatáig ju t el.

A kissé eklektikus második rész megpró
bálja összefoglalni a szervezet(ek) kultúrtör
ténetét (legalábbis a Londoni Nagypáholy 
szellemi vonzáskörébe tartozókét, tehát azo- 
két, amelyek el vannak kötelezve valamiféle 
„pozitív istenhit” mellett?; a francia Grand 
Orient és csatlakozott szervezetei kiesnek a 
könyv vizsgálódási köréből), ugyanakkor pe
dig Nagy Töhötöm „jámbor apologétaként” 
is föllép -  megvédendő „masones” testvéreit 
a tényleg nevetséges vádak egy részétől. 
Alapállása nyilvánvaló bizonyítéka annak, 
hogy nem beépített jezsuita ügynök; más
részt persze annak is bizonyítéka, hogy „szel
lemében” nem maradhatott igazi jezsuita! 
Sajnos a kultúrtörténeti adalékok, valamint a 
köréjük font, s a több ezer éves szabadkőmű
vesség ideáját alátámasztani igyekvő filozófiai 
eszmefuttatások meglehetősen haloványak; 
„az elveszett szó keresése”, valamint annak föltá- 
rulkozása (az utolsó fokozat elnyerése során): 
„Az, aki önmagától létezik öröktől Jogva”', s az 
iménti szentencia rokonítása az Ur önmegha
tározásával az ExODUS-ban; nos, mindezek 
eléggé közhelyízű magyarázatok; igaza van a 
szerzőnek, bármely illetékes lexikonban

megtalálhatók! Lényegében ugyanez vonat
kozik az ókori misztériumok, illetve misztéri
umvallások egy némelyikének „továbbélésé
ről” szőtt eszmefuttatásokra is. Habár min
denki tudja, hogy Szókratész kivételével va
lamennyi szóba jöhető athéni beavatást nyert 
az eleusziszi misztériumokba (legalábbis az 
egyikbe), ám ennek „kifordított” titkos jelle
ge, valamint annak hangoztatása, hogy a sza
badkőművesség semmiféle titokkal nem ren
delkezik -  ez már kissé nevetséges analógia. 
Általában pedig a szabadkőművesség vallás
vagy valláspótlék jellege, a tagok egymás kö
zött megnyilatkozó karitatív tevékenysége, 
tudatos összetartozása, túl ezen, az ünnepé
lyes procedúrák, az intellektuális kiválasztó
dás -  mind-mind olyan tények, amelyeket 
együtt, összefoglalva tanulmányozhat az ol
vasó, anélkül azonban, hogy a Kelet Csillaga 
valóban „egy másik” s a megunt Societasszal 
egyenrangú szervezetként tűnne föl a szeme 
előtt.

Számomra az újonc beavatásának -  inici
álásának -  egy aprócska mozzanata marad 
meg végérvényesen: ajelölt ugyanis virágot 
kap annak a lénynek a tiszteletére, aki a leg
közelebb áll az ő szívéhez! És a másik: ha va
laki meghal, akkor a szabadkőműves-frazeo
lógia így fejezi ki távoztát -  „az örök keletre 
ment el...”. Miután a szerző -  ritka és valóban 
lenyűgöző szellemi kaland részeseként -  itt
hon, Magyarországon távozott az élők sorá
ból, porait öt esztendeig a Buenos Aires-i sza
badkőműves-székházban őrizték, ott, ahová 
megtért. A két rend teória azonban ezáltal 
még semmiféle igazolást nem nyert; a jezsu
ita jelmondat -  „ad maiorem glóriám Dei” -  és 
a szabadkőműves-jelmondat -„A világegyetem 
Nagy Építőmesterének dicsőségére” -  nem ugyan
azt a lényt szólítja meg. Az előbbi kiléte 
egyértelmű, míg az utóbbi -  szerény megíté
lésem szerint -  csak egy Démiurgosz lehet, 
semmi más.

Rugási Gyula


