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FABINY TAMÁS

Isten bárányai

A bárány a leghétköznapibb állat. És a legszentebb. A leghétköznapibb, hiszen az igazán sze
gény népek sokszor egyedüli háziállata. A domesztikáció talán első jele. Húsa és gyapja sze
rény, de tisztes megélhetés forrása lehet. Szegények ízes eledele a juhsajt és a juhtúró.
A bárány ugyanakkor a legszentebb állat. Számos vallásban felbukkan. Az aranygyapjú
vagy az aranyszőrű bárány távoli kultúrák szimbolikájában is szerepel. Jelképét azonban iga
zán a Biblia szentelte meg. Az ősatyák - Ábrahám, Izsák, Jákob vagy Mózes - pásztorok vol
tak, akárcsak többen a próféták közül. Életüket bárányok között élték, ami egy nomád ha
gyományokat ápoló közegben természetes is volt. Mindez hatott a vallási kultuszra. A bárányt
szelídsége, kiszolgáltatottsága és engedelmessége tette alkalmassá az áldozati szerepre. A zsidó
nép Egyiptomból való szabadulásánál is döntő szerepet kap a bárány: a tizedik csapás során
csak azokat a házakat kímélte meg a pusztító angyal, amelyek ajtófélfáját megkenték a
páskabárány vérével (2 Móz 12,5). Mindmáig erre emlékeznek a zsidó családok, amikor talán
legnagyobb ünnepükön elfogyasztják a páskabárányt.
Ama csütörtök éjjel Jézus páskavacsorán vett részt tanítványaival, hiszen megtörték a ko
vásztalan kenyeret, körbeadták az áldás kelyhét. A kenyérdarabokat keserű mártással fogyasz
tották, emlékezve a nyomorúságos időkre. Egy valami hiányzott az asztalról: a páskabárány.
Mert az maga Jézus volt. Pál apostol is így idézi fel a passiótörténetet: „A mi páskabárányunk,
a Krisztus, már megáldoztatott" (1 Kor 5,7). Jézusban beteljesedtek az ézsaiási és a jeremiási
próféciák: száját nem nyitotta szóra Pilátus előtt, olyan volt, mint a juh, amely némán tűri, hogy
nyírják. Hitünk szerint ugyancsak Jézusban valósul meg a totális béke, amelyet a próféta így
jövendölt meg: „Akkor majd a farkas a báránnyal lakik" (Ézs 11,6).
Jézusra már működése kezdetén ezt mondta Keresztelő János: „íme, az Isten Báránya, aki
elveszi a világ bűnét". Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi.
Jézus tanítványaira is gyakran alkalmazza a bárány szimbolikáját. Ez annak az ószövetségi
szemléletnek a megőrzését jelentette, amely Istentől így vallott: „az ÚR az én pásztorom, nem
szűkölködöm" (23. zsoltár). Mt 10,16 szerint úgy küldi k i övéit, „mint juhokat a farkasok kö
zé". Jn 21,16-ban pedig Péter bízza meg ezzel a feladattal: „őrizd az én juhaimat". Az elveszett
juh példázatában (Mt 18,11-14 és Lk 15,3-7) is magunkra ismerhetünk.
Talán e gazdag bibliai szimbolika is az oka annak, hogy ha bárányt látok, mindig megha
tódom. Bégessen bár békésen egy alföldi falu gyér legelőjén, vagy kaptasson társai után a
Fogarasi-havasok szédítő meredélyein: nem tudom elérzékenyülés nélkül nézni. Szívszorító,
amikor az országúton teherautó platóján pillantok meg összezárt bárányokat. Kiszolgáltatottak
és megalázottak. Legfájdalmasabb élményemként pedig azt hordozom még mindig rémülten

magamban, amikor a főút mentén kiterítve láttam egy vérző bárányt Egy kíméletlen teherautó
gázolta halálra. Vagy egy suhanó sportkocsi. Esetleg egy Trabant.
A gyilkosok változnak - az áldozat ugyanaz. A szelíd és engedelmes. Az áldozati bárány.
„Üvegmögötti csöndben lemosdanak a mészároslegények, de ami történt, valahogy mégse
tud végetérni" - írja Passió című versében Pilinszky János A „vágóhíd vagy vesztőhely" kér
dését más, Jézus szenvedését megidéző versében felteszi. A nagypénteki dráma nem véletlenül
hívja elő benne ezt a képet. Ugyanő az égi bárányról is ír. (Az égi bárány a már megdicsőült
Urat jelenti, aki egyedül méltó a titkok feltárására: Jel 5,6.)
A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.
Míg Pilinszkynél kocog, Komis Mihálynál baktat a bárány:
Heródes király országában
hasad a hajnal, fényes nap jön,
Heródes király országában
bárány baktat le az égből.
Jézus: születésétől haláláig bárány volt. Heródestől Pilátusig és Betlehemtől a Golgotáig.
Nagypéntek: a vágóhíd csöndje. A bárány halála. Lemosdanak a mészároslegények, de ami
történt, valahogy mégse tud végetérni. A szenvedés folytatódik azoknak a sorsában, akiknek
szakállát tépték, akiket oroszlánok és medvék elé vetettek gladiátorviadalon, akiket ítélet nélkül
hurcoltak el koncentrációs táborokba és Gulagokra, akiket gázkamrába löktek és deportáltak,
akiknek padlásáról az utolsó szem búzát is lesöpörték, akiket nyelvükben és nemzetiségükben,
hitükben és emberségükben aláztak meg. Akiket bosnyák lányként, szerb asszonyként vagy
horvát apácaként megerőszakoltak, akiket elhallgattattak. Velük hallgat a bárány is.
Nemcsak keresztény, hanem egyetemesen megszentelt jelkép a bárány.
Missa Solemnis című versében Szilágyi Domokos egy vietnami buddhista szerzetes tilta
kozó önégetésében is Isten bárányának szenvedését látja:
Agnus Dei. Isten báránya. Nem názáreti, saigoni csupán.
Narancsvörös lepelben, kopaszon. Nem kereszttel, csak
benzinnel leöntve. Gyufa sercen. Halál ellen halál.
(...)
Isten Báránya hallgat, narancsvörös
lepelben, hallgatagon hal, csak a láng üvölt, a tüzes
nyelvek üvöltenek, sokszoros tüzes nyelvek, minden
nyelven beszélők. Missa solemnis. Üvölt a kórus,
dobhártyám belereped, valószínűtlen-kék az ég, ennél már
csak a föld valószínűtlenebb...

Egy másik erdélyi költő, Kányádi Sándor is a bárány-metaforával fejezi k i a szinte leír
hatatlan szenvedéseket. Húsvéti bárány című versét - akárcsak Illyés Gyula a Bartók-ot - ada
léknak szánja Picasso képeihez:
Én láttam meg először.
Három lába és két feje volt.
Ilyet még az öregek se láttak hallottak addig.
Odagyűltek a szomszédok, az utca, a falu,
még a környékről is jöttek csodájára.
Borzadva néztük, mint nyalja anyja
a szörnyeteget.
Háború volt és húsvét vasárnapja.
- Isten ujja! - zokogott föl egy vénasszony,
vele sírtak mind az asszonyok. Komoran
néztek maguk elé a férfiak. Tanakodtak,
s elzavarták a kisebbeket.
(...)
- Ä sok ártatlan vér, a sok ártatlan vér. Isten
mutatta föl magát. Egyfíát. A Bárány Ünnepén.
- Mit bőgtök! - mordult valaki az asszonyokra.
Az anya meg csak nyalta, nyalta szelíden
szörnyetegét. A szülés utáni anyák fáradt boldog tekintetével emelte olykor a körülállókra
homályos szemét, majd vonaglott egyet s a
méhlepényt is kilökte magából
annak rendje és módja szerint.
(...)
- Föl akar állni.
- Az állatorvost kellene...
- Az állatorvos is katona.
Nem állt föl. Megdöglött nemsokára.
Eltemettük, megkönnyebbülten.
Beszéltek róla egész nyáron. Egyszer még
egy illető exhumálni is akarta. Aztán
elfelejtettük. Lassan a természet
furcsaságai közé soroltuk, anélkül, hogy
őszintén annak hittük volna. Csak később
tudtam meg, hogy az idő tájt hatlábú
mének, bikák tenyésztek, kétfejű, négyszemű,
sok-szemű asszonyok zokogtak szerte Európában, s hogy
Japánban még ma is szörnyülködve emlékeznek a
húsvéti bárányra, pedig az ottvaló népek, tudtommal,
nem is mind keresztények.

Háborús élményeket idéznek ezek a sorok. Békeidőben nem három lábú és kétfejű bárányok
születnek, hanem makkegészségesek. Nevet is adnak nekik. Egyiket Dollynak hívják. Pajkos
név. Fényképe bejárta a világsajtót, hiszen ő az első kiónozott bárány. Egyik tudós diadalmas,
másik szégyenkezik. Remény és aggódás. Szabad egy állatot génmanipulációval előállítani?
Másolható-e egy élőlény?! Ma „csak" egy bárány, holnap már az ember is...? Akkor aztán
eldobhatjuk a Kosztolányi-kötetet, a Halotti beszéddel együtt:
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Amikor először került a szalagcím elém: BÁRÁNYT KLÓNOZTAK, így olvastam félre a
szöveget: bárányt kínoztak. Lehet, hogy nem tévedtem olyan nagyot? A kutatók azért folya
matosan bizonygatják, hogy nem kell aggódni, hiszen létezik tudományos lelkiismeret. Tudom
azt is, hogy mindez még csak a teremtéshitnek sem mond ellen, hiszen a kiónozott bárány is élő
petesejtből született. Bennem mégis rossz érzések kavarognak.
Dollyra nem haragszom, sőt szeretem őt, részvéttel szeretem. Tudom, Isten báránya ő is.
De legalább ne báránnyal tették volna!
Lemosdanak a mészároslegények. Némelyek közülük fehér köpenyt öltenek.
Uram, irgalmazz!
Agnus Dei, qui tollit peccata mundi...

REUSS ANDRÁS

Az ismeretlen és aktuális Philipp Melanchthon
(1497-1560)
Születésének 500. évfordulóján

Luther mellett a wittenbergi reformáció legnagyobb alakja. Tanítványa, barátja, de a reformáció
gondolatának önálló és részben tőle el is térő megfogalmazója. Elsősorban humanista, aki a
reformáció pártjára áll, de humanista műveltségét és tevékenységét nem adja fel. Jelentőset
alkot a teológiában, a filozófiában és az iskolák, egyetemek szervezésében. Ezért méltán illetik
a Praeceptor Germaiae címmel. Megbecsülését mutatja, hogy - talán nemcsak nálunk - min
denekelőtt a reformáció 19. századi népies ábrázolásain - Luther mellett ő is látható, esetleg
még Hesseni Fülöp őrgróf társaságában.
Az újabb kutatás arra késztet, hogy felfrissítsük a hagyományos Melanchthon-képet. A
megszokott ábrázolás csak Luther barátjának, békés természete miatt engedékenységre, komp
romisszumokra hajló árnyékának, a reformáció nem elég következetes harcosának tünteti fel
Melanchthont, s főként, nem látja egyszerre, ugyanabban a személyben a reformátort és a hu
manistát. A Melanchthon-kutatás Magyarországon is gazdag irodalommal rendelkezik, amely
még az elmúlt évtizedekben is gyarapodott , főként mivel a wittenbergi professzor hatása szá
mos - közel 500 - tanítványán és hazánkkal kapcsolatos - mintegy 250 - levelén keresztül
rendkívül szerteágazó.
1

2

3

A külföldi - elsősorban németországi - kutatás legjelentősebb eredménye, hogy 1977-ben
megindult Melanchthon leveleinek kiadása, amely - a korábbiakhoz képest hétszázzal több
korábban nem publikált, - összesen 9200 levelet ismertet hétkötetnyi regesztában, kiegészítve a
levelek szövegeivel, ezek kommentárjaival, valamint az egész anyagot hozzáférhetővé tevő
regiszterekkel, összesen 82 kötetben .
4

Néhány életrajzi adat
A Rajna menti Brettenben született, 1497. február 16-án. Apja, Georg Schwartzerdt neves
fegyverkovács, aki házitanítót fogadhatott fia mellé. A tanító, a kiváló Johann Unger, j ó ala
pokat adott a későbbi tanulmányokhoz. (A magyar kutatók magyar embert sejtenek benne , de
ezt a feltételezést a németek nem tekintik megalapozottnak .) Apja halála után Pforzheimben
tanul tovább, s a kor neves humanistájának, Reuchlinnak a testvérénél, távoli rokonánál (nem
nagyanyjánál, mint eddig tartották ) lakik. Tizenkét évesen a heidelbergi egyetemen tanul
(1509-1512) és két év múlva baccalaureus artium in vita antiqua. Már itt két verset publikál. A
következő fokozatra túl fiatalnak tartják, ezért 1512-ben már Tübingenben van, ahol 1514-ben,
17 évesen magiszter. Korán baráti köréhez tartoznak olyan diáktársak, akik a reformáció
későbbi történetében jelentős szerepet visznek (Simon Grynaeus 1493-1541; Johannes Brenz
5
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1499-1570; Ambrosius Blarer 1492-1564; Johannes Oekolampadius 1482-1531). Johannes
Reuchlin (1455-1522), - aki Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) követője, s aki uta
zásai során találkozott görögökkel és zsidókkal, és megtanulta - a kötelező latinon túl a görög
és a héber nyelvet is, és akinek héber nyelvkönyve sokáig alapvetőnek számított, - szemmel
tartja, bátorítja, ő adja neki görögös nevét, amely - a kor szokása szerint - a német név fordí
tása. Melanchthon pedig már igen fiatalon védelmére kel, amikor Reuchlin ellenzi a zsidók
könyveinek és iratainak - egy konvertita által kezdeményezett - megsemmisítését. Kiválóan tud
latinul, görögül, héberül, érdeklődése a humanista tanulmányok felé húzza: filozófia, dialektika,
asztronómia. Kiadja és igényes bevezetéssel látja el Terentius műveit (1516), ezzel Erasmus
dicséretét is eléri, amelyet az ifjú görögül írt verssel hálál meg. 1518-ban megjelenteti görög
nyelvtankönyvét. 1518-ban átveszi az ékesszólás (eloquentia) és a történelem oktatását.
Megállapítja, hogy a skolasztikusok által használt arisztotelészi szövegek nagyon romlottak,
ezért tervezi, de nem valósítja megjavított kiadásukat.
A wittenbergi egyetem görög tanárául Reuchlin ajánlja Bölcs Frigyes választófejedelemnek,
amikor humanista szellemben hét, köztük logika, fizika, zoológia, s görög és héber tanszékkel
bővíti az egyetemet. Itt tölti élete további 42 évét. Nagyhatású székfoglaló beszédét a
wittenbergi vártemplomban 1518. augusztus 28-án mondja el , „Az ifjúság tanulmányainak
kijavításáról". Ebben a humanisták szokása szerint bírálja az addigi oktatást és megfogalmazza
a jobbításhoz szükséges feltételeket. A humanizmus ad fontes elvének megfelelően a „tiszta"
tudományt, az ókori filozófusoknak, elsősorban Arisztotelésznek a középkori kommentároktól
független értelmezését tartja kívánatosnak. Ennek megvalósításához alapos nyelvi képzés kell,
amely minden tudománynak, de elsősorban a teológiának az alapja. Ezek a nyelvek a latin és a
görög, de a teológusoknak a héberre is szükségük van. A nyelvek elsajátítása már a
gyermekkorban vegye kezdetét. Az alapokhoz tartozik még a dialektika és a retorika alapjainak
elsajátítása is. Az oktatás célja a rend, az ordo, amelyhez kidolgozott tananyagra és képzett
tanárokra van szükség. Világi és egyházi téren egyaránt első feladat a humán tudományokkal,
azaz a filozófiával való foglalkozás. Az államnak pedig az a feladata, hogy az oktatást
előmozdítsa.
8

Az elhangzó bírálattal kapcsolatosan Erasmus dicséri Melanchthon fiatalemberhez illő bá
torságát és gondolatgazdagságát, de megjegyzi, több fáradságot kellene a tudományok előadá
sára, mint az ellenségek leküzdésére fordítania. Az ellenségek ugyan megérdemlik a bírálatot,
de a másik úton többet lehet elérni. Nemcsak az ékesszólásban, hanem a szerénységben és sze
lídségben is túl kell szárnyalnia ellenfeleit.
9

Beszéde Wittenbergben egy csapásra ismertté és elfogadottá teszi, Luther is dicséri. Bár a
két férfi egymástól nagyon eltérő alkatú, és bár Melanchthon a reformáció ügyét először csak a
humanizmus szempontjából látja, barátság alakul ki kettejük között. Ez lehetséges volt, mert
kapcsolatuknak ebben a korai szakaszában Melanchthon humanizmusa nagy hatással volt
Lutherre, aki megbecsüléssel tekint rá s a görög és a héber nyelv tanulásába kezd.
Melanchthon pedig - fiatal egyetemi oktatóként, a kor szokása szerint kollegáitól tanulva, Luther előadásait hallgatja. Hamarosan Luther hat Melanchthonra. Különösen is az a lutheri
gondolat ragadja meg, hogy a hit nem külső tudás, hanem belső tapasztalat. A hatás oly erős,
hogy ezt a rövid időt az „önelidegenedés" korszakának nevezik életében. Következménye, hogy
elfordul a filozófiától, Arisztotelésztől, és egyetemi teológiai fokozatot szerez (1519; bacc.
bibi). Tételeiben kimondja, - ilyen világosan előbb mint Luther, - hogy a tanításban a
Szentírás az egyetlen tekintély. A wittenbergi egyetem hallgatóinak száma ugrásszerűen megnő.
Közvetlenül a reformáció forgatagába kerül, amikor Luther és Karlstadt mellett ö is készül az

Eck Jánossal folytatandó lipcsei vitára (1519), és csendes részvevőként van jelen.
Oekolampadiusnak írt beszámoló levele azonban nyomtatásban megjelenik, támadások érik,
amelyre válaszolnia kell. Ezekben a vitákban teljes mértékben Luther mellett áll k i . Jellemző,
hogy Oratio pro Luthero (1521) címen kiadott irata Didymos Faventinus álnéven jelent meg.
Ha Luther távol van (wormsi kihallgatás 1521, wartburgi tartózkodás 1521-22) Melanchthon
helyettesíti: bibliai könyveket magyaráz, figyelemmel kíséri müveinek kiadását, szinte va
lamennyi fontos döntés az ő kezében van. A wittenbergi zavargások kezdetén még boldogul a
felmerülő problémákkal, de amikor a zavargások ismét kiújulnak és elhatalmasodnak,
visszahívja Luthert, aki prédikációival lecsillapítja a kedélyeket. Reuchlin szeretné kivonni e
hatás alól, Ingolstadtba hívja, de Melanchthon kijelenti, inkább meghal, semhogy elszakítsák
Luthertől.
Ez a külső megjelenésére nézve - Bornemisza Péter szavaival - „csikbek testecskéjű" „kis
fonnyadt emberecske" birtokában volt kora tudományának. Joggal írta róla Bencédi Székely
István az 1559-ben Krakkóban megjelent Chronic-ban: „Ez a Fülöp olyan, mint a Nap napkel
tekor és napnyugtakor, nincs más, ki bölcsebb volna nála az egész
földkerekségen."
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Az elmondottakkal érzékelhetjük, Melanchthon kiváló tehetségét, roppant műveltségét, de
itt nem követhetjük nyomon minden részletében életét. A következőkben három területre szo
rítkozunk, amelyek egyszerre jellemzőek és tanulságosak.

A Loci communes és reformátori munkássága
1521-ben jelent meg - először folytatásokban, majd egy kötetben is - a Loci communes, az első
evangélikus dogmatikának mondott könyvecske, amely a Római levél alapfogalmainak ma
gyarázatát tartalmazta. Élete során háromszor teljesen átdolgozta, s bár kezdettől készítettek
német fordítást is, végül ő maga is lefordította németre.
Azt a tanácsot, hogy az olvasmányok kivonatolására alapfogalmakat j ó használni, mert így
könnyű bármely tudományt összefoglalni és mindenféle kutatásnak határozott irányt szabni ,
már az ókorban is hangoztatták. Erasmus arra bíztatta a fiatalokat, hogy olvasmányaikat, ta
nulmányaikat bizonyos alapfogalmakhoz kapcsolják, így beszédeik és írásaik számára kimerít
hetetlen kincsesbányára tesznek szert. Ezeket az alapfogalmakat (loci) kigondolhatják saját
maguk vagy átvehetik őket a filozófiából. Szerinte így az egész Szentírás, az egyházatyák, de
még a pogány írók is feldolgozhatók. Melanchthon ezt a módszert Tübingenben készült retori
kájában már meg is fogadta, csaknem szó szerint forrás megjelölésével idézte. Reformátori
szemléletét és Erasmustól való eltérését mutatja azonban, hogy nem a skolasztikusok vagy a
filozófusok addig használt általános, formális fogalmait veszi sorra, hanem azokat, amelyek a
Római levélben találhatók, nevezetesen: a bűn hatalma, a törvény és a kegyelem. A könyvnek
ezért már a kiindulópontja is tudatosan egészen más: egyrészt érvényesíti azt az elvet, hogy a
keresztény tanítás megszólaltatásában a Szentírást kell elsősorban értelmezni és figyelembe
venni, másrészt nem filozófiailag, hanem Isten megigazító cselekvése felől közelít az alapfo
galmakhoz: „mert Krisztus megismerése az ő jótéteményeinek megismerését jelenti".
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Melanchthon reformátori beállítottsága határozottan és élesen jut kifejezésre az ember ké
pességeiről (De hominis viribus), a szabad akaratról szóló első részben. Itt Isten minden
hatóságát hangsúlyozza, és az emberi akarat képtelenségét, hogy üdvössége érdekében valamit
tegyen, valamint a filozófia káros hatását a teológiára. A következmény, hogy Arisztotelészt
tisztelik Krisztus helyett. Nem jelentette viszont ez az álláspont ekkor sem azt, hogy bizonyos

külső dolgokban ne ismerte volna el az emberi akarat szabadságát. Luther „megcáfolhatatlan
könyvecskének" (invictum libellum) mondta, amely „nemcsak halhatatlanságot érdemel, hanem
kanonikus egyházi tiszteletre is m é l t ó " .
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A Loci 1523-as kiadásában a szolgai akarat dolgában gyakorlati-pedagógiai okokból távo
lodik Luthertől, ismét nagyra értékeli a tudományt és a filozófiát, mert eszköz a vad szenve
délyek megfékezésére, mert előkészítés az evangéliumra, s úgy tartja, az ember birtokában van
egy természetes világosság, van bizonyos képessége a jóra. így amikor Luther Erasmusszal
vitázott a szabad akarat kérdésében (1525), akkor Melanchthon már nem állt annyira egyol
dalúan az ő pártján, hanem közvetítő álláspontot foglalt el, amelyet a Kolossé levélhez írt
kommentárjában (1529), az Ágostai hitvallás X V I I I . cikkében (1530), valamint a Loci 1535-ös
kiadásában fejtett ki. Luther pedig nem kifogásolta ezeket, hanem elismerően szólt róluk.
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A Loci 1532-1535-ös második nagy átdolgozásában már megfigyelhető a teljességre való
törekvés. De a Szentháromság kérdésével való foglalkozást az antitrinitáriusokkal folytatott
viták tették szükségessé. Nem arról van szó tehát, hogy a krisztológiai tájékozódásnak hátat
fordított volna.
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A Loci 1543-as változatában szükségesnek tartja, hogy az ember szerepéről is beszéljen:
„Isten mozgatja a lelkeket, hogy akarjanak, nekünk azonban bele kell egyeznünk, nem szabad
ellenállnunk". De Melanchthonnak nem Istenről, hanem a Teremtőnek köszönhető emberi
mivoltunkról alkotott felfogása változott meg.
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Élete végéig magyarázott egyes bibliai könyveket, ezeket részben k i is adta, illetve adták
(Kol: 1527. 1559; Péld: 1529. 1550. 1555; Róm: 1529. 1532. 1540; Dán: 1543; Préd: 1550; 12 Kor és 1-2 Tim: 1561). A wittenbergi városi templom 1547-ben festett oltárképén az ifjabb
Cranach keresztelés közben ábrázolja, neve szóba került a lelkészi állás betöltésénél 1521 előtt,
de nem volt ordinációja. Elsősorban a külföldi diákok számára, akik talán nem egészen értették
volna a német prédikációkat, az ünnepek és vasárnapok igéit magyarázta latinul, eleinte a
lakásán, majd a részvevők száma miatt az egyetemen. Egyesek ezzel magyarázzák, hogy nagy
hatással volt sok magyar hallgatóra. Ezeket a magyarázatokat a német diákok is hallgatták és
jegyzetelték, majd posztilláskönyvben kiadták. A húszas évek közepétől részt vett a
vizitációkban, először Lutherrel együtt, azután külön. Rémülten látta az olcsó kegyelmet hirdető
prédikátorok kártékony hatását, akik a cselekedeteket fölöslegesnek, sőt, károsnak mondták,
vagyis csak a hitről áradoztak. Ezért szükségesnek tartotta, hogy a bűnbánatot és a hitet hir
desse, s tette ezt olyan határozottan, hogy még Lutherrel és másokkal is tisztázó megbe
szélésekre volt szükség. E tapasztalatai alapján foglalta össze a reformátori tanítást és adta ki,
„A vizitátorok tanítása a gyülekezeti lelkészeknek a szász választófejedelemségben" (1528).
Luther írt hozzá előszót és ezzel hitelesítette. A vizitációk során anabaptistákkal és az anti
trinitáriusokkal való találkozásai, s nemcsak humanista vagy skolasztikus műveltsége vagy
hajlama késztették arra, hogy a Loci újabb kiadásaiban ezekkel a kérdésekkel is foglalkozzék.
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Az a terve, hogy másokkal közösen készítsen dogmatikát, nem valósult meg. Helyette mű
veinek egy gyűjteménye jelent meg, Corpus doctrinae Philippicum, 1559-ben. Ez tartalmazta
az óegyházi hitvallásokat, az Ágostai hitvallást és az Apológiát, a Confessio Saxonicát, a Loci
utolsó változatát, valamint az Examen ordinandorum 1554-es változatát. Több kiadást ért meg
1580-ig, amikor ezt és az ezekhez hasonló többi összeállításokat az Egyezségi Irat váltotta fel.
Az evangéliumot, mint mondta, Luthertől tanulta, és a törvény és evangélium megkülön
böztetését is. Dé Melanchthon volt az, aki szólt a törvény külső, töredékes betöltéséről, amelyet
a törvény polgári használatának (usus civilis) nevezett, s szólt az isteni törvénynek arról a

funkciójáról, hogy az emberi bünt felfedi, s itt a kételkedésre, a gonosz vágyakra gondolt, és
amelyet a törvény második funkciójának (officium, usus) nevezett. Ez a törvény még a megújult
embert is bűnére emlékezteti (tertius usus legis).

Egyetemi és humanista működése
A wittenbergi egyetemen a reformáció első hatásaként a hallgatók csak teológiával akartak
foglalkozni. A reformátoroknak a filozófia elleni támadása miatt elfogytak a hallgatók, senki
sem akart nyelveket vagy logikát tanulni, az üdvösség kérdése izgatott mindenkit. Nem tettek
záróvizsgát, nem törekedtek tudományos fokozatokra. Nem csak Wittenbergben volt ez a hely
zet. Melanchthon szembenézett a kihívással: bár Luther rendkívül nagy hatással volt rá, teo
lógiai tanulmányai és fokozata ellenére sem pártolt át a teológiai fakultáshoz. Felismerte, hogy
filozófiai felkészültség nélkül értelmetlenné válik az a teológia, amely nem a filozófiából meríti
tartalmát. Élete végéig foglalkozott Arisztotelésszel, Ciceróval. Görögből lefordította
Euripidész, Pindarosz, Demosztenész és mások több művét. Retorikán, didaktikán és etikán
kívül foglalkozott természettudományokkal is: fizikával, matematikával, csillagászattal.
Kopernikus világképét - igen sok kortársához hasonlóan - ő is elutasította, de méréseit igen
nagyra becsülte. Történelemmel is foglalkozott: 1532-ben kiadta Johann Cárion német króni
káját, 1560-ban pedig a saját világtörténetének Nagy Károly koráig elkészült részét.
Mivel azt tapasztalta, hogy a reformáció iránti lelkesedésükben a hallgatók elhanyagolják a
gondolkodás formális fejlesztését, a teológiai tanulmányok szempontjából feleslegesnek te
kintik a humán tudományokat (humaniores disciplinas), hogy igazi teológusoknak tartsák őket,
de közben nem tudják érthetően kifejezni magukat, ismét bevezette a professzorok és hallgatók
által nyilvánosan tartott beszédeket és vitákat (havonta összesen négy alkalommal). A sort maga
kezdte 1523-ban egy olyan beszédével, melyben a nyelvek ismeretének fontosságát hangoztatta
minden tudomány számára. A retorika nem tartalmatlan öncél volt számára, nem szépen csengő
szavakat jelentett csupán, hanem a rendezett gondolatok megfelelő kifejezését, illetve ennek
elsajátítását. A gyenge kifejezőkészséget pedig a gondolkodásbeli zűrzavar jelének tekintette. A
hallgatóknál ez lustaságból is fakad, mások prédikációját plagizálják és az emberek szája íze
szerint beszélnek. Akik erre vetemednek, azoknak minden j ó és illő, kegyesség, közrend, sőt,
maga Krisztus is csak színjáték. Ezért roppant nagy az állam felelőssége, hogy gondoskodjék az
ifjúságnak a tudományban (litera) való neveléséről, mert ha erre nem fordítanak kellő gondot,
akkor megismétlődnek a korábbi idők bajai: a tudomány (Hiera) nem ismerése miatt minden
dolog, az emberi és az isteni dolgok is megrendülnek. A tudományok (literae) hiánya Isten
büntetése. Mivel Istennek úgy tetszett, hogy a mi nyelvünkön szólítson meg minket, ha valaki
nem érti ezt a nyelvet, akkor Isten szavát sem érti. Az eredmény: skolasztikus bárgyúság
(„scholastischer Blödsinn"). Amikor Isten megkönyörült és az evangéliumot újra
megszólaltatta, akkor ezt a tudomány (litera) felvirágoztatásával vitte végbe. Ez a teológia
számára is segítség volt. Melanchthon a tudományokat és az értelmet ezzel nagyra becsüli, de
nem tartja szükségtelennek a Szentlélek munkáját.
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Eközben világosan elválik egymástól az ő számára Luther és Erasmus. Luther az, akitől az
evangéliumot tanulta. A teológiával az élet jobbítása érdekében foglalkozott mindig is. Az
evangélium adja a lelkiismeret megvigasztalását, ez az, amit Luther tanít. A filozófia a j ó er
kölcsöt, a műveltséget, a kultúrát adja, ez az, amit Erasmus tanít. Az utóbbi sem érdektelen a
teológia számára, mondja, de tulajdonképpen ezt tanították a pogány filozófusok is. Ez a

megkülönböztetés megadja az evangéliumnak is, a filozófiának is a súlyát, meg a helyét, de
mélyen megsértette Erasmust.
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Az 1527-ben kiadott, Kolossé levélhez írt kommentárjában a levél egyik versével (2, 8)
kapcsolatban kifejti véleményét a filozófiáról. Nem veti el egészen, hanem a maga helyén Isten
ajándékának tartja. Megállapítja, hogy a filozófia téved az istenismeret, a megigazulás és az
ember természetes képességei dolgában. Egy másik verssel kapcsolatban ( 1 , 15) pedig
hosszasan foglalkozik az akaratszabadság kérdésével. Megállapítja, hogy a kérdés nem a külső
dolgokban való választás szabadsága, hanem az emberi szabadság, a megigazulás és a megszentelődés vonatkozásában. Az utóbbira nézve tagadja az ember szabadságát, hiszen ez több,
mint a külső dolgokban való döntés és cselekvés szabadsága. Ez csak a Tízparancsolat második
kőtáblájára írt dolgokat jelenti. Az első tábla, az Istennel való viszony dolga azonban olyan
döntés, amelyhez a Szentlélek szükséges. Az embernek a földi, külső dolgokban való
szabadságát is befolyásolja az eredendő bűn és az ördög, tehát az ember a földi, polgári
igazságot sem tudja teljesen megvalósítani. Nem lehet tehát azt mondani, hogy minden, ami
történik. Isten akarata lenne. Luther nem tiltakozott Melanchthon fejtegetései ellen, hanem
éppen e kommentár előszavában írta le a híres szavakat: „Én a sajátjaimnál sokkal jobban
szeretem Fülöp magiszter ilyen könyveit, ezeket a nyilvánosság előtt is szívesebben látom akár
latinul, akár németül. Én arra születtem, hogy banditákkal és ördögökkel kelljen harcolnom, s
azokat leterítenem, ezért könyveim sokkal viharosabbak és harciasabbak. Nem tuskókat és fa
törzseket kell irtanom, töviseket és bozótokat kivágnom, posványokat betöltenem, én goromba
erdőirtó vagyok, akinek utat kell törnie és egyengetnie. Ezen viszont Fülöp mester szelíden és
csendesen jár, épít és plántál, jókedvvel vet és öntöz, erre neki Isten gazdagon juttatta ado
mányait." Luther tehát a Kolossé levél kommentárjának fejtegetéseit, akár a filozófiáról, akár
az akaratszabadságról, elfogadta, dicsérte.
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Figyelemre méltó az a levelezés, amelyet Eobanos Hessusszal (1488-1540) a poétika és re
torika erfurti professzorával folytatott, s amely meg is jelent, „A humanista tanulmányokról,
amelyek a jövendő teológusok számára nagyon fontosak és nem hanyagolhatók el". Lehet-e
véletlen, hogy Luther is ezekben az években buzdított iskolák létesítésére (1524) és tanácsolta a
szülőknek, hogy iskoláztassák gyermekeiket (1530).
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A hirtelen felduzzadt hallgatói létszám mellett is fontosnak tartotta, hogy mindenkinek le
gyen egy oktatója, aki figyelemmel kíséri és tanácsolja tanulmányait. Ezért Luther, Melanch
thon és más professzorok is fogadtak házukba diákokat.
Állhatatos János szász választófejedelem annyira értékelte tevékenységét, hogy függetlení
tette egy tanszék kötelmeitől: a továbbiakban tetszése szerinti tárgyakról és témákról tarthatta
előadásait, valamint kiemelt fizetést is kapott, Lutherhez hasonlóan.
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Személyesen közreműködött több német egyetem alapításánál (Marburg 1527); Königsberg
1544) vagy reformjának (Tübingen 1537; Frankfurt a. O. 1539: Heidelberg 1557) kidol
gozásánál, de tanítványain keresztül is érvényesült hatása.

Teológiai közvetítő tevékenysége
Melanchthonnak saját korában és később is közvetítő tevékenysége a legvitatottabb. Ezen a
ponton szokták szembeállítani Luther egyértelmű, hajlíthatatlan és harcos kiállásaival. Nem
jellemhibaként kellene ezeket feltüntetni, hanem törekedni kellene értékei felmutatására. Hiszen
közvetített az antikvitás és kora között: feltárta az antikvitás értékeit, korábbi századok

tudományos ismereteit és továbbadta előadásokban tanítványainak, könyvekben megszámlál
hatatlan olvasónak. Közvetített a kereszténység és a humanizmus között is: úgy volt reformátor,
hogy megmaradt humanistának, s úgy volt humanista, hogy reformátori keresztény volt. Erről
tanúskodik egyetemi munkássága.
Az egyetemes egyház annyira a szeme előtt volt, hogy az Ágostai hitvallást lefordította
görög nyelvre és megküldte a konstantinápolyi pátriárkának. A reformáció egyetemes ügyéről
ott is tudomással kell bírni. Ennyiben tehát közvetített Nyugat és Kelet egyházai között is.
Szinte nem volt olyan tárgyalás vagy vita a reformáció táborán belül, amelyen ne lett volna
jelen, vagy ne kérték volna a véleményét. Mivel Luther birodalmi átok alatt volt, Melanchthon
volt az, aki kellő mozgásszabadsággal rendelkezett és fejedelmek szakértője, tanácsadója le
hetett.
Az augsburgi birodalmi gyűlés előtt Melanchthon nemcsak az írásbeli előkészületekben vett
részt, hanem tájékozódó megbeszéléseket is folytatott az óhitűek képviselőivel. Június 3-án
Albrecht mainzi érseknek javaslatokat tett a béke biztosítására: amennyiben elfogadják az
evangélikus istentiszteletet és a papok házasságát, kész lenne a püspöki egyházszervezetet
elfogadni. Nem önfejűség volt ez részéről: március végén Luther részvételével a szász
választófejedelemség még ezt a tárgyalási irányt határozta meg.
Az Ágostai hitvallás is közvetítés eredménye: Melanchthon nem a maga nézeteit vetette
papírra, hanem a lehető legtöbb részvevő számára elfogadhatót. S úgy, mint az egyetlen anya
szentegyházban megfogalmazott véleményt, amely a Szentírást helyesen értelmező korábbi
atyák tanításán alapul. A közvetítés úgy sikerült, hogy Hesseni Fülöp őrgróf, aki kezdetben még
fegyveres ellenállásra is késznek mutatkozott és Zwingli felé hajlott, nem kifogásolta az
úrvacsoráról szóló cikket és aláírta az Augustanát. Még Luther sem talált rajta javítani vagy
változtatni valót, bár nem tudott volna olyan csendesen és halkan lépni. A szabad akaratról
szóló cikket úgy fogalmazta meg Melanchthon, hogy sem a római katolikus oldalnak, sem
Luthernek nem volt ellenvetése.
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Maga Melanchthon nem lehetett jelen a felolvasáson. Az utolsó két hét tárgyalásai és ideg
feszültsége teljesen kimerítették: barátjával Brenzcel a szállásukon voltak.
A hitvallás felolvasása után is sok személyes párbeszédet folytatott: július 1-én és 2-án a
császár udvari papjának az evangélikus megigazulástant magyarázta el, július 4-én a pápai
legátussal Campeggioval tárgyalt, augusztus 13-án Christoph augsburgi püspökkel. Ezek a
megbeszélések akkor mind eredményekkel kecsegtettek. A tárgyalások sikertelensége azzal is
magyarázható, hogy a protestánsok egysége is megingott. Kétségtelenül hajlott volna enged
ményekre (vö. CA X X V I I I , 76-78). De egyrészt mivel abba a gyanúba keveredett, hogy
Zwingli követőivel tart, a protestáns oldal ingatagnak és túl engedékenynek tartotta, másrészt
mivel egyes katolikus személyekkel titokban magánúton is tárgyalt, mindkét oldal kezdett
bizalmatlanul tekinteni rá. Maga Luther rendszeres kapcsolatban volt Melanchthonnal és
közöttük nem volt ellentét.
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Amikor pedig a római katolikus iratra, a Confutatiora készítette a választ, vagyis az Ágostai
Hitvallás Védőiratát (Apológia, 1531), érvelésében nemcsak azokat a bibliai helyeket idézte,
amelyek egyértelműen a reformáció igazát támasztják alá, hanem mindazokra a bibliai helyekre
is tekintettel volt, amelyekkel az ellenpárt érvelt. Luther meg is jegyezte, egyesek azon
izzadnak, hogy Pált és Jakabot összeegyeztessék, amint „Fülöp teszi az Apológiában", de ez
lehetetlen. Itt hivatkozhatunk Melanchthonnak arra az érvelési módjára, amellyel a korábbi
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századok tanítóinak véleményét vonultatta fel a reformáció igazolására. Igazolva, hogy a re
formáció alapjában véve nem új, eddig ismeretlen tanítással hozakodik elő.
A schmalkaldeni szövetségnek, hogy szilárdan álljon, közös hitvallásra is szüksége volt. S
mivel Hesseni Fülöp 1534-ben erővel visszahelyezte fejedelemségébe Ulrich württembergi
herceget, akit 1519-ben elűztek onnan és közben a reformáció oldalára állt, és mivel a refor
máció bevezetésében Bucer és Melanchthon tanácsait kérte, ezért a két teológusnak meg
egyezésre kellett jutnia az úrvacsora kérdésében. Megfogalmazták a Wittenbergi konkordiát
(1534 december), amelyet Luther is elismert. Az itt használt kifejezés - cum pane et vino
vere et substantielliter - első szavai az 1973-ban megfogalmazott Leuenbergi konkordiában,
az európai evangélikus és református egyházak megegyezésének úrvacsorával kapcsolatos
részébe is bekerültek. A Wittenbergi konkordiának az úrvacsorával kapcsolatos részeit később
bedolgozta az 1540-ben újra megjelent Ágostai hitvallásba is, amely ezért a megváltoztatott,
variata jelzőt kapta. Ez utóbbi miatt a szigorú lutheránusok részéről sok támadás érte.
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Az oltári szentség római katolikus felfogását a transsubstantiatioval túl statikusnak tartotta.
Krisztus úrvacsorai jelenlétének a protestáns oldalon megfogalmazott újabb és újabb
próbálkozásai, amelyek olykor csak stilisztikai feladatként kezelték a kérdést, sem elégítették
ki. Mindkettővel szemben Isten cselekvésének dinamikáját hangsúlyozta és erre a legalkalma
sabbnak az aktuális jelenlét kifejezést találta.
A schmalkaldeni szövetség komoly erőt képviselt, a korabeli európai politika egyik ténye
zője volt. Franciaország és Anglia királya tárgyalt vele. A politikai kérdések mellett a hit kér
dései is szóba kerültek. így Melanchthon terjedelmes véleményt írt a francia királynak egy
konzervatív reformáció lehetőségéről, és ezt az angolok is megkapták. A Melanchthon által
megfogalmazott wittenbergi cikkek az anglikán egyház megszervezésére is hatottak. Nyilván
való, hogy nem a németországi fejlemények és események megismétlését tartotta mindenestől
követésre méltónak.
1537-ben Schmalkaldenben Melanchthon megakadályozta, hogy Luther tételei a szövetség
napirendjére kerüljenek, mert a szövetség, illetve a reformáció egységét féltette. Aggodalma
részben az volt, hogy ez Luther személyes véleményét tartalmazza az úrvacsoráról és nem a
már elfogadott Wittenbergi konkordiát, ezért a felnémet városok és rendek esetleg nem tudnák
elfogadni. Később ugyan aláírta az iratot, de azzal a megjegyzéssel, hogyha a pápa nem áll az
evangélium útjában, akkor felsőbbségét jure humano meg lehetne hagyni. Saját iratában azon
ban, az Értekezésben, ő is antikrisztusnak mondja (38-59).
A schmalkaldeni háború végzetes eseményei minden addig elért eredményt és reformot ve
szélybe sodortak. A protestánsok vereséget szenvedtek (1546), Wittenberget a császári csapa
tok elfoglalták, a wittenbergi egyetem működése is lehetetlenné vált, a professzorok és a diákok
elmenekültek, s a reformáció minden vívmányát megsemmisítő augsburgi interim beveze
tésének (1548) megakadályozására vagy határozatainak leghalványabb tompítására sem volt
semmi erejük - a reformáció ügye az egész német birodalomban elveszettnek tűnt. Melanch
thon reménysugarat látott abban, hogy Móric szász herceg (1541-1553), aki átállása jutalmául
lett az új szász választófejedelem (1547-től), tárgyalásokat kezdeményezett a naumburgi és a
meisseni püspökkel az augusburgi interimtől eltérő, a protestánsok számára kedvezőbb megol
dás elérése érdekében. Ezeknek eredménye lett az úgynevezett lipcsei interim (1549). Ez lehe
tővé tette volna - végül is formálisan nem fogadták el a megállapodást, - a reformátori tartalmú
igehirdetést, hiszen az egyezkedés során a csaknem az Ágostai hitvallás szavaival meg
fogalmazott megigazulástant a katolikusok is elfogadták, így a külsőségeket, szokásokat (mint
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például fehér karingek, ünnepek, körmenetek, bérmálás, utolsó kenet, böjtölés stb.) kö
zömböseknek, - adiafora - tartva, Melanchthon azoknak újbóli bevezetésébe beletörődött.
Tisztában volt azzal, hogy a szokások megváltoztatása nagy kárt okozhat, de a tiszta tan meg
őrzését és hirdetését még fontosabbnak tartotta, mint hogy ilyenek miatt római papokra bízzák a
gyülekezeteket és elűzzék az evangélikusokat. Vállalta tehát a régi szokásokat, amennyiben
nem ellenkeznek az evangéliummal és közben lehetséges az evangélium hirdetése. Lépése
óriási vihart kavart és nagy ellenkezést váltott ki. Elsősorban Matthias Flacius (1520-1575), a
Melanchthon által is sokra becsült tanítvány volt, aki leginkább vitatta és legélesebben támadta
tanítója lépését: „Semmi sem adiaforon a hitvallás és a botránkozás helyzetében". A hosszúra
nyúló vitában Melanchthon végül visszakozott, elismerte, hogy ebben a dologban hibázott, és
Isten bocsánatát kérte, hogy nem tartotta magát elég távol ezektől az alattomos tanács
kozásoktól, de ragaszkodott ahhoz, hogy a(z Ágostai) hitvallás tanítását sohasem változtatta
meg. Flacius ezt nem tekintette bocsánatkérésnek. Lehet azonban, hogy a Szentírás
értelmében vett megigazulás hirdetésének erejében jobban bízott, mint kritikusai. Az
adiaforon-vitát később más viták szorították háttérbe s csak az Egyezségi Irat (1580) X. cikke
zárta le. Egyébként ez az egyetlen olyan cikke ennek a hitvallásnak, amely nem Melanchthonnak ad igazat.
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Az előzők során már érintettük Melanchthonnak 1530-as augsburgi fáradozásait, amelyek
kel Róma és Wittenberg között igyekezett közvetíteni. Ennek lehetőségeit egész életében ke
reste. A tridenti zsinat (1545-1563) megkezdése után 1550-ben a Niceai hitvallást magyarázta,
amelyben kifejtette, hogy fel kell mérni a zsinat tévedéseit. Amikor azonban szóba került a
protestánsok részvétele is, 1551-ben előkészületül megfogalmazta a Confessio Saxonica-t. Nem
hagyott fel azzal a reménnyel, hogy a szakadás még nem teljes.

Melanchthon hatása
Túlzás nélkül lehet állítani, hogy hatását felmérni lehetetlen. Nyelvtankönyvei századokon át
számos kiadást megérve használatban voltak Németországban és Európa sok országában. Nevét
kitörölve bennük, még római katolikus iskolákban is használták őket.
A Loci - módszerét tekintve - például szolgált az ólutheránus és az óreformátus ortodoxi
ának, de még a katolikus Eck és mások számára is.
Az általa írt hitvallások - Ágostai hitvallás és Apológia - révén mindmáig hat. A kutatás
korábban inkább Luthertől való különbözőségére hívta fel a figyelmet, ma jobban látják
egyezésüket. Felbecsülhetetlen ökumenikus jelentősége.
7

Heinz Scheible egyik Melanchthon tanulmányát azzal a gondolattal zárja/ hogy a
Praeceptor Germaniae jellemzését két kifejezéssel szokták elmarasztalóan értékelni:
kompromisszumkészség és intellektualizmus. Scheible megállapítja, hogy Melanchthon az
egyik legintelligensebb ember, akit valaha is ismertünk. Kora tudásának birtokában volt,
hallatlanul gyorsan és sokat dolgozott. Ismerte az indulatokat, érzéseket és szenvedélyeket is.
Bizonyára tartott tőlük és tudatában volt az értelem korlátainak. Levelei azonban arról tanús
kodnak, hogy nem volt érzelem nélküli. A kompromisszumkészségről Scheible megjegyzi,
hogy azok számára negatív ez a szó, akik mereven ragaszkodnak egy ideológiához és ezzel
megtakaríthatják maguknak azt a fáradságot, hogy a saját álláspontjuk mellett a másoké felől is
elgondolkodjanak. Kompromisszumot találni viszont roppant szellemi erőfeszítést jelent,
amelyre csak intellektussal rendelkező emberek képesek. A kompromisszum milyensége ter-

mészetesen egy másik kérdés, amelyet minden esetben vizsgálat tárgyává kell tenni. A k i olyan
világos értelemmel és olyan alapos ismeretekkel bír, mint Melanchthon, az nem szorul rá arra,
hogy önmaga védelmében felkészületlenül legyen makacs, hiszen világos fejjel a végsőkig
elmehet a kompromisszum útjának latolgatásában.
1560. április elején betegen tért haza Wittenbergbe egy hivatalos útjáról és 19-én elhunyt.
Egy cédulára jegyezte fel érveit, miért nem kell a haláltól félni: „Megmenekülsz bűneidtől.
Megszabadulsz a teológusok gondjától és a dühüktől. A világosságra jutsz, Istent látni, Isten
Fiát szemlélni. Megismered azokat a csodálatos titkokat, amelyeket ebben az életben nem tudtál
megérteni: miért teremtettünk olyanoknak, amilyenek vagyunk, és milyen a két természet
egyesülése Krisztusban."
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C Z E N T H E MIKLÓS

Melanchthon levele Nádasdy Tamásnak
(1537)

A Duna Televízió „Dicsőség, békesség" című protestáns műsora megemlékezett Philipp
Melanchthon (1497-1560) születésének ötszázadik évfordulójáról. A műsorban a szerkesztő,
Fabiny Tamás kérésére bemutattam az Evangélikus Országos Levéltárban (EOL) található,
Melanchthon kézírását őrző négy iratot. Ezek az iratok a következők: 1. Melanchthon 1537ben Nádasdy Tamásnak írott levele, 2. Luther 1542-es végrendelete, melyet Philipp Melanch
thon, mint tanú írta alá, 3. Melanchthonnak 1555-ben, a bártfai tanácshoz írott levele, 4. Egy
Wittenbergben tanuló eperjesi ifjú 1558-as egyetemi bizonyítványán szerepel Melanchthon
aláírása . Ezt követően kért fel Veöreös Imre szerkesztő, hogy a Credo számára mutassam be az
egyik Melanchthon levelet.
1

2

Fontos tartalma miatt a Nádasdy Tamásnak írott, 1537-ben keletkezett levélre esett válasz
tásunk. A levél nem eredetiben, hanem későbbi átírásban maradt ránk: Litterae Melanchtonis
ad Thomam Nádasdy címmel. A másolat az evangélikus egyháztörténet fontos iratait tartalmazó
gyűjtemény számára készült, 6. sz. alatt (Adparatus ad Históriám Aug. Conf. in Hungária
1523-1604). A humanista és reformátor jellemvonásait egyesítő Philipp Melanchthon (14961560) 1518 óta tanított a wittenbergi egyetemen, ahol egészen haláláig, 1560-ig működött. A
magyarországi diákok 1540 után - megelőzve a korábban vezető Bécset és Krakkót legtöbben a wittenbergi egyetemet látogatják. Mivel Luther 1546-ban meghalt, Melanchthon
személyes hatása a magyarországi reformáció elterjedésében kiemelkedő volt. Melanchthon
személyes hatását erősítette, hogy fontosabb tanítványaival az egyetemi éveik után is kap
csolatban maradt.
3
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A reformáció kezdeti szakaszának két jelentős alakja, Dévai Bíró Mátyás és Sylvester János
1529-es wittenbergi tanulmányaik során ismerkedtek meg egymással. Sylvester János 1504 k.1551 u.) korábban Krakkóban járt egyetemre, ahol latin nyelvtanokhoz írt magyar értelme
zéseket, amelyek nyomtatásban megjelentek. Sylvester 1534-től Nádasdy Tamás által felállított
sárvári iskolában tanít. A lutheri hitet országszerte hirdető Dévai Bíró Mátyás meggyő
ződéséért kétszer is börtönbüntetést szenvedett, ezért az 1530-as évek közepén ő is Nádasdy
Tamás védőszárnyai alá húzódva folytatta hitújító tevékenységét.
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K i volt Nádasdy Tamás, akinek az udvarában a reformáció e két jelentős alakja találkozott?
Nádasdy Tamás (1498-1562) Brodarics István és az enyingi Török-család rokonaként itáliai
egyetemeken ismerkedett meg a humanizmussal, majd I I . Lajos udvarában titkárként működve
pedig Erasmus hatásával. Nádasdy a Mohács utáni Magyarország egyik jelentős politikusává
vált, kezdetben Szapolyai János híve, majd 1534-től kezdve egyfolytában Habsburg
Ferdinándé. Vezető országos tisztségeket töltött be: 1537-től horvát-szlavón bán, 1540-től
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országbíró. 1554-től haláláig, 1562-ig nádor. Hatalmas vagyonát Kanizsai Orsolyával 1535ben kötött házassága révén szerezte. A Nyugat-Dunántúlon Nádasdy-birtokok közé tartozott
Kapuvár, Sárvár, Csepreg, Léka, Egervár. Nádasdy reneszánsz műveltségű főúrhoz illően a
kultúra patrónusa, iskolákat és nyomdát létesített, ifjakat iskoláztatott külföldön. A re
formációt támogató nagybirtokos főurak, Nádasdyak, Thúrzók, Perényiek váruradalmi köz
pontjai udvari papjaik irányításával a hitújítás központjaivá váltak. Dévai Bíró Mátyás Nádasdy
Tamás sárvári birtokán kívül Batthyány Ferencnél Németújváron és Perényi Péternél
Sárospatakon működött udvari papként, „...ahol járt, mindenütt eltűnt a katholikus egyház és
helyébe lépett az új hit papja, a prédikátor." - írja Dévai tevékenységéről Szekfű Gyula.
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Melanchthon 1537-es levele Dévai Bíró Mátyás 1536-1537-es németországi útjával kap
csolatos. Dévai Nürnbergben és Wittenbergben járt, ahol saját műveinek, illetve Sylvester
János Újtestamentum-fordításának nyomdai kiadásáról tárgyalt, továbbá tájékoztatta a refor
máció képviselőit a magyarországi fejleményekről. Dévai Németországból patrónusát, Nádasdy
Tamást sűrűn tájékoztatta levélben útja eredményeiről. Dévai Nádasdynak Nürnbergből írott
leveleiből négy maradt fenn (1536. nov. 10.-dec. 19.). Dévai 1537 kora tavasztól őszig
Wittenbergben tartózkodott. Ez alatt Melanchthont részletesen tájékoztatta a reformáció
magyarországi helyzetéről.
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Melanchthon Nádasdy Tamáshoz írt levele Lipcsében, 1537. október 7-én kelt. A levél
eredeti latin szövegének négy kiadása ismert. A Melanchthon-levélnek a reformáció történe
tére nézve fontos tartalma miatt magyar fordításban közölte Révész Imre Dévai-életrajzában és
Balázs János Sylvester János-monográfiájában. Melanchthon a magyar nagyurat tekintetes és
nagyságos hercegnek (illustris et magnificus princeps) és tiszteletreméltó patrónusnak
szólítja. Nádasdy társadalmi állása németországi viszonylatban nagyjából egy tartományúrnak
felelt meg. Melanchthon szerényen folytatja, mellyel illendő tisztelettel adózik a világi
előkelőségnek a szellem szerény embere. „Habár ismeretlen vagyok Nagyságod előtt, Mátyás
mégis megkért, hogy levelet írjak." A levelet tehát Melanchthon Dévai Bíró Mátyás kifejezett
kérésére írta. A levélíró udvariasan jelzi, hogy nagyra értékelné a megszólított barátságát,
amelynek elérését nagy megtiszteltetésnek érezné. „Számunkra ajánlatos a j ó fejedelmek
barátságára törekedni a műveletlenekkel szemben" - jelzi Melanchthon a reneszánsz főúr
mecénás és a humanista tudós egymásrautaltságát.
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Levele tárgyára térve Melanchthon megírja, hogy Dévai Bíró Mátyástól értesült Nádasdy
nagy kiadással járó (sárvári) iskolaalapításáról (scholam constituere), amelyben a jó tudomá
nyokat művelik. Melanchthon Dévaitól és más magyarországi hívétől értesült a Magyaror
szágra nehezedő török nyomásról, tudta, hogy a helyzet nagyon komoly. Levele vezérfonalának
annak bizonyítását tette, hogy a tudomány támogatása kivált nehéz körülmények között nagyon
indokolt, mert erre építhető a jövőbeni kibontakozás. „Ez a tett már önmagában is
dicséretreméltó, s még inkább annak számít ez háborús időkben, amely a környező területekről
elűzi a tudományt. így gondoskodsz a jövőről, mivel máshol a j ó tudományok (bonae artes)
elpusztulnak, de a Te erényednek köszönhetően megmarad ez a veteményeskert (seminaria),
ahonnan Pannóniában újra terjeszteni lehet az élet hasznos ismereteit (doctrina vitae utilis).
Ennélfogva kitűnő cselekedeted és j ó szándékodat dicsérem, mely a haza javára szolgál és
bölcs belátásra vall. Ennek pedig én is nagyon örülök. A Pannónia békéjére és javára szolgáló
tudomány pártolásával ilyen körülmények ellenére se hagyjál fel. Mert ha valaki azt gondolja,
hogy az ország megnyomorítása és szolgaságba kerülése örökké fog tartani, vajon foglalkoznae iskolák építésével (ad Scholas extruendas). Ennélfogva [iskolaalapítási] szándékodat a
jövendő béke jóslataként fogom fel. Komoly érveket megfontolva, erről azt gondolom - amint
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gyakran [Dévai Bíró] Mátyásnak említettem - , hogy remélhetőleg a török kiűzésével a jövőben
valamikor visszaáll Pannónia békéje." A levél megírásának évében tizenegy év telt el Mohács
után (1526), de Buda elfoglalása, tehát a török hódoltság tartóssá válása csak négy év múlva
következik be (1541). Ekkor még élt a remény, hogy a török uralom belátható időn belül
visszaszorítható lesz. „A romlásnak indult tudományok támogatása kegyes és istenfélő
szándékra vall, melytől a nehéz körülmények se tántorítsanak el."
A következőkben Melanchthon felhívja Nádasdy figyelmét az új hit pártolásának fontos
ságára. A reformátorok elterjedt magyarázata szerint a török hódítás a bűnök és a bálványimá
dás büntetése. A hit megújításáért folytatott küzdelem így kapcsolódik össze a törökellenes
küzdelemmel. „Remélem, hogy Isten támogatja terveidet, különösen ha azon igyekszel, hogy a
tisztább egyházat (ecclesia puriits) tanítsák. Nem kétséges ugyanis, hogy a háború és a török
szolgaság bűneink és bálványimádásunk büntetése. Ha ennyire támogatod a nemes tudomá
nyokat, kérlek, a tudósok között engem is fogadj el." A hitújítók éltek a humanizmus esz
közeivel, a műveltség terjesztése és iskolák felállítása ezért volt fontos számukra. A reformá
torok közti gyakori levélváltásnak köszönhetően az új hit rövid idő alatt, nagy területen terjedt
el. Ennek köszönhetően a wittenbergi reformátoroknak, így Melanchthonnak is pontos és gyors
értesülései lehettek arról, hogy a különféle területeken hogyan áll a reformáció ügye.
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Melanchthon vérbeli humanistaként nem hagyja ki az alkalmat, hogy az ókori görög mito
lógia példáját hívja segítségül. Nádasdyt, aki nevezetes volt a törökkel szembeni bátorságáról,
Melanchthon a görög mitológia Herkuleséhez hasonlítja: „Egykor a görögök Herkulest a mú
zsák fejedelmének tartották, mert a j ó fejeledelem hatalmával védi a tudományt. Mivel
ismeretes, hogy őseitek Herkulestől származnak, ezért tartsátok nemzeti erénynek a tudomá
nyok művelését és a híres nagyok példájának követését." A reformátorok tudták, hogy az új hit
megvédéséhez szükségük van a fejedelmek hatalmának támogatására. A humanista Melanch
thon meggyőződése szerint a kultúra támogatása fontos politikai feladat.
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Levele végén Melanchthon magyarországi híveit, mindenekelőtt Dévai Bíró Mátyást, to
vábbá Sylvester Jánost ajánlja Nádasdy Tamás pártfogásába: „Mátyást, a kiváló tudománnyal,
bölcsességgel és kegyességgel rendelkező férfiút és Sylvester Jánost, e tudós férfiút, Nagyságod
pártfogásába ajánlom. A közjó érdekében Isten segítse Nagyságodat. Lipcse, 1537. október
7., alázatos szolgája, Philippus Melanchthon."
27

Nádasdy patrónusi tevékenysége nagy jelentőségű volt: Dévai a sok üldöztetés után végre
biztos háttérre és támogatóra lelt. Sylvester pedig megkapta a lehetőséget, hogy nagy müvén, az
Újszövetség fordításán zavartalanul dolgozhasson, és azt kinyomtathassa. Nádasdy mecénási
tevékenysége tehát sokoldalú volt: a személyi védelem mellett a nagyvonalú anyagi támogatás
is beletartozott. Levelezése szerint Nádasdy személyesen figyelemmel kísérte Dévai és
Sylvester munkásságát, azoknak minden részletéről pontos ismeretei voltak. Nádasdy sze
mélyében a reformáció egyik legjelentősebb támogatójára talált. Melanchthon 1537-es, Nádas
dy Tamáshoz írott levele ezért a magyarországi reformáció korai szakaszának egyik értékes
dokumentuma.
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18 Révész Imre: Dévay Bíró Mátyás első magyar reformátor életrajza és irodalmi művei, Pest 1863, 4546; Balázs János: Sylvester János és kora, Budapest 1958, 157-158; Ld. még Kovács Sándor: A
magyar reformáció és a Nádasdy-ház, Ösvény 1917-1920, 151
19 Dévay

Nádasdynak

írott

levelében

a következő

megszólítást,

illetve címzést

alkalmazza:

Magnificentia Vestra; Spectabiii ac Magnifico Domino Thomae de Nadasd, dominó et patrono mihi
semper observandissimo (Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából, szerk.
Bunyitay Vince

III. kötet: 1535-1541, Budapest 1906, 129. sz., 110.)

20 tarnen petenti Matthiae litteras ad Te non invitus dedi
21 Nam bonorum Principum amicitia magnopere nobis adversus ineruditorum iudicia exetenda est.
22 Intelligo autem ex Matthia, Te magno sumtu scholam constituere et optimarum artium studio excitare
23 Itaque hac in re et voluntatem Tuam, cupientem in re praecipua bene mereri de patria et singularem
prudentiam iure probamus.
24 Neque enim dubium est, haec bella et hanc Turcicam servitutem poenas esse peccatorum nostrorum
et idololatriae.
25 Cum gutem tantopere faveas honestis artibus, quaeso, ut me quoque complectare inter ceteros
studiosos.
26 Olim Graeci Herculem addiderunt Musis, earumque ducem vocabant: significantes, defendi oportere
Hieras auctoritate bonorum principum.
27 Matthiam Tibi commendo, virum praeditum egregia doctrina, prudentia et pietate. Joannem
Sylvestrum etiam hominem doctum, Celsitudini Tuae commendo.

Philipp Melanchthonnak a bártfai tanács részére, 1555-ben írt levele, amelyet az
Evangélikus Országos Levéltár őriz

Vigasztaljon az bennünket - és magának Isten fiának mondok ezért köszönetet, - hogy az
általános zűrzavar közepette Egyházatokat kegyesen megóvta a törökök rablásaitól és a mások
általi szolgaságtól, továbbá imádkozom hozzá, hogy ezután is enyhítse a büntetést, gyűjtse
össze az egyházat közöttetek, támogasson és védelmezzen Benneteket.

Kérlek Benneteket, hogy Salamont, e becsületes és bölcs férfiút, aki a haza ügyét hasznosan
szolgálhatja, el ne hanyagoljátok, s e kérésem elbírálásakor számíthattok rá, hogy ha embereitek
útra kelnek, lehetőség szerint szívesen segítem őket. Jól és boldogan éljetek. Az 1555-ös
esztendő augusztusának 20. napján.
Philippus Melanchthon

RIBÁR JÁNOS

A halál teológiája

A legfontosabb feladatok egyike szemantikai: a kulcsfogalmak jelentésének tisztázása. Mit jelent a halál?
Mit jelent a teológia? S akkor mit jelent a halál teológiája? Magyar nyelvünk definíciós nehézségeket
okozva gyakorta magától értődő természetességgel használ fogalmakat, amelyek jelentéstartalma nem
egyértelmű. Ilyen fogalom jelen esetben a „halál" is, amit pedig a lehető legtermészetesebb módon
szokás alkalmazni. A természettudományos igényű és empíriákra támaszkodó gondolkodás a halálról
nem tud semmit. A legtöbb, amit tud: a halál beálltának pillanata, a végső pillanat regisztrálása. A halál
beálltának orvosi definíciója körül is vannak viták, tekintettel arra, hogy az élet és a halál sokkal
szorosabban függnek össze egymással, semmint a kettő szétválásának pillanatát könnyedén meg lehetne
állapítani. Jelentős segítséget kapunk e tekintetben a modem orvosi technikától: a halál beálltának
fokozatossága tűnik fel számunkra (szervi halál, centrális halál, totális halál).
A gondolkodás tisztessége megköveteli fogalmaink körültekintő tisztázását. Óvatosabban kell
bánnunk közismertnek feltételezett fogalmakkal, mint amilyen maga a halál szó is. Mert a halállal
kapcsolatosan nem rendelkezünk közvetlen és empirikus tapasztalatokkal. Amit mi ismerünk, az a
h a l d o k l á s folyamata, de nem maga a halál! Tehát ezt a kettőt feltétlenül meg kell különböztetnünk
egymástól. A haldoklás: a halál előttifizikai-pszichikaifolyamatok összessége. Az egyik az út, a másik a
cél! Tehát nem a halál valóságáról rendelkezünk - tudományos értelemben - információkkal, csak a
végleges halált megelőző életfázisról. M i csak az élethez férünk hozzá! Éppen ezért itt - szigorúan
természettudományos értelemben - nem nyithatunk vitát a halál utáni valóságról. A halál előtti néhány
pillanatba van betekintésünk, de már a halál utáni valóságról nem kapunk megbízható információkat.
Technikai előzetes: a halál gyakorlati teológiája kettős forrásból merít: egyrészt a halál teológiájában
felvázolt forráson tájékozódik, másrészt az empirikus kutatás eredményeinek kritikusan analitikus
felhasználása jelent a számára nagy segítséget. Vagyis a halál gyakorlati teológiája azt a kérdést teszi fel,
amit e téma híres kutatója könyvcímben adott meg. Was können wir noch tun? Még mit tehetünk?
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Kettős jelentősége lehet mindannak, amiről itt szó van: 1./ mivel járulhat hozzá a halál ideológiája
gondolkodásunk eligazodásához és 2.1 milyen gyakorlati haszna lehetséges mindennek?

A halál teológiája - a halál bibliai értelmezése
A bibliai halálértelmezések egyetlen és kizárólagos célja: segítséget nyújtani a kiszolgáltatott, mulandó,
bűnös ember számára a halál kikerülhetetlen tényével szemben. Kevésbé cél a haldoklás menetének
mederben tartása, de az eredeti cél indirekt módon hatással van a meghalás folyamatára. Mert a pozitív
totális thelosz, a legvégső cél az egész életre, és annak legvégső stádiumára is visszahat.
2
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A szorongatott helyzetben levő embernek segítséget kíván nyújtani a Biblia, s az a szellemi háttér,
aminek a Biblia is köszönheti létét. A Biblia anyagi és nem anyagi dimenziók találkozási pontjainak
szövegszerű rögzítése. Mivel nemcsak transzcendens, de jelentős evilági feltételek is szerepet játszottak a
Biblia kialakulásában, ezért a Biblián belül is megfigyelhető a halál értelmezésének kibontakozása. Ezt
azonban nem fejlődésnek tartjuk, hanem tisztázódási folyamatnak.
A tisztázódási folyamat három rétege figyelhető meg a Bibliában. 1./ A spirituálisán természetes, 2.1
az individuális küzdelem és reménység keletkezése (Ószövetség) és 3./ a Krisztus-i bizonyosság
(Újszövetség).

1. A spirituálisán természetes
Az Ótestamentum legősibb halál-definíciója az emberi élet természetes befejezésének különleges
tartalmát hangsúlyozza. 175 éves volt Ábrahám amikor meghalt, és ezt így fogalmazta meg az ősi
szentírási szöveg: „meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel" (1. Móz 25,8.). Nem pusztán
elmúlt az élet, hanem eltelt, megtelt. Megtelt - egy érési folyamatot feltételez a kifejezés, mintegy
Ábrahám kinőtte az életet. Egész életében Istennel járt és „kinőtte" az életet. Ahogy kinőjük az óvodát,
iskolát, kinőjük az életet is. De az érett életről van szó, ami magában foglal egy érettségi folyamatot és
egy jelentős érettségi szintet. Nemcsak Ábrahámnál találkozunk ezzel a különös, a teljességre utaló
fordulattal és fogalommal, hanem a nagy királynál, Dávidnál is (1. Krón 29,28-ban, „...meghalt késő
vénségében betelve az élettel"), valamint a minden idők nagy szenvedőjénél, Jóbnál is (42,17.: „Ezután
Jób száznegyven esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyedíziglen. Öregen halt meg Jób, az
élettel betelve."). Ebben az ősi értelmezésben a halál nem végzet, hanem beteljesedés. Spirituálisán
természetes a halál: nemcsak egy közönséges elmúlásról van szó, hanem az élet beteljesedéséről.
Elvégezte a feladatát, lelép a pástról. Átment egy nagy „megérési" folyamaton, végbe ment a nagy
metamorfózis. Ábrahám élete is erre utal, hiszen Ábrám-ként kezdte, de Ábrahámként fejezte be. Az
elemek ezt a spirituális fejlődési vonalát figyelhetjük meg a legtöbb jelentős bibliai szereplő esetében
4
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Tehát többről van szó esetükben, mint hogy véletlenül megszülettek, felnőttek, házasodtak, dol
goztak, családot neveltek, harcoltak és meghaltak. Van egy szellemi fejlődési ív, aminek van egy látható
kiindulási és van egy beérési, beteljesedési pontja. A „vízből kihúzott" Mózes kiindulási pontja az ökle,
szellemi kibontakozásának csúcsa a két idő-feletti, ezért kőből levő tábla, s sokféle kitérő után ő is betelik
az élettel, azaz elvégezte a nagy feladatát. Népe exodusa után az ő exodusa: „.. .az Úr akarata szerint."
(5. Móz 34,5). Hasonlóképpen szellemi ív, hogy a csaló (=Jákob)-ból Izrael lesz, az elkényeztetett
fiúcska Józsefből bosszúállás helyett megbocsátani tudó igazi, érett felnőtt ember lesz." Tehát a biológiai,
társadalmi fejlődés mellett egy különös spirituális fejlődésről van szó, s ebben az esetben „betelve az
élettel", azaz az érett életről van szó. A közösség vagy a törzs érdekében elvégzett feladat után „betelt az
élettel", azaz végrehajtotta a rábízottakat, s így valósította meg „önmagát". (Korunk modem lélekgyó
gyászati irányzatai az „önmegvalósítás" programjával részben hasonló irányba tapogatóznak.)

2. Individuális küzdelem a reménytelenséggel és a reménység keletkezése
Az itt felvázolt perszonális érési folyamat mellett az érintett ember nagyon szoros törzsi betagolódásban
élt, azonosította magát a nemzettel, törzzsel, közösséggel. Az individualitás kibontakozása, az egy-éniség kialakulása jár azzal a következménnyel, hogy a halál valósága szellemi tövissé lesz. Az egy-én
emancipálódik a közösséggel szemben, s az ezzel járó terheket is viselnie kell.
A halál az egyedi én öntudatának kialakulásával válik kérdésessé. Az egyén közösséggel szembeni
egyenjogúsága, önállósága azzal jár együtt, hogy a közösség megmaradása már nem biztosítja az egyedi

én megmaradását. Már az egyén számára nem elégséges az, hogy valakik megőrizzék megbízhatatlan
emlékezetükben.
így a halál Jób könyvében a „borzalmak királya" lesz (18,14), ami nagyon megrettenti az embert, s
egy látszólagos rezignáció alakul ki, amikor például a halálban az ember életét földre öntött víznek
tekintik. „Mert bizonyosan meghalunk, s olyanok leszünk, mint a földre öntött víz, amelyet, ha földre
öntenek, nem lehet fölszedni." (2. Sám 14,14.: a tekoai asszony biztatja Dávid királyt, hogy azért hozassa
vissza Absolont a száműzetésből, „mert bizonyosan meghalunk..."). Rezignációs elemeket szép szám
mal fedezhetünk fel az Ószövetségben (Zsolt 103,15kk.: „Az ember napjai olyanok, mint a fíí, úgy
virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni."
Jób 14,1-2.: „Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal, kihajt mint a virág, majd
elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg." Ugyanez a 90. Zsolt 5k-ban.). Az öntudatra ébredő
individuum szembesül a halállal, de már belső vágya önmaga megőrzése.
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A halál „tartományát" nem lehet csupán az élet végére korlátozni, hiszen elővételezett halál is létezik,
a „relatíve halott lét": betegség, gyengeség, fogság, üldözöttség stb. így érthető néhány zsoltárnak a
kijelentése, hogy „már a halálban voltam, a Seolban lenn, de az Úr/Jahve kimentett onnan engem."
Az Ószövetségben egy érdekes és különös jelenség, fogalom a SEOL (nem a szokványos európai
fogalmakkal kifejezhető túlvilág). Félelmetes, mert ez egy ,,nincs-ország, egy nem létezőén létező, az a
hely, ahová a halottak kerülnek" Rettenetes, semmi-ország, de paradox nem-létező-léte elrejtetten is a
létezés utáni vágyakozást jeleníti meg.
Különbség a görög Hadesz és a héber Seol között jelentős. Az előbbibe van bepillantásunk, az
utóbbiba semmi. A Hadeszben az egykor itt élt személyek profilját fel lehet ismerni, mert valamiféle
ködszerű formában felismerhetően léteznek tovább, de a Seolba nem látunk bele. Ennek ellenére - a
görög gondolkodástól eltérően - nem az ember szubsztanciális valóságáról van szó, ám nem is annak
megszűnéséről. Az Ószövetségi gondolkodót kevésbé az ember érdekelte, sokkal inkább az emberrel
törődő Isten. Az Ószövetség embere tisztában volt kicsinységével, jelentéktelenségével, s sokkal inkább
az őt megsegíteni, megmenteni, vagy meggyógyítani tudó Isten érdekelte. Ezért nem filozofált az ember
postmortális (halál utáni) valóságáról, elég neki annyit látni, hogy ő az Istennel való kapcsolata által
létezik, már itt ebben a világban is, és Isten jóságában bizakodva hitt abban, hogy ezt a kapcsolatot Isten
az ember földi távozása után sem szünteti meg.
Eleinte a Seolt olyannak tekintették, ahol az ember teljesen kiesik az Istennel való kapcsolatból, s ez
a teljes megszűnést jelentette. A bibliai gondolkodás szerint az élet feltétele kapcsolatban lenni. A
reménytelenség eredményeként sajátságos érvelést felvonultató tétel alakult ki, hogy de a Seolban „nem
emlegetnek téged, ki ad neked hálát a sírban?" (Zsolt 6,6). Még Ézsaiásnál is előfordul: „Felbomlik a
halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával." (28,18.) „Nem a
holtak dicsérik az Istent, nem azok, akik a csend hónába tértek." - panaszolja a 115. Zsolt. 17.
A félelem lényege, hogy a halálban Istentől elszakadva a feledés homálya borul rájuk, de nem az
emberi feledékenység fájó, hanem, hogy Isten nem emlékezik rájuk, s ez az istentvesztő messzeség, ez a
már nincs-is-ország, a semmi-lét rettenetes valósága, aminél borzalmasabbat nem is lehet elképzelni:
„A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és
kikerültek a kezedből." (Zsolt 88,6) - ennek a rettenetét, riadalmát a mai, Istent alig ismerő modem
ember nem is ismeri, mert egyelőre még csak egyoldalú az ember és Istene kapcsolatának megszakítása.
A mai ember már elég régen szakított Istennel, de még Isten nem szakított velünk, ezért még ennek a
nagy szakításnak a rettenetét nem is igazán ismerjük.

Az Ótestamentum szerint az élet bensőséges kapcsolatban van Istennel. Az élet kikutathatatlan
jelensége Istentől jön, s hozzá tér vissza. A halál tehát nem más, mint az isten-kapcsolat megszűnése, az
Istentől való elszakadás, s ehhez pedig nem kell a biológiai dimenzióknak is megsemmisülniük.
Éppen ezért döbben rá az ótestamentumi ember arra, hogy tanításra van szüksége: „Taníts úgy
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsolt 90,12) ,JKáá tudtomra, Uram, életem végét,
meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok! íme, arasznyivá tetted napjaimat,
életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Árnyékként jár kel itt az
ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget de nem tudja, ki fogja hasznát venni." (Zsolt 39,5kk.) Erre a
figyelmeztetésre azért van szüksége, nehogy elveszítse az éltető s megtartó istenkapcsolatát, az életet
biztosító közösséget az Istennel.
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Összefoglalás:
Legelőször egy ősi korszakban spirituális természetességgel vették a halált, majd ezt kiegészítette a törzsi
emlékezet, az individuum kibontakozásával megszólalt a halál láttán a bölcseleti szkepszis, de erre
válaszolt egy reménység: „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te
maradsz Istenem, örökké." (Zsolt 73,62.)
Az a „valami", ami a halált túléli, nem valamiféle filozófiai szubsztancia, mint a görögök gondolták,
hanem az Istennel való közösség ajándéka. Kialakul a következetes ótestamentumi hit, hogy ha egyszer
az Isten párbeszédet kezdett az emberrel, akkor ezt nem fogja megszakítani olyan „csekélység" miatt,
mint a halál. Igaz, hogy az ember nagyot vétett mennyei Partnere ellen, és az azóta is következetesen
folytatott lázadásával (1. Móz 3,1 kk) állandóan kísérletet tesz arra, hogy megszakítsa a kommunikációt
Istennel, de Isten nem szakítja meg ezt a kapcsolatot vele.

3. A Krisztus-i bizonyosság
így érkezünk el az Újszövetséghez, a golgotai kereszthez, valamint a húsvéti feltámadáshoz. A golgotai
kereszt spirituális tartalma áldozati valósága mellett jelzés-értékű: ilyen halálos mélységig lehajolva jelzi
Isten, hogy nem akarja megszakítani a kapcsolatot az emberrel, sőt az ember negatív szava ellenére is
keresi vele a kapcsolatot.
Nagyon fontos meglátás, hogy a Názáreti Jézus egyetlen egyszer sem adott helyszíni beszámolót az
odaátról, nem kápráztatta el és nem szédítette tanítványait semmiféle színes, orális vagy egyéb
harmonikus valóság felvázolásával, csupán megelégedett azzal a ténnyel, hogy annak létét határozottan
jelezze. Hiszen végrendelet, testamentum értékűek azok a szavai, amelyeket közvetlenül a kereszt
„tövében" mondott szorongó tanítványainak: „ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és
higgyetek énbennem, az én mennyei Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam
volna nektek..." (Jn 14,1 kk). S még hozzá tett néhány szót arról, hogy ő elkészíti számunkra ezt a helyet
(értve alatta a golgotai kereszten bemutatandó, szeretetből fakadó áldozatot).
Innen folytatva már az eszkatológiába lépnénk át, ami természetesen összefügg a halál teológiájával,
de olyan területre vinne bennünket, ami feltételezné az apokaliptika alaposabb ismeretét és tárgyalását, és
most ebben az összefüggésben szükségtelen. (Forrásmű: Helmut Thielicke: Leben mit dem Tod,
Tübingen, 1980.)

A halál gyakorlati teológiája
A „mi a teológia?" kérdéssel összefüggésben: az elméleti kérdéseket tisztázó teológiai diszciplínák
mintegy előkészítik az anyagot a gyakorlati, vagyis az alkalmazott teológia számára. A halál gyakorlati
teológiáját ebben az összefüggésben a poimenikai (lelkigondozói) szempontból vesszük figyelembe,
azaz a konkrét és személyes lelkigondozás, lelki ápolás felől nézve." (A gyakorlati teológia itt röviden
említett területeit nem lehet és nem is szabad mereven elválasztani egymástól, de ennek tisztázása
teológiai belügy, ettől most el kell tekintetnünk.)
A gyakorlati teológia poimenikai speciális területe évtizedekkel ezelőtt találkozott különféle lélektani
iskolák felismeréseivel, s azok eredményeit analitikus és kritikai alapossággal igyekezett és igyekszik
feldolgozni , így alakult ki a modernebbnek tűnő kifejezés: „pastoral-pszichológia", a lelkipásztorkodás
lélektana (a./ a lelkipásztorok felé irányuló lelkigondozás, b./ a lelkipásztorok lelkigondozói gyakor"
lata)." Ez azt jelenti, hogy egyrészt szükséges és elhanyagolhatatlan a teológiai felkészítés, másrészt
viszont a modem lélektani iskolák eredményeinek rendszerezett, analitikus ismertetése, sőt begyakorlása
(klinikai keretek között).
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A halál összefüggésében - a biblikus információkon túl - is nagyon sokat tanulhatott a gyakorlati
teológia a halálkutatástól. Témánk összefüggésében három jelentős területen gazdagodott a gyakorlati
teológia tudománya: \.i a gyógyíthatatlannak tartott betegek lelkigondozása, 2./ a haldoklók lelki
elkísérése, 3./ valamint a gyászolók lelkigondozása. A lélektani kutatások jelentős mértékben járultak
hozzá ahhoz, hogy a lelkipásztor a Biblia üzenetét megfelelőbb módon közvetíthesse a bajba került,
szorongásos helyzetbe került ember számára. (A thanatológia, a halállal foglalkozó tudomány különféle
ágai, mint thanatopszichológia ", reanimációs kutatások.)
1

i./ A gyógyíthatatlannak tartott betegek lelkigondozását jelentős mértékben segítette elő a
lélektani fázisok megismerése. Ezeknek, a természetesen nem mereven kezelt fokozatoknak ismerete,
jelentős mértékben segíti a lelkipásztort abban, hogy valóban támogató szolgálatot végezzen. A
lelkipásztornak tudnia kell, hogy helyette senki nem végzi el speciális feladatát, mivel az még felté
telezhető, de a gyakorlat még ezt is cáfolja, hogy megfelelő pszichoterapikus ellátásban részesül a
gyógyíthatatlan beteg, de a lelkipásztor ennél jóval többet adhat, ha érti a dolgát, mert a távolabbi valóság
felé nyitogatja az érintett szemét. A világi, orvosi kezelés segítséget adhat a problémák kimondásában, de
azt a spirituális távlatot, aminek lélektani eszközökkel is bizonyíthatóan pozitív hatása van, csak lelkész
adhatja meg, mert - ha ez a hivatása - akkor ő van tisztában a kérügmatikus (igehirdetői)és a liturgikus
(szentségi cselekmény) dimenziókkal. Amíg nem ismerhette a pszichés folyamatokat, addig fenn állt a
nagy veszély és kísértés, hogy a lelkész ezeket az elemeket (ige, szentség, imádság, áldás) önmagában
véve, önmagáért alkalmazta, mintegy függetlenül a betegtől, és ezért hatott idegenül, s éppen ezért
csökkent le az utóbbi évszázadban és évtizedekben az ekléziogén lelkigondozás. Ugyanis ezt nem a
világi pszichoterápia szorította ki, a páciensek nem azért fordultak el az egyházi lelkigondozástól, mert a
világi hatékonyabb lett volna, hanem mert idegenül élték meg az ekléziogént. Ott ált velük szemben „a
pap", aki valamit celebrált, ami feszültségükön nem sokat, vagy semmit sem segített, de nem azért, mert
a „portéka" rossz lett volna, hanem mert a felkínálás volt rossz. Mintha a szomjas embernek enni
adnának, az éhesnek inni, a hidegtől reszketőnek jeges teát, a hőségtől szenvedőnek pedig takarót...
mindegyik „adomány" jó önmagában véve, de nem mindegy, hogy mikor kinek adjuk. Ezért fogadhatta
hálával a modem poimenika a halálkutatás minden eredményét, mert így megismerkedhetett a belső lelki
folyamatok fázisaival, folyamataival, legyen szó bármelyik, egzisztenciánkat megrázó élménysorozatról.
Ebben az esetben a gyógyíthatatlannak tartott betegekhez való viszonyulást segítette elő a lelki folyama
tokban felfedezhető (dinamikus) fázisok leírása:

La./ a tagadás: a betegségre reakció, hogy tagad, de a közelgő halál gondolata kínozza, s könynyítendő magán menekülési kísérleteket tesz, s ebben a helyzetben könnyen elszigetelődik, és rettenetes
teher a magány érzése, l.b./ a düh: fázisában érthetetlennek tűnik fel számára a „miért éppen én?"
kérdése, s kezelendő agresszióval állunk szemben, 1 .c./ alkudozás Istennel, emberekkel, sorssal, célok
kitűzése - ami nem egy esetben valóban meghosszabbította a beteg életét, Ld./ a depresszió, ami a
legtöbb veszélyt rejti magában az elmúlt időszak sikertelen küzdelmei okozta csalódások miatt. A
lelkipásztori vigasztaló, feloldó szó jelentősége ebben a fázisban felbecsülhetetlen értékű, és végül 1 .e./
az elfogadás fokozata.
A fázisok minél részletesebb ismerete jelentős mértékben segíti a lelkipásztort.
2.1 A reanimációs kutatások teológiai értéke nem a transzcendentális valóság igazolásában van,
hanem az intrapszichés (belső lelki) folyamatokba való bepillantást teszik lehetővé. Korábban csak
kívülről láthattuk a meghalás folyamatát, és annak látványa elégé elrettentő és megdöbbentő. A
reanimációs élményeket összegyűjtő és feldolgozó szakirodalom viszont szondaként bepillantást enged
az eddig ismeretlen mélységekbe. Kívülről rettenet, belülről pedig mintha új távlatok lehetősége villanna.
Lényeges megtudni azt, hogy milyen lelki diszpozíció jellemző a haldoklóra: korábban az volt a
benyomás, mintha fokozatosan csökkenne a fiziológiai tevékenység és egyszer csak végleg leállnak a
szervek, a szív és az agy, és beáll a totális halál egy utolsó villanással. Ahogy a gyertya is utolsót
lobbanva kihuny. Itt viszont mintha a csökkenő fiziológiai tevékenységgel párhuzamosan táguló
pszichikus tevékenységre kerülne sor.
Ez nem változtat azon, hogy az a terület, amit ez a kutatás elér, még mindig ennek a látható és
érzékelhető világnak a valósága, még ha nagyon közel kerültünk is a totális és irreverzibilis halál
valóságához. Ha nem is transzcendentális vonatkozású bizonyítékokról van szó, de tágítandó világképről
mindenképpen. Át kell(ene) értékelni a hagyományos materialista világképet minimum az ember
összefüggésében.
A reanimációs kutatások korábban ismeretlen intrapszichés eseményeket tártak fel, melyek jelentős
mértékben befolyásolták lelkipásztorkodásunkat. Legérdekesebbek egyike, hogy az öntudatlannak látszó
haldokló állapot nagyon érzékeny, spirituális értékkel rendelkező benyomást, hatást felvevő állapot. így
megtanulhattuk, hogy a legvégső időszakban gyakorolt liturgiái cselekmény rendkívül jó hatással van a
haldokló lelki állapotára. Visszafordult vagy leállt agónia utáni beszámolók egész sorával rendelkezünk,
amelyek az imádság, kézrátétel, azaz ekléziogén atmoszféra lelket békítő, felszabadító hatásáról
számoltak be. E pszichés történések tanítása haláltól félő leendő lelkészek felkészítésében nagy szerepet
játszhat, mert a folyamat megható komolysága és szellemi távlata oszlatja a félelmet és a szorongást az
ember szívében.'
1

3./ Talán az - egyházban is - egyik legelhanyagoltabb terület a gyászolók lelkigondozása, ápolása.
Pedig a temetés szertartásával nincs vége a lelki történéseknek, sőt akkor kezdődik igazán a lelki
küzdelem, amit feldolgozásnak nevezhetünk (gyászmunka). Itt is hálás köszönettel tartozik a gyakorlati
teológia a lélektani kutatásoknak, melyek hasonlóképpen a gyógyíthatatlan betegek lelki történéseihez,
fázisokat, fokozatokat írtak le didaktikus szándékkal. 3.a./ a sokk fázisa, 3.b./ a kontroll fázisa, 3.c./ a
regreszsziós fázis, valamint 3.d./ az adaptációs fázis.
A gyakorlati teológus a legtöbbször a második fázisban találkozik a gyászolókkal a temetés elő
készítése érdekében. Ebben a szituációban a felkészített lelkész már látja az események kimenetelét.
Ekkor már eldönthető, hogy szükséges-e utókezelés, vagy természetes módon lezajlik a gyászmunka.
Lelkipásztori körültekintésre és ismeretre van szükség, ha megakad a gyász menete (például fixálódás, ha
el sem indult a gyász menete / mumifikációnak nevezik azt a lelki fogást, amikor a gyászoló úgy tesz,
mintha nem temette volna el a hozzátartozót, s egyéb folyamatok ismerete kikerülhetetlen).

Modern reflexiók
M i jön a halál után?
, JVfi jön a halál után? Temetési számlák jönnek, koporsóért, sírért, halál után jönnek a lakásvásárlók, s
jönnek a sírkövesek, s kik üzletelni akarnak valamivel ... halál után jön az életbiztosítás" - írja egy
szarkasztikus stílusban fogalmazó modem költő, Kurt Marti.
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A modemnek nevezett szellem viszonyulása a halál valóságához: \J a halál banalizálása, trivializálása, 2./ profanizálása, 3./ deszakralizálása, AJ misztifikálása, sJ romanticizálása stb. A transz
cendencia elvesztése ilyen sablonokra kényszeríti az embert. Kortársaink súlyos küzdelmet folytatnak a
halállal, mert redukcionista világképpel kezelik ezt a mi véges lényünket lezáró és perfektuáló eseményt.
Nem az iskolának, hanem az életnek (non scolae, sed vitae) tanulunk. Ha csak az iskolában és az
iskolának tanulnánk, az előbb utóbb feleslegessé és értelmetlenné lenne. Nem az életnek, hanem az örök
életnek tanulunk. Ha transzcendencia-vesztésben rekedünk meg, akkor jön a halál elfojtása,
misztifikálása: vagy előle, vagy „karjaiba" menekülünk. Akkor jön a halál-romantika, a tragikomikus
„amway nekro-kozmetika".
Elgondolkodtató: közhelyszerű tétel, hogy amióta ember az ember, azóta küzd a halál gondolatával,
de ne feledjük, hogy a meghalás kényszerű tudata mellett ott van a tudatában az örök élet gondolata is!
Nemcsak haláltudat jellemző ránk, hanem az élet élni akarása is. Jelentősége van annak a
megfigyelésnek is, hogy önmagunkat nem létezőként nem is tudjuk elképzelni.
Az életről lehet nagyon csüggesztő dolgokat mondani, s ugyanakkor a halálról lehet nagyon derűs
mondatokat mondani. Lehet rajongani az életért, s megvetni a halált, s lehet fordítva is, megverni az életet
és várni a halált. Lehet közömbösnek lenni mind a kettővel szemben, érdektelen az élet, de a halál is. A
bölcsesség viszont az, amikor elfogadjuk az életet, de a halált is. Az elfogadásnak feltételei vannak,
melyekre kitérni itt nem lehet, azt egy másik dolgozatnak kellene feltárnia.
Hiszem, hogy szellemi küldetésünk a pozitív megoldások keresése és elfogadása. Mivel a halál
kutatás elsődleges értékét a karitatív-diakóniai dimenzióban látom, ezzel adott a számomra, hogy negatív
tételekkel operálni lehetetlen. Súlyos betegeket, haldoklókat nihil-re ásító létünk tételével nem lehet
vigasztalni, az pedig, hogy együtt érző szeretettel bénán, de mi még egészségesen ülünk mellettük,
inkább bántó és megalázó, semmint felemelő... Csak a reményt lehet megosztani, a reménytelenség
oszthatatlan, de fertőző, s mint minden betegség személyiséget gyengítő.
Mi jön a halál után? Nem tudom! Érdekes, hogy aki tudta, a Názáreti Jézus nem részletezte, csak a
tényét hangsúlyozta lépten nyomon. Már ácsolták a keresztjét, amikor nyugtalankodó tanítványait így
vigasztalta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és énbennem. Az én mennyei Atyám
házában sok hajlék van, ha nem így volna megmondtam volna nektek én helyet készítek nektek..."
(Jnl4,lkk).

Jegyzetek
1

Elisabeth Kübler-Ross: Was können wir noch tun? Antworten auf Fragen nach Sterben und Tod 4.
Aufl. Kreuz Verlag, Stuttgart-Berlin, 166. 1.

2

A bűn fogalma teológiai téma, kikerülhetetlen. Mértékadó dogmatikák egész sora áll a rendelkezé
sünkre, melyek világosan elemzik az emberi életet rontó valóságát. A b
űn jelentése nemcsak tör vényszegésekkel függ össze, hanem az eredeti bibliai értelem szerint az életünk rendeltetését, azaz

értelmét elvéteni (innen: bűn, illetve vétek). Erre már nagyon sok teológus felhívta a figyelmet, ezért
eltekintek a szakirodalom felsorolásától.
3

Az evangélikus temetési liturgiában így olvasható: „Istenhez fordulunk kegyelemért, nála keresünk
vigasztalást, útmutatást, reménységet". Evangélikus Agenda, 410. old. M E E Sajtóosztály, 1986.

4

Ugyan olyan természetes, mint a szexualitás, miképpen a kettőt képes hasonlóképpen kifejezni a hé
ber szókincs. Erre példa Lót leányai bűnének megfogalmazása - amikor ittas apjukkal akarnak hálni , s indokuk, hogy nincs olyan férfi, „aki hozzánk bejönne az egész föld szokása szerint", valamint
Dávid búcsúja a földi élettől, amikor Salamont még jó tanácsokkal kívánja ellátni, „...én már
elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy.". (1. Móz 19,31 és 1. Krón 2,1 k.)

5

Az Újszövetség legszebb példáinak egyike János evangélista. Mk 3,17 szerint a neve még Boanergesz, vagyis a „mennydörgés fia" (erőszakosságra utaló elnevezés), amit igazolni látszik a Lk 9,51 kk,
amikor a samáriaiak nem fogadják be Jézust és Jánosék pusztító tüzet akartak rájuk kérni. Jézus
visszautasítja ezt a mennydörgősséget. S ez a János lesz az - a hagyomány szerint - , aki végül a legszellemibb evangéliumot megírja, és Jézus lényét, a megtestesült szeretetet a legmélyebben érti meg
(1. Jn 4,7: „Isten szeretet").

6

a./ Jákob érett felnőtté válik a Jabbok gázlónál, és a csalóból Izrael lesz (1. Móz 32,23 kk);
b./ Érett felnőtt József, amikor apja Jákob halála után megbocsát az őt hajdan, kiskorában rab
szolgának eladó testvéreinek. (1. Móz 50,15 kk)

7

A bibliai rezignáció csak „átmeneti, ideiglenes". A bibliai gondolkodás nem is ismeri a tragédiát, csak
a drámát, mert bármilyen tragikus helyzet - Istennek köszönhetően - mindig jóra fordul.

8

A bibliai halálértelmezés menetében konfliktus helyzet két teológiai állítás között volt: az egyik ol
dalon úgy látszott, hogy Jahve hatalmának a Seol kapujában vége, hiszen megszűnik az Isten minden
közelsége:
„Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt,
és nem fogynak el hajtásai... ágakat hoz mint a csemete...
de ha a férfi meghal, lehanyatlik, ha az ember kimúlik, hova lesz?" (Jób 14,7-10)
A másik oldalon viszont minden egy esetleges dualizmus ellen szólt, az Ószövetség nem hajlandó
elismerni egyetlen pillanatra sem, mintha Jahvének egyenrangú ellenfele lenne, ami még az ő hatal
mának is határt szab. Tehát az egyik tézis szerint a Seol isten-nélküli-nincs-lét-valóság (még megfo
galmazni is majdnem lehetetlen), ahová Isten uralma nem hatol be. A másik tézis szerint pedig ez
Isten ellen-valósága lenne, azaz dualizmus, ami viszont az ótestamentumi teológiában kizárt, mert az
Isten abszolút hatalom. Ezért elérkezik az az idő is, amikor majd megszólal az a hang, hogy „ha a
mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy." - Zsolt 139,8.
Ugyanez még például Ám 9,2, 1. Sám 2,6 stb. S ekkor már megnyílt annak a lehetősége, hogy a
halálfia ember az Istennel való kapcsolatát a Seolban is megélje.

9

A gyakorlati teológia speciális, emberközpontú területei: homiletikai (igehirdetés), katechetika
(gyermekek oktatása), diakónia (szeretetszolgálat), poimenika (lelkipásztorolás). Vannak még egyéb
területek is, de azok ebben az összefüggésben nem játszanak szerepet. A gyakorlati teológia elkülö
nített területei között nagy az átjárás, mert az egész ügy (evangélium) szubsztanciája köti össze
azokat.

10 O. Pfister svájci protestáns lelkész S. Freuddal állt levelezésben. Pfister kísérletet tett arra, hogy a
lélektani tételeket egyháziasítsa. Később C. Jung nyújtott baráti jobbot a teológusoknak. Az 50-es
években kezdődött a nyitás a teológusok részéről a lélektani iskolák felé. Különösen ismertek ezen a
területen: Joachim Scharfenberg és Hans-Joachim Thilo in.: Handbuch der Seelsorge, Evangelische
Verlagsanstalt, Berlin, 1983.
11 J. Scharfenberg: Einführung in die Pastoralpsychologia, UTB Vandenhoeck, Göttingen, 1985.
12 J. Wittkowski: Tod und Sterben - Ergebnisse der Thanatopsychologie, UTB Quelle und Meyer,
Heidelberg, 1978.

13 R. A. Moody: Élet az Élet után, és G. G. Ritchie: Visszatérés a holnapból, Ecclesia, Budapest, 2.
kiadás; Eckart Wiesenhütter: Blick nach drüben, Selbsterfahrungen im Sterben, GTB Siebenstern.
Gütersloh, 1977.
14 Verena Kast: A gyász, egy lelki folyamat stádiumai és esélyei, T-Twins Kiadó, Ht. Mérei Vera, 1995.;
Yorick Spiegel: Der Prozess des Trauers, Analyse und Beratung, Kaiser, Grünewald. München, 1981.
15 Kurt Marti: Leichenreden, 1969. - in.: Horst Georg Pöhlmann: Abriss der Dogmatik, Gütersloh,
1980.

HAFENSCHER KÁROLY

Egy teológus vallomása Hamvas Béláról

Éppen 50 éve, hogy megjelent Sopronban az Evangélikus Hittudományi Egyetem dékáni hir
detőtábláján egy pályázat az alakuló Egyházak Világtanácsa ösztöndíjaira: amerikai és skan
dináv főiskolákra lehetett jelentkezni. A pályázat kérvényében meg kellett jelölni a tárgyat és a
speciális szempontot. Az ösztöndíjat elnyertem, s Gettysburgbe (USA) mehettem egy akadé
miai esztendőre 1948/49-ben. Az USA követségén azt a feladatot kaptam, hogy olvassak el egy
könyvet, s referálni kellett róla szóban és írásban. Ez a könyv Sorokin The Crisis of our Age
című müve volt. Ez a szintézisre törekvő orosz származású amerikai író elég sötét képet festett
a távolból Európa jövőjéről, az Új Világból a régi világról. Akkor még nem ismertük az új
tudományt, a krizeológiát, de engem a krízis rendkívüli módon érdekelt, és hidegzuhanyként
ért, amikor egy év múlva hazajöttem, és a dékánom közölte: „Két szót felejts el, Fiam: krízis és
Amerika... Krízis ugyanis nincs... Amerika van, de nem tanácsos emlegetni..."
Hamvas Bélát a krizeológiában felejthetetlen Mesternek tartom, és feledni nem tudom még
most sem, amikor már szabad beszélni a krízisről is, Amerikáról is - s talán túlságosan is sok
szó esik mindkettőről, sok-sok felületes szó... nem Hamvas-szerű.
Sohasem találkoztam Hamvas Bélával, és újra és újra találkoztam Hamvas Bélával! Búvó
patak ő az én életemben, hol szemmel láthatóan jelen van, hol csupán csak tudom, hogy ott fo
lyik a mélyben, s majd előjön idejében. Ha Goethét hegységnek nevezte egy életrajzírója és
nem hegynek, ha Liszt Bachot nem pataknak, de tengernek tartotta, úgy hadd nevezzem Ham
vas Bélát hegységnek és tengernek. Hegységben barangolni lehet, új és új tájakat ámulva
felfedezve, a tengeren vitorlázni lehet partközeiben és a nyílt szabad vízen, nagyszerű szabad
ság-élménnyel. Kicsoda ő? Ez a név most nem alany vagy tárgy, ez állítmány. Őt csak a saját
nevével lehet megjelölni: Hamvas Béla. Egyéniség, nem fér bele megszokott kategóriákba.
„Egyedüli példány" - Kosztolányi Halotti beszédéből véve a képet.
Hamvas Béla élettörténetét ismerjük, minden változatosságával, meglepő voltával együtt.
1897. március 23. és 1967. november 7. között hallatlanul termékeny író volt. De a külső élet
történet alatt van egy láthatatlan történet is. A foglalkozását, foglalkozásait sem érezzük jel
lemzőnek: tanár, katona, könyvtáros, segédmunkás, éjjeliőr, földműves. Foglalkozása: Hamvas
Béla. Osztályon felüli és kívüli. Amikor szőlőskertet bérel és művel, gondolkodik. Nem csupán
értelmiségi marad, hanem szellemi elit, kivételes bölcs. Tehát sem életrajzi adatai, sem
foglalkozásai, sem élete nem segít Hamvas Béla elhelyezésében, csak sejtjük a láthatatlan tör
ténetet.
M i közöm Hamvas Bélához? Evangélikus papfiú volt, s evangélikus hátterű maradt. Édes
apja a pozsonyi líceumban tanította édesapámat és nagybátyámat az 1910-es években.

Két tanítómesterem adta kezembe Hamvas Béla írását: Podmaniczky Pál és Ferdinánd
István az 1946/47. egyetemi tanévben. Podmaniczky Pál, a nyelvzseni (16-18 nyelven olva
sott...) filozófiai bevezetést, filozófiatörténetet, neveléstudományt, vallástörténetet adott elő.
Megszerettette velem is Pascalt, Kierkagaard-t, Comeniust, és a csak általa emlegetett Böhmét,
a görlitzi vargát, ezt az autodidakta, csizmadia filozófust, protestáns misztikust. Ő mondta,
szinte csak mellékesen, hogy itt van még Hamvas Béla, aki mindent tud. Felfigyeltem: mindent
tud! Dr. Ferdinánd István, az én időmben még könyvtáros, majd teológiai tanár, akit később
korán nyugdíjaztak, mert nem fért bele a teológiai keretbe. Ő a Mester - így hívtuk - , aki
hetente kétszer, háromszor várt a „katakombában" - így hívtuk az alagsorba kényszerült
könyvtár könyvtárosi szobáját. Kérdezett, és időnként megengedte, hogy kérdezzek. Ő mondta:
olvassak néha Hamvast is! „Hamvas Béla eszméi nem fogják megnyugtatni, inkább
felzaklatják, de ez jót tesz." Ez a többdimenziós európai, nagyszerű ember Hamvas Bélával is
számolt, és volt benne valami „hamvas-szerű".
És nem utolsósorban, ha időrendben utoljára is, meg kell említenem, sőt meg kell szólal
tatnom Ujszászy Kálmán református professzort Sárospatakról. Kálmán bácsi volt az egyetlen,
akivel Amerikából is leveleztem. Nemcsak én írtam, válaszolt is, és témánk Hamvas Béla volt.
Van egy mozzanat, amit ki nem hagyhatok: Hamvas Béla utazó ember volt. Ha geopolitikai
helyzete nem is engedte meg, hogy annyit utazzon, mint egykor Pál apostol. Hamvas Bélát én
utazó embernek érzem, méghozzá tengereken is útra kelőnek, aki megmártózik más kultúrák
óceánjában és hazajön, sőt tud ellenszélben is vitorlázni, mint a vikingek. Egyiptomba nem
hétvégére megy luxusutazásra, a Távol-Keletet sem a MALÉV-vel járja be, hanem a Védákat
ismeri meg. S ha nem is tud elzarándokolni Tibetbe, mint buddhistává lett elődje, Körösi
Csorna Sándor, belülről ismeri a lámák számunkra rejtélyes, titokzatos világát, mint ahogyan az
ortodox szerzetesek világa sincs távol tőle, a perui indiánok világa határterülete, a félelmetes
Magasfold nyitott könyv előtte, és Perut és Tibetet úgy hasonlítja össze, mint mi talán Budapest
két elővárosát, kimutatva a különbségeket is.
Csaknem minden esszéjét levélnek érzem: üzenet egy ismeretlen, távoli, de felfedezett vi
lágból, érzékeltetve, hogy nem veszítette el a kapcsolatot az itthonmaradottakkal. Karl Heim, ez
a sokat tudó lelkipásztor, tübingeni egyetemi tanár, a teológiai és a természettudományok
doktora írja azt, hogy a szó (a leírt és a hangzó szó) olyan, mint a kikötés előtt álló hajón a
matróz kötéldobása abban a tudatban, hogy a stégen valaki elkapja a kötelet, és húzza, partra
vonja a hajót. Aztán már megindulhat a kiszállás, a közlekedés. Hamvas Béla ma is dobja a
hajókötelet, a mi dolgunk, hogy elkapjuk itt a stégen, és partra vonjuk a hajót. Nagyszerű
ajándékokban részesülhetünk. Világot járt emberek szállnak k i , és osztozhatunk a gazdag
rakományban. Messzi világok üzennek, gazdagítanak. Hamvast olvasva ez a „kikötő-élmény"
az osztályrészem.
1948/49-ben az USA-ban Kierkegaard tombolt teológuskörökben. Őszintén zavart, amikor a
teológus Kierkegaard, ez az északi Viharmadár így írt: „Mert az emberlét más rangot jelent, és
a normális ember meg nem haladható mérce, a keresztény ember nem akar Übermensch,
superman lenni, ,csak' ember... igazi normális ember." Hamvas Bélából valami végső bizalom
sugárzik. Nyugodt türelem - ez következik a félelmetességből. Pozitív reménység - noha vaksi
szemünk nem lát előre messzire, de a jót reméljük, szemben a nihilizmussal. A krízis igazi
veszélye, hogy a semmibe zuhan az ember. Élő reménységünk van. Ezért Hamvas Bélával
együtt nem tartom az Ember drámáját befejezettnek, s vallom, hogy a „szimpatikus" együttérző
Isten (Zsid. 4,15) nem hagy el. Az utolsó szó az övé.
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Az Ószövetség népe estétől számította a napot, amikor leszállt az este, amikor a Hajnal
csillag megjelent, s várta a hajnalt, „mint az őrök a reggelt". Az Újszövetség népe Húsvét haj
nalát ünnepelte, s átélte: Valaki legyőzte a sötétséget, Ő az igazi Sol invictus, a Christus Victor,
a győzhetetlen Nap, a győztes Krisztus.

ÁPRILY LAJOS

Nostalgia
Idegenül ver itt a szívem,
sok itt a zaj, sok a sugár.
Nagyon szeretnék visszamenni:
a hallgatás barlangja vár.
Magányom sziklaboltozatja,
sötét, sok esztendős tanyám,
ahol a vérem dobbanását
tanultam csendben hallanám.
Barlangtüzem ki nem világít,
fájdalmam szirtbe zárt titok.
Panaszaim sötétbe dermedt,
alaktalan stalagmitok.
S a mély néha megmorajlik,
hallgatom: künn a szél szalad s a sorsom szent búvópatakja
tompán zuhog a föld alatt.
Aprily Lajos költő első verseskötete, a „Falusi elégia" 34 éves korában, 1921-ben jelent meg,
az „Esti párbeszéd" 1923-ban. Ebben található a fenti vers.

F R E N K L RÓBERT

Szétválasztott hatalmi ágak. A Zsinat.

Talán senki nem gondolta 1991. június 8-án, a Zsinat megnyitásakor, hogy az egyházi tör
vényhozás igénybe veszi majd a teljes törvényes lehetőségét, kitölti a hat éves ciklust. Termé
szetesen válaszolni kell rögtön erre az első miértre, amikor közvetlenül a Zsinat befejezése előtt
főként nem az értékeléssel, ez későbbi feladat, hanem azzal kívánunk foglalkozni mit jelentett,
mit jelent, mit hozott a Zsinat az egyháznak.
Üzenetértékü a hat év, nemcsak a szocialista rendszerben összehívott Zsinatok - 1952, 1966
- egy-két napos időtartamához képest, hanem önmagában is. Az egy-két nap annakidején azt
üzente, hogy a diktatúrában is őrizni kell - ha csak minimálisan is - a kereteket, a formát, rá
kell bólintani a Zsinaton a máshol, mások által készített, jóváhagyott törvényekre.
A hat év első üzenete a törvényesség helyreállításának a kínjairól szól. Újra kellett, újra kell
tanulni járni. Ha az egyházi jogalkotás évtizedekig szünetelt akkor idő, gyakorlat kell az érdemi
újrakezdéshez.
A gond azonban mélyebb volt, az idők folyamán tovább mélyült, egyben nyilvánvalóbbá
vált. Ezért sem várhatunk a szembesüléssel a Zsinat utánig. Arról van szó, hogy nemcsak
gyenge minőségűek, keret jellegűek voltak a szocializmusban alkotott egyházi törvények, ha
nem azokat sem tartották, tartottuk be a gyakorlatban.
A törvényesség véletlenszerűvé vált, a társadalomhoz hasonlóan az egyházban is infor
málisan, hierarchikusan és centrálisán dőltek el az ügyek. Az egyházban ehhez még a klerikalizmus is hozzájárult, ami további nehézséget jelentett a Zsinat számára, lévén csaknem fél
évszázados kiesés a nem lelkészek valóságos tevékenységét, mozgásterét, hatáskörét tekintve.
A legnagyobb kérdőjeleket azonban a törvényességi tapasztalat hiánya jelentette. Ennek súlyát
növelte, egyben a zsinati gondolkodás természetes meghatározó elemévé vált a lelkiismereti- és
vallásszabadságról szóló 1990-es IV. törvény. Ismeretes, hogy ez a törvény választotta szét
történelmünkben először az egyházat és az államot. Ez azt is jelentette, hogy a Zsinat által
alkotott törvénykönyv életbeléptetése már nem igényel állami jóváhagyást, de azt is, hogy nem
élvez állami garanciát. Működőképessége, szakmai tartalmán, értékén túl azon is múlik, hogy
teljes lesz-e a közmegegyezés, a törvények elfogadása az egyházban.
Ma már tisztán látható - és ez nem feltétlenül jelent elmarasztalást, ha magam kudarcként
élem is meg - , hogy a Zsinat nem tette magáévá a társadalmilag és történelmileg egyaránt
merőben új helyzetben a jövőbetekintő, teljesen új gondolkodást, hanem a múlt felé fordulva
próbálta meg helyreállítani a megtört egészséges működést, illetve megteremteni ennek tör
vényi feltételeit. A jövő dönti el átadja-e helyét az informális irányítás a törvényes működésnek.

Hiányzott a jövőképet kialakító előkészítő munka, mely meghatározhatta volna a tör
vényhozó tevékenységet. A múltba fordulás, a demokratikus rend megformálásának elemi erejű
természetes igényével együtt, reálissá tette a túlszabályozás veszélyét. Többnyire az 1934-37-es
zsinati munka szolgált mintául, ezt egészítették ki a negyvenes évek második felében még egy
szabad zsinat reményében született elképzelések. Értékes támpontokat adhattak, de a század
utolsó évtizedében összehívott Zsinat számára nem nyújthattak vezérfonalat. A harmincas évek
Zsinata, jellemző módon a maihoz hasonlóan ugyancsak a múltból építkezett. Annál inkább,
mert ez idő tájt éledt a remény a trianoni határok megváltoztatására. Ebben a kontextusban
természetes volt egy erőteljes - négy szint, négy egyházkerület stb. - népegyházi modell
követése. A század végére nemcsak a társadalmi-politikai és a történelmi helyzet megváltozása,
hanem a számítógépes technika elterjedése, az információrobbanás, általában a tudomány
fejlődése is új gondolkodást kívánt volna.
Feltehetőleg ezen Zsinat szakmai értékeit nagyobb távlatból fogják majd megítélni, annyi
azonban már ma is elmondható: ha csak átmenetet teremtett is, ez sem lebecsülendő. Arról van
szó, hogy a mának és a holnapnak megfelelő szervezet és működés törvényi feltételeit, kereteit
a következő nemzedék fogja csak megfogalmazni. Ez a Zsinat szinte tétova lépést sem tett abba
a kívánatos irányba, ami az egyszerűsítést, korszerűsítést, átláthatóságot, hatékonyságot illeti.
Egy, a népegyházi értékeket - iskolák, intézmények - megőrző, j ó értelemben vett
szabadegyházi modell kialakítását.
Ugyanakkor alkotott jelentőset is. Legfontosabb a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói tevé
kenység (hatalom ?!) szétválasztása. Ez akkor is történelmi léptékű változás, ha ma még nem
mérhetők fel a következményei, és a bírói munka igen nehezen is indult meg.
Nem volt könnyű a valódi, független zsinati munka megteremtése. Két oldalról is veszély
fenyegette. Az egyik, hogy a Zsinaton a még érvényben lévő törvény alapján az egyházi elnök
ség tölti be az elnöki tisztet, óhatatlanul fenntartva törvényhozás és végrehajtás összefonódását.
Feltehető, hogy ebben az esetben talán előbb befejezhette volna a Zsinat a munkáját, hiszen az
egyházi elnökség csak a tempó erőltetésével bizonyíthatta volna, hogy nem szándékosan hatalmát konzerválandó - lassítja a zsinati jogalkotást. Ez az „előny" azonban messze eltörpült
volna a hátrányokhoz képest. A történelem fogja majd eldönteni, hogy a két lépcsős Zsinat lett
volna-e az igazi elhatárolódás a múlttól, mint ahogy ezt a Zsinaton sokan vallották, vagy
egyenértékű, talán jelentősebb lépés volt, hogy a Zsinat első ülésén módosította az érvényes
törvényt oly módon, hogy a Zsinat maga választja meg elnökségét. Ez a döntés a több
ülésszakon kidolgozott ügyrenddel teremtette meg az új utat a Zsinat számára.
Jelentkezett azonban nemcsak az egyházvezetés oldaláról, hanem a másik irányból is
veszély törvényhozás és végrehajtás szétválasztásának az útján. Részben a Zsinaton belül, de
különösen külső nyomás formájában. Azt, hogy a Zsinat az egyház legfőbb szerve többen
szerették volna úgy értelmezni, hogy a Zsinatnak van döntési kompetenciája a legkülönbözőbb
időszerű kérdésekben.
Más természetű, de valamennyire hasonló törekvés volt és maradt a szociáletikai állás
foglalások igénylése a Zsinattól. Erre történt is kísérlet, de végül a Zsinat elkerülte az ebben
rejlő csapdát is. A lutheránus egyházban a Zsinat kizárólagos funkciója a törvényhozás.
1991 július és 1997 február között huszonöt két, illetve három napos ülésszakra került sor,
jelen tanulmány írásakor hátra van még az 1997 április (rendkívüli), a májusi (júniusról
előrehozott) és a júniusi záró ünnepi ülésszak.

Az egyház szervezetével kapcsolatos viták, csalódások, kudarcok miatt talán a zsinati tagok
maguk is a valóságosnál kevésbé értékesnek tartják a jogalkotó munka eredményeit. Pedig a
szabadság és a felkészültség számos j ó minőségű törvény megszületéséhez vezetett. Vannak
közöttük hosszú távra is meghatározónak látszók, mint a Törvény a Magyarországi Evangélikus
Egyház közoktatási intézményeiről és a hitoktatásról, vagy a Teológiai Akadémiát, illetve
Hittudományi Egyetemet, az ott folyó képzést, annak kereteit megújító törvény. De igen
jelentős az 1938 és 1990 között törvénysértően alkalmazott joghátrányok megszüntetéséről
intézkedő törvény; hézagpótlóak a népszerűen csak missziói, diakóniai, zenei törvényként
említett, valamint az egyház háztartásáról, a tájékoztatási eszközökről, a tábori lelkészi szol
gálatról, a műemlékekről rendelkező jogszabályok.
Kiemelkedő fontosságú az új zsinati törvény, amely többek között arról intézkedik, hogy
mindig lennie kell - továbbra is hat évre választott - zsinati tagságnak, amely összehívható, ha
törvénymódosítás szükséges. Azon elv kimondása, hogy törvényt csak törvény módosíthat,
szintén jelentős lépés a törvényesség helyreállítása felé.
Maradandó érték a nem lelkészek szolgálatáról intézkedő törvény.
Mindezek hozzájárulnak reményeink szerint a megújuló működéshez.
Kételyeket a szervezet megújulásával kapcsolatos törekvések kudarca támaszt. A Zsinat
érthetően, de sajnálatosan 1992-ben a négyszintű egyházszervezet fenntartása mellett foglalt
állást. Ezt követte az egyházközségekről, illetve az egyházmegyékről intézkedő törvényi részek
elfogadása. A patthelyzet az egyházkerületnél következett be. Látszólag részkérdések, így a
püspöki szolgálat időtartama miatt, valójában a struktúra meghaladott volta miatt. A régi érte
lemben vett igazgatási funkciók a gyülekezetek és az országos egyház között valójában egy
közbeiktatott szintet sem igényelnek. Ha a szolgálat érdekében mégis kialakítanak ilyet, akkor
ez a közvetlen kapcsolatban álló gyülekezetekből épülő egyházmegye kell hogy legyen. A püs
pöki és a felügyelői szolgálat a hozzájuk tartozó egyházmegyékben az egyházkerületi szint
igazgatási kiépítettsége nélkül is teljes lehet. Ez a felismerés sajnos csak a Zsinat végére
született meg, illetve vált általánossá. A többkerületes modell, amelyet sokan támogattak - a
négy szinttel együtt - egy túlzott szervezet további bővítését jelentette volna. Ilyen körülmé
nyek között nem lehetett rossz néven venni a püspökök ragaszkodását a jelen struktúrához,
azon érv alapján, hogy ebben is lehetett, értékeket létrehozni, és csak biztosan jobb irányban
szabad változtatni rajta.
Viszont a jelenlegi négyszintes, két kerületes modell ellen - ez a felismerés jelentősen fel
erősödött a Zsinat folyamán - a szakmai érveknél is erőteljesebb érv, hogy a struktúra változ
tatása nélkül alig képzelhető el az említett, a törvényességet nem követő, az informális csator
nákat igénybevevő működés megváltoztatása.
A meghaladott szervezethez ragaszkodók még a 200l-re megcélzott szervezeti változtatást
is ellenezték. Ez ismételten kétségessé teszi a törvényes működés helyreállíthatóságának az
esélyeit, mert, ha burkoltan is, ez áll a vita hátterében.
Elméletileg az egy püspökös, felügyelős, nagyobb főegyházmegyéket kialakító, főespereseket (szuperintendenseket) jelentős hatáskörrel foglalkoztató szervezet látszik a jövőt illetően a
leginkább reálisnak, hatékonynak.
Szokatlanságán túl, a társadalomban még élő tekintélyelvű gondolkodás, mely a püspökök
számának növelését igényelné, szól leginkább - ma még - ez ellen. A jövőben bizonyára elő
térbe kerül ez a lehetőség.

Ä Zsinat végére a változtatási igény kényszerűen visszakanyarodott a három egyházkerület
kialakítását, három püspök (kettő vidéken) szolgálatának a megszervezését célzó elképzeléshez,
az egyszerűsítést a szerény kiépítettségű egyházkerület jelentené. Emellett szakmailag a legfőbb
érv, hogy a főpásztori szolgálat közelebb kerül a gyülekezetekhez, gyorsulhatnak a regenerációs
folyamatok, egyben demokratikusabbá válhat az egyházkormányzás. Mindez azonban csak
2001-ben lépne életbe. Addig folytatódhatna a tanulási folyamat, illetve az új Zsinat
módosíthatná tapasztalat szerint a törvényeket. (A Zsinat a Credo lapzártája után, az április végi
ülésszakon 41:15-ös, imponáló szavazati aránnyal, a három kerületes modell bevezetése mellett
döntött!)
Mit hozott a Zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a nem lebecsülhető törvény
hozó tevékenységen túl? Alig vitatható, hogy új légkört teremtett, megtört évtizedes rossz
hagyományokat, jelentős lépést tett a hierarchizmus csökkentéséért. Egyedül a Zsinaton volt
rendszeresen konstruktív, nyílt, tisztességes dialógus az elmúlt időszakban az egyházban.
Egyébként sajnos inkább az elkülönülés, a hasonszőrűekkel való kommunikálás - olykor még
kirekesztő magatartás is - vált jellemzővé, illetve fordult elő. A Zsinat példát mutatott. Ezért is
sajnálatos, hogy - a betegségből, elfoglaltságokból adódó személyi változásokon túl - v i 
szonylag nagyszámú lemondás nehezítette a zsinati munka színvonalát, folyamatosságát. Kü
lönösen a három kerületes struktúra elvetése 1995-ben váltott ki ellenérzéseket, lemondásokat.
Ezek etikai értéke nem kérdőjelezhető meg, az eljárás mégsem helyeselhető, mert éppen a
lemondok által áhított - adott esetben helyes - elképzelés megvalósulását nehezíti meg. Jel
lemző, hogy a Zsinat változtatási igénye, a befejezés előtt, feltehetőleg mégis ennek a mo
dellnek az előtérbe helyezését ígéri a lemondottak szavazata nélkül is.
Miután most már nemcsak az egyházkerületi, hanem az országos egyházi modell is a Zsinat
elé került, beigazolódott az a vélekedés, hogy egyrészt a múlt felé fordulás, másrészt a lojalitás
révén a túlzott klerikalizmus veszélye inkább erősödött, mint csökkent. És itt nem egyszerűen a
lelkészi és nem lelkészi elem paritásáról, illetve az egyházkormányzásról van szó, hanem a
megújuló egyházi életben szükséges szakértelemről, ennek érvényesüléséről, prioritásáról, a
hierarchiával szemben.
Az örvendetesen megnövekedett oktatási, kulturális, diakóniai, építészeti, pénzügyi - gaz
dasági, médiával kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása megfelelő hatáskörrel rendelkező
szakértőket igényel. Ezt a törvény nem zárja ki, de alig érinti. Jellemző a szocializmus évtize
deit követő egyházi életre, hogy a törvény-előkészítők prioritása a klerikus vezetés iránti loja
litás volt, ennek ellenére a vezetők többször érzékenyen reagáltak, a szerény változtatási javas
latokra is. A képhez hozzátartozik az úgynevezett radikális csoport magatartása, amelynek
egyházmodellje ugyancsak a múltat idézi, klerikalizmusa is töretlen, csak más személyeket
képzelne el az informális működés csúcsán.
Az eddigiek alapján akár pozitívan is értékelhető a fiatal korosztályok szerény érdeklődése
a Zsinat iránt. Talán ez megkönnyíti majd, hogy ők valóban ne a múltból, hanem a jövő felé
fordulva építkezzenek, görcsöktől mentesen.
Természetesen ugyanazok a tények különböző módon is megítélhetők. Az egyházi atmosz
féra javításán, befolyásolásán túl a Zsinat diagnosztikus értéke is jelentős, sok mindenre fényt
derített. Az is kiderült, hogy az állam és egyház szétválasztása ellenére a társadalom rezdülései
- például a kilencvenes évek derekán érezhető sajátos visszarendeződés - kihatnak az egyházra
is.

A pozitív képhez olyan elemek is hozzátartoznak, mint a zsinati iroda folyamatos munkája,
amely az egyházban már feledésbe merült (netán sohasem volt) adminisztratív hátteret, csak
nem európai tárgyalási színvonalat nyújtott a szerény infrastruktúra talaján is a Zsinatnak.
Idetartozik az egyházi közvélemény tájékoztatása a Zsinati Híradó útján. Ez is táplálta, táplálja
a reményt, hogy a Zsinat mégis az egész egyház ügye volt, nemcsak a zsinati tagok olykor
reménytelennek látszó küzdelme.
A közeljövő nagy kérdései: elindulunk-e az új törvénykönyv alapján a törvényes, átlátható
működési irányban? (A személyi döntésekben, a gazdálkodásban, minden egyéb területen.)
Megáll-e, megfordul-e a stagnálás, a visszaesés, tudjuk-e képviselni a gyorsan változó társa
dalomban azt az identitást, amely vonzó lehet mindazoknak, akik keresik életükre a megoldást?
- Mit jelent ma a világnak, a ma emberének Jézus Krisztus? - Ezért nem út a múlt struktúrája, a
múlt értékrendje, ezért nem érték immár, ami a szocializmusban érték volt, önmagában az
egyház, a közösség, a szervezet vallása. Csak az új bor érték. De az új tömlőt kíván.

„A Credo 1996/3-4. számában »Protestantizmus és magyar művelődés« címmel közölt írásomban egyetlen szó
(kereszténydemokrácia) kivételével a keresztyén szót használtam a megfelelő helyeken. Továbbá kértem, hogy a közlés
végén olvasható legyen a következő mondat: »Előadásként elhangzott Budapesten 1996. augusztus 27-én a
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának plenáris diesen«. A szöveg módosítása és az idézett záró
mondat elhagyása kifejezett kérésem ellenére történt meg.

Kósa László"

REINHOLD NIEBUHR

Miért hallgat Barth Magyarországról?

1997. április 6-8. között német és magyar teológusok részvételével három napos teológiai
konferencia volt a Ráday Kollégiumban „Barth Károly és a magyar református teológia" cí
men. A Kelet-Európai politikai változások teológiai értékelésével foglalkozó több év óta rend
szeresen együttműködő munkacsoportot Gerhard Sauter bonni teológusprofesszor
vezeti.
Magyar részről néhai Vályi Nagy Ervin professzor tanítványai: ijj. Balog Zoltán és Dr. Szabó
István református lelkészek a kutatócsoport legjelentősebb munkatársai.
Barth Károly a 20. századi teológiai gondolkodás egyik legmeghatározóbb alakja. O volt a
Bármenti Hitvalló Nyilatkozat spiritus rektora, s a nácizmussal szembeni bátor kiállásáért
méltán váltotta ki sokak elismerését. 1948-ban azonban „Nyílt levélben" támogatásáról biz
tosította a kommunista politika nyomására hatalomra kerülő új egyházvezetőséget.
Szabó
Istvánnak a konferencián elhangzott találó megfogalmazásában Barth először nem-et, má
sodszor viszont igen-t mondott a történelem e két totalitárius változatára.
Lutheránus szempontból számunkra elsősorban az izgalmas, hogy Amerika ekkoriban egyik
legjelentősebb teológusa, a szociáletikus Reinhold Niebuhr (1892-1971) az 1956-os magyar
forradalom vérbefojtása után 1957januárjában a Christian Century című folyóiratban nyíltan
megszólította Barth-ot „Miért hallgat Barth Magyarországról?"
címen. Niebuhr teológiai
munkásságáról a Diakonia 1981/1. számában szóltunk, s ugyanitt közöltük a klasszikus és a
keresztény emberképről szóló írását. Az alábbiakban magyar fordításban hozzuk Niebuhr
teológiailag ma is elgondolkoztató cikkét. A kihívásra nem Barth, hanem a baseli angol sze
mináriumának diákjai válaszoltak. A diákok levelét és Niebuhr viszontválaszát
tömörítve
közöljük.
ifj. Fabiny Tibor
Az egész világot izgalomba hozta az a spontaneitás és eltökéltség, amely a magyaroknak az
orosz elnyomással szembeni lázadását jellemezte. Úgy történt, ahogyan azt George Kennan és
Bedell Smith megjósolta: a kommunista zsarnokság monolitikus szerkezetén először azokban a
csatlós államokban keletkezett repedés, ahol a haza és a szabadság szeretete egybefonódva
ellenállást eredményezett; s Lengyelország és Magyarország volt az első, ahol ellenállás bon
takozott ki. Most nem szükséges a lengyel- és magyarországi események közötti különbség
részleteibe mennünk. Míg a lengyelek képesek voltak forradalmukat békés, titoista keretek
között tartani, addig a magyaroknak az elnyomó iránt érzett gyűlölete nem ismert határt, miután
az oroszok a békés tüntetőkre fogtak fegyvert. Teljesen el akartak szakadni az oroszoktól, de

forradalmukat vérfürdőben verték le. Ha eddig a kommunista ideológiának volt is még
valamilyen erkölcsi súlya Kelet-Németországban és a földrész értelmiségének és semleges teo
lógusainak körében, akkor ez a brutalitás ezt is megsemmisítette. Bebizonyosodott, hogy a
kormányzat, amelyet az emberek olyan nehezen fogadtak el, elnyomásával az emberekben a
haragot egyre csak növelte, és ez végezetül olyan hősi ellenálláshoz vezetett, amely megdöb
bentette és izgalomba hozta, de ugyanakkor megrendítette az egész világot.
I.
A következőkben Európa leghíresebb és legmesszibb látó teológusának, Kari Barthnak Ma
gyarország közelmúltjának történelméről alkotott állásfoglalását fogjuk elemezni. Ebben az
állásfoglalásban semmi sem homályosíthatja el Barth teológiai teljesítményét, hisz ő annak az
új reformátori teológiának a vezéralakja, amely meghaladta a nyugati kultúrában a múlt
században uralkodóvá vált liberalizmust, amelyet az első világháborúban kiteljesedő történelmi
valóság rombolt le teljesen.
Barth Magyarországról alkotott állásfoglalása a náci időszak alatti ellenállási mozgalmak
hoz fűződő kapcsolatának dicsőségét sem tudja megváltoztatni, bár az ma már egyértelmű,
hogy az ellenállást akkor a zsarnoksággal kapcsolatos személyes tapasztalata diktálta és nem
teológiájának tanrendszere. Tanítása túl „eszkatológikus" és transzcendens ahhoz, hogy eliga
zítson politikai kérdésekben, mind Hitler korában, mind ma. Barth Európában a nácizmussal
szembeni ellenállás teológusa volt. Híres levelében, melyet Hromadkának írt (aki ironikus mó
don ma is egy gyékényen árul vele a semlegesség erőltetésében), egészen odáig ment, hogy azt
mondja, hogy Krisztust szolgálja az a cseh katona, aki a németek ellen harcol. Egyéni kiállása
akkor valószínűleg túlságosan szélsőséges volt, ugyanúgy, mint ahogy ma semlegessége sem
eléggé árnyalt. De hagyjuk a múlt történelmét. Karl Barth jogosan utasít el minden olyan
törekvést, amely teológiáját politikai eredményei alapján próbálja megítélni, hisz ő maga az
alapján ítélne, hogy ez mennyire felel meg „Isten Igéje" értelmezésének. De hadd legyünk mi is
hűek az Igéhez és mondjuk együtt az alapigazsággal: „gyümölcseikről ismeritek meg őket," és
ne feledjük, hogy a politikai igazság és bölcsesség ilyen gyümölcs, ami által minden gon
dolatrendszer megítélhető.
Hogy mindennek mi köze van Magyarországhoz és a forradalomhoz? A kapcsolópontot
Barthnak a Magyarországi Református Egyházhoz fűződő bensőséges viszonya alakította ki, és
az a nem egészen világos tanács, amelyet nekik adott. Barth tulajdonképpen a Magyarországi
Református Egyház „pápája" volt. Amikor az egyház új alkotmányt fogadott el, a cikkelyeket
először Barth-hoz nyújtotta be jóváhagyásért. Amikor a kommunista kormány Ravasz püspököt
menesztette és Bereczky megválasztását javasolta, az egyház vezetői megkérdezték Barmot,
vajon helyes-e egy, a kormány által előnyben részesített püspököt választani. Barth azt
válaszolta, hogy ha egyszer a püspök teológiailag megfelel, akkor a kormány véleménye
másodlagos. Bereczky egyébként őszinte, teológiailag korrekt, de gyenge akaratú ember volt.
Tehát megfelelt Barthnak is és a kormánynak is, így megválasztották. Nem szabad felednünk,
hogy ennek a kormánynak a feje az a hírhedt Rákosi volt, akinek nevéhez egy másik
kommunista vezető, Rajk kivégzése fűződik. Sztálin előtt mindketten a „titoizmus" bűnébe
keveredtek és Rákosi azáltal menekült meg, hogy feláldozta társát. Rákosit közvetlenül a for
radalom előtt menesztették, hogy csillapítsák a nép haragját - de hiába.
Másik püspököt jelöltek ki, Péter Jánost, aki egészen biztosan nem volt „teológiailag kor
rekt", mivel azóta bevallotta, hogy párttag volt, de az nincs feljegyezve, hogy Barth „áldását"

kapta volna. Péter János Evanstonban képviselte az egyházat, bár az Állami Egyházügyi
Hivatal felügyelet alatt tartotta, mivel nézeteit ők már ismerték, de az egyházi vezetők nem.
Szükségtelen mondani, hogy Péter János püspök Evanstonban kegyesen számolt be a magyar
országi egyházról, és azt sem kell mondanunk, hogy ezzel megtévesztett néhány külföldi
egyházi vezetőt, de nem zavarta össze a magyar gyülekezetek hívő lelkészeit és tagjait. Sokan
ezek közül elpusztultak a forradalom alatt és ezrek menekültek el hazájukból.
Barthnak Magyarországon diadalmenetben volt része, és a zsarnokságban élő egyházzal és
az állammal kapcsolatos gondolatai pontosan fellelhetők alkalmi írásaiból összeállított gyűjte
ményében, melynek címe Árral szemben (1954). Egy magyar keresztény például megkérdezte
egyszer tőle, helyes-e az, ha egy hívő ember együttműködik a kommunista kormánnyal. Barth
így válaszolt: „Soha sem szabad az államot tisztán Istentől rendelt formának vagy teljes ördögi
romlottságnak látni. Ez az a két határmezsgye, amely között a történelem halad", ezért eleve ki
van zárva annak a lehetősége, hogy egy kormány „ördögi" lehessen. Ez azonban mit sem
változtatott azon a tényen, hogy a magyaroknak a bőrükön kellett tapasztalni kormányuk dé
moni mivoltát.
Hogy lehet, hogy egy ilyen bölcs és hatalmas elme, mint Barth, ennyire helytelen követ
keztetéseket vont le egy adott történelmi helyzetben, és miért volt annyira biztos önmagában,
hogy anélkül tanította a magyar keresztyéneket, hogy kérdéseket tett volna fel saját helyzetükre
vonatkozólag? Erre a választ a magabiztosnak vélt teológiai és az alacsonyabb rendűnek tartott
politikai koordinátarendszerben kell keresni. Egy teológusnak ugyanúgy figyelembe kell venni
az előbbit, mint az utóbbit, hiszen ő is ember, és döntéseit politikai előfeltevései alapján hozza,
bármennyire is úgy véli, hogy „Isten Igéjének" bölcsességére épít.
II.
Karl Barth teológiai rendszere bölcs politikai döntésekhez két okból nem elégséges. Először,
túl következetesen „eszkatológikus" a „helyesen viszonyított nagyobb és kevesebb"-el kapcso
latban, amely feltétlenül hozzájárul a politikai döntéshez. „A keresztyén közösség és politikai
változás" című esszéjében kijelenti: „A cél, ami felé tartunk, a mi Urunk, Jézus Krisztus má
sodik eljövetele. Az egyház üzenete a reménység üzenete minden ember számára. A politikai
rendszerváltásoknak e nagy változás fényében kell állniuk, amelyet Jézus Krisztusnak nevez
nek. Furcsa lenne, ha az egyház, amely tud erről a hatalmas változásról, nem tudna bizonyos
kisebb változásokat higgadtan elfogadni."
Ezek a „bizonyos kisebb változások", amelyeket higgadtsággal kellene fogadni, akár a
viszonylagos politikai szabadság zsarnoksággá válását is jelenthetik. Mivel nem rendszeres
teológus vagyok, úgy látom, hogy ha valaki akár eszkatológiai, akár valódi repülőgépre ül és
egy bizonyos magasságot elér, annak minden megkülönböztetés, amely fontosnak tűnik „földi"
szinten, jelentéktelenné törpül a magasban. Mivel Barthnak sok köze volt az eszkatológikus
témához, elgondolkodtató, hogy vajon jelenléte az Egyházak Világtanácsa evanstoni gyűlésén
megváltoztatta volna-e a légkört, és az eszkatológiát fontosabbá tette volna-e a kis képzelőerejű
és józan ésszel rendelkező „angolszász" elme számára.
Barthnál a politikai és erkölcsi problémák teológiai megközelítésében a másik hiba az a
szélsőséges pragmatizmus, amellyel minden erkölcsi alapelvet megtagad. Emil Brunner kér
désére, „Miért nem ellenzi a totalitárianizmust most úgy, mint ahogy akkor [a náci korszakban]
tette?" Barth így válaszolt: „Az egyháznak nem elvi alapon, hanem Isten Igéjének fényében
megvizsgálva kell a politikai rendszerekkel foglalkoznia. ... Minden olyan erőfeszítést el kell

utasítania, amely arra irányul, hogy a politikai történelmet kategorizálja, inkább minden
eseményre nyitottan kell tekintenie." Az alapelvek hiányában és minden eseményre nyitottan,
Isten Igéjének fényében tekintve Barth arra a meglepő következtetésre jut, hogy a
kommunizmus nem olyan rossz, mint a nácizmus, mivel az nem antiszemita. „Kérdés az,"
jelentette ki Barth, „hogy vajon a totalitárianizmus, a barbarizmus, nihilizmus vagy az
antiszemitizmus volt-e a nácizmus fő büne." Ha Barthot egy kicsit is foglalkoztatták volna az
„alapelvek", rájött volna arra, hogy a nácizmus barbárságának egy része ugyanabból a fele
lőtlen hatalom-monopóliumból származott, amelyből a kommunizmus barbársága is ered. Ez a
nyitottság azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat a tanító jellegű, bár nem mindig
szabatos történelmi-analógiákat, melyeket az „hitetlen" tudósok mutatnak ki számunkra.
Egy katolikus teológus megfogalmazása szerint Barth politikai rendszerekhez való viszonya
olyan, mintha az a „katakombák egyházának készült" volna. Találó ez a megfogalmazás: Barth
nézete nem gondoskodik a helyes ítélethozatalról, mivel túlságosan eszkatológikus hangsúlyú,
valamint az alapelvek és értékrendek hiányoznak belőle.
„A keresztyén egyház" írja Barth, „nem függ a politikai változásoktól, amennyiben Isten
Igéjén áll és egyedül az ő szavának kötelezi el magát. Ezért csak nehézkes és korlátozott emberi
próbálkozásoknak képes látni a régi és mai politikai rendszereket, és valami olyan
támogatásának vagy ellenzésének, ami nem keveredhet össze valódi küldetésével." Ez a tanács
sokkal elfogadhatóbb lenne, ha Barth nem érdeklődne annyira a politikai ítéletalkotás iránt,
miközben olyan teológiát alkot, amely a politikai felelősséget elvi alapon elutasítja. Ezeknek a
politikai ítéleteknek van egy sajátos váza, amelyet a teológiai váz szintje alatt lehet csak
észrevenni.
Egy rosszindulatú kritikus azt sugallhatná, hogy a váz egy lefékezett 19. századi marxizmus,
ami által Barth a „kapitalista" és „szocialista" nemzetek között különbséget tesz, egy olyan
marxizmus, amely annak ellenére, hogy Barth teológiailag elkerülte a „rendszereket," nincsen
egészen felkészülve a legújabb történelmi konstellációkra, hogy észrevegye: a nyugat
kapitalizmusa lehet, hogy megrontotta, de nem rombolta le a demokráciát, míg a kommunizmus
„szocializmusa" abszolút zsarnokságot eredményezett. De ez a kritika nem lenne igazságos,
mert Barth nem keresztény marxista. Határozottan elutasítja a marxista hitvallást, ugyanúgy,
mint hasonló gondolkodású cseh tanítványa, Hromadka is tette. A marxista krédó valójában
Barth tudatalattijában van, és nem a dolgok felé mutató tudatos gondolkodásában.
így magyarországi körútjával kapcsolatosan Barth ezt írta: „Egyetlen olyan református em
berrel sem találkoztam, aki hitét az új rendszerbe vetette volna. Az a lelkesedés, amellyel a
„Vörös Érseket" a canterbury esperest (Hewlett Johnsont) fogadták, aki az én látogatásom előtt
járt Magyarországon, döbbenetet keltett a református keresztyének körében. ... De a
Református Egyház ellenállt a római egyházra jellemző kísértésnek is, nevezetesen, hogy az
ellenállás elvi alapokon történjék. Nem találkoztam egy olyan felelősségteljes református ke
resztyén emberrel sem, aki hívő meggyőződésből vállalta volna a politikai ellenállást."
Hogy tisztességesek legyünk Barth-tal szemben, el kell mondanunk, hogy míg Magyaror
szágon egyértelmű, hogy nem találkozott olyan reformátusokkal, akik nem hogy elvi alapon
álltak volna ellen, de még hősiesen szenvedtek is ezért, addig Kelet-Németországban az ő meg
közelítése sokkal építőbb volt, ott, ahol az orosz hadsereg súlya annyira ránehezedett erre a
szovjet érdekeltségre, hogy a politikai ellenállás teljesen lehetetlen volt. Ott Barth eszkato
lógikus tanítása egy olyan vallási ellenállást váltott k i , amely a keletnémet keresztények

számára lehetővé tette, hogy hitükről bizonyságot tehessenek és emberi méltóságukat anélkül
bizonyítsák, hogy a politika világa felé hiú reményeket és hamis félelmeket táplálnának.
III.
Barth politikai ítéleteinek egy része rosszul leplezett Amerika-ellenességéből ered és abból,
amit ő a mi „dollár imádatunknak" nevez. Néhány ítélete abból a hitéből adódik, hogy a harc
valójában nem a kommunizmus és a demokrácia, hanem a szlávok és germánok között zajlik.
„Az egyház kelet és nyugat között" című előadásában kijelentette: „A Szovjetunió nem csak a
kommunizmust jelenti, de a szláv államok újraéledését is, amely a németek kelet felé irányuló
ütését visszaveri." De a kelet és nyugat között zajló politikai küzdelmet Barth szerint még egy
másik tényező is bonyolítja: az Amerika és a Szovjetunió közötti harc. „Szovjetunió és
Amerika" jelenti k i , „egyaránt, de más módon gyermeke Európának. ... Mindketten hirtelen
óriásokká növekedtek, mindkettő a maga módján Európa pártfogója, jótevője és védelmezője
szeretne lenni. Mindkettő attól tart, hogy a másik bekeríti őt." Aztán Barth befejezésképp azt
mondja, ami aztán végképp nem következik „Isten Igéjéből", hogy „El kell ismernünk, hogy a
keleti óriás aggodalma megalapozottabb, mint a nyugati óriásé, ha a nyugati bástyák teljes
gyűrűjére pillantunk."
Megdöbbentő, hogy mennyi technikai, stratégiai és politikai előfeltevés játszik szerepet
ezekben a veszélyes értékítéletekben. Emberek vagyunk és nem Isten, és így minden politikai
ítéletünk elkerülhetetlenül kockázatokkal jár. Ha emellett teológusok is vagyunk, minden
képpen legyen bennünk annyi jó érzés, hogy időről időre megismételjük a páli figyelmeztetést,
miszerint „Ezt pedig én mondom, nem az Úr", hogy hallgatóink egy kósza politikai véleményt
ne ex cathedra kijelentésként fogadjanak.
Megbocsátható Barthnak sok minden, mert kreatív és messzire látó teológus, aki a politika
iránt is érdeklődik. Önkényes politikai állásfoglalásai is megbocsáthatók, de azért hozzá
tehetjük: bárcsak többet tanulmányozta volna a politikai rend valóságát, ha már olyan sokat
szándékozott róla beszélni. Azt azonban nehéz megbocsátani neki, hogy nem vallotta meg
alázattal, hogy tévedett Magyarországgal kapcsolatban. Olyannak tűnt, mint aki sokat tud
Magyarországról, ám a történelem teljesen megcáfolta ítéletalkotását.
Az ateista egzisztencialista filozófus, Jean Paul Sartre szakított a kommunizmussal és annak
magyarországi tetteit elítélte. Még a brit és francia kommunista párt alacsonyabb szintű
bértollnokai is megdöbbentek. És eközben Hromadka, Barth cseh tanítványa patetikus hangon
védi az új magyar kormányt. Barth azonban még most is csak hallgat. Tőle, a világ legkiválóbb
protestáns teológusától elvárhatnánk azt, amit a London Daily Worker segédszerkesztője
megtett: nyilvánosan megtagadta korábbi illúzióit.
(Christian Century, 1957. január 23.)
Fordította: Jutási Angelika
A Christian Century ugyanezen évfolyamának április 10-i számában jelent meg az a válasz,
amelyben Barth szemináriumának
tagjai megvédik mesterüket. Szerintük Barth azért nem
foglalt a magyarországi forradalom kérdésében állást, mert „Svájc már túlságosan fel volt
kavarva", valamint „a Nyugat már jól befeketítette magát Szuezzel kapcsolatban". Barth
visszafogottsága szerintük visszavezethető „arra a kétes szerepre is, amelyet Mindszenty
bíboros játszott a forradalom alatt". A tanítványok elismerik azt, hogy Barth politikai követ-

keltetései részben talán hibásak voltak, de elutasítják azt, hogy ezek gyökerét Niebuhr magá
ban a barthi teológiában keresi.
Ugyanebben a lapszámban Niebuhr is lehetőséget kapott a viszontválaszra. Ebben egyebek
mellett leszögezi: „Nem azért kritizáltam Barthot, mert nem tanácsolt
forradalmat
Magyarországon nyolc évvel ezelőtt vagy most. Hanem azért kritizáltam, mert túl magabiztos
viselkedést vett fel a kommunista párttal kapcsolatban, különösen Magyarországon".
Barth
hibájául rója fel, hogy ő, aki a náciellenes mozgalom egyik inspirálója volt, a kommunista
elnyomással kapcsolatban ezzel ellentétes magatartást tanúsított, s az európai
semlegességet
szorgalmazta. Ez a semlegesség pedig a gyakorlatban közönyösséget jelentett, amelynek
nyomán Magyarország magára maradt, kiszolgáltatva a Szovjetunió kíméletlen hódításának.

Sahin Beáta fordítása nyomán összefoglalta a szerk.

SCHOLZ LÁSZLÓ

Korunk képernyője
Riasztót láttat. Színfenségest
Csupán elvétve s nem szégyellve, hogy
A Szép igénye bennünk egyre fogy,
A Rút viszont új rémtettekre ébreszt.

Századvégi közéletünkről
Szeretnék végre meg-nem-botránkozni,
Olyanra lelni, aki nem súsárol,
Szűz patyolatra, mi nem szennyes holmi Kiszökni innen Antimennyországból!

ANDORRA RUDOLF

Szociológia - a szegények oldalán álló tudomány

Történeti visszatekintés
A szociológusok túlnyomó része a tudomány megszületése óta küszködik két alternatíva között:
a tudományos tárgyilagosságot tekintse-e tevékenysége legfőbb céljának, kritériumának vagy
álljon ki határozottan az általa vizsgált társadalom szegényeinek és elnyomottainak az oldalán,
próbáljon az ő sorsukon segíteni.
Max Weber a századforduló körül nagyon határozottan fogalmazta meg az objektivitás vagy
tárgyilagosság követelményét. Azt szeremé - mondta - , ha tudományos eredményeit ka
tolikusok és szabadkőművesek egyformán használni tudnák. Ugyanakkor a Vilmos-császári
Németország helyén demokratikusabb és polgáribb társadalmat szeretett volna látni, és élete
folyamán több alkalommal közel állt ahhoz, hogy aktív politikai szerepet vállaljon.
Másrészt a szociológia a 19. század közepén azon felismerés alapján született meg, hogy a
kapitalista gazdaság sok súlyos ellentmondást hoz létre a társadalomban, nagy tömegeket
szegénységben tart, a nagyvárosokban nyomornegyedek alakulnak ki, elterjednek a lelki prob
lémák és a deviáns viselkedések, mint az öngyilkosság, az alkoholizmus, a bűnözés. Továbbá a
demokrácia formális szabályainak megtartása esetén is a társadalom jelentős részének sem
milyen hatalma nincs, ki van szolgáltatva a nagyhatalmú eliteknek. Még súlyosabb volt a ha
talomnak való kiszolgáltatottság a 20. században az európai diktatúrákban.
Emlékeztetni kell arra, hogy nem kézenfekvő, hogy a társadalomtudományok a szegények
oldalán állnak. Adam Smith, a közgazdaságtudomány legfontosabb „alapító atyja" a szabad
verseny előnyeinek bemutatásakor elhanyagolta azt, hogy ez a verseny a valóságban nagy
jövedelem egyenlőtlenségeket hoz létre és hogy a szegények helyzete legalábbis súlyosan prob
lematikus. Malthus, a demográfia egyik „alapító atyja" pedig egyenesen a szegényeket tette fe
lelőssé a szegénységükért, mondván, hogy az alapvető ok az, hogy a szegény családok felelőt
len módon sok gyermeket hoznak a világra.
Gerhard Lenski „Hatalom és privilégium" című angol nyelvű munkájában az emberi gon
dolkodásban, a társadalomtudományokban és azokon belül a szociológiában két ellentétes
irányzatot különböztet meg. A társadalom harmonikus voltát hangsúlyozó irányzat arra helyezi
a súlyt, hogy a társadalomban való kölcsönös együttműködés mindenki számára előnyöket hoz.
A társadalomkritikai irányzat viszont rámutat, hogy a társadalomban szegénység, kizsák
mányolás, elnyomás van és ezeknek megszüntetésére vagy legalább mérsékelésére törekszik. A
társadalomtudomány előtti évszázadokban először talán az ószövetségi próféták voltak a kri
tikus álláspont képviselői, amikor a hatalmasokat és gazdagokat bírálták. A hatalmaskodást

elítélő és a hatalmi különbségeket természetesnek, sőt jogosnak tartó álláspont összeütközésé
nek ótestamentumi példája, amikor Náthán felelősségre vonja Dávidot Hitteus Uriás halaiáért
és Betshabé elrablásáért. Náthán próféta tehát a szegények, elnyomottak és üldözöttek mellé
álló szociológusoknak mintegy az előképe.
Marx Károlyt szoktuk a szociológia időben első alapító atyjának tekinteni. Noha számos
megállapítását elavultnak látjuk, jóslatai téveseknek bizonyultak és az általa kezdeményezett
politikai mozgalom - igaz, nem csak az ő súlyos hibái miatt - , rettenetes szenvedésekhez ve
zetett, mégis a szegénység, elnyomatás, kizsákmányolás, elidegenedés vizsgálatával, azoknak a
társadalomtudományi kutatás középpontjába való állításával a mai napig példát mutat a szo
ciológia számára. Engels Frigyes pedig a korabeli angol munkásosztály helyzetéről írt köny
vében alaposan dokumentálva mutatta be a nyomort és más társadalmi problémákat.
A fent említett Max Weber viszont a hatalmi viszonyokra helyezett különösen nagy súlyt,
arra, hogy az emberi társadalmakban egy kisebbségnek nagy hatalma van, és rákényszerítheti
akaratát a hatalom nélküli többségre.
Emile Dürkheim, akit Marx és Weber mellett a szociológia harmadik alapító atyjának,
klasszikusának szoktunk tekinteni, elsősorban a modern társadalmakban kifejlődő anómiára,
vagyis az érték- és normarendszer meggyengülésére és az ebből adódó normaszegő viselkedé
sekre, elsősorban az öngyilkosságra fordította figyelmét. Ezzel a szociológiában egy nagyon
fontos tradíciót, a lelki szenvedést okozó, illetve a lelki problémák miatt kialakuló önpusztító
viselkedések kutatását indította el.
A három alapító atya egyike sem volt a szó szoros értelmében vallásos, bár mindhármukat
érdekelte a vallás szociológiája. Ebben bizonyára szerepet játszott Weber pietista édesanyja és
Dürkheim tudós rabbi édesapja. Érdemes azonban megemlíteni a századforduló táján dolgozó
két szociológust, akit nem annyira az elméleti kérdések, sokkal inkább a szegénység konkrét
vizsgálata és a közvélemény elé tárása érdekelt. Mindketten vallásosként definiálták magukat,
egyebek mellett vallásos meggyőződésük indította őket a szegénység vizsgálatára. Le Play
bányamérnökként ismerte meg a francia munkások életkörülményeit és a családi költségvetések
vizsgálata alapján mutatta be a szegénységet. Charles Booth, aki a századforduló körül
vizsgálta a londoni szegénységet és sok kötetben publikálta kutatásának eredményeit, hogy
ezáltal meggyőzze a kormányokat, a törvényhozókat és a közvéleményt a szegénységet enyhítő
lépések szükségességéről. Az Üdvhadsereg alapítójának, William Boothnak a testvére volt.
A szegénység és a hatalomnak való kiszolgáltatottság, továbbá a tág értelemben vett tár
sadalmi problémák a 20. században is a világ szociológiai kutatásainak középpontjában álltak.
Ugyanezt mondhatjuk el az 1960-as évek elején újjászületett magyar szociológiáról is. Legfon
tosabb kutatási eredményei voltak: a hivatalos ideológiával ellentétes egyenlőtlenség, a városok
és falvak közötti szakadék, a társadalmi mobilitás területén jelentkező esélyegyenlőtlenségek
kimutatása, a figyelem felhívása az öngyilkosság, az alkoholizmus és a lelki betegségek
gyakoriságának állandó növekedésére. A szegénység kutatása, vagy pontosabban a „szegény
ség" kifejezés használata tabu volt egészen a Magyar Szociológiai Társaság 1981. évi konfe
renciájáig, amelynek témája a többszörösen hátrányos helyzet, vagyis a szegénység volt. Ezt
követően kezdte a Központi Statisztikai Hivatal a létminimumot kiszámítani, és ennek alapján
mutatták ki az alacsonyabb jövedelmekből élők arányát.

Magyarországi szociológiai kutatások a 90-es években
A rendszerváltás és különösen a Bokros-csomag 1995. tavaszi bevezetése óta a magyarországi
tudományos kutatások súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek. Ezzel szemben nincsenek tabu
témák és nincs hivatalosan előírt szociológiai elmélet. Ebben a helyzetben a magyar szocio
lógusok túlnyomó többsége folytatja a világ szociológiájának hagyományát: a szegénység, a
hatalomnak való kiszolgáltatottság és a társadalmi problémák empirikus vizsgálatára és ma
gyarázatára összpontosítja figyelmét. Az alábbiakban röviden utalok néhány legújabb kutatási
eredményre, amely az 1990 utáni évek empirikus vizsgálatán alapul.
1. A szegények száma erősen megnőtt. Pontos számuk attól függ, hol vonjuk meg a sze
génység határát. Ha a KSH-nak az 1980-as évek első fele óta számított létminimumát vesszük
alapul, amelyet 1994 óta már nem mutatnak k i , a szegények száma az 1980-as évekbeni egy
millióról mára 3,5-4,0 millióra emelkedhetett. A KSH új létminimum-számítása szerint a
szegények száma 3 millió körül lehet. Ha a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően azokat
tekintjük szegényeknek, akiknek átlagos egy főre jutó jövedelme nem éri el az átlag 50 száza
lékát, akkor 14 százalék minősül szegénynek. Használtunk egy a megkérdezettek véleményén
alapuló szegénységi küszöböt is. Azt kérdeztük ugyanis, hogy „az Önök véleménye szerint
mekkora az a legkisebb havi összeg, amiből az Ön családja még éppen ki tud jönni?". A kapott
válaszokból számítottuk k i , hogy különböző típusú, összetételű, lakóhelyű háztartásokban
mekkorának tartják ezt az összeget. Sokatmondónak tartom, hogy ennek alapján 1996-ban a
lakosság 36 százaléka volt szegény, tehát ez a „szubjektív" szegénységi küszöb a más
módszerekkel kapott magasabb szegénységszámokat igazolta. Szociológiai vizsgálatok alapján
azt is tudjuk, hogy melyik társadalmi és demográfiai csoportokban különösen gyakori a sze
génység. Ezek: a szakképzetlen fizikai foglalkozásúak, különösképpen a munkanélküliek, az
idős nyugdíjasok, a rokkant nyugdíjasok, az özvegyi nyugdíjasok, továbbá a gyermekes, első
sorban a három és többgyermekes családok, végül, de nem utolsó, hanem elsősorban a cigány
etnikumhoz tartozók.
2. Megnőtt a jövedelmek egyenlőtlensége. A szocialista korszakban - a hivatalos ideológi
ával ellentétben - volt egyenlőtlenség, éspedig körülbelül a skandináv országokhoz hasonló
mértékű egyenlőtlenség. A rendszerváltás után a jövedelmi egyenlőtlenségek nagyjából a nagy
nyugat-európai országok, például Németország szintjére emelkedtek. Ezt még érthetőnek vagy
szükségszerűnek mondhatjuk. Aggasztó azonban az a tendencia, hogy a legutolsó években az
egyenlőtlenségek tovább nőni látszanak, így elérhetjük a nyugat-európainál lényegesen ma
gasabb, amerikai szintet, sőt Latin-Amerika felé közeledhetünk, ahol jelenleg a Világon a leg
nagyobb a jövedelmek egyenlőtlensége. (Sokkal nagyobb, mint a gazdaságilag sikeres Japán
ban és a kelet-ázsiai „kis tigris" országokban.)
3. Magyarországon mindig - a kiegyezés óta - nagyok voltak a jövedelem és az életkö
rülmények területi különbségei. Ezek a második világháború után, elsősorban a hatvanas
hetvenes években némileg mérséklődtek. 1990 után a különbségek újra erőteljesen megnőttek.
Nagy az egyenlőtlenség a főváros és az ország többi települései között, s nagyobb városok és a
kisebb települések között, különösen hátrányos helyzetbe kerültek a kisebb falvak. Végül na
gyon nagy különbségek alakultak ki a főváros és környéke, valamint Nyugat-Magyarország,
másrészt a keleti, különösképpen északkeleti régiók között.
4. A munkanélküliség és szegénység az átlagosnál sokkal kisebb mértékben sújtja a maga
sabb iskolai végzettségű rétegek tagjait, ezért a családok számára a szegénységből való

kiemelkedés biztosítéka, ha a fiatalok magasabb végzettséget tudnak szerezni és ezáltal a pri
vilegizáltabb rétegekbe kerülhetnek. A jobb módú és a szegényebb családok gyermekeinek erre
való esélye azonban mindig is nagyon határozottan különbözött és ez a különbség az utolsó
években nőni látszik. Bizonyítja ezt többek között a nem-értelmiségi családból származó és
nem-fővárosi lakóhelyű fiatalok arányának erős csökkenése a Budapesti Közgazdaságtudo
mányi Egyetemen, amely jelenleg azon felsőfokú iskolák egyike, amelynek diplomája a legjobb
karrier-esélyeket ígéri. A tandíj bevezetése és várható emelése (hacsak nem nyílik mód
hallgatói kölcsönök felvételére) feltehetően tovább fogja növelni ezeket az esélyegyenlőtlensé
geket. A hierarchia másik végén azok a fiatalok, akik a 8 általános iskolai osztály elvégzése
után nem tudnak továbbtanulni, vagy még addig sem jutnak el (mert egyes községekben esetleg
csak 6 osztályos iskola működik), igen rossz esélyekkel indulnak.
5. Ma már közismert, hogy a magyar népesség egészségi állapota igen rossz. Ezt bizonyítja
a halandóság nagyon kedvezőtlen alakulása már az 1960-as évek közepe óta. Kevésbé köz
ismert, hogy az egészség-betegség-halál vonatkozásában is igen nagyok az egyenlőtlenségek. A
segédmunkások várható átlagos élettartama sok évvel rövidebb az értelmiségi foglalkozásúakénál. Ez a halandóság területi különbségekben is megmutatkozik. Budapest , j ó " kerü
leteiben a férfiak halandósága olyan, mint Nyugatnémetországban, a szegények lakta és le
romlott kerületekben azonban a szíriai szinthez hasonló.
6. Az elmúlt évtizedekben a magyar népesség lelki egészségi állapota is fokozatosan rom
lott. Amikor szociológiai adatfelvételekben ennek tüneteire kérdeztünk rá, kitűnt, hogy azoknak
- egyebek között a gyakori erős fejfájásnak, remegésnek, szorongásoknak, idegességnek,
kimerültségnek előfordulásáról sokkal többen panaszkodnak a szegény rétegekben, mint a jobb
módúak között. Hasonlóképpen gyakoribbak az anómia és az elidegenedés megnyilvánulásai is
a hátrányosabb helyzetű rétegekben (lásd a táblázatot). Azt mondhatjuk tehát, hogy az alacsony
jövedelem, a hátrányos lakóhely, a munkanélküliség, az alacsony iskolai végzettség, a rossz
egészségi állapot, a lelki problémák, az anómia és az elidegenedés halmozódik a mai magyar
társadalom hierarchiájának alján elhelyezkedő rétegekben, amelyek a lakosság 20-40 százalékát
alkotják. Minél lejjebb megyünk ezekben a szegény rétegekben, annál súlyosabbak a hátrányok,
és annál kisebb a remény a kiemelkedésre.
A szociológia tudományának fő feladata a tények feltárása. A fenti tények azonban nagy
erővel sugallják, hogy a társadalom egészének valamilyen módon segítenie kell a magyar
társadalomnak ezeken a hátrányos helyzetű tagjain, családjain, rétegein. Ellenkező esetben a
társadalom szétszakad, a tartósan szegények kirekesztődnek belőle. A szociológusok többsége
olyan jóléti rendszert, szociálpolitikát tart szükségesnek, amely megakadályozza leszaka
dásukat.
A szociológiai kutatások tehát egészen másfajta következtetésekhez vezetnek, mint az
utolsó években divatossá vált szélsőséges neoliberális ideológia, amely szerint az egyén felelős
önmaga sorsáért, ezért nem várhat támogatást a társadalomtól. Más szóval a szegény, szeren
csétlen, szenvedő embert, a társadalom „versenyképtelen" tagjait nem kell, sőt nem szabad
támogatni. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem a klasszikus liberalizmus álláspontja. Ezért
szoktam megkülönböztetésül radikális vagy vulgarizált neoliberalizmusnak, esetleg libertarizmusnak nevezni. Mivel nagyon is konkrét és húsbavágó kérdésekről van szó, mint a nyug
díjrendszer átalakításáról és a családi támogatások értékvesztéséről, a vita a szociológusok és a
libertárius ideológia képviselői között aktuálisan világszerte és különösen Magyarországon igen
éles.

Végezetül szeretném - mintegy olvasói továbbgondolásra - azt a kérdést felvetni, hogy
miközben a szociológia a szegénység és a hatalomnak való kiszolgáltatottság kérdéseiben
láthatóan nagyon közel áll Jézus tanításaihoz, mi az oka annak, hogy a kereszténység és a
szociológia jó esetben közömbös viszonyban volt egymással, de némelykor kifejezetten ellen
séges megnyilvánulásokkal is találkozhattunk. M i az oka annak, hogy a magyar szociológusok
között is viszonylag kevés olyat találhatunk, aki valamelyik történeti egyházhoz kötődik?
Visszatekintve saját életutamra, azt kell mondanom, hogy abban, hogy több különböző társa
dalomtudomány közül a szociológia müvelése mellett döntöttem, biztosan szerepet játszottak
azok a jézusi tanítások, értékek, amelyeket fiatalkoromban ismertem még és tettem magamévá.
Az anómia és elidegenedés megnyilvánulásainak gyakorisága,
jövedelmi ötödönként, 1996
A kijelentéssel teljesen egyetértők aránya,
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SZABADI SÁNDOR

Szemben az árral
Hitünk és magyarságunk mérlege Nyugat és Kelet
ellentmondásai között

Évek óta nem vártam olyan türelmetlenül a tavaszt, mint most. Az első igazi tavaszi ragyogás kicsalt a
folyópartra. Leheveredtem a magas parton az avarba, mélyen alattam zúgott el a lassan partjai közé
visszatérő folyó. Néhány héttel ezelőtt még tajtékos hullámai az árterület minden szennyét magukkal
sodorták, ma már tisztább, de még mindig nem látom benne azt a szelídséget, amely Petőfit úgy
megragadta: „A folyó oly simán, oly szelíden ballagott le parttalan medrében, nem akarta, hogy a nap
sugara megbotoljék habjai fodrába'." [...] Balra a messzeségben beláthatatlan síkság - itt mérte össze
hajdan erejét Zalán a honfoglalókkal, s vesztes csata után visszatekintve „búba merülten nézte sajátját."
(Vörösmarty: Zalán jutása) Megértem a szomorúságát és enyém a pillantása: enyém ez az egész messze,
távoli kék erdőkig elterülő táj. S ott a nagy alpári síkság szélén, egykori földvár szomszédságában,
dombtetőn a táj fölé emelkedik a kis templom: a déli harangszót foszlányokban hozza ide a szél. A tava
szi szél a folyó sodrával szemben támadt fel és meg-megújuló erővel akarja visszatartani hullámzó
áradatát. Város zajától ideűzött a béke és a csend vágya: s ebben a kikerülhetetlen és eredménytelen
küzdelemben, melyet a szél vív a hullámokkal, most az életemet látom. Milyen erővel, milyen
elbizakodott fölénnyel zúg végig a síkságon és ki tudja milyen messzeségben támadt. [...] Idehívott a
nyár szelíd emléke és a tavasz viharával találkoztam: s ez a vihar és tajtékos küzdelem, mintha bennem
támadt volna és belőlem áradt volna ki.
Ez volt eddig az életem: szemben az árral. Erre kényszerítettek fiatalságom ébredező erői és a Kor,
melyben születtem. Hogy mivé válunk felnőtt korunkban, fiatalságunk feltámadó ellenállásából születik
meg: enélkül a környezettel és a Korral szembeni ellenállás nélkül nem születik egyéniség. A Kor
hatalma, mellyel szembekerül a fiatal erő, lehet elsöprő és meggyökereztető hatalom. A Duna-táj és a mi
szegény Tiszánk olyan korokat szenvedett át, amikor messziről jövő történelmi erők folytonos és
kényszerű ellenállásra késztették a fiatalokat és az öregeket egyaránt. A történelmi hagyományok
asszimiláló ereje itt nem ölelte át és nem hatotta át a fiatalság lázadásából lehiggadó egyéniségeket,
hanem mindig újabb és újabb ellenállásra serkentette őket. Harc és megbékülés életritmusa helyett
állandó riadókészültségben élni: ez volt itt az élet mindig - azok számára, akik felelősséget éreztek
magukban az élet alakításáért. Párizsban, amikor a Panteonban megálltam a nagy francia forradalmárok
és királyok sírja előtt, elgondolkodtam azon, hogy mi magyarok miért nem tudjuk - hogy ne a legszél
sőségesebb példát említsem - Kossuthot és Széchenyit egy Panteonban elhelyezni. Itthon, amikor
számon kérték tőlem 1964-ben, hogy milyennek láttam a Nyugatot: ezt az élményemet is elmondtam.
Akkor vezető politikai személyiség volt az, aki ezt megkérdezte tőlem, és mélyen felháborodott
gondolatomon: hogyan is juthat eszembe ilyen, hiszen a két nagy magyar politikus esetében jelenünkig
kiható politikai ellentétről van szó. Erre halkan mégis megjegyeztem: sajnos, hogy nálunk a politikai
ellentétek nem feloldódnak - nem jutnak szintézisbe valami magasabb cél érdekében - hanem csak nevet
cserélnek és továbbélnek. Politikai életünkben évszázadokon át mindig a kuruc-labanc alternatívája

kísért. Kérdés: politikai életünknek ilyen polarizálása ma már nem hamis alternatívát, bonyolult kérdések
primitív leegyszerűsítését jelenti-e.
Nyugat a politika kérdéseit más szemmel nézi, terveiben és döntéseiben sokkal inkább épít a
„common sense"-re - a józan észre - , mint az indulatokra. Indulatok ott is vannak, de azoknak veszélyeit
ismerik és tudatosan küzdenek ellene: keresztény körökben a hit és a tradíció erejével - nem keresztény
körökben (és ez a többség!) az európai lailtúra humanista hagyományaira hivatkozva. Angliai
tanulmányutamon 1964-ben számos példáját tapasztaltam ennek, melyek közül most csak egyet
szeretnék említeni. Coventryt a németek a II. világháborúban szinte földig lerombolták egy éjszakai
légitámadás alkalmával. Régi székesegyháza is leégett, kormos falai mementóként tűnnek a látogató
szemébe. De nem a bosszú és megtorlás mementói ezek, hanem a közös bűnnek az emlékei: micsoda
ereje van annak a nemzeti szellemnek, mely el tudta fogadni az új templom felépítésekor a német fiatalok
önkéntes segítségét is! Nemzeti ethosz, melyet nem a bosszú éltet, nem hordozza sérelmeit évszázadokig,
hanem meg tud bocsátani. Ahogy régi székesegyházak építési tervükben és szobraikban a hit
mondanivalóját igyekeztek megtestesíteni, úgy testesíti meg az új Conve«/ry-katedrális a hit mai
mondanivalóját a mai nemzedéknek a templom három szerves részében: az International Centre Roomban (Nemzetközi Központ Terme) a Chapel of Unity-ben (Egyházi Egység Kápolnája) és a Trade Union
Chapel-ben (Szakszervezetek Kápolnája). Az első a nemzetközi megbékélést szolgálja. Német
fiatalemberek hagyták ott 6 hónapra állásukat, hogy szolidaritásból felépítsék ezt a termet, melyet egy
névtelen berlini lakos rendezett be, akinek egy Berlin elleni angol légitámadás során egész családja
elpusztult. A második, a Chapel of Unity, a felekezetek közötti megbékélést szolgálja. Igét hirdethet itt
bármelyik keresztény felekezethez tartozó lelkész. A harmadik a Trade Union Chapel pedig a szociális
igazságosságért mondott közös imádság helye, ahol a munkaadók a munkásokkal együtt hajtanak fejet...
A leégett régi templom megszenesedett gerendáiból annak oltára előtt keresztet ácsoltak és arra
szögezték fel az egyetemes bűnbánat imáját: „Atyánk, bocsásd meg azt a gyűlölséget nekünk, mely elvá
lasztja a nemzeteket, a fajokat és osztályokat egymástól, - bocsásd meg nekünk embereknek és népeknek
azt a telhetetlen kívánságot, hogy elvegyük mástól azt, ami nem a miénk. Atyánk, bocsásd meg azt a
mértéktelenséget, mellyel egyik ember a másik munkáját kizsákmányolja és a földet pusztává teszi.
Atyánk, bocsásd meg irigységünket, mellyel mások jólétére és szerencséjére teldntünk; bocsásd meg a
hontalanok és menekültek nyomorúsága iránti közömbösségünket - bocsásd meg azt a bűnös vágyat,
mely férfiak és asszonyok testét áruvá alacsonyítja le - Bocsásd meg, Atyánk, önhittségünket, mely
eltérít Tőled bennünket úgy, hogy jobban bízunk magunkban, mint Benned! Ámen." - Az üszkös romok
között sétálgatva azt mondtam a mellettem lépdelő angol diáknak: nem szeretnék itt német ember lenni.
Ő csak annyit válaszolt: „sajnos, mi is ugyanezt tettük Kölnnel", s rámutatott az égett gerendákból ácsolt
fakeresztre, melyre a megbékélés és megbocsátás imája volt kiszögezve. Én pedig csak elgondolkoztam
magamban: ez is Európa!
S ők minket nem tekintenek Európának; Stratfordban a Shakespeare kiállítás előcsarnokában 1964-ben volt születésének 400 éves jubileuma - sarkára állított, hatalmas kocka néhány korunkbeli
képpel és Shakespeare korára utaló felírással hirdeti az angol életszemlélet történeti kontinuitását és az
1964-es esztendő nyugati optimizmusát. Az első kép ezen a kockán, mellyel a látogató szembetalálja
magát, Hruscsovot ábrázolja vita közben és a kép alatt a szöveg: 10 évvel előbb (vagyis a költő születése
előtt tíz évvel) az angolok megtalálták az Északi Átjárót és elkezdődött Moszkvával a kereskedelem. A
belülről kivilágított kocka második képén egy szenvedő mai néger arc s alatta a régiekre utaló sor: az első
afrikai négerszállítmányokat ekkor tették partra az Új Világban. A harmadik képen a pápa, XXIII. János
tiarás képe, s alatta a hajdani eseményekről: ebben az időben hullott részekre a kereszténység. A
negyedik képen egy keleti, valószínűleg arab lovascsapat éppen harcba vágtat, s alatta a felirat: „az
iszlám erői készülődnek Európát megtámadni" Amikor angol útitársamatfigyelmeztettemarra, hogy a

felírás téved, mert 1564-ben a törökök Magyarország egy részét már elfoglalták, azt a választ kaptam,
udvarias és bocsánatkérő mosoly kíséretében, hogy Magyarország még nem Európa... (A „még" nem
időileg, hanem földrajzilag és történetileg értendő!) S ha jól meggondolom: igaza van. Azt azonban
hozzá kellett tennem: a magyarság nemzeti szelleme és lailtúrája Európa emlőin nevelkedett, Európa
eszményeit nemcsak képviseli, hanem a történelem folyamán érte többször is elvérzett - származása,
társadalmi fejlődése és mai (1964!) berendezése azonban inkább Kelethez kapcsolja, mint Nyugathoz.
Nem kétséges, hogy Kelet a mi társadalmi viszonyaink fejlődését: a polgárosodást és demokratizálódást
késleltette. Az európai táreao!alrni-gazdasági fejlődés nyomában kullogunk - még akkor is, ha kulturális
teljesítményeink nem maradtak le. Ez a fázisbeli késés, mely jelen helyzetünkben (1989 után!) tragikus
méreteket öltött a globális fejlődés egyre gyorsuló üteme miatt, sokunkból - de különösképpen íróinkból
és költőinkből - azt az érzést váltja ki, mintha mi mindig mindenünnen elkésnénk. Első nyugati utam
után hazai viszonyainkkal kapcsolatban érzett elégedetlenségem és az angol tradíció és közvélemény
időtálló eszményeinek feszültségében így éltem át Európához tartozásunk tragikus vonását: vágyaink
odahoznak, s Európa - mint történelmünkben számtalanszor - most is leírt bennünket könyvelésében,
mint elhanyagolható veszteséget. Nekik talán elhanyagolható, nekünk pedig valóban veszteség.
Kérdezem ezek után, hogy nem leszünk-e holnap mai illuzórikus vágyaink áldozatai: abban a
reménységben ringatva magunkat, hogy gazdasági-politikai-szervezeti csatlakozásunk Európához
orvosságot hoz jelenlegi válságaink megoldására?!
Árral szemben élni: erre kényszerülünk napról napra. Elmúlt fiatalkorunk egyéniségteremtő nagy
lázadása; szeretnénk itt (Magyarországon) sokan gyökeret verni, alkotó tagokként beépülni a
társadalomba. S ez a társadalmi alakulat egyetlen életformát, terhes, idegőrlő, nehéz életformát kényszerít
ránk: küzdeni az árral szemben. Európa legkülönb szellemei érzik és müveikben kifejezésre juttatják azt
a válságot, melybe a nyugati loiltúra és társadalom került talán elsősorban a technikai civilizáció mai
forradalmi és az ennek nyomán térhódító tényleges (nem ideológiai!) materializmus miatt. Az élet
Nyugaton is úgy alakult, hogy kérdésessé váltak és nem tudnak lelkesíteni a régi eszmények. A valamire
való irodalom és művészet (míg e névre igényt tarthat!) új eszmények keresésének a jegyében születik
meg - de míg az újat sok küzdelem árán fel nem ismerik, és amíg az nem válik a társadalomban valósan
ható tényezővé - , addig a régi eszmények tradicionális társadalomszervező erejéből élnek. Azt nem ölik
meg egy még meg nem lévő új érdekében - mint ahogy ez nálunk történt 1948 és 1989 között. Nálunk a
kisöpört régi és a meg nem született vagy torzszülöttként csak undort keltő új között a Nagy Semmi
honolt és honol ma is: nihilizmus és cinizmus, mely szennyes hullámaival, mint egy megáradt folyó
mindent eldönt. Ezzel a szennyes, reménytelen áradattal szemben élni: ez életformánkká lett, ha érzünk
valami közösségi felelősséget. Jó néhány éve olvastam Hemingway könyvét: Az öreg halász és a tengert. Kiábrándult és valami nagyszerű újra áhítozó világunknak nem lehet szebb programja, mint amit az
öreg halász maga elé mormol az eszméletvesztés határán, amikor a cápák életének nagy fogását mindig
újuló támadásukkal ostromolják: „Most ne azon tanakodjál, hogy mid nincs. Azon törd a fejed, hogy
mihez tudsz fogni azzal, amid van."
Emberségünket a kor éppen azzal teszi próbára, hogy meddig bírjuk ezt az árral szemben úszást.
Belülről kísérti meg az embert a saját gyöngesége, amikor fülébe súgja: érdemes-e? Siker, vagy bukás-e
a harc vége? Új erőt nyersz, ha egyszer belátod, hogy nem a siker, vagy a kudarc a tét, hanem maga a
küzdelem, a helytállás. Nemcsak magadról van szó, hanem azokról is, akik bíznak benned, akik reád
támaszkodnak. Mindenkire támaszkodik valaki, mindenkiben bízik valaki. Nem vagyunk egyedül! micsoda felelősség és egyben micsoda erő rejlik ebben a felismerésben! Művészeknek, íróknak,
lelkészeknek, tanároknak és talán politikusoknak - ha még szavuknak maradt valami hitele - és
mindazoknak a felelőssége, akikre sokan feltekintenek, minősített felelősség - súlyosabb és nehezebb,
mint azoké, akikre kevesenfigyelnek.De senki sincs egyedül, nem csak önmagáért harcol és ezért nem

adhatja fel a küzdelmet. Még akkor sem, ha látja küzdelmei eredménytelenségét és tisztában van vele,
hogy vereséggel fog végződni. Az öreg halász sem hagyta abba, pedig belülről fáradt bele a küzdelembe:
„Remélem, nem kell újra harcolnom velük... De éjfélkor már újra harcolt velük és ezúttal azt is tudta,
hogy hiábavaló a küzdelem... Tisztában volt vele, hogy végérvényesen és jóvátehetetlenül vereséget
szenvedett..." S amint eltűnődik a küzdelem végén, az emberi élet teljességének érzése, s valami
másfajta győzelemnek az érzése tölti el, mint amilyet bármilyen külső harc esélyei ígérhetnek: „Milyen
könnyű, ha vereséget szenvedett az ember. Nem is képzeltem, hogy ilyen könnyű dolog. De kitől, mitől
szenvedtél vereséget? - tűnődött. - Semmitől - mondta fennhangon. - Nagyon messzire kimentem a
tengerre." Cápák elleni harcában és vereségének elhordozásában nagy emberré nő ez az egyszerű öreg
halász. Emberségünk megőrzésének és kiteljesedésének nagy, egyetemes szimbólumává válik alakja
abban, hogy küzd, mert másként nem tehet. Mint ahogy az újkor küszöbén ott áll ennek az öreg
halásznak nagy elődje, aki hasonló belső kényszert élt át harcaiban, mikor megállt a birodalmi gyűlés
előtt Wormsban és vallotta: „Itt állok, másként nem tehetek." Luther helytállása új korszakot nyitott az
európai történelemben. Vajon előtte hányan láthatták helytállásukat, árral szembeni küzdelmüket
reménytelennek; sőt már küzdelmeik elején látták a máglya lángját, melyen el fogják majd őket égetni, s
mégis vállalták a reménytelen küzdelmet végig, egészen a halálig. Giordano Bruno, Savonarola, Husz
János és a többiek talán nem is tudták azt, amit mi már tudunk, hogy sok törékeny emberi helytállásnak,
árral szembeni küzdelemnek ereje van. Egyszer jön valaki, akinek egyszerű „Itt állok, másként nem
tehetek" szavára a történelem áradata megtorpan, s más, új medret talál, amelyet szívós és törhetetlen
emberi küzdelem szabott elé. A múlt században azon folyt a vita, vajon Thaine-nek van-e igaza- hogy a
történelmet eszmék irányítják - , vagy Carfyle-nek - hogy a történelmet a hősök alakítják. Ma úgy látjuk,
hogy nemcsak hősök és nemcsak eszmék, hanem egyszerű emberek, az öreg halász testvérei állnak ott
kitartó küzdelmeikkel, árral szembeni helytállásukkal a történelem emberi motiválóiként. S ha
küzdelmeinkben vesztesek is maradunk és sok kis és nagy áldozat mégsem a mi várakozásaink
értelmében hozza meg a nagy történelmi áttörést - beborult látóhatárunk szélén felragyog annak a hitnek
a fénye, mely Dantét is vezette bújdodásában testvérharcban széthulló hazája romjain: ,3ocsássa meg az
Ég nekem, oh, nagy Isten, Te, aki a földön értünk keresztre mentél, szemedet másfelé fordítottad talán?!
Vagy talán mindez titkos tanácsod mélyén valami ránk köszöntőjónak az előkészítése, mely még most
értelmünk szeme elől el van rejtvelV (Purg. VI. Ének)
Van az árral szembeni küzdelmünknek egy siker vagy bukás kérdésén túlmutató jelentősége is:
amikor személyiségünket teljes gazdagságában kibontja és gyümölcsözővé teszi és ezzel bekapcsol az
emberi közösség éltető vérkeringésébe. Ezen a ponton oldódik fel korunk egy másik hamis alternatívája:
individualizmus és kollektivizmus végletes szembeállítása. Észre kell vennünk, hogy küzdelmeinkben
értékrendszerünk gazdagodik, elvont értékeink konkrét tartalommal telítődnek meg - és önmagunkon
belül is tisztázódik, hogy hol van az igazi értékek és a tetszetős látszatok világának a határa. S mindez
nem marad a személyiség, az individuum kizárólagos tulajdona, hanem már megszületése pillanatában
közösségi jelentősége van. Az angol társadalom és nevelés eszménye: ilyen egyensúlyra törekvés
megtalálása koronként. Ezt az éltető szintézisre törekvést egyetlen szellemi erőpár: becsvágy és
homályban maradás átélésén keresztül szeretném megmutatni. A közéleti pályán működő embert
különösen megkísérti a hírnév és a beérkezés vágya. Stendhal: Vörös és fekete című regényének Julien
alakjában teremtette meg a karrier megszállottját, aki társadalmi feltörésének és becsvágyának érdekében
legdrágább emberi kapcsolatait, szerelmét is feláldozta. A hímévért nem kevesebb árral, mint fiatal
életével kellett fizetnie. Julien bennünk él, alakja elkísér bennünket egy életen át. A kérdés azonban az,
hogy feltétlenül átadjuk-e vezetésének magunkat, vagy fölébe tudunk-e kerekedni. Ezen a ponton az árral
szembeni küzdelem saját énünkkel szembeni küzdelemmé válik. Ennek a harcnak a megvívása nem
kevésbé döntő jelentőségű egész életünkre nézve, mint a másik, a külső világ áradatával vívott harc.

Talán azért is olyan szép Virginia Woolf: Orlando-ja, mert regénye változatos színteréül a fejlődő és
újabb felismerésekre jutó emberi szellemet választotta. Még érdekesebbé teszi írását az a törekvés, hogy
korok lelkületét rokonságba hozza az emberi szellem fejlődésével. A filogenetika törvényének, hogy t. i.
az ontogenesis (az egyed fejlődése) megismétli a filogenesist (a faj fejlődését), ilyen irodalmi ábrázolása
nem egyedülálló: Madách is ezt teszi Az Ember Tragédia)tá-ban. Orlandó fejlődésének befelé néző
fázisában úgy látja, hogy „a hírnév olyan, mint egy szűk köntös, amely bilincsbe veri a testet; mint egy
ezüst ing, amely összepréseli a szívet... a Wrnév elnyomja és mintegy megköti az embert, míg a homály
valóságos ködfátyolként borul rá... megszabadít a gyűlölet és irigység mérgétől, s a bőség és
nagylelkűség tiszta nedvét árasztja ereinkbe; s a homály lehetővé teszi, hogy úgy adjunk, hogy ne
várjunk köszönetet, és úgy kapjunk, hogy ne kelljen hangoztatni hálánkat. Ez volt minden nagy költő
útja... Shakespeare is így írt, a templomépítők így építettek, névtelenül, s nem törődtek sem köszönettel,
sem hímévvel, hanem csak munkájukkal nappal, s talán egy kis sörrel éjjel...[...]
Hímévre törekvés és homályban maradás emberi vágya között az egyensúlyt a másik emberhez való
kapcsolat jelenti. Jézus tanítványai rangvitájában - hogy ki lesz közülük az első Isten országában kimondja a korszakokon átnyúló emberi becsvágy kielégítésének egyetlen helyes módját, s ezzel
maradandó programot tűz az emberi törekvések elé: ,/lki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti
szolgátok." Naggyá válni a másokért végzett szolgálatban: ennek az üzenetnek a nyomán szintézisre
juthat individualizmus és kollektivizmus, korunk mesterségesen - politikailag is! - kiélezett és alapjában
hamis alternatívája.
Az árral szemben úszni azt is jelenti: küzdeni emberi kapcsolataink őszinteségéért és tisztaságáért.
Ott, ahol a régi értékeket kisöpörték, újakat pedig nem tudtak felfedezni; ott, ahol a szociális lelkületet
felváltotta, nem pedig kiegészítette a szocializmus intézményes formája; ott, ahol egy új világ
megteremtéséért vívott küzdelemben a zászlóvivők egyetlen óhaja az egyéni meggazdagodás; ott, ahol
az őszinte barátságot helyettesítik az elvtársiasság elvont, eszméjével vagy a haverság
érdekszövetségével - ott az emberi kapcsolatok őszintesége és tisztasága is megromlik: az emberi
kapcsolatok eldologiasodnak és személytelenné válnak, és megváltozott politikai viszonyok között is
károsan tovább hatnak. De ez csak a kezdete annak a folyamatnak, mely a „homo homini lupus"
társadalmához vezet: ahol mindenki mindenkinek ellensége, bizalomról, szavahihetőségről, hűségről
nem lehet szó; az életnek az általános emberi követelményeit felváltják a vadon törvényei. Talán ez ellen
az áradat ellen a legnehezebb küzdeni, mert a társadalmi boldogulás feltétele a beilleszkedés - és hiába
üldözné is a korrupciót a jogrend, ha az erkölcsi világrend alapjaiban megrendült. Aki mégis vállalja a
küzdelmet, szükségszerűen idegen marad, sőt ellenséggé válik. A „vétkesek közt cinkos, aki néma"
(Babits) túl nagy követelménynek tűnik manapság, pedig emberi kapcsolataink tisztaságáért és
őszinteségéért küzdeni csak ilyen elszánással lehet. Ezért szívből üdvözöljük a Magyar Katolikus
Püspöki Kar 1996-ban megjelent körlevelét („Igazságosabb és testvériesebb világot!") „a hívekhez és
minden jóakaratú emberhez", mely ilyen tisztulásra buzdít a mai magyar társadalomban.
Ebben a homályos és sokszor egészen besötétedő korban felragyog itt-ott egy kis világosság. Ilyen
fényt hozott Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja című kisregénye személyes kapcsolatokban
hajótörést szenvedett világunkba. Montemayor márkiné évekig reménytelen szeretettel küldözgeti
leveleit elhidegült leányának; Esteban elveszti ikertestvérét, s mindnyájunk nevében kiáltja: „Egyedül
vagyok, egyedül, egyedül." Mindenki a másikban látja életének biztos révét, de ez a rév a
magányosságnak ebben a szomorú világában mindig csak cél és remény marad - elérni egészen soha
nem tudjuk ezen a földön: „Nemsokára mi is meghalunk... minket is csak egy kis ideig szeretnek még,
aztán elfelejtenek. De a szeretetnek ez teljesen elegendő. A szeretet minden megnyilvánulása visszahull a
szeretetre, amelyből fakadt. Annak, aki szeret, nincs szüksége arra, hogy emlékezzenek rá. Van az

elevenek országa, meg a holtak országa, s a híd a szeretet; csak az marad meg, az az élet egyetlen
értelme."
Itt tajtékzik alattam a folyó, a szél mindig megújuló rohammal felkorbácsolja hullámait: amíg az árral
szemben fuj, tart ez a küzdelem. A lemenő nap utolsó sugarai megcsillannak a távoli kis templom
tornyán. Fényből hidat ver a folyó rohanó hullámai fölé, mintha búcsúzóul így szólna: lépj rá erre a hídra,
alattad a mélyben hadd rohanjon Idő és Kor áradata, lépj a Fény világába felettük. E sorok írója is hallja
már néha ezt a hívást. Összekulcsolja kezét és kész az indulásra, halkan ismételve annak a hálaimáját, aki
nagyobb szenvedések mélységét járta be, de akit ugyanaz a Fény vezetett.
„Oh, Urunk,
Mily könnyű az élet, ha Veled együtt élünk,
Mert ha lelkünk elcsügged és a világ körülöttünk elsötétül,
Ha már a legokosabbak sem látnak messzebb a holnapnál és
Nem tudják mit kell tenni:
Te belénk plántálod a boldog bizonyosságot,
hogy nem zárult le Hozzád minden út.
A földi hírnév csúcsáról látom a
Hozzád vezető utat kétségeim között is, és
Szeretném a Tőled kapott világosság egy sugarát
Mások életének útjára vetni:
Te mindezt megadod nékem,
Hogy tovább sugározhassam a Te világosságodat,
és ha már én erőtlenségemben a Te fényedet visszaverni
Nem tudom - átadom helyem másoknak,
Akik ezt a világosságot jobban tudják sugározni, mint én! Ámen."
(Alexander Solschenizyn im
dságaaz
irodalmi Nobel-díj odaítélése után: 1964.)

TARBAY E D E

Zsenik csapdája

„Fájdalom, fejedelmek összeesküdnek, népek
nem, s mindig veszít a győzhetetlen tömeg. "
(Madách Imre)

Madách két évtizeden át vergődött a magányos írók csapdájában. Megjelenés, visszhang hiá
nyában próbálta formálni rendhagyó személyiségét. Versei egy vékony, korai kötet kivételével
íróasztalfiókban porosodtak. Drámapályázatokra küldött darabjainak - egyetlen dicséretet le
számítva - csupán kurdarcait „élvezhette". Távol az irodalmi élet már akkor is meghatározó
központjától, Pesttől, távol a szerveződő irodalmi lapok szerkesztőségeitől és szerkesztőitől
meddő, de makacssága miatt csodálatot érdemlő harcot folytatott önmaga írói megteremtéséért.
Igaz, kérdéses, ha Pesten él, befogadják-e? Lírája olyan mértékben volt intellektuális, hogy
az akkori irodalmi ízlés képtelen lett volna elismerni. Mégis megkockáztathatjuk: ha induló
korszakában megértő költői-baráti közegbe, egyívásúak nyájába kerül, máshogy alakul lírai
életmüve, és másként drámáinak sorsa, ha azokat színpadon láthatja. Ezért döbbenetes a
Tragédia érettsége, mellyel nemcsak saját korát előzte meg, hanem a 20. század első felét, sőt,
jelenünket is. Talán ezért érthető a megírás és az ősbemutató közötti több mint húsz év kétel
kedése a „könyvdrámának" nevezett Tragédia játszhatóságában, pedig ha a sokak által már
akkor elődjének tekintett Fausttal elemző módon vetik össze, kiáltóvá válik Madách szituációs
és színpadi érzékenysége, nyelvi tömörsége, a mozaikok összefogottsága, a dráma gondolati
egysége, dinamizmusa, látványereje.
Ma már tény: 1859. február 17. és 1860. március 20. között zseniális mű született a körül
mények, a magány csapdája, az írói-költői és emberi kudarcsorozat ellenére. Vagy éppen ezért?
De az is tényként fogható fel (erre példa már néhány színházi előadás mellett a legutóbbi
rádióváltozat), hogy Madách eredeti sorai gyakran jobbak, keményebbek, markánsabbak, a
Tragédia egészébe igazabban simulóak, mint Arany János javításai. Ezek jelentéktelen része
nem több egy figyelmes kézirat-előkészítő munkájánál (betűkihagyások, betűelírások javítása),
máskor nyelvhelyességiek (a gyakori „nem-e" meggyomlálása), legtöbbször azonban
vitathatóak. Csak találomra néhány jellemző példa. Az egyik: Arany kezenyomán a gondolat
sokszor a madáchi ellentétbe csap át, mint a „Két golyó küzd egymás ellen / Szétszakadni,
összeesni" szövegmódosításban: „Összehullni, szétsietni". Madách a szétesésen is
diadalmaskodó összetartó erőről beszél, Arany az ellenkezőjéről, ráadásul a kép dinamikus
ereje is nagyobb az eredeti sorban.
Egy másik: Madách „Hozsána Ur! ki szent törvényt szabott"-ja plasztikusabb, pontosabb
Arany „Hozsán' az Urnák, ki törvényt hozott"-jával sZemben. A „szent" szó, ami itt lényeges,
kimaradt, és a „hozott" lágyabb mint a „szabott". Madách mellett szól az is, hogy a „Hozsána
Ur" - a színpadi szövegmondásra figyelve - mondhatóbb, mint a már a maga korában is
mesterkéltté vált „Hozsán' az Urnák". Ez a „hozsán" egy másféle Arany János-i következet-

lenségre is figyelmeztet. Míg gyakran kiválóan „korszerűsíti" Madách szóhasználatát („A fel
séges nép itélend feletted"-ből „A felséges nép majd ítél fölötted" lesz), de ugyanilyen gyakran
a máig eleven Madách-sorokat évtizedekkel veti vissza („Távolról rettegve nézed" Aranytól
eredően „Távulnan rettegve nézed"-dé válik). Hogy miért javította így Arany? Talán mert ez
volt az irodalmibb, ám ugyanakkor az élettelenebb is, márpedig a színpad mindig az élő nyelvet
követeli meg magának.
Olykor a már-már szőrszálhasogatónak tűnő változtatások egyetlen - talán rosszindulatú, de
meggondolandó - magyarázata: ha Arany írta volna a Tragédiát, így írja meg. Ilyen a „Mulat
felette a j ó ifjúság" sorban a, j ó " jelző „víg"-re cserélése, de ez érthetetlen is, hiszen a „mulat"ban jelen van a „víg". A , j ó " viszont - színészen és rendezőn múlik - sokféle hangsúllyal
szólalhat meg a színpadon, melyek közül a leginkább találó a gúnyosan lehet, mivel Lucifer
mondja a londoni szín bábjátékos jelenetében, ahol a legfontosabb sorok: „Mulatságos komédia
nagyon, / Szemlélni, mint szedé rá a kígyó / Az első nőt..." Kétségtelen, hogy Madách eredeti
nyelve nyersebb, mint Aranyé, ám ez a nyelv pontosan fedi a drámai helyzetek látszólagos
nyersességét, és még inkább a szokatlan, misztériumjátékokra emlékeztető, a 19. századtól
idegen dráma-szerkezetet, így nem kevesebb történik a javításokkal, mint a forma és a nyelv
egységének felborulása.
A elgondolkodtató: miért egyezett bele Madách vita nélkül a változtatásokba? Feltehetően
Arany tekintélye és a magányos író csapdája miatt. Mert Madách kétségtelenül csapdában
lehetett. Egy zseni, aki nem hisz önmagában! Utolsó, Aranynak írott levelének (1864. március
14.) hangvétele is erről árulkodik. Ez egyszerre alázatos, könyörgő és kétségbeesett kiáltás.
Sűrűsödik benne az egyedüllét szorítása, a világ végén dolgozó író kételkedése írásaiban, s a
szavak mögül is kiolvasható: Arany támogató jóindulatába vetett hite megkeseredett. „Vágj le,
ölj meg ha kell mindég - de taníts, ez nekem itt még szükségesebb mint másnak, ki a főváros
levegőjével szívhatja a közvéleményt magába." Mindez levelének vége, melyet betegsége érin
tésével kezd (haláláig fél év telik el!), és lényege: a költő-óriásnak küldött versei, novellái közül
„holnapok, fél évek" múltán alig egy-kettő jelent meg, ráadásul az őszintén tisztelt Barát
hallgat, így nem tudja, „ezek jók, a többi rossz - midőn én talán éppen másokat hittem
jobbaknak."
Hogy milyen mértékű volt Arany hallgatása - félve írom le: közönye - , arra jellemző az
utolsó, 1862. augusztusának végén küldött levele. Az alsósztregovai remete feltehetően már
akkor is bátorító sorokat várhatott, ehelyett Arany - bár önmaga mentegetésével kezdi - , nem
Madách hozzá küldött írásaival foglalkozik, hanem önmagával, Szilacs-fürdői életével. Ami
ebben a levélben mégis megnyerő: közvetlen, valóban baráti hangja. Ezért is érthetetlen a ké
sőbbi hallgatás. Ez a csönd mintha azonos lenne azzal a kimért lelkesedéssel, hivatalos hanggal,
ami első levelét (1861. szeptembere) jellemzi, mellyel a Tragédiát dicséri, kiadási lehetőségét
felajánlja, egyben céloz arra: a hibák javítását magára vállalja. Barátibb hangot üt meg a
következő levelében - egyben első javítási javaslatait is felsorolva - , de dicsérete egyszerre
magasztaló és váll veregető. Ami ezután következik, azt mutatja: Arany is csapdába került, ön
maga, tekintélye csapdájába. Ez a már elismert zseni képtelen volt Madách szemével olvasni a
Tragédiát, beleélni magát a másik óriási személyiségébe, felismerni a másoktól eltérő - és má
sokétól eltérőt teremtő - alkotót, az egy személyben filozófust, írót, költőt, drámaírót - és poli
tikust. Az első hét színre vonatkozó javaslatai és azok indoklásai is ezt mutatják. Ez a csapda
az, amit Arany nem vett észre, ezért formálta Madách nyelvét a legtöbb esetben aranyjánosira.
Ha Madách nincs egy más, Aranyénál súlyosabb csapdában, úgy vagy vitára, vagy nagyon ha
tározott, elemző ellentmondásra késztette volna a Tragédia íróját. Kétségtelen, hogy Madách

csapdája a kegyetlenebb. Magalkuvása, beletörődése, Aranyba vetett feltétlen hite, a kiadás
lehetőségének öröme mindennél nagyobb lehetett. Végre odavergődött, hogy szóbaállnak vele,
írónak tekintik, nyilvánosságot kap. Keserű eredmény ez a megszenvedett, hallgatásra kény
szerítő évtizedek után.
Megszenvedett, mert nemcsak írói sorsa volt kegyetlen. Magánélete, betegségén túl, tragé
diák sorozata. Különös légköre lehetett már gyerekkorának is, hiszen - bár apja családja is nagy
múltú volt - anyja rangban fölötte állt apjának, és személyisége is meghatározóbb lehetet. Ez a
kemény anya akaratlanul tette tönkre fia életét azzal, hogy önmagát állította eléje mérceként,
nőideálként. Mindezt fokozhatta két testvére tragikus vége: az egyik katonai küldetése közben
lett halálos beteg, a másikat román „felkelők" ölték meg férjével és nagyobbik fiával együtt.
Madáchot a forradalom bukása után meglehetősen későn tartóztatták le és ítélték el. A börtönév
alatt felbomló házassága, későbbi, sikertelen szerelmi fellobbanásai, betegségének lelket is
emésztő hullámzása az egyébként is befelé forduló egyéniséget még inkább önmagába zárta.
Ezt fokozhatta fel az, amit költőként és drámaíróként élt át: kudarc-sorozata. Mindez együtt
olyan lehetett, mintha nemcsak a hatalmasok - beleértve az irodaimét is - , hanem maga a sors
esküdött volna ellene. Vesztes lett, a vesztesek tömegéből egy, és mégis győztes.
Ami Madách csapdájában máig figyelmeztető: átkozottul kegyetlen dolga van minden író
nak, akit a politika vagy a pályatársak magányba kényszerítenek, akit éppen attól fosztanak
meg, hogy írói személyisége kiteljesedjen. De Madách példája azt is mutatja: a magány, ha
egyetlen remekmüvet is, de kikristályosíthat minden és mindenki ellenében. Igaz, iszonyú áron:
beleegyezés a gyakran gondolatidegen változtatásokba, és beletörődés abba, hogy a Tragédiát
sohasem láthatja színpadon. Arany csapdája ugyanakkor arra figyelmeztet: egyetlen ismert méltán elismert - költő sem fogalmazhatja saját képére egyetlen ismeretlen író egyetlen sorát
sem, igazi indok nélkül. Ez a kettős tanulság a Tragédia kettős olvasata: példa a múltból az
irodalom jövőjének, hiszen hány Commodusná\ gyöngébb dráma kapott színpadot Madách
korában azért, mert írója a sokféle tűz közül valamelyik közelében melegedhetett, míg
Madách...
De a Tragédiát mindennek ellenére ő írta meg!

ITTZÉS NÓRA

Szabadság hőse és bohóca
Gondolattöredékek
Kosztolányi Esti Kornél éneke című verséről

Alig néhány hónapja emlékeztünk Kosztolányi Dezső halálának 60. évfordulójára. A határ
helyzet e kötéltánc-versével foglalkozó írásom címéül nem véletlenül emeltem a hosszú évek
óta élet és halál mezsgyéjén egyensúlyozó, a betegség mélységein iróniával és formai bravúrral
teremtett művel és műben túllépő költőutód sorait. „Századunk / gyermeke, / elbukott / fölkelő,
/ szabadság / hőse és / bohóca, / K. Dezső" - idézi meg Orbán Ottó szavak paradoxonjaiban,
formáiban, mély, belső ráhangolódással Kosztolányi-versek szavait, formáját, iróniáját és
halálos komolyságát: „Lásd, ez ő, / K. Dezső, / K. Dezső, / K. Dezső, / K. Dezső."
1

2

A határhelyzet verse az Esti Kornél éneke. 1933 nyarán jelent meg a Pesti Naplóban,
mintegy - bár voltak korábbi prózai előképei, előzményei Kosztolányi publicisztikáiban - po
lemizálva az Esti Kornél-novellákat bizonyos elhatárolódással, értetlenkedéssel fogadó Babits
csal, s előre vetítve azt a küzdelmet, mely alig néhány hét múlva szakad rá, s amelyben valóban
egyedül, magára maradtan kell megállnia: a küzdelmet a halálos kórral és magával a halállal.
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Esti Kornél éneke
Indulj dalom,
bátor dalom,
sápadva nézze röptöd,
aki nyomodba köpköd:
a fájdalom.
Az életen, a szinten,
a fénybe kell kerengni,
légy mint a minden,
te semmi.
Ne mondd te ezt se, azt se,
hamist se és igazt se,
ne mondd, mi fáj tenéked,
ne kérj vigaszt se.

Légy mint a fű-fa, élő,
csoda és megcsodáló,
titkát ki-nem-beszélő,
röpülő, meg-nem-álló.
Légy az, ami a bölcs kéj
fölhámja, a gyümölcshéj
remek ruhája, zöld szín
fán, tengeren a fölszín:
mélységek látszata.
No fuss a kerge széllel,
cikázva, szerteszéjjel,
ki és be, nappal-éjjel,
s mindent, mi villan és van,
érj el.
Tárgyalj bolond szeszéllyel,
komázz halál-veszéllyel,
s kacagd ki azt a buzgót,
kinek a mély kell.
Mit hoz neked a búvár,
ha fölbukik a habból?
Kezében szomorú sár,
ezt hozza néked abból.
Semmit se lát, ha táncol
fényes vizek varázsa,
lenn nyög, botol a lánctól,
kesztyűje, mint a mázsa,
fontoskodó-komoly fagy
dagadt üvegszemébe.
Minden búvárnak oly nagy
a képe.
Jaj, mily sekély a mélység
és mily mély a sekélység
és mily tömör a hígság
és mily komor a vígság.
Tudjuk mi rég, mily könnyű
mit mondanak nehéznek,
és mily nehéz a könnyű,
mit a medvék lenéznek.
Ó szent bohóc-üresség,
szíven a hetyke festék,
hogy a sebet nevessék,
mikor vérző-heges még
ó hős, kit a halál-arc
rémétől elföd egy víg

álarc,
ó j ó zene a hörgő
kínokra egy kalandor
csörgő,
mely zsongít, úgy csitít el,
tréfázva mímel,
s a jajra csap a legszebb
rímmel.
A céda életet fesd,
azt, ami vagy te, tettesd,
királyi ösztönöddel
ismersz-e még felettest?
Az únt anyag meredt-rest
súlyát nevetve lökd el,
s a béna, megvetett test
bukásait a szellem
tornáival feledtesd.
Hát légy üres te s könnyű,
könnyű, örökre-játszó,
látó, de messze-látszó,
tarkán lobogva száz szó
selymével, mint a zászló,
vagy szappanbuborék fenn,
szelek között, az égben
s élj addig, míg a lélek,
szépség, vagy a szeszélyek
mert - isten egem - én is,
én is csak addig élek.
Menj mély fölé derengni,
burkolva, játszi színben,
légy mint a semmi,
te minden.

Hogy az Esti Kornél éneke valóban határhelyzetben született, sőt ezt a határon létet költői
programmá, ars poeticává emelő müve Kosztolányinak, a vers két rétegéből kiemelt néhány
jellemző vizsgálatával szeretném igazolni: az egyik réteg a versmondatok állítmányainak szer
veződése, a másik pedig a vers ellentéteinek, paradoxonjainak mibenléte.
Megszólítással indul a vers, s ennek megfelelően válik az egészen átívelő, meghatározó
nyelvtani személlyé benne az egyes szám második személy. A megszólított a dal, a vers
(„Indulj dalom, / bátor dalom"), s látszólag végig ő a második személy mögött fölsejlő te, a
megszólítás szókimondása után azonban visszahúzódik a második személyü birtokos személy
jelek, igeragok és névmások álarca mögé, s néven nevezetten többé nem jelenik meg a versben.

Az igei állítmányoknak csaknem felét kitevő egyes szám második személyű igék két kivé
tellel felszólító módban állnak, s jelentésük megengedi, hogy alanyuk, a te ne pusztán a dallal, a
verssel legyen azonosítható, hanem magával a beszélővel, az érméi. A kettős eltávolítás mögött
azonban (hiszen Kosztolányi és Esti - akinek nevében megszólal - azonossága és megkü
lönböztetése, egymásra vetülése és elhatárolása alapmotívuma, -játéka az Esti Kornél
novelláknak is; s a beszélő - ti. Esti - nem magához, hanem a dalhoz, a műhöz szól) nem nehéz
fölfedezni a Németh G. Béla által önmegszólítónak definiált verstípust, „melyben a költő
második személyben önmagát szólítja meg" , s melyet ő egyértelműen egyfajta belső, egzisz
tenciális válság, a válsággal való szembenézés, számvetés, s a válságon való túljutás verseként
ír le, s amelyet - ahogy mondja - tán jogosabb volna önfelszólítónak nevezni.
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Nem véletlen, hogy e második személyű, felszólító módú igesor vissza-visszatérő szava a
légy, a létige, a vers elején és zárlatában a minden-semmi ellentét megfordításával külön is
kiemelve. Ez a légy Kosztolányinál és József Attilánál is meg-megjelenik kései verseik e típu
sában. Kosztolányinál itt ezekhez a légy felszólításokhoz kapcsolódik az élj, amely az előző
ekkel együtt egyfajta belső, egzisztenciális felszólítást fogalmaz: legnagyobb feladattá, ha tet
szik, egyetlen feladattá téve magát a létet:
Hát légy üres te s könnyű,
könnyű, örökre-játszó,
látó, de messze-látszó,
tarkán lobogva száz szó
selymével, mint a zászló,
vagy szappanbuborék fenn,
szelek között, az égben,
s élj addig, míg a lélek,
szépség, vagy a szeszélyek
mert - isten engem - én is,
én is csak addig élek.

Ez az élek különösen is súlyos és hangsúlyos szavává válik az Esti Kornél énekének. A vers
egyetlen egyes szám első személyű igéjeként fölerősödik a megismételt személyes névmás („én
is, / én is") és a töredékes eskü-formula („isten engem") társaságában egy hosszú, szövevényes
mondat végén. Mert valóban nincs itt másról szó, itt sincs másról szó, mint életről és halálról,
az élet végességének sejtéséről-tudásáról, minden játék, látszat és könnyedség ellenére, sőt
minden játékban és könnyedségben, az emberi lét legmélyebb nyugtalanságáról: arról a
bizonyosságról, hogy minden a halál közelségében történik.
„Jaj istenem, mennyire nem ismernek engem - a művészetem sem - , és menynyire szé
gyenlem, hogy egykor komolyan vettem néhány elismerő szót, melyből az tetszett k i , mintha
értenének. Nem, ők nem értenek engem. Ők azt hiszik, hogy csaló vagyok, és hogy nem minden
betűm a halál mélységéből sarjad. Ők nem tudják, hogy az én virágaim gyökerükkel a sírokba
nyúlnak." A Napló vallomásának nem mond ellent az Esti Kornél éneke sem. Itt talán
rejtettebben van jelen ez a motívum, mint a Számadás kötet sok más versében: az Esti Kornél
éneke ezt a belső nyugtalanságot, amelyről utolsó mondatai is tanúskodnak, elsősorban a
minden rétegét átszövő ellentéteivel, paradoxonjaival teremti és hordozza.
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A paradoxitás, amely Király István szerint Esti Kornél meghatározó jegye , a versben legnyilvánvalóbban a szóhasználatban érhető tetten. Határozott antonímák (minden-semmi, hamis
igaz, fölszín-mélység) és egymástól távolabbi, mégis ellentétes hangulatú szavak (fáj-vigasz,
táncol-botol) során át - gyakran a rím összecsengésével meghökkentőn fölerősítve őket
(röpköd-köpköd), vagy jelzős szerkezetté sűrítve az ellentmondást (bölcs kéj, mélységek lát
szata) - j u t el Kosztolányi a vers középső szakaszáig, amely a vers elején és végén megjelenő,
végletessé, szinte kozmikussá fokozott ellentét (minden-semmi) mellett a vers középső pillérét
jelenti.
Ez a szakasz több sajátossága miatt is külön egység, s más eszközökkel, de a vers már idé
zett záró versszakaihoz hasonlóan fölerősíti a halál-motívumot, szétválaszthatatlahul össze
kapcsolva azt a művészet legbensőbb lényegével.
Elválik ez a szakasz a többitől az igehasználatban is. A második személyű állítmányok he
lyett harmadik személyűek jelennek meg (az egyetlen többes szám első személyű ige - tudjuk inkább érthető az általános alany hordozójának, mint valódi első személynek), látszólag
eltávolodva ezzel a személyestől. Ugyanakkor a föltoluló indulatszavak (jaj, ó), a jaj megis
métlése főnévként, s a szinonimáinak vagy melléknévi párjainak tekinthető erőteljesen tragikus
színezetű, halál-idéző szavak (seb, halál-arc, kín; vérző-heges, hörgő) a személyes érintettség
intenzitásáról tanúskodnak.
Az ellentéteket, a paradoxonokat Kosztolányi itt nem egyszerűen fölvillantja, nem pusztán
egymás mellé, valamilyen mellérendelő szerkezetbe helyezi. Mondatpárhuzamokban halmozza
őket, játszik velük, egymás tükörképévé fordítja őket, akárcsak a vers nyitó-záró ellentétpárját.
A minden-semmi esetében bonyolultabb grammatikai formában, itt a vers középső szakaszában
egyértelműen alany-állítmányi szerkezetekben
vallja szétválaszthatatlanul, lényegileg
összetartozónak, éppen paradoxitásukban a lét legsajátabb sajátjának könnyű és nehéz, sekély
és mély ellentétét. Hiszen mi más lenne ez az emberi lét, mint egyensúlyozás, kötéltánc élet és
halál, nevetés és tragédia határán.
Valójában az önmegszólító verstípus darabja az Esti Kornél éneke, írtam. Itt a vers középső
részében azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a versindító megszólítás mégsem puszta sze
repjátékkellék. Itt bukkannak föl a dal, a bátor dal szópárai, a művészeteket idéző szavak:
bohóc - Watteau óta a művészlét emblematikus figurája, ellentmondások megtestesítője,
nevettető és síró, játékos és komoly - , festék, álarc, mímel, rím. Szétbogozhatatlanul összeke
veredik immár dal és költője, s nem lehet tudni, ki is a vers megszólítottja. Szavak zenéjében,
játékos komoly füzéreiben eggyé, a másik éltetőjévé-hordozójává válik mű és művész, a szap
panbuborék-létében semmi és a mégis minden, s már magáról a művészetről van szó. A halá
losan komoly játékról, mely elviselhetővé csitítja „a lét elviselhetetlen könnyűséget".

Jegyzetek
1

Orbán Ottó, i.m. 39.

2

Király István, Kortárs 1985/3. 110.

3

Kosztolányi Dezső, Sötét bújócska 12-3. Utal rá Rónay László is, i.m. 257-8.

4

Németh G. Béla, i.m. 5.

5

Kosztolányi Dezső, Napló 36.

6

Király István, Kortárs 1985/4. 92.

Az Esti Kornél éneke című verset Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött
Szépirod. Kk. 1975 alapján idézem.

versei. Budapest,

5

Irodalom
Király István: Egy magatartás anatómiája. Kosztolányi és Esti Kornél. Kortárs 1985/3: 110-122. és
Kortárs 1985/4:92-107.
Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Budapest 1979.
Kosztolányi Dezső: Ember és világ. Mélység. In: Kosztolányi Dezső: Sötét bújócska. Budapest 1974. 12-3.
Kosztolányi Dezső: Napló. Igen becses kéziratok (1933-1934). Budapest 1985.
Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. In: Németh G. Béla: 1 1 + 7 vers. Versértelmezések,
verselemzések. Budapest, 1984. 5-70.
Orbán Ottó: A költészet hatalma. Budapest 1995.
Rónai László: Kosztolányi Dezső. Budapest 1977.

JÁNOSY ISTVÁN

Tolsztoj időszerűsége

Ha egyetlen szóval akarnám jellemezni korunkat, azt mondanám, hogy félelem. Manapság már
mindenki fél, mert nincs biztonságban senki. Bármikor a fejére omolhat ez egész civilizált
világ.
Ugyanakkor végleg úrrá lett mindenen a pénz. Most már nem a termelésből fiaztatja magát,
hanem öncélú spekulációból, amit a bankok bonyolítanak. A maffiák szervezetei is egyre
inkább beépülnek a pénzvilágba és így a kapitalizmus már képtelen úrrá lenni olyan gyötrelmes
világproblémákon, mint a népességrobbanás, a nyomor elhatalmasodása, a tömeges éhhalál, a
természet megmételyezése és az, hogy egyre több fegyver kerül éretlen, felelőtlen terroristák
kezébe.
De mindez még hagyján. Egyre szaporodnak olyan szimptómák, amelyek a teljesen értel
metlen, perverz gonoszság megnyilvánulásai. Ártatlan emberek lakónegyedeit robbantgatják.
Gyerekeket rontanak meg és halálra kínoznak. Mintha már-már Sztavrogin, Rogozsin szóra
kozóhelye lenne környezetünk. Mintha az évezredes erkölcsi parancsok érvényüket vesztették
volna. Pedig épp az erkölcsi törvények megtartásától függ egyes emberek, családok, népek
fennmaradása: „Minden állam támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvesz, Róma ledől
s rabigába görbed".
Jézus világosan megmondta nekünk, mit kíván tőlünk: senkinek nem ártani, még az ellen
ségnek sem és megsegíteni a bajban levőt, a gyengébbet. És az utolsó ítéletkor - mint a kecskék
és juhok példázata tanúsítja - Jézus ezt fogja számon kérni tőlünk, tehát a segítő cseleke
deteket. És itt nincs érdem, hiszen ez kötelesség. „Ha mindent megtettetek, amit parancsoltam
néktek, mondjátok, hogy haszontalan szolgák voltunk, mert csak azt cselekedtük, ami a köte
lességünk".
Felvetődik a kérdés: és ha nem tudjuk tökéletesen megvalósítani amit Jézus parancsolt né
künk? Akkor bízzunk a kegyelemben, vagyis hogy Isten j ó és nem akar nekünk rosszat. Még, ha
a pokolra küld is még akkor is csak a javunkat akarja. Ott is „az Ő tenyerén vagyunk", ahogy
Pilinszky mondja.
Viszont igenis cselekedni kell: végre megvalósítani, amit Jézus parancsolt és ezt minden
kinek komolyan kell venni, ha el akarjuk kerülni a világkatasztrófát. És itt nincs helye semmi
kibúvónak. Tenni, tenni, cselekedni kell látástól vakulásig, szakadatlanul. Ezt Tolsztoj hang
súlyozta először drámai kétségbeeséssel. Szerinte az európai civilizáció a vesztébe rohan. Nem
ment meg a nemzetközi kapitalizmus még a technika segítségével sem. Csak növeli a krízist a
végkifejletig. Tolsztoj végtelen zsenialitása kellett, hogy végre elordítsa: „Elég! Tessék meg-

valósítani Jézus parancsait, még ha ehhez a gazdagoknak le is kell mondani gazdagságukról,
hogy az emberiség nagyobb felét megmentsék az éhhaláltól. Tolsztoj a Nagy Lemondást már
nem valósíthatta meg, de még megvalósíthatta egy nagy gesztuscselekedettel a Nagy Tiltako
zást, amikor világgá futott és szinte prófétaként föláldozta életét.
Én, aki rajongója vagyok olyan művész-zseniknek mint Shakespeare, vagy Beethoven, per
sze csóválom a fejemet azon: hogyan tört pálcát a fejük felett Tolsztoj, mily ádáz szigorúsággal.
Utóbb azonban rájövök, hogy Tolsztojnak még ezt is megengedhetjük. A k i az emberiség
ekkora veszedelmét látja - Látok egy rettenetes sárkányt - , az megengedheti magának, hogy
bőrövet hordjon és sáskát egyék. Különösen akkor ha olyan remekmüveket alkotott, mint a
Karenina Anna és a Háború és béke, amelyek zsenialitás dolgában vetekednek a Hamletiéi és a
IX. Szimfóniával.
Beethoven és Shakespeare ilyen durva támadása persze badarság. De Tolsztoj mondott még
ennél különbet is. Például a tudomány szerinte szemtelen halandzsa. A Mihi Vénusz ronda (és
persze minden meztelen szobor), és a görögök rabszolgatartó barbárok voltak, és a ke
reszténység, az ortodoxia a zsarnokság cinikus kiszolgálója, és a kapitalizmus nemcsak bűnbe,
hanem pusztulásba visz.
Egy serdületlen kisfiú is látja, hogy mindez csupa nonszensz, abszurdum. Első hallásra talán
nevetséges is. És Tolsztojnak mégis igaza van. Hatalmas oroszlánüvöltése kell, hogy f i 
gyelmeztessen: a világ vesztébe tántorog, mert erkölcsileg elrohadt. Nincs más kiút, mint végső
bűnbánatot tartani, megtérni és mindent újrakezdeni, erőszakmentesen.
De hogyan lehetne Tolsztoj eszméit legalább részben megvalósítani? Szinte lehetetlennek
tűnik, mert annyira idegen a mindennapi valóságtól. A Gondviselés legnagyobb csodája, hogy
Tolsztoj tanítványra talált, aki tanai lényegét megértette, és józan gyakorlatiasságával sok
mindent meg is valósított. Ő volt Mahátma Gandhi, aki felszabadította háromszáz milliós népét
a gyarmati állapotból, mégpedig Tolsztoj szellemében, békés eszközökkel a polgári enge
detlenség útján.
Tolsztoj az erkölcsi igazságérzet zsenije volt, de az erkölcsi törvény mint valami elvont
eszmény lebegett a szeme előtt. Gandhi a gyakorlatból indult el. Dél-Afrikában sok indiai dol
gozott mint szegődményes. Egy ilyen szegődményest véresre vert a gazdája. Gandhi mint
ügyvéd vállalta a panaszos védelmét a bíróság előtt. Aztán az ottani szegődményesek helyzetét
tanulmányozva magára vállalta az indiai kisebbség védelmét és az adott brit törvények alapján
diadalra vitte erőszakmentesen. És amikor aktuálissá vált a háromszáz milliós India népeinek a
felszabadítása, ezt a küzdelmet is fölvállalta mégpedig erőszakmentesen, kihasználva a polgári
engedetlenség lehetőségeit, először mutatva példát, hogy egy világtörténelmi forradalmat
diadalra lehet vinni békés eszközökkel, erőszakmentesen. És ez jellemezte Gandhi további ak
cióit is.
A fonókerék-mozgalmat. Ha Gandhi a forradalmi erőszak eszközéhez nyúl, a brit gyarmati
katonaság néhány óra alatt leverte volna őket. De ez a nevetséges kis „szerszám" valósággal
térdre kényszerítette az angol textilipart.
Gandhi az Indiai vallás legszégyenletesebb gyakorlatának tartotta az érinthetetlenséget.
Életre-halálra küzdött ellene. De hogyan? Úgy, hogy családjába örökbe fogadott egy érinthe
tetlen kislányt: ott evett, ivott, élt velük a családban.
Előszeretettel lakott az érinthetetlenek negyedeiben. így aki, ortodox hindu, föl akarta
keresni például politikai ügyekben, annak solens-volens tisztátalanná kellett lennie.

Gandhi az indiai mezőgazdaság fölélesztését a szövetkezetekben látta annál is inkább, mert
ez a Szervezet nem volt idegen az indiai tradícióktól, és itt egyben kikísérletezhette az erkölcsi
elvek megvalósítását. Hosszan elemezhetném, hogy Gandhi nagyszerű gyakorlati érzéke
mennyiben tette lehetővé a tolsztoji elvek megvalósítását.
Gandhi elveit és az erőszakmentesség gyakorlatát nemcsak Indiában alkalmazták a társa
dalmi ellentétek elcsendesítésére, hanem a világ más tájain is, ha ezek az ellentétek már
tettlegességgel, sőt polgárháborúval fenyegettek. Egy baptista prédikátor, Martin Luther King,
Gandhi tanítványa a hagyományos néger-fehér gyűlölködés megszüntetésében oly sikerrel alkalmazta Gandhi módszerét, hogy a kontroverzia lényegében megszűnt. Persze ehhez Martin
Luther Kingnek életével kellett fizetnie, mint Gandhinak vagy éppen Jézusnak.
És hogy ma is él Gandhi szelleme, mutatja a szerb egyetemisták hosszantartó békés tüntetési
mozgalma.
Én már hosszabb idő óta életem legfőbb céljának az ökuméniát választottam, vagyis a kü
lönböző vallások közeledésének, konvergenciájának szolgálatát, abból a szándékból, hogy köl
csönösen megértsék egymást és így békésen és boldogan éljenek egymás mellett, kizárva min
den erőszakot és gyűlölködést. Az a meggyőződésem ugyanis, hogy ha a vallások, egyházak
tagjai jobban megismerik egymást és átélik egymás életgyakorlatát, ezáltal maguk is lelkileg
gazdagodnak és boldogabbá lesznek. E téren nem nagyon érdekelnek a dogmák. Például év
századokon át heves acsargás-, és vitatéma volt protestánsok és katolikusok között, hogy hit
által üdvözülünk-e vagy jócselekedetek által. Valójában: is is. Mély hittel kell elfogadnunk
Jézust üdvözítőnek és ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy az utolsó ítéletkor ember
mentő-, segítő cselekedeteink szerint fog minket megítélni Jézus (kecskék és juhok példázat).
Éppen ezért minden keresztény és nem keresztény felekezetnek nyitottnak kellene lennie a
másik iránt.
Például mennyit profitálhattak volna protestánsok és katolikusok, ha megismerhették volna
C. G. Jung nagyszerű felfedezéseit és fölhasználták volna a lélekmentő szolgálatukban! Mennyi
veszendő lelket megmenthettek volna! És a hinduizmus klasszikusaitól, egy Gandhitól,
Tagorrétól is mennyit tanulhattunk volna! Hiszen ez az ökuménia lényege.
Jézus hívei a legkönnyebben a Visnuizmussal és a Buddhizmussal érthetnének szót. Hiszen
erkölcsi alapelvei szinte azonosak. Krisztus parancsait ők is elfogadják. Gandhi különösen kö
zel állt Jézushoz. Indiai szóval szinte gurujának tekintette.
Bevezetőnkben említettük, hogy korunk fő jellemzője a félelem. A létbizonyság: mi lesz
velünk holnap!
De ennél is fájdalmasabb hiány az értékek teljes eltűnése, illetve összekavarodása. A régi
világban, akármilyen nehéz is volt az élet, a keretek, az értékek hierarchiája változatlan volt
akár évszázadokon át. Most az emberek - különösen a fiatalok - hányódnak-csapódnak ideoda, mint egy süllyedő hajóban.
Megbízható életcélt, az értékek szilárd rendszerét kell eléjük adni. De hogyan?
Már Seneca megmondta: a legkiválóbb, legtiszteletreméltóbb emberek közül válaszszanak
egyet vagy többet és figyeljék meg, mit csinálnak, hogyan élnek és kövessék őket.
Ezt tettem én is egy hosszú élet folyamán, s így alakult ki az én „szentjeim" névsora: Jézus,
Mária, Szent Ferenc, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Gandhi. Szellemileg én ezekkel élek egy
szálláson.

TÁTRAI ZSUZSANNA

Evangélikus vallási néprajz

Az evangélikus vallási néprajz módszeres feltárása, kutatása a magyar nyelvterületen található
magyar, szlovák és német gyülekezetekben a jövő feladata. Alábbiakban az egyházi év
rendjében haladva a kalendáriumi szokásokból, a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi evangélikus
hagyományokból mutatok be néhány helyi változatot az eddigi publikációk és saját gyűjtéseim
alapján.

Karácsonyi ünnepkör
Advent idején a hagyományokat tisztelő evangélikusok nem tartottak mulatságokat, lakodal
makat. A bokortanyák tirpákjai böjtöltek, testileg, lelkileg készültek az ünnepre. Adventben
fekete volt az oltárterítő színe például a tázlári, akasztói, fulöpszállási, csengődi, soproni gyü
lekezetben. Az oltárterítő színének megfelelően öltözködtek, így az adventi vasárnapokon
nemcsak az idősebb asszonyok, de a fiatal lányok ruhája is fekete volt a Békés megyei Szarva
son, Békéscsabán és Gerendáson.
Az adventi időszak jeles napjai december 6-án Miklós napja, december 13-án Luca napja az
evangélikus néphagyományban is jól ismertek. A Dunántúlon a „láncos miklósok" azaz
többnyire legények, bekormozott arccal, kifordított bundában ijesztgették a gyerekeket és a
lányokat. A hatóságok már a 18. század óta tiltották a szokást, ennek ellenére még a közel
múltban is gyakorolták. A régi hagyományokat azonban kiszorította a kereskedelem és édesipar
által is reklámozott piros ruhás, megszemélyesítve és titokban ajándékot hozó Mikulás. A
Gergely féle naptárreform előtt (1582) Luca napja volt a téli napforduló kezdete, az év legrö
videbb napja. Általános hiedelem szerint szerencsésnek tartották, ha ezen a napon férfi köszönt
elsőként a házba. így vélték ezt a mezőberényi, csorvási evangélikusok is. Ha nő tévedt a
házhoz, akkor Tótkomlóson tréfásan kikergették. A Dunántúlon még néhány évtizeddel ezelőtt
is szokás volt a lucázás, kotyolás. Fiúgyerekek jókívánságokkal keresték fel a házakat: „Luca,
Luca kitty-kotty, tojjanak a tiktyok, ludgyok..." kezdetű mondókájukkal. A kezükben szalmát
vittek, arra térdeltek. A gazdasszony ezt a szalmát a tyúkok alá vitte abban a hitben, hogy akkor
többet fognak majd tojni. Az 1960-as években a Vas megyei Bük községben még élő szokás
volt az ottani evangélikusok körében. A békésmegyei evangélikus falvakban ismerték a
lucaszékhez kapcsolódó hiedelmet. Luca napkor kezdték készíteni, hogy azután karácsonykor a
keresztútra vigyék. A keresztúton a lucaszékre állva - a néphit szerint - , meg lehet látni, hogy
ki a faluban a boszorkány. (A katolikus falvakban az éjféli misére vitték a lucaszéket.) A
lucabúzát ugyancsak Luca napkor vetik, s ha karácsonyra kizöldül általában a következő esz-

tendő j ó termését jósolja. Békési adatok szerint a lucabúza az életújulás jelképe, Krisztus szü
letésének példázata.
Jellegzetes karácsonyi szokások a kántálás, betlehemezés,

ostyahordás.

A karácsonyi ostyát a kántortanítók sütötték, és a tanulókkal hordatták a házakhoz. A
szentelt ostya a hagyományos katolikus karácsonyi vacsora elmaradhatatlan része mézzel,
borssal, fokhagymával együtt. Az ostyahordás és a karácsonyi ostya fogyasztásának szokása ez
eddigi adatok szerint a hazai evangélikus szlovákok körében is elterjedt. Tessedik Sámuel tudós
szarvasi evangélikus lelkész a 18. században a Szarvasi nevezetességek című írásában írt a
szokás tiltásáról arra való hivatkozással, hogy a tanulók több hetet mulasztanak az ostya sütése,
széthordása miatt, sőt úgy vélte korhelykednek, lopnak, koldulnak és az ostyákkal babonaságot
űznek. „Ezen évben teljesen beszüntették a minden tekintetben káros hostatiot (ostyáknak
tanulók által házról házra való küldözgetése, mikor is a tanítók nevében boldog ünnepeket
kívánnak), s a tanítókat e veszteségükért a községi vagy egyházi pénztárból 24 forinttal
kárpótolták." Az ostyasütés ugyanis a mindenkori tanítók feladata volt, és az ostyáért kapott
természetbeni járandóság a díjazáshoz tartozott. A békési szlovákok a tiltás ellenére is sokáig
őrizték a hagyományt.
A betlehemezés elsősorban a katolikusok körében terjedt el, de például a békési evangéli
kusok is betlehemeztek. A betlehemes játékból önállósult az úgynevezett bölcsőske, Harta né
met evangélikusainak jellegzetes szokása.
A karácsonyi kántálás ugyancsak élt az evangélikusok körében is: karácsonyi énekkel
mentek az ablak alá köszönteni felnőttek, gyerekek egyaránt. Az 1994-es Evangélikus Naptár
ban olvashatjuk, hogy Nagytarcsán még ma is az esti istentisztelet után a presbiterek és az if
júság végigjárja a gyülekezeti tagok házait. Égő gyertyával és énekszóval köszöntenek. Duna
egyházán a toronyba mennek ugyancsak a presbiterek és a fiatalok és énekszóval köszöntik az
egész falut.
A karácsonyfa sokáig ismeretlen volt, de a téli napforduló idején a megújuló természetet
jelképező zöld ágat már ősidők óta beviszik a házba. A karácsonyfa ma ismert formájában
evangélikus, német hagyomány. A kutatás szerint Luther Márton állított első ízben karácsonyfát
a gyermekei számára. Korábban német nyelvterületen csak a szabadban voltak közös
karácsonyfák, melyre a szegényeknek aggattak ajándékokat. Hazánkba a bécsi udvarból főúri,
majd polgári családok közvetítésével jutott el a parasztsághoz nyugatról kelet felé haladva. A
Vas megyei Bük községben a legidősebb adatszolgáltatóim is úgy emlékeztek az 1960-as
években, hogy karácsonyfa már gyermekkorukban is volt. Bükön és a környékbeli falvakban
például Szakonyban rábukkantam arra a szokásra, hogy a Jézuskát fehér lepedőbe burkolva
megszemélyesítik. Előfordult, hogy a karácsonyfát és ajándékot is ő adta át a gyerekeknek.
Az adventi koszorú napjainkban vált közismert szokássá. Evangélikus karácsonyi szoká
sokra vonatkozó kérdőíves gyűjtés (1995) eredményeképpen megállapítható, hogy az adventi
koszorú körül sokféle családi ájtatosság alakul ki.
Szenteste nem hivatalos egyházi ünnep, ennek ellenére hagyományosan istentiszteletet tar
tanak az evangélikus templomokban. E napon sokfelé az evangélikusok is böjtölnek.
A karácsonyi vacsorához akkor ültek, mikor elcsendesedett a falu. A családi áhítat része
volt az ének és az imádság. Régen és ma is jellegzetes ételeket esznek ilyenkor. A mákos guba
különösen az evangélikus szlovákoknál elmaradhatatlan. Az úgynevezett karácsonyi morzsát, a
karácsonyi ételek maradékát (fokhagyma, dió, káposzta, hal, mákos tészta stb.) egy évig is
megőrizték és alkalomadtán például a füstjével a jószágot próbálták gyógyítani. Evangélikus

családoknál is szokás volt, hogy a karácsonyi asztal alá szakajtót helyeztek, abba mindenféle
terményeket tettek, hogy a következő esztendőben bő legyen a termés.
Karácsony napja a család ünnepe.
Karácsony másnapján jártak a Dunántúlon a regölök felekezetre való tekintet nélkül, kö
csögdudával, csörgősbottal. A kutatók sokat foglalkoztak ezzel a szokással, mert ősi sámán
szertartás nyomait vélték benne felfedezni, különösen a refrénben: „Haj regö rejtem, regö,
regö, regö rejtem..."
December 28. aprószentek napja, melynek jellegzetes szokása az egészség- és termé
kenységvarázsló vesszőzés. A katolikus egyház megszentelte a veszőket, a protestáns prédi
kátorok azonban elítélték az aprószentek napi vesszőzést. Ennek ellenére még néhány évtizede
is a Dunántúlon házról házra jártak a legények fűzfavesszőből font korbáccsal, az élet és ter
mékenység szimbólumával veregették meg a lányokat: „Friss egészséges legyen az újesztendőben..." kezdetű mondóka kíséretében.
Az évkezdethez számos ma is élő szokás kapcsolódott az evangélikus családokban. Főként a
gyerekek jártak szilvesztert és újévet köszönteni verssel, énekkel. Ez az időpont j ó alkalom a
különféle férj-, termés-, időjárás jóslásra, varázslásra. A hagyományőrző evangélikus családok
közösen várták az éjfélt. Az éjfél közeledtével egyházi énekeket énekeltek. Nem egy gyüleke
zetben ilyenkor a templomtoronyban énekeltek. Gerendáson (Békés m.) a fúvószenekar az
„Erős vár a mi Istenünk..." dallamát játszotta. A békéscsabai toronyéneklés éneke: „ Vigyázza
tok azt kiáltják..." Szilveszter, akárcsak szenteste nem hivatalos egyházi ünnep, de minden
gyülekezetben istentiszteletet tartanak ma is.
A karácsonyi ünnepkör zárónapja vízkereszt, január 6. A katolikus falvakban jellegzetes
szokás volt ilyenkor a házszentelés és a háromkirályjárás. A háromkirályjárást a protestáns
puritanizmus tiltotta. A vízkereszti koleda a lelkészek járandósága volt. A házaknál előre
felkészültek, mert a templomban kihirdette a lelkész. Vízkeresztig minden családot felkeresett.
A kántor, a rektor és erős férfi kísérte el. A tirpákoknál a Tranoszciuszból énekeltek. A lelkész
áldást, jókívánságot mondott, a gyerekeket vizsgáztatta. Az ajándékot, ételeket zsákba
gyűjtötték a házaknál. Az 1994-es Evangélikus Naptár szerint ma még élő szokás a vízkereszti
koleda Albertiben, ahol mára ez a lelkipásztor látogatásává, házi istentiszteletté vált.

Húsvéti ünnepkör
A húsvéti szokásokkal kapcsolatban keveset tudunk gyülekezeteink régi hagyományairól.
A böjti időszakban sokfelé sötét ruhába mentek a templomba, a lányok lila szalagot tettek a
hajukba, s főként az idősebbek teljesen feketébe jelentek meg Krisztus halálára emlékezve. A
házasulandókat sem hirdették ki a templomban. Ilyen adataink vannak Kiskörös, Mezőberény,
Békéscsaba, Ambrózfalva, Szarvas és Gerendás gyülekezeteiből. Tilos volt a vidámság, az
utcán sem lehetett dalolni. Böjt idején nem lakodalmaztak, nem rendeztek mulatságokat.
Virágvasárnapra kimeszelték a házakat, és a lányok ilyenkor jelentek meg először tavaszias
ruhákban. Megkezdték a tojások festését. A katolikusok barkát szentelnek ezen a napon. A
bokortanyák evangélikus tirpákjai örültek, ha ismerős katolikus családoktól szentelt barkát
kaphattak, mert oltalmazó céllal az első ház komódjára vagy a tükör elé helyezték. Az egész
magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy a szentelt barka megvédi a házat a villámcsapástól és
a tűzvésztől.

Nagyhét hagyományához tartozott, hogy az evangélikus tirpák asszonyok nagycsütörtök
éjszaka a Gecsemané emlékezetére a virágoskertben, a férfiak pedig valami rejtett helyen
imádkoztak, majd frissen merített vízben mosakodtak. A jószágot is megöntözték. Nagycsütör
tököt nem mindenütt tartották ünnepnek, de például Ambrózfalván a konfirmáció ideje volt és a
tanítók, presbiterek, lelkészek ezen a napon vettek úrvacsorát.
Nagypénteken a hétfalusi evangélikus csángók a századfordulón még énekelték a passiót, s
arra gondosan felkészültek. A passió és lamentáció a reformációtól a 19. századig része volt a
protestáns istentiszteletnek. A legtöbb gyülekezetben nagypénteken vettek úrvacsorát, mert ezt
tartották a legnagyobb ünnepnek. A nagypénteki úrvacsora előtti böjtnek helyi és egyéni válto
zatai voltak: volt, aki semmit sem evett, vagy csak zsírtalan ételt (Mezőberény), volt aki patto
gatott kukoricát (Békéscsaba, Kondoros), volt aki csak tojást, vagy tejet (Békéscsaba), száraz
kenyeret (Gerendás), aszalt gyümölcslevest (Csönge) fogyasztott. Mindez addig tartott, míg a
csillagok fel nem jöttek. Azután például főtt kolbászt, tojást, kocsonyát ettek.
Nagyszombaton általános szokás a takarítás, sütés, főzés. Tótkomlóson különösen a gazda
családok úgy tartották, hogy nagyszombat este együtt kell lenniük.
Húsvét vasárnap az egész család együtt reggelizett és ebédelt például Tótkomlóson. Az
étkezések előtt húsvéti éneket énekeltek. Akárcsak karácsonykor ilyenkor sem illett veszekedni,
hangosan feleselni a fiataloknak. Húsvét vasárnap - általános szokás szerint - a fiatalok új
ruhát kaptak, melyet első ízben húsvétkor öltöttek fel és úgy mentek a templomba. A nap kie
melkedő része volt az istentisztelet. A lányok fehér vagy virágos ruhában mentek a templomba
(Gerendás). Ebéd után a prédikációról beszélgettek, s a fiataloknak be kellett számolniuk arról,
hogy mit hallottak. Húsvét vasárnap a család tagjai nem mentek más házhoz látogatóba.
Az Evangélikus Naptár 1994-ben beszámolt arról, hogy a nagytarcsai gyülekezet húsvét
vasárnap reggel hét órakor toronyzenére ébred. Elsősorban a gyülekezet gyermek-, ifjúsági és
felnőtt énekkara szólal meg előzetesen rögzített felvételről hangszórókon keresztül így jut el az
örömhír mindenkihez: ,,/íz Úr feltámadott..."
Húsvét első napjának jellegzetes szokása a keresztszülők látogatása a keresztgyerekeknél. A
keresztszülők ajándéka a piros vagy hímes tojás, mely az élet, az újjászületés, a feltámadás
jelképe.
A húsvéthétfői locsolásnak korábban hagyományos rendje volt, például a mezőberényi
szlovákoknál csak az istentiszteletig locsolhattak, általában azonban egész nap jártak locsolni.
Tótkomlóson voltak, akik már hajnalban felzörgették a lányos házakat, s vízzel locsoltak. A
locsolásért piros vagy hímes tojás jár. A gyerekeknek pénzt is adnak, a legényeket étellel itallal
kínálják.

Pünkösd
Sok népszokásról tilalmazása révén értesülünk. így van ez a pünkösdi szokásokkal is. Például a
csetneki evangélikus zsinat 1594-ben így rendelkezett: „Pünkösd napján régi szokás szerint
királyt választani, táncolni és játszani mindenkinek megtiltatott." Csíkkozmáson 1692-ben
hozott egyházi rendelkezés értelmében: „Eleitől fogva régi időkben is mindenkor tilalma volt a
sátoros ünnepeken való táncolásnak, királynéasszony ültetésnek, mely pogányoktól maradott
szokás azután is tilalmas."

1770-ből pedig Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész a májusi fák templomba való
bevitelének tilalmáról számol be: „Beszüntették az ún. májusi vagy pünkösdi fák felállításának
szokását. A tanítók tanítványaik segítségével ősidők óta fákat szoktak kivágni pünkösd előtti
napon a kertekben és szőlőkben, s azokat nagy zenebonával a templomba vitték, hogy a sok
ember számára amúgy is egészségtelen templomi levegőt még jobban elrontsák! Mily szorongó,
aggódó lélekkel ülhetett pünkösdkor az áhítatos faültető a levegővel megtöltött templomban, s
mint fürkészte kémlő szemekkel az ott álló májusi fákat! Egyszerre csak elborult szeme és arca,
amint szép karcsú gyümölcsfákat pillantott meg azok közt és végül saját három-négy éves
szépen gondozott oltványaira ismert... Oda volt egész pünkösdi áhítata, nem gondolt másra
csak szemei előtt a templomban álló ellopott fácskáira, és ezt a reá és másokra oly kárthozó,
gyalázatos pünkösdi játékot, ezt a legsötétebb századokba illő ostobaságot Szibériába kívánta."
Tessedik Sámuel tiltotta a zöld ágak bevitelét a templomba. A X V I I . századi evangélikus
zsinat még megtartandó szokásként rendelkezik arról, hogy a diákok pünkösdkor zöld galylyakkal ékesítsék fel a szent épületeket. Ez azonban ne lövöldözéssel vagy szertelenséggel
történjék, hanem énekléssel. A szokás szívósan élt tovább. Kölesén (Szatmár m.) 1942-ben
„Templomi helyi szokás: pünkösdkor a templomot zöld gallyakkal és virágokkal díszítik. Az
oltárt teljesen virágba borítják a térdeplőt is. Ez a szokás református atyafiaknál is megvan ott
zöld gallyakkal díszítik a templomot." A Tápió mentén Mende községben az evangélikus
templomban pünkösd szombatján elhelyezett fákat felszalagozva, fehér kendőkkel díszítik, az
asszonyok, és a férfiak padja előtt, az oltárkerítést pedig főként pünkösdi rózsával.
A tavasz jelképét a zöld ágat pünkösd hajnalán a lakóépületekre, istállókra is kitűzték. Volt
ahol ezzel a gonosz, ártó hatalmakat vélték elhárítani, de szerte Európában a pünkösd
szimbólumaként azzal a magyarázattal díszítenek zöld ágakkal, hogy erre száll majd pünkösd
kor a Szentlélek.
Többnyire lovasversennyel vagy más ügyességpróbával választott pünkösdi király hatalma
általában egy esztendeig tartott. Addig hivatalos volt minden mulatságra, lakodalomra, ün
nepségre, ingyen ihatott a kocsmában. A pünkösdi királyválasztásról még a két világháború
közötti időből is vannak leírásaink a Balaton mellékéről, Salgótarjánból. A pünkösdi király
választás szokása nem köthető felekezetekhez.
Pünkösd a konfirmáció kedvelt időpontja, különösen a szlovák gyülekezetekben. (A másik
gyakori konfirmációs ünnepnap áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetelének ünnepe.)
A már konfirmált legények úgynevezett legényavatása is kötődhetett pünkösdhöz. (Például
Nagygeresden.) Ilyenkor borral vagy pálinkával öntötte le az avatandót az úgynevezett ke
resztapa, azaz egy idősebb legény. A felavatott legény ettől kezdve teljes jogú tagjává vált a
legénybandának: részt vehetett a mulatságokon, udvarolhatott, kocsmába járhatott.
A pünkösdi királynéjárás a Dunántúlon az 1960-as évek közepén még élő szokás volt.
Általában négy nagyobb lány vezetett házról házra egy kisebbet, akit fehér ruhába öltöztettek, a
fején koszorút viselt, kezében kosarat vitt rózsaszirmokkal. A házaknál engedélykérés után
énekeltek: „Elhozta az isten piros pünkösd napját, mi is meghordozzuk
királykisasszonykát..."
A megfelelő szövegrésznél: „Hintsetek virágot az Isten fának..."
a kiskirálynő a kosarából
virágszirmokat hintett. Gyakran énekelték ,^4 pünkösdnek jeles napján..." kezdetű egyházi
népéneket is. Az ének végeztével pedig két lány magasra emelte a kiskirálynőt: „Ekkora legyen
a kentek kenderei" felkiáltással. Nemespátrói (Somogy m.) leírás az 1930-as években arra
hivatkozik, hogy ebben a régi evangélikus kuriális községben azelőtt ötven évvel volt

szokásban a pünkösdölés és a kiskirálynőt cucorkának nevezték. A háziaktól lisztet, tojást, sót,
zsírt gyűjtöttek. Az adományokból a cucorka házánál rendeztek lakomát rántottából.
A három nagy ünnepen szokás volt az úgynevezett oltárkerülés, mely a Nagyszebentől 17
km-re fekvő oltszakadáti evangélikusoknál rendkívül archaikus módon megy végbe ma is.
Először a férfiak kezdik és szigorúan életkor szerint, egyenként egy 18. századi óntálba helye
zik az adományaikat.

***
Befejezésül néhány szót hadd szóljak a fenti tanulmány születésének körülményeiről: 1995-ben
kérdőíves gyűjtést kezdeményeztem a Budapesti Evangélikus Gimnázium (Korén Pálné tanár)
és az Országos Evangélikus Múzeum (dr. Fabiny Tibor professzor, múzeumigazgató)
segítségével. A kérdőív a családi, iskolai és egyházi karácsonyi hagyományok feltárására ké
szült. A pályamunkák javarésze szlovák eredetű gyülekezetekből jött, mint például Aszód, Domony, Galgahévíz, Galgaguta, Kiskörös, Szügy. Néhány magyar szokásleírás Zákányból (So
mogy megye), Hatvanból és egy német eredetű Bonyhádról érkezett. A kérdőíves válaszok azt
bizonyítják, hogy nemcsak a múltban, hanem napjainkban is léteznek evangélikus népszokások,
helyi hagyományok.
Az evangélikus népszokások történeti rétegeinek feltárásával is foglalkoztam Adalékok a
népszokások történetéhez a XVIII. századból. (Az evangélikus egyház és a népszokások
kapcsolatához) címmel. (Népi kultúra - Népi társadalom, X V I I I . Budapest, 1995, 137-252.)
Az eddigi eredmények eléréséhez nagy mértékben járultak hozzá azok a gyülekezeti lel
készek, akik évtizedeken át gyűjtötték és írták le saját környezetük evangélikus néprajzi ha
gyományait, önkéntes néprajzi gyűjtőpályázatokat küldtek be a Néprajzi Múzeumba, mint
például Dedinszky Gyula, Koppány János. Az elmúlt évtizedben jelentek meg az alábbi for
rásértékű tanulmányok: Huley Alfréd: Ünnep és ünneplés a Békés megyei evangélikus gyüle
kezetekben, In: Vallási Néprajz 2. Budapest, 1985: 373-400; Huley Alfréd: A Biblia a refor
mátus és evangélikus népi tudatban Békés megyében, In: Vallási Néprajz 1. Budapest, 1985:
67-87; Koppány János: Harangozok és harangozási szokások Tótkomlóson, In: Vallási Néprajz
2. Budapest, 1985; 401-431; Hernád Tibor: Istenes magyar népmesék és Krisztus legendák,
Budapest, 1996.
Az evangélikus vallási néprajz kutatásához módszeres vizsgálatra van szükség. Fel kell tárni
a lappangó publikált és adattári forrásokat. K i kell választani néhány magyar, szlovák, német
evangélikus gyülekezetet és kérdőívek, interjúk, videofelvételek segítségével regisztrálni a mai
evangélikus vallási szokásokat mind a kalendáriumi ünnepek, mind pedig az emberi
életfordulókkal (keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés) kapcsolatosan. Ugyancsak szükséges
a levéltári kutatás folytatása elsősorban az Országos Evangélikus Levéltárban: egyházlátogatási
jegyzőkönyvek, anyakönyvek, levéltári dokumentumok néprajzi szempontú vizsgálata.
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Régen és ma
Tavaszi ünnepkör a barcasági csángóknál

Jó ideje tűnődöm azon, hogy mitől lesz egy tájegység, egy népcsoport vonzó a kutatók számára.
Az erdélyi és határon túli néprajzosok még mindig tömegesen és nagy érdeklődéssel fordulnak
a moldvai és gyimesi csángók, a kalotaszegiek vagy a mezőségiek felé, ugyanakkor a
szórványmagyarság vagy az egykori határvidék lakossága alig akad kutatójára. így van ez a
barcasági vagy ismertebb nevükön - bár a falvak szám tíz - a hétfalusi csángókkal is. Zajzoni
Rab István múlt századi írásait követően a tájegység érdekes színfoltnak bizonyult kutatók és
újságírók számára egyaránt. Ehhez hozzájárult a csángóság eredetének kutatása is, amely ez idő
tájt fokozott hangsúlyt kapott. Orbán Balázs leírása után 1903-ban napvilágot látott Kolumban
Lajos A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben című könyve, Horger Antal nép
mesegyűjteménye, valamint néhány tanulmány a ma is élő boricatáncról. A két világháború
között leginkább egyházi lapokban jelentek meg többnyire monografikus jellegű írások. A
népszokások összefoglalása 1989-ig váratott magára, helyesebben Seres András a 60-as évek
ben végzett gyűjtései csak ekkor jelenhettek meg. 1993-ban bekövetkezett váratlan halálával a
Barcaság nemcsak ismertté vált szülöttét vesztette el, hanem egyetlen kutatóját is. Azóta néhány
tanár próbálja diákjait gyűjtésre bíztatni, több-kevesebb sikerrel. Jómagam több, mint tíz éve
foglalkozom ezzel a kérdéssel, szintén hol több, hol kevesebb sikerrel. Nem mondom, hogy
menteni szeretném a menthetőt, inkább összeírni mindazt, amit az öregek mesélnek gyerek- és
ifjúkorukról. Lejegyezni a ma élő szokásokat, amelyek természetesen a múltban gyökereznek,
de már megváltozott formával és tartalommal tartoznak Hétfalu világához.
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A továbbiakban a tavaszi ünnepkör néhány szokását szeretném felvillantani a múlt és jelen
tükrében, ám a teljesség igénye nélkül, hiszen gyűjtéseim sem tekinthetők még befejezettnek.
A tavaszi ünnepkör első jelentős eseménye valamikor március 12-e, Gergely napja volt. A
gyerekek bekopogtak a házakhoz és énekelve hívták a kisebbeket iskolába. Seres András sze
rint Krizba kivételével mindenütt megünnepelték a madarak napját, ám az itt következő krizbai
szöveg cáfolja ezt.
Szent Gergely Doctornak jeles ünnepén,
Víg szível zengedez, víg szível zengedez
Háládatos seregünk nevezetén
Mert jó tanítónak kegyes példája tündöklik őbenne,
Tündöklik őbenne már minket is intvén az oskolába.
Hát velünk t i is örvendezzetek jó apák és anyák,
Jó apák és anyák az Istent áldjátok és ditsérjétek
Hogy köztünk is állítatott oskolát és hív tanítókkal

És hív tanítókkal megáldotta az ő szép kitsiny nyáját
... felnevelkedvén jó keresztényekké,
j ó keresztényekké
... nagy lelki kintset nyervén
küldjétek hát gyermeketeket hogyha szelídségben
hogyha szelídségben akarjátok felneveltetni
Jertek hát gyermekek az oskolába
No vígan barátim, no vígan barátim
Jer menjünk egy szível az oskolába.
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Hasonló szövegre sehol sem bukkantam. Mivel Kolumban Lajos gyűjtése egyezik a Magyar
Néprajz V I I . kötetében közöltekkel , elképzelhető, hogy dédanyám lejegyzett éneke csak
adaléka volt a teljes színjátéknak, amely egyébként - amint a két gyűjtés is ezt igazolja - or
szágszerte egységes iskolai szokás volt.
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A mostani gyerekeknek már nem jelent semmit Gergely napja, ám a tavasz első igazi ün
nepe azért ma is az ifjúságé. Virágvasárnap nemcsak Jézus Jeruzsálembe való bevonulását
jelenti, hanem a felnőtté válást is. Miután előző este a „kikérdezésen" számot adtak a vallás
órákon tanultakról, ezen a napon konfirmálnak a V I I . osztályos lányok és fiúk. Régen a lányok
ekkor öltötték fel először a sárigcérnás inget, azaz a sárga cérnával hímzett hámosrokolyát a
pirossal hímzett gyerekruha helyett. Ma azonban fehér ruhában, fejükön koszorúval, a fiúk
pedig öltönyben tesznek vallomást a hitükről és kérik a gyülekezetet, hogy vegye fel felnőtt
tagjai közé. Ettől a naptól kezdve keresztszülők lehetnek s a csángó népnél a keresztszülő
szerepe csaknem a szülőkével egyezik.
A konfirmáció-oktatásért a gyerekek húsz tojást „fizetnek" a lelkésznek és tízet a kántornak,
aki énekelni tanította őket. Orbán Balázs szerint húsvétkor adták a tojást és megfestve, ma
viszont már az is előfordul, hogy nem tojást adnak, hanem annak az árát.
Napjainkra a konfirmáció is családi ünneppé változott: az istentisztelet után minden meg
konfirmált igyekszik haza, hogy otthon népes vendégsereggel ünnepelhesse felnőtté válását.
Újabb szokás az ajándékozás is. Ilyenkor kapják a lányok az első arany ékszerüket (a közel
múltban a kösöntyűt és a bogláros övet), de többnyire pénzt ajándékoz mindenki.
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Bácsfaluban mesélték, hogy ebéd után a megkonfirmáltak megint összegyűltek, hogy együtt
játszanak vagy táncoljanak, amely vasárnapon délutánonként egyébként is szokás volt. Ilyenkor
többnyire páros- vagy körjátékokat játszottak, amelyek még nekünk ismerősek. Különösebb
tájjellege talán csak a következő játék szövegének van:
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„Tigaras, tigaras,
Kinek a háta varas,
Uccu neki fuss el."
Valamikor a konfirmáció kötelességekkel is járt. Kolumban Lajos a következőket írta
könyvében: „Régebben a legény, leány szoros fenyítéke alatt állott az egyháznak; mert a kon
firmálás után tagjává kellett lenni a legénynek a legény-, a leánynak pedig a leánytársaságnak."
Egyúttal közli az egyes társaságok rendtartását is.
A megkonfirmáltak nemcsak a társaságok tagjai lehettek egykoron, hanem mint felnőttek,
eljárhattak már bálba, guzsalyosba, a legények természetesen a „korcsomába" és udvarolni is.

Pürkerecen mesélték, hogy a megkonfirmálatlan legényt kidobták a kocsmából s a guzsalyosban
is csúfot űztek belőle. Ma a felnőtté válás inkább jelképes, hiszen a 12-13 évesekre mindez már
nem vonatkozik.
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A nagyhét első ünnepéhez, zöldcsütörtökhöz különösebb szokások ma nem fűződnek. [...]
Amikor a faluban nagypénteki szokások iránt érdeklődtem, mindenki a kötelező úrvacsoravételt
nevezte meg. Ez más faluban is így van: az asszonyok többnyire fekete ruhába öltözve
templomba mennek, délelőtt a szokásos istentiszteletre, este pedig a passióra. Régen - írja
Kolumban Lajos - a passió után az asszonyok egy csoportja elénekelte a Mária siralmát.
Valamikor létezett az Ádám siralma című ének is, de erre már a legidősebbek (a „régi öregek"
- Pürkerec) is csak úgy emlékeznek, hogy a szülők beszéltek róla. Kolumban érdemesnek tar
totta megjegyezni, hogy „azon férfiúnak, aki az Ádám siralmát elénekelte a kántor egy véka
búzát tartozott fizetni."
Nyári gyűjtésem alkalmával egy imára bukkantam, amelyet egy-két nagyon idős ember
mond még péntekenként Zajzonban. Egyik adatközlőnk szerint az ima Tatrangból származik.
Legutóbb a tatrangi 93 éves Barkó István ezt meg is erősítette: ő még a szüleitől tanulta. Talán
nem tévedek, ha azt állítom, hogy az itt következő ima a népi vallásosság maradványa :
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Ma péntek, szent aranyos péntek.
Krisztus menne kínjára, kínjára esett esete,
Kiből kicsordula drága szent vére.
Kérde szent Lukács: M é r t sírsz én Uram teremtőm?
Hogyne sírnék szeretett szent Lukács
Mikor nekem készítették azt a magas keresztfát
Hogy én aztot a vállamon a Kálvária hegyére kivigyem
s engem arra megfeszítsenek, töviskoronával megkoronázzanak,
s úgy menjek az én Atyám országába.
Bizon bizonnyal mondom, aki az én imádságomat
minden pénteken háromszor elmondja,
a pokolnak ajtaja bezárattatik,
mennyország kapuja kinyittatik,
úgy megyén másvilágra, mint a ma született gyermek. Ámen.
A húsvét az év legkedvesebb ünnepe. Régen a Romániában dolgozók, ma pedig az idegenbe
szakadtak igyekeznek az ünnepet mindenképp szülőföldjükön tölteni. Húsvét első napja a
családé. Istentisztelet után a család együtt fogyasztja el a hagyományos ebédet, amely többnyire
húslevesből és töltött bárányból áll, de gyűjtéseim szerint nagyon sok helyen a töltött káposzta
tartozik az ünnepi ebédhez.
A családias jelleg csak Apácán törik meg, ahol aznap tartják a hagyományos kakaslövést.
A néphagyomány szerint büntetésből lövik a kakast. Ugyanis a törökdúlások idején a vár
falra felröppenő kakas elárulta a rejtőzködő apácaiakat és ezért egy állatnak minden évben
bűnhődnie kell. A szokás eredete természetesen vitatott, mert a legújabb kutatások szerint for
rása egy brassói szász diákjáték. Ám a még ma is élő hagyomány lényegén ez mit sem változtat.
A 12-13 éves gyerekek változatlan lelkesedéssel tanulják szerepeiket és gyakorolják a
célbalövést a faíjjas puskával és a falu számára sem pusztán egy gyermeki színdarabról van szó.
Talán példázza ezt a következő „kakasosnóta" is:

Fel, fel vitézek a csatára,
Világszabadság oltalmára,
Mennydörög az ágyú, csattog a kard,
Ez lelkesíti csatára, csatára a magyart.
Néz le Árpád az égből, könnycsepp hull a szeméből,
A földre lekiáltja: büszke vagyok hozzátok, hozzátok.
Ilyen és hasonló nótákat énekel a falu apraja-nagyja, amíg a legényeket és a „vitézlőket"
kíséri a tett színhelyére. Közben a menet a falu minden jelentős épületénél megáll. A temp
lomnál felcsendül az evangélikus himnusz, az Erős vár a mi Istenünk, a tanácsnál az Inter
nacionálé, majd az iskola előtt a Kossuth Lajos azt üzente. És az idősebbek ma már nevetve
mesélik, hogy ezt biza még a legsötétebb proletárdiktatúra idején sem hagyták ki.
A menet a Hegyparraga nevezetű domb felé igyekszik, ahol a legények újra meg újra meg
állapítják a kakas bűnösségét és ezért elítélik. Egy legény elbúcsúztatja, majd kezdetét veszi a
versenylövés. Ha valaki eltalálja a kakas szívét , azaz ma a festett céltábla közepét, akkor elő
áll a cigánypap s tréfás szónoklatával végképp elsiratja a szegény jószágot.
13

14

Míg a nagyobb gyerekek a kakast lőtték, addig a kisebbek a hegyoldalban tojást gurítottak.
Egy befejező induló után mindenki felkerekedik és visszatér a faluba, hogy este méltó tort
rendezzenek a lelőtt kakasnak. Az esti vacsoránál a győztest illeti a fő hely és övé a kakas
combja, szíve és mája.
A szokás valamikor Hétfaluban is létezett, de Zajzoni Rab István már 1861-ben múlt időben
írt róla. E falvakban a lányok is játszottak. Ők tyúkot ütöttek, amelyről Zajzoni ekképpen
vélekedik: „A lánykák mulatsága későbbi fölösleges adalék és azt a nőnem szempontjából
egyenesen kárhoztatni lehet. Ezen adalék nélkül talán még sokáig fönntartotta volna magát a
kakas-ünnep, de azzal együtt korunk szelídebb erkölcsi felfogásánál fogva lehetetlenné vált,
mert a gyöngéd leányka nem mulathatja magát a mostani időkben olyasmivel, ami rokonságban
áll a hóhérok szerepével."
Húsvét másodnapja valamikor teljes egészében a játéké volt. Apácán vízbevetőre virradó
éjszakán szokták a legények a leányos házak kapuit kiemelni és eldugni, Hétfaluban pedig
néhány farsangtemetési szokást elevenítettek fel. Több legény lóháton, maszkának öltözve járta
végig a falvakat és a menet elengedhetetlen kelléke volt a „kerekes kurváknak" nevezett,
kerékre szerelt bábupár, amelyet egy szekér vontatott. Bálint András szerint ez „egyben intő
figyelmeztetés az ifjúság számára, hogy rossz magaviseletével nehogy a falu szájára kerüljön,
mert a hírük úgy körbe szalad, mint amilyen gyorsan forog a kerék." Az utolsó ilyen felvonulás
1952-ben volt, utána betiltották.
15

Vízbevető napján délelőtt a megkonfirmálatlan, Krizbán tikmonyozó, Barcaújfaluban
mongyolozó, azaz tojásszedő legénykék írott pálcával vagy összefont nyírfaággal járták végig
a falut. A felkeresett házak udvarán megkopogtatták az ablakot, Hétfaluban „Kata, Sára néni,
adjon egy tikmonyát, ülü viszi tyúkocskát", Barcaújfaluban pedig „Rózsa néném váltsa meg
magát" kiáltással. Ha a gyerekeket beengedték, „régmuskát" mondtak, majd tojással, süte
ménnyel kínálták őket. Ma már nagyon gyakran pénzzel is megajándékozzák őket. Pürkerecen a
kisebb gyerekek vasárnap járnak öntözni. [...]
16

A megkonfirmált legények és a felnőttek délután járnak locsolni. Régen a lányokat szódás
üvegből locsolták, sokszor csuromvizessé, akik ezért piros tojást, kalácsot, néha pálinkát is
adtak. A kapott élelmet néhány legény nagy kosarakba gyűjtötte, hogy legyen az esti bálra.

Pürkerecen ezt mesélte a 74 éves Csere Anna: „Iezelőtt, amikor ién liéány voltam, jöttek a fiúk
éjjel s mindegyiknek adtunk iegy tojást. Most már nem úgy van. Most öntözni járnak."
A mondás azt tartja, hogy „Hiétfaluban az a szokás, írva sziép a piros tojás" s e régi szokás
kezd újra népszerűvé válni. És akárcsak régen, ma is vannak író asszonyok, akik rendelésre is
készítenek tojást. Egyik adatközlőm az ismertebb módszer szerint írja a tojást: langyos viaszba
mártott kondéllyal rajzolja a Pürkerecen tanult mintákat. A megírt tojásokat almafakéregből
főzött páclébe helyezi 15-20 percre, utána pedig a festékbe. Festés után meleg ronggyal törli le
a viaszt és a tojásokat szalonnabőrrel átfényesíti. Másik adatközlőm kezdetlegesebb eszközzel,
libatollal dolgozik, amelynek egyetlen hátránya, hogy vastagabb vonalakat rajzol, így finomabb
minták készítésére nem alkalmas. Míg első adatközlőm csak a tanult mintákat írja, addig az
utóbbi - éppen a libatoll használata miatt - újabb mintákat is kialakított. A tojások színe
többnyire piros. Festékként nagyon sokan még ma is vöröshagymahéjat használnak. A
barcasági falvakban is megtalálható már a matricás tojás, vagy akár a filctollal írt is, de nem
hiányoznak a levélmintás tojások sem. Talán az utóbbiak a legelterjedtebbek.
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Az írott tojást Apácán is ismerik, ám ott a tojásírás újabb keletű és egy tanítónő kezde
ményezte.
Hétfaluban régen a legény a kapott írott tojásokat eltette s ezekből jósolt. [...] A kapott
piros tojásokért a legény cifrán faragott, zörgős guzsalyfát és pereszlent ajándékozott kedve
sének.
Tatrangban a lány akkor is elküldte „szeretejének" a piros tojást, ha az nem ment el locsol
ni. Húsvétvasárnap a leány családja általában meghívta a legényt vacsorára.
A tavaszi ünnepkör egyik legjelentősebb napja április 24-e, György napja. Ezen a napon
hajtották ki először az állatokat és a pásztorokat is ettől a naptól fogadták. Többnyire Mihálynapig. Mesélik, hogy a megfogadott pásztor két segédjével végigjárta a gazdákat és „Szalonnát,
tikmonyát, két fej büdös káposzta" - bekiáltásokkal élelmiszert gyűjtött.
Hétfaluban, Barcaújfaluban és Krizbán az istálló ajtaja elé keresztbe láncot vagy ekevasat
fektettek a földre, hogy az istállóból távozó állat ezen átlépjen. Seres szerint így az állatott
ragadozó nem fogja bántani, saját gyűjtésem szerint pedig a láncot azért helyezték a kapu elé,
hogy hazavárja a marhát.
Ezen a napon Hétfaluban a legények erdőről hozott csetenyét vagy nyírfát szegeztek a le
ányos házak kapujára. Krizbán, Apácán és Barcaújfaluban később május 1-én állítottak zöldfát,
illetve zöldágat a 16 éven felüli lányoknak. A legények csoportokba verődve ütötték le a zöldfát
a kiskapu elé s közben népdalokat énekeltek. Barcaújfaluban a zöldág tetejébe virágcsokrot is
kötöttek. A zöldfaállítókat a lány behívta a házba és pálinkával kínálta, a vasárnapi táncban
pedig bokrétát tűzött a szeretője kalapjába.
Apácán a nagyravágyó, büszke leánynak, aki a táncban kikosarazta a legényeket vagy el
hagyta a szeretőjét, „hogy vegye észre magát", a legények zöldfa helyett kocsánt állítottak.
Olykor polyvával is teleszórták a leány háza elejét s meg is locsolták, hogy ne tudja felseperni.
Egyébként az is szégyen volt, ha valakinek nem állítottak zöldfát. [...]
Az egyéb népcsoportoknál olyannyira színes pünkösdölés szokása hiányzik a hétfalusi
csángók életéből. [...]
A tavaszi népszokások fenti leírása nem tekinthető teljesnek, de talán kellően érzékelteti a
barcasági tavaszi ünnepkör gazdagságát és azt, hogy a csángó nép a húsvéti hagyományait
őrizte meg legnagyobb mértékben. A modern világ életszemléletének még nem sikerült teljesen

átalakítania e szokásokat s ha az újabb idők „tojásíró-mozgalmát" tekintem, talán nem is sikerül
egyhamar.

Jegyzetek
1

A tíz falu: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Zajzon, Tatrang, Pürkerec (= Rétfalu), Apáca,
Krizba és Barcaújfalu.

2

Vasárnapi Újság, Hölgyfutár, Családi Kör, Magyar Sajtó

3

A Székelyföld leírása, VI. kötet

4

Csángó naptár, Evangélikus Élet, Evangélikus harangszó

5

Barcasági magyar népköltészet és népszokások

6

A szöveg legkevesebb százéves. Egy 1858-ban kiadott „Keresztyén énekes könyvben" találtam, amely
a családunk tulajdona. A könyvben egy név - Zavicsa Ilona - és két évszám - 1878, 1894 - szerepel.
A lap azonban, úgy tűnik, nem a könyv része. Az írás, amely néhol kibetűzhetetlen, sokkal korábbi
időkre utal.

7

Magyar Néprajz. Akadémiai Kiadó, Budapest 1990. 139-140.

8

Melldísz, egyébként csak a kiöltöztetés alkalmával, többnyire a konfirmáció után 2-3 évvel kapták.

9

Páros cica, előre!, Elvesztettem zsebkendőmet... stb.

10 A tigaras szó jelentését senki sem tudta.
11 Régen 16 évesen konfirmáltak. Tükrösben mesélte egy bácsi, hogy konfirmációja előtt már letöltötte
Bukarestben az inas éveit.
12 Variációit lásd: Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépek. Magvető Kiadó, 1976. Nagypénteki
imádságok, pl. 372-374. (Olvasószerkesztő)
13 Valamikor élő kakast tűztek vasvillára.
14 A szokás leírása és teljes szövege megtalálható Seres András Barcasági magyar népköltészet és
népszokások című könyvében. A játék szövege az idők folyamán természetesen módosult.
15 Hétfalusi tanító, aki összegyűjtötte népének szokásait. A kézirat már 1958-ban nyomdakész állapot
ban volt, de kiadását nem engedélyezték.
16 Tatrangban kolindapálcával. A tatrangi gyerekek húsvéti készülődését és locsolási szokásait Tatrangi
Pál András írta le lírai hangú visszaemlékezéseiben (Húsvét a csángóknál).
17 íróka.
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SZONTAGH PÁL

A Bach-rendszer elleni tevőleges ellenállás első
megnyilvánulása: a protestáns pátensmozgalom

A történelem soha nem csupán események egymásutánja, soha nem a történészek, vagy a tör
ténelem iránt érdeklődők belügye: lényege éppen abban áll, hogy üzenete van a mának, s erősíti
a közösséghez való tartozás tudatát. Nemcsak a nemzeti történelemre igaz ez a megállapítás - a
kisebb társadalmi egységek, közösségek fennmaradásának is alapvető feltétele a közösség
történetének ismerete. A magyar protestáns egyháztörténet - az elmúlt évtizedek ok
tatáspolitikájának, s a magyarországi vallási megoszlásnak „hála" - kicsit mostohagyermeke
köztörténetírásunknak, pedig van mire emlékeznünk. A majd' félévezredes protestáns história
át- meg átszövi a magyar politikatörténetet is - mint arra nagyszerű példa a protestáns pátens
kiadása nyomán kialakult elégedetlenségi mozgalom az 1848-49-es szabadságharcot követő
megtorlások elleni első nyílt fellépés.
Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a magyar társadalom minden intézményét ezen keresztül az ország szinte minden egyes lakosát - érintette a szigorú és sokszor értel
metlenül kegyetlen megtorlás. Az önkényuralom korszakának áldozataivá váltak természetesen
a protestáns egyházak is: a tradicionálisan bigott katolikus Habsburg udvar szemében a
protestantizmus mindig is a „kurucos" megbízhatatlanság, nyakas ellenzékiség szimbóluma
volt. A protestáns egyházak hagyományosan autonóm felépítése minden abszolutórikus állam
berendezkedés számára veszélyforrást jelent, ahogy Alexander Bach fogalmazott: „a protes
tantizmus Magyarországon hatalom és született oppozíció. Ezzel szemben az államnak határo
zottan föl kell lépnie" . Az önkényuralom időszakának fegyveres erővel megteremtett légköre
kiváló alkalmat szolgáltatott az osztrák államigazgatásnak arra, hogy ezt a szervezeti autonó
miát hatalmi eszközökkel felszámolja.
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Az egyházi autonómia elleni első támadás nem váratott sokáig magára: 1850-ben Haynau
elrendelte a protestáns egyházak szigorú állami felügyeletét, s egyebek mellett megszüntette az
evangélikus világi felügyelői, illetve református főgondnoki állásokat. Ezek szerepét a központi
államapparátus által kinevezett főgondnokok vették át. Ugyanekkor - bár csak ideiglenes
jelleggel - elrendelte, hogy az egyházi tanácsülések csak a kerületi hadbiztosság képviselője
jelenlétében tarthatók meg. A Haynau-féle rendezés nyitánya volt annak a valláspolitikai
intézkedéssorozatnak, mely a protestáns pátens 1859-es kiadásához - s ennek kapcsán a
pátensmozgalom kialakulásához vezetett.
Amíg a Habsburg-hatalom minden igyekezetével háttérbe akarta szorítani a protestáns
egyházakat, addig a katolikus klérussal szembeni magatartását a konszenzuskeresés jellemezte.
Emögött nemcsak az uralkodóház katolikus volta s nem is csak a pápai hatalom - a
középkorihoz nem mérhető, de - jelentős politikai súlya játszott szerepet. Belpolitikai vonzata

is volt a megkülönböztetésnek: az „oszd meg és uralkodj" oly sokszor - és sikeresen - kiját
szott ütőkártyáját vette elő most is a hatalom.
A katolikusok ügyeit az 1855-ös osztrák-vatikáni konkordátum szabályozta, s ez a meg
egyezés a protestánsok kárára biztosított előjogokat az oktatásban a katolikusoknak. A liberális
konzervatív Berzeviczy Albert így ír a konkordátumról: „Ausztria egyezménye Rómával
jogfeladás és megalázkodás szempontjából mindent felülmúlt, ami a legújabb korban e téren
történt" . A kortársak pontosan érezték, hogy a konkordátum nem lezárása, hanem kezdete a
Habsburg-féle egyházpolitikai rendezésnek. A nemzeti érzelmű papság ellensúlyozására ismét
megjelentek a jezsuiták Magyarországon (1852), s Pozsonyban, a nagyrészt protestánsok kárára
terjeszkedő rend templomában elhangzott prédikáció híres mondata jól jellemzi az ország
akkori hangulatát: „A protestánsok napjai meg vannak számlálva Magyarországon."
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Egyes történészek szerint éppen a jezsuiták térnyerése alakított ki némi szolidaritást a ma
gyar katolikus és protestáns klérus között. A katolikus főpapság ugyanis rájött, hogy ha cinkos
lesz a protestáns egyházak ellehetetlenítésében, úgy idővel rá (mármint a nemzeti katolikus
egyházra) kerülhet sor.
Az 1850-es évek elején Magyarország lakosságának 22 százaléka volt protestáns. Ezt az
adatot árnyalja, hogy a protestánsok jelentős része valamely nemzetiséghez tartozott (a körül
belül 830 ezer evangélikusból például csak 180 ezer a magyar, 450 ezer a szlovák és 200 ezer a
német) . A protestáns egyházak helyzetét és jogait két, X V I I . , illetve X V I I I . századi jogforrás
rendezte: Erdélyre az 1690-es Diploma Leopoldium, Magyarországra az 1790-9l-es
országgyűlés X X V I . törvénycikke vonatkozott. Mivel nem feladatunk a fenti jogforrásokat ele
mezni, csak annyit emelünk ki, hogy mindkét törvény biztosította a szabad vallásgyakorlatot, a
felekezettől független polgári jogegyenlőséget, és - ami vizsgálatunk szempontjából döntő
jelentőségű - az egyházkormányzatok autonóm vezetésének lehetőségét.
3

Gróf Leo Thun, vallás- és oktatásügyi miniszter 1856-ban nyújtotta be a protestáns egy
házakjogi helyzetét rendezni hivatott törvénytervét, a 192 §-ból álló, német nyelvű Entwurfot,
melyet megküldték a nyolc protestáns szuperintendatúrának (erre a minisztériumot az 179091/XXVI. tc. kötelezte). A tervezet 8 helyett 12 szuperintendatúra felállításáról rendelkezik,
melyek területileg az ország katonai beosztásához igazodtak volna. Az Entwurf megszüntette
volna az egyházi önkormányzati gyűlések nyilvánosságát, lehetővé tette volna, hogy a szuper
intendens a birodalom bármely egyházvidékéről való lehessen (értsd: a magyar szuperintendatúrák élére osztrák, morva stb. nemzetiségű pap is kinevezhető), illetve rendelkezett
volna arról, hogy a felekezetenként öt fős főegyháztanácsok (konzisztóriumok) tagjait a császár
nevezze ki, hivatalukat életfogytig viseljék, s jogállásuk megegyezzék az állami tisztvise
lőkével. Az egyházi önkormányzatba durván beleavatkozó javaslatot négy református és három
evangélikus egyházkerület visszautasította, s csak egy lutheránus kerület szavazott mellette. A
tervezetre született szinte azonnali válaszként Révész Imre református lelkipásztor kiadta A
protestáns egyház alkotmány alapelvei című munkáját, amely tételesen kimutatta a tervezet
bevezetésének jogi lehetetlenségét. Az Entwurfot vitató egyházkerületi gyűlések légköre, s
maga az elutasítás ténye is megtorló intézkedések meghozatalára késztette a kormányt: a
tiszántúli református egyházkerületi gyűlés elutasító válaszára reagálva például megtiltották a
debreceni református főiskola nyilvánossági és érettségiztető jogát.
Thun és a kormány vajmi keveset törődött az egyházkerületek válaszaival, az előzetes
megküldést kizárólag üres formaságnak tekintették. 1859. szeptember l-jén megjelent a Csá
szári nyíltparancs a két hitvallású evangélikus egyház belszerkezetét, iskola- és oktatásügyeit

és államjogi helyzetét illetőleg, Magyar-, Horvát- és Tótországban, Szerb vajdaság és Temesi
Bánságban és a katonai határőrvidéken címet viselő pátens, majd szeptember 2-án a ren
delkezés végrehajtási utasítása. A pátens alig tért el a Thun-féle 1856-os törvénytervtől, bár a
főegyháztanácsok helyett minisztériumi osztály létrehozását rendelte el a két felekezet hit
sorosaiból. A rendelet korlátozó jellegére jellemző, hogy még a hittankönyvek anyagát is állami
jóváhagyáshoz kötötte. A rendelet mindössze a Horvát-Szlavónországban és a katonai ha
tárőrvidékeken élő protestánsoknak hozott előrelépést, mivel számukra is biztosította a teljes
polgári jogegyenlőséget.
A pátens elleni tiltakozási hullám szinte azonnal megindult: 1859. szeptember 27-29-én
tartotta gyűlését a tiszai evangélikus egyházkerület Késmárkon, amely kimondta, hogy az egy
házszervezet csak a világi és lelkészi vezetők beleegyezésével változtatható meg. A gyűlés
kimondta, hogy „1. Egyházszervezetünk csak a vallásunkon lévő világi és egyházi férfiak köz
beleegyezésével állapíthatók meg. 2. Egyházszervezetünk vallásunk alapelveivel megegyező
kell legyen. 3. Addig is, míg ily egyházszervezet ily úton léphet életbe, a magyarhonbeii evan
gélikusok zsinatbeli kánonjai, melyeknek tettleges birtokában vannak, se kormányhatósági
parancsok, se királyi rendeletek által meg ne másíttathassanak." A hatalmi megtorlás nem
maradt el: az egyébként udvarhű, ókonzervatív Zsedényi Ede egyházkerületi főgondnokot
megfosztották nyugdíjától, nemességétől és udvari tanácsnoki tisztétől, s 4 hónap börtön
büntetésre ítélték. Máday Lajos jegyzőt ugyancsak 4 hónapra ítélték, s lelkészi állását is
elveszítette. A jegyzőkönyv kinyomtattatóját, Pálkövi Antal sárospataki tanárt 2 hónapra zárták
be. A késmárki gyűlést követte még az 1859-es esztendőben a dunántúli, illetve a tiszántúli
evangélikus, valamint a dunántúli református egyházkerületi gyűlés - mindegyik a régi kerületi
beosztást szem előtt tartva. 1859. október 8-án tartotta gyűlését a tiszántúli református
egyházkerület, s e gyűlésen beszédet mondott Tisza Kálmán, a szalontai egyházmegye segéd
gondnoka, későbbi miniszterelnök is. Beszédének rövid részlete jól tükrözi a gyűlés hangulatát:
„ezen nyílt parancsot és miniszteri rendeletet, ha szinte tartalma legtökéletesebb volna is,
elfogadni (...) lelkiismeretünk erőszakolása, letett hivatali eskünk megsértése s hitelveink
megtagadása nélkül nem lehetne" . U gyanő az 1860. januárjában tartott debreceni gyűlésen ezt
mondta: „nekünk mindenekfelett a királyok Királyának, az örök Istennek kell engedel
meskednünk. (...) A hatósági rendeletek nem ingathatják meg azon hitünket, hogy mind az
isteni, mind az emberi törvény mellettünk van." Minden gyűlés és tiltakozó megmozdulás két
alapvető elven nyugodott: egyrészt a protestáns egyházak törvényes autonómiáján, másrészt az
isteni elrendelés feltétlen elsőbbségén az emberi jogalkotás felett - „Istennek kell inkább
engedelmeskednünk, mint az embereknek" .
4
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6
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Az egyházkerületi gyűléseken kívül más formái is voltak az ellenállásnak. Török Pál buda
pesti református lelkész és társai (Lónyai Menyhért, gr. Ráday Gedeon, Ballagi Mór, Gönczy
Pál) egy skót református misszionárius révén felvették a kapcsolatot a protestáns államokkal.
(A diplomáciai kapcsolatfelvétel hivatkozási alapja az 1648-as westfaliai béke, amelyben - a
linzi béke alapján - a protestáns államok garantálják a magyar protestánsok vallásszabadságát.)
Lónyai Menyhért - szintén későbbi miniszterelnök - Hollandiában és Angliában járt támogatást
keresve, melynek eredményeképp az angol kormány barátságos, de komolyan intő diplomáciai
jegyzéket küldött Bécsbe, s egy Dunlop nevű diplomatát Magyarországra. Az angol
parlamentben is szó esett a magyar protestánsok ügyeiről, Glasgowban pedig rokonszenv
tüntetésre került sor. Poroszországból és Hollandiából is érkeztek jegyzékek a Habsburg
adminisztrációhoz.

A magyar protestáns urak egy másik csoportja (többek között br. Vay Miklós és br. Prónay
Gábor) Bécsben kért kihallgatást az uralkodótól a pátens ügyében. A két főurat csak magán
emberként és nem egyházuk képviselőjeként fogadja a császár, de a kihallgatás nem eredmény
nélkül való: 1860. február 5-én Ferenc József uralkodói kibocsátványában felvetette a pátens
újragondolását: „(a császár) legkegyelmesebben elrendelte, hogy bizalmas tárgyalások tartas
sanak afölött, vájjon és mennyiben lehet ezen aggodalmakon segíteni."
8

Ugyanekkor a kormány anyagi eszközökkel próbálja megosztani a protestáns ellenállás
egységfrontját: 94000 forintot ajánlott fel az átszerveződött(!) egyházkerületeknek. Az egyház
kerületek döntő többsége ennek ellenére sem hajtotta végre a pátens rendelkezéseit. 2500 re
formátus egyházközségből csak 25, az 559 evangélikusból 226 (döntően nemzetiségi) egy
házközség engedett a kormányzati nyomásnak. Válaszként a kormány házkutatásokat tartott
egyházi vezetőknél, a Zsedényi-per feljebbviteli tárgyalásán súlyosbították az ítéleteket, az
1859. szeptember 1-je után keletkezett belső köriratokat elkobozták. Az ellenállást ez sem törte
meg, sőt, azt még tüzelte Révész Imre egyházjogi lehetőségeket és az ellenállás jogi módozatait
tárgyaló Tájékozás az egyes gyülekezetek lelkipásztoraihoz
és más elöljáróihoz című,
protestáns berkekben széltében-hosszában terjesztett írása.
A kormány a hazai protestáns érvekkel igyekezett német teológusok véleményét szembe
síteni, akik - nem lévén tisztában a magyar protestáns egyházak törvényes jogállásával - csak a
rendelet kétségtelenül racionális, az egyházi intézményeket áttekinthető rendszerbe foglalni
kívánó szándékát hangsúlyozták. A pátensnek ugyanis tagadhatatlanul voltak előremutató ele
mei „a két magyar protestáns egyház addigi egészen laza, minduntalan széteső, tarkabarka
szervezeti, mondhatni inkább szervezetlenségi állapotához képest", s minden bizonnyal sok
elemét hajlandók lettek volna az egyházi vezetők elfogadni, „ha nem egy abszolút államha
talom, ha nem egy önálló nemzetélet elnyomása és visszafejlesztése céljának szolgálatában"
rendelték volna el.
9

Mivel a megtorló intézkedések nem vezettek eredményre, végül a kormány meghátrálni
kényszerült. Közrejátszhatott az engedékenyebb hangnemben az is, hogy Magyarország hely
tartójává az evangélikus Benedek Lajos táborszernagyot nevezték ki. 1860. május 15-én Ferenc
József a pátenst ott, ahol addig nem fogadták el, hatályon kívül helyezte (teljesen csak 1867ben vonta vissza). A pátensmozgalommal kapcsolatos vizsgálatokat és eljárásokat meg
szüntette. Októberben Thun minisztert is elbocsátotta.
A protestáns pátensmozgalom sikerének jelentősége nem csupán egyházpolitikai jelentő
ségű - a megtorlás időszakának első tömeges ellenállási mozgalma, melyben az érintetteken
kívül sok magyar katolikus is tevékeny részt vállalt. A múlt század végén némi romantikus
túlzással a liberális nemzeti összefogás, a nemzetet eggyé kovácsoló szabadságeszme diadalát
látták a pátensmozgalomban. Jó példa erre Jókai Mór Egy akol és egy pásztor című verse:
„1859-be volt / Jegyezzük ezt a jobb évek közé / Midőn a válaszfal leomolt - / mely szíveinket
elkülönzé / (...) / Egy Isten és hon - egy akol és pásztor:" . Ha ez az idealisztikus felfogás
túlzó is, az vitathatatlan, hogy a mozgalom tulajdonképpen az abszolutizmus elleni harc
nyitánya, hisz a „politikai elégedetlenség már túlcsapott a protestáns sérelem elleni tiltakozás
keretein" . „A pátens megbuktatása a magyar protestantizmus lelki és erkölcsi erejének egyik
legszebb bizonysága volt, s (...) a fellélegző magyarság jól sejtette, hogy a rendszernek ez a
veresége előjele közeli bukásának." Ha patetikusan akarunk fogalmazni, Bucsay Mihállyal
elmondhatjuk: „A protestánsok határozott és áldozatkész fellépésükkel ismét nagy szolgálatot
tettek a szabadság ügyének" .
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Lélekidézés
Régi, ismerős falak között,
öregdiákok, s unokák körében
csoda történt: ím feltárult az ajtó,
s belépett, mint szokta, komótosan
az öreg tanár úr, s a katedrához ült,
és elkezdte mesélni életét.
S a hü tanítvány lám nem volt fukar
idejével: nap mint nap lejegyezte
a fáradt száj megkopott igéit.
Görnyedt háttal itt áll előtted
megfáradt költő fiad,
ki társak híján csak Veled beszélget:
„Tőled a leckét jól megtanultam.
Belőle élek, amíg szívem ver."
1996. október 25-én a Fasori Öregdiákok megemlékeztek apámról, dr. Jánosy Istvánról. Az emlékező beszédet kedves
Tanítványa, dr. Szegő Miklós tartotta.

VEÖREÖS IMRE

Az első evangélium titka

Dóka Zoltán, a zürichi egyetem díszdoktora, az eddig 200 éves történetkritikai módszer
segítségével kutatja Márk evangéliuma* szövegét, jelentését. Figyelembe veszi a forráskritikai
és hagyománytörténeti kutatás eredményeit, de elsősorban a redakció/szerkesztés/történeti
módszer alapján dolgozik. Mindenütt szem előtt tartja Márk sajátos teológiai koncepcióját. A z
evangélista úgy formálja Jézus történetének a hagyományát, hogy Jézus személyének titka rejt
ve maradjon egészen Jézus halála pillanatáig. Akkor és ott, szemben a keresztfával mondja ki
elsőként a pogány százados a Krisztusról szóló hitvallást. Jézus szenvedését végignézte a mar
cona római parancsnok. Hogy ezalatt mi ment végbe lelkében, nem tudhatjuk, de a szavát köz
vetíti számunkra az őskeresztény hagyomány: „Valóban, ez az ember Isten Fia volt" (15,39).
A z írásmagyarázati munka szerzője ösztöndíjas hallgató volt Zürichben egy évig. A z ó t a
többször járt ott hosszabb időre is. Könyvéhez H . Schmied, az egyetem rektora írt ajánlást. A z
előszóban E . Schweizer ny. újszövetséges professzor méltatja Dóka Zoltán könyvét. A z e g é s z
könyv jelentőségét mutatja, hogy Schweizert az egyik íráshely magyarázatában m e g g y ő z t e
Dóka felfogása. A másik eltérő eredménynél annyit mond, hogy ő másra tenné ott a hangsúlyt,
mint Dóka Zoltán.
A közel 400 oldalas könyv átfogó tárgyalása nem fér el lapunk keretében. Azt a módszert
választottam, hogy néhány szemelvényt mutatok be. Ezek hasznosak lehetnek a nem teológiai
végzettségű olvasóknak, köztük - személyes áhítatul - bibliaolvasó keresztényeknek. Hasonló
an segítséget kaphatnak a könyvből az igehirdető lelkészek. Magától értetődő, hogy teológiai
professzorok, teológus hallgatók és teológiát művelő lelkészek, sőt azzal foglalkozó nem lelké
szek jól használható kompendiumot vesznek e művel kezükbe.
A szemügyre v e e n d ő szemelvények részben néhány típust képeznek az evangélium tartal
mából, másrészt Jézus történetének fordulópontjait jelzik. A kommentár bevezetését, tíz egy
néhány oldalt, az olvasónak szánom felfedező útnak Márk evangéliumához és annak magyará
zatához. Újdonságnak számít tudományos kommentár esetén a könyv címlapján és belsejében
három híres festmény színes másolata, amelyek az írásmagyarázat eszközei.
A z alábbiakban először közlöm a bibliai szakasz vagy vers feliratát, azután az íráshelyet és
a görög szöveg fordítását a szerző tollából, majd hegyével befelé forduló jelpárrai feltüntetve
Dóka Zoltán magyarázatából vett szemelvényt, végül pedig beljebb ütve a magyarázathoz fű
zött megjegyzésemet.

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, Ordass Lajos Baráti Kör. Budapest, 1996. 361.1.

A könyv felirata: Márk 1,1: Jézus Krisztus evangéliumának kezdete.
»A szerző névtelenségével azt fejezi ki, hogy Jézus története egyetemes igényű, mindenkire
vonatkozik, és mindenkit, aki megértette, tanúskodásra kötelez... Elsőként vállalkozott arra,
hogy a Názáreti Jézus életére vonatkozó, sokrétű és összefüggéstelen hagyományból kerek
egészet formáljon... Az evangélium Márk korában még nem könyv, irat, hanem az egyház
missziói igehirdetésének szakkifejezése volt, és a Jézus Krisztusról tanúskodó, élő beszédet,
bizonyságtételt jelentette. Márk nem saját könyvére gondol tehát, amikor ezt a szót leírja,
hanem az egész világon hangzó missziói igehirdetésre.
„...evangéliumának kezdeté". Vagyis Márk úgy tekint Jézus történetére, amiről ír, mint a
saját jelenében folyó evangéliumhirdetés kezdetére... Márk sem úgy tekint Jézusra, mint a múlt
letűnt figurájára, akinek csak emlékét őrzi az egyház. Jézus az ö számára is a feltámadott, élő és
jelenvaló Úr, aki a róla szóló evangéliumban maga munkálkodik... Néhány régi kéziratban a
felirat úgy olvasható: „Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdte". Vitás, hogy melyik
az eredeti... Márk számára az „Isten Fia" cím Jézus legfontosabb messiási megjelölése. Mégis
valószínűbb a rövidebb forma.«
Dóka Zoltán fentebb idézett magyarázatához hozzáfűzöm: Ez az általam kie
melt néhány sor ízelítő lehet olvasóink számára. Dóka Zoltán ilyen módon
dolgozza fel Márk evangéliumát könyve további lapjain is. A régi kéziratok
figyelembe vételére másutt alig kerül sor.
Jézus megkeresztelése: Márk 1,10-11: És azonnal, amint feljött a vízből, látta meghasadni az
egeket és a Lelket, mint egy galambot leszállni magára. És hang (szólította) az egekből: „ Te
vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. "
»A keresztség utáni eseményt Márk mint Jézus látomását írja le. Persze Márk nem a modern
pszichológia értelmében tekint Jézus látomására. A vízió modern értelemben belső, lelki folya
mat. Olyan képek, képzetek válnak vízióélménnyé, amik már előzőleg megvoltak a vizionáló
tudatában. Márk szerint Jézus látomásában ennek éppen az ellenkezőjéről van szó. Nem egy
szerűen Jézus „lelkében" ment végbe valami, hanem Jézus és Isten között történt valami.«
Ha ez nem lelki élmény - kérdezem az írásmagyarázótól - , akkor ez csoda
elbeszélés, s akként kell tárgyalnunk. Vagy pedig mégis csak lelki élmény,
akkor a mélylélektan eszközeivel megközelíthető. Istennek van hatalma vallom - , hogy a tudatunkban levő képek, képzetek segítségével szóljon hoz
zánk. Amint a Szentírás számtalan álmában, s víziójában is, történik. Egy más
helyen is említem, hogy Jézus testté lett Isten - emberi tudattal. Termé
szetesen Jézus víziójában nem a pszichológiai képanyag a döntő, hanem hogy
ezáltal Isten megnyilatkozása, cselekvése ment végbe.
Jézus szándéka a példázatokkal: Márk 4,33-34: És sok ilyen példázattal hirdette nekik az igét,
ahogyan hallgatni tudták. Példázat nélkül pedig nem hirdette nekik, de külön a maga
tanítványainak megmagyarázott mindent.
»Ez a példázatokat lezáró rövid szakasz tipikus példája a tradíció és a redakció találkozásának.
Az első mondat a példázatgyüjtemény hagyományos lezárása. A második mondatban viszont
Márk foglalja össze példázat-teóriáját. Önálló mondanivalójuk ellentétes, mert mindegyikben
más példázat-fogalom érvényesül... Márk szerint a példázatoknak egyenesen az a célja, hogy

elrejtsék az igét, amit Jézus hirdet. A példázat és az ige viszonya tehát éppen ellenkező, mint a
hagyományos első mondatban, a 33. versben. N á l a a példázat homályosan, rejtélyesen mondja
el ugyanazt(l), amit az „ige" nyíltan példázat nélkül... Márk szerint csak azok értik meg Jézust
igazán, akik előtt ő maga oldja fel szavainak titkát. A tanítványok további magatartása azonban
azt mutatja, mégis értetlenek maradnak. Jézusnak meg kell halnia, hogy megértésre jussanak.«
Különbség van az előttünk levő két versben a hagyományban található jézusi
szó és annak Márk koncepciója szerinti formálása között. Itt a kettő egyesí
tését találjuk. Jézus eredeti szavát a kettő együtt hordozza, ám azt fátyol bo
rítja. A fátyolon át keresi az írásmagyarázó Jézus szavának mai jelentését,
Isten mai üzenetét. Ezt tudja nyújtani az egzegézis mai módszere, amelynek
ebben a könyvben tanúi vagyunk.
(Jairus lányának feltámasztása
után) Márk 5,42-43: És azonnal felkelt a leányka és járkált;
mert tizenkét éves volt. És magukon kívül voltak a nagy megdöbbenéstől. És igen rájuk
parancsolt (Jézus), hogy senki meg ne tudja ezt, és azt mondta, hogy adjanak neki enni.
»Marknak csak az értékelés fontos: íme, a legnagyobb csoda is csak riadt döbbenetet vált ki, de
nem vezet hitre senkit! M é g a jelenlévő tanítványokat sem!... M é g sajátosabban jut érvényre
Márk szempontja a hallgatási paranccsal... mivel a csoda nem vezet hitre, azért nem is szabad
azt hirdetni. A tiltás tehát túlmutat a csodán, és mint Márk titok-képzetének minden vonása,
előremutat a titok feloldása, Jézus halála és feltámadása felé... Éppen ezért a csodáknak nincs
önálló kinyilatkoztatás-jellegük... nem Jairus leányának feltámadása, hanem Jézus halála és
feltámadása az evangélium.«
Persze a mai bibliaolvasót az is érdekli, hogy megtörtént-e ez a csoda. Márk
gyülekezete - Márkkal együtt - nyilván úgy gondolta, hogy igen. De Márk az
evangélium hirdetésében ezzel nem törődik. Ezzel feljogosítja a mai embert is
arra, hogy ne foglalkozzék ezzel a kérdéssel; sőt felesleges is foglalkoznia
vele. A csoda csak a szemtanúknak csoda, mindenki másnak „elbeszélés",
„példázat", amely szükségessé teszi a teológiai interpretációt, értelmezést.
Egyszerűbben: Mit üzen Isten a csodaelbeszélésen keresztül? Ebbe az irányba
mutat az írásmagyarázó idézett utolsó mondata is.
Kicsoda Jézus? Márk 8,27-33: ...És ő megkérdezte őket: „ Ti pedig mit mondotok, ki vagyok
én?" Péter felelt és azt mondta neki: „Te vagy a Krisztus". És megfenyegette őket, hogy
senkinek se beszéljenek őr óla. És elkezdte tanítani őket: „Az Ember Fiának sokat kell szen
vednie a vénektől, a főpapoktól
és az írástudóktól és megöletnie és három nap múlva
feltámadnia."
»A szenvedésjövendölés nyilvánvalóan húsvét utáni, explicit megfogalmazása mutatja, hogy a
szakasz megformálásában erőteljesen érvényesülnek az evangélista, illetve a mögötte álló ha
gyományfejlődés teológiai szempontjai. De kétségtelennek kell tartanunk, hogy a húsvét utáni
kérdésfeltevés é s terminológia mögött húsvét előtti esemény emléke áll... A tanítványok... a
jeruzsálemi úthoz messiási reményeket fűztek... Ahogy kétségtelennek kell tartanunk, hogy
Jézus számított erőszakos halálára, úgy kétségtelen az is, hogy Jézus hitte saját feltámadását.
De hogy ezt hogyan fejezte ki, az számunkra megközelíthetetlen... Jézus feltámadását nem elvi
viták, bizonyítékok vagy tömegdemonstrációk realizálják a világban, hanem olyan emberek,
akik rálépnek a Jézus-követés útjára és azon járnak. Ú g y látszik, hogy Márknak néhány évtized

egyháztörténet is elég volt, hogy ezt felismerje. Vajon a mai kereszténységnek elég volt-e 2000
esztendő?!«
A fenti magyarázat ismét j ó példa Dóka Zoltán írásmagyarázó módszerére.
Ezt az alaposság, a konzervatív vagy korszerű, „modern" részrehajlás elke
rülése, az igazság előtt való meghajlás jellemzi. A „húsvét előtti" é s „húsvét
utáni" megjelölés - több mással együtt - ezt szolgálja. Jézus szenvedés
jövendölése a Jeruzsálem felé tartó úton a bekövetkezett módon (keresztfa)
már jóslás lenne, ami nem jellemző Jézusra, meg ellene is mond Jézus emberi
tudatának. Isten Jézusban emberré lett - ez kizárja a doketista felfogást, hogy
Jézus csak „látszott" embernek; ő teljességgel emberré lett. Annyit lehet
mondani, amit a fenti magyarázatban olvasunk: Jézus számított erőszakos
halálára, hiszen erre sok jel mutatott. A mondat folytatása mögé tettem
kérdőjelet: „Jézus hitte saját feltámadását". Ezt húsvétra vonatkozólag nem
lehet kimondani, ha számolunk Jézus - említett - emberi tudatával. M é g ha
radikális

vallásos

tudata hátterében

ott is volt

a farizeusi

kegyesség

feltámadás-hite. E z azonban már messze túl van a teológusi megközelítés
határán.

„ Valóban ez az ember Isten Fia volt!" Márk 15,39.
»Isten úgy van jelen a világban, mint a Megfeszített Istene (Käsemann).

Ebben van Jézus

személyének titka: éppen egy megfeszített, halálra adott ember az Isten Fia. Ezt mondja ki a
százados vallomása... Elképzelhető, hogy ez a római katona valamit megsejthetett Jézus sze
mélyiségének rendkívüliségéből, amit a hellenista világban „isteni"-nek mondtak. Márk azon
ban erre nem reflektál. Nála a s z á z a d o s . . . a pogány világ képviselője, aki mintegy a keresztény
bizonyságtételre válaszolva, azt elfogadva és helyeselve („valóban"!) mondja ki a megfeszített
Jézusról a keresztény hitvallást: „ . . . e z az ember Isten Fia volt"... A „messiási titok" a kereszten
oldódik fel... Éppen ahol a legemberibb, ott ragyog fel személyének isteni dicsősége. Ott lesz
Isten szeretetének kinyilatkoztatásai
Dóka Zoltán magyarázatának ez az utolsó mondata teológiai szempontból a
legjelentősebb megállapítása. Ezt nem csak Márk evangéliuma magyarázatára
vagy az Újszövetség központi mondanivalójára értem, hanem az

evangélikus,

a lutheri teológia summájára, a mi evangélikus hitünk sajátosságára.
hiánytalan

evangélium,

amellyel

különben

éppen

Márk

Eza

evangéliuma

kezdődött.

Isten meglepetése. Márk 16,1-8.
» A z Újtestamentum é s az e g é s z őskereszténység egységes abban a bizonyságtételben, hogy
Jézus ügye nem fejeződött be halálával, mert feltámadott a halálból. A húsvéti hagyományra is
érvényes az, amit a szenvedéstörténettel, sőt az egész evangéliumi hagyománnyal kapcsolatban
megállapítottunk: nem egyszerűen a történeti közlés szándékával születtek, hanem a tények
teológiai értelmezésének szándéka dominál bennük... Jézus feltámadásának hite nem az üres sír
negatívumából,

hanem a Feltámadottal

való

találkozásból

született...

Márk

könyvének

koncepciójára jellemző, hogy éppen azzal a történettel fejezi be, amely csak a sír üres voltát é s
a feltámadás mennyei hírét (egy fehér ruhás ifjú által) közli... ( A tanítványok) most új
lehetőséget kapnak Jézus követésére. Jézus újra „előttük megy". A feltámadott Jézus „megy

Galileábá", úton van a világ felé... Galilea Márknál nem pusztán földrajzi hely, hanem Jézus
működésének a pogány világ felé nyitott „területe".«
Jézus feltámadásának mint „csodának" a kérdése történeti módon nem old
ható meg, mert ez már túl van az immanens dimenzión. Messze túl a földi
téren. Transzcendens esemény. így történeti bizonyításra nincs lehetőség.
Marad a történeti tények teológiai értelmezése. És marad egy véget nem érő,
egymást váltó tanúságtétel.
A bizonyságtételek láncsora az élő Jézus Krisztus kétezer év alatt, és a jelen
ben is élő tanúinak vele való találkozásáról. Az előttünk fekvő könyv és ezek
a sorok is csak ezért születhettek meg.

TORNAI JÓZSEF

Az Ezer Szemhéj I.
Szobámban az éj. Kéz a kézben
százezer éve ültünk a sötétben.
A legbensőbb volt s örök-idegen
éjfél kútjában az Őslény-szerelem.
Agyam, lehet, csak képzelte, de
a szobám lett az ő gorgó-szeme.
És ha mozdultam, pilláiba ütődtem,
míg magyarázta fészek-gallyas csöndben,
hogy les már a sors, de ő nem enged el,
ha összecsapok az idő-semmivel
s a vereségben-gyászban is velem lesz,
erőd adva a Jelenéseimhez:
az Első Tűzbe-alászállásomhoz,
ahol egy láng az Ősjó és az Ősrossz.
És beszakadtak akkor az ablakok
s az Ezer Szemhéj magába-csukott.

EVANGÉLIKUS MŰHELYEK

FABINY TAMÁS

Levente Péter és Döbrentey Ildikó alkotóközössége
Sorozatunkban ezúttal egy ismert házaspárt mutatunk be oly módon, ahogy a szélesebb közön
ség talán nem ismeri őket. Jól kiegészítik egymást. Levente Péter állandó vibrálása mellett
Ildikó a megtestesült nyugalom. Szenvedélyes, szapora beszéddel Péter viszi a szót, ám ugyanő
szinte áhítatos figyelemmel hallgat, amikor felesége beszél. Mindketten közismert emberek:
egyikük népszerű televíziós és rádiós személyiség - bár a beszélgetésből majd kiderül, hogy e
kettőnél több terület a sajátja - , másikuk meseíró, szerkesztő. Mindkettőjük munkássága alap
vetően a gyermekekkel kapcsolatos, jóllehet korántsem korlátozódik rájuk. Emberileg és szak
mailag egyaránt eltéphetetlenül kötődnek egymáshoz. Igazi műhely az, amit 30 év szívós
munkájával alakítottak ki.

A meghatározó családi háttér
Péter: Szüleimtől puritán protestáns nevelést kaptam. Nagyváradon születtem, 1943-ban, s
mivel fiú lettem, evangélikusnak kereszteltek. Édesanyám és húgom reformátusok. Kisgyerek
koromtól kezdve havonta háromszor evangélikus, egyszer pedig református templomba jártunk.
Az ökumené azáltal is belopódzott már az életembe, hogy apai nagyanyám római katolikus volt.
Ezen kívül olyan szerencsém volt, hogy Szekszárdon, ahol aztán felnőttem, működött egy
zsinagóga. A kántor fiával, Schreiber Andorral nyolc évig egy padban ültem, így aztán éveken
át én gyújtogattam-oltogattam a lámpákat a zsinagógai istentiszteleten. Talán ezek az élmények
is szerepet játszanak abban, hogy felnőtt emberként is becsülni tudom mások hitét. Ugyanakkor
vallom, hogy csak az lehet igazából ökumenikus lelkületű, aki saját felekezetéhez és
egyházközségéhez tartozik, s vallását gyakorolja. Két éves koromban, a háború miatt el kellett
hagynunk Nagyváradot. Rövid ausztriai kitérő után Szekszárdon telepedett le a család, mert
apám jogászként ott talált munkát. Szüleim ma Pécsett élnek, most lesznek 55 éves házasok.
Ildikó: Én szolid katolikus légkörben nevelkedtem, ami nekem stabil lelki békét biztosított. Bár
kifosztott szegénységben éltünk, teljes gyermeki boldogságban nőttem fel. Középiskolás
koromig csöndes és szelíd hitben nevelkedtem, aztán a gimnáziumban mind több KISZ-feladatot kaptam, ami miatt elmaradoztam a misékről. Aztán a pécsi tanárképző főiskolára jártam
magyar-rajz szakra, s ott újra igényemmé vált, hogy templomba járjak. Ám úgy éreztem, hogy

az Istennel való közelség megtalálásához nem kell misére járnom. A 60-as évek beat-mozgalma
és a „varsói gondolat" hatására elementáris erővel lázadtam minden konvenció ellen. A
gyerekkori alapok azonban megmaradtak, s egyszer csak azon kaptam magam, hogy mindenki,
aki fontos az életemben, az hívő.

Egymásra találás
Ildikó: 1967 májusában ismerkedtünk meg. Egy barátnőm együtt tanult autót vezetni Péterrel,
aki akkor már a televízió Zsebtévé című műsorának népszerű Móka Mikije volt. Én előítéle
temmel csak amolyan felszínes színésznek gondoltam őt. Barátnőm kérésére az autóvezetési
vizsgatételeket kellett elvinnem a Fészek művészklubba, ahol együtt tanultak. Mivel késve in
dultam, telefonáltam. Péter borzasztóan hadart, ezért mondtam is neki: Bocsánatot kérek, de
maga színész létére nagyon rosszul beszél... Aztán a Fészek kerthelyiségében találkoztunk.
Péter: ... Ahova Ildikó úgy érkezett, mint a napsugár: szőke, hosszú hajjal, sudár alakkal, da
rázsderékkal...
Ildikó: Egyszer csak felemelkedett barátnőm mellől egy kedves fiatal férfi, hihetetlen könynyedséggel bemutatkozott, s azt mondta, bocsássak meg, de szeretné megnézni, hogy maga
sabb-e nálam. Abban a pillanatban mellém állt, s örömmel állapította meg, hogy igen. Mindezt
végtelenül kedvesen csinálta.
Péter: Családra vágytam. Édesapám miatt osztályidegen voltam, főiskolát nem is végezhettem.
Ő hol börtönben volt, hol egy kőbányában dolgozott. Bábszínházi segédmunkásként kezdtem a
pályámat. Tudtam, csak magamra számíthatok. Ezért előbb ösztönösen, majd egyre
tudatosabban tűztem ki magam elé a családalapítás célját. 18-20 éves koromban nem híres vagy
gazdag akartam lenni, hanem családot szerettem volna. Ezért aztán rettentően gyorsan és
izgatottan kerestem a társamat, hogy meg legyen ez a háttér. Ildikó mellett aztán egyszerre
nyugalmat találtam.
Ildikó: Megismerkedésünk évében Péter elvitt apjával együtt a szekszárdi templomba. Életem
ben először voltam evangélikus istentiszteleten, s ez az élmény nagyban segített a hitbeli ma
gamra találáshoz. Az egyszerre intellektuális és személyre szóló prédikáció megnyitott bennem
egy kaput. Meghatározó volt az is, ahogy apósom mellettem ült: hűségét és szerénységét
teljesen hitelesnek éreztem. És ekkor, az istentisztelet alatt húzta Péter ujjamra a gyűrűt...
Később is szívesen jártam mindig evangélikus templomba. Aztán örömmel fedeztem fel, hogy a
patinás Döbrentey családnak evangélikus ága is volt. A Deák téri múzeumban láttam Döbrentey
Gábor képét, aki a Tudományos Akadémia első főtitkára volt és evangélikus lelkész gyermeke.
Péter: Ildikó katolikusként evangélikus családból származik. És a Döbrentey tér a rokona...

Tékozlók útja
Ildikó: Említettem már, hogy a középiskola KISZ-es szelleme eltávolított a hagyományos egyháziasságtól. A továbbtanulás egyik útja Leningrádba vezetett volna. Volt egy kedves tanárom,
széles látókörű ember, aki személyes találkozóra hívott. Óvott a szovjetunióbeli tanulmánytól, s
ő volt életemben az első, aki agymosásról beszélt. A leningrádi felvételire már el se mentem.
Ha ez a tanárom nincs, talán egész máshogy alakul az életem. Isten azonban vigyázott rám.

Péter: Ildikó tékozló lány volt, én tékozló fiú. Fiatalon számtalan kísértésnek voltam kitéve. Ha
bizonyos

színésznők

vagy

rendezőnők

ágyába

bújok,

biztosan jobb

szerepeket

kapok.

Homoszexuálisoktól is igen erős ajánlataim voltak, amiket én ráadásul nagyon naivan fogad
tam, nem sejtve, hogy miről van szó. Mindenfajta kísértésen átmentem, ami csak jöhetett. Egy
éjszaka például marihuánás csoportba hívtak. Ahogy beléptem az émelyítő illatú szobába, alig
láttam a vastag füsttől az embereket. Megfigyeltem, hova rejtették a kulcsot, s valósággal
megszöktem. Nagyon fiatalon lettem népszerű. De hiszem: Isten ujja volt, hogy nem váltam egy
léggömbbé felfújt cseléd-sztárrá. Isten vigyázott rám, pedig nem kértem erre. Nem is kö
szöntem meg neki. Akkor m é g nem jártam keresztyén közösségbe, Isten mégis valósággal a
tenyerén hordott. E z is a szülői háznak köszönhető. A szekszárdi templomban, ahol apámmal
mindig ültem, volt egy színes ablaküveg, ami egy háromszöget ábrázolt, benne egy szemmel.
Kisfiú koromtól izgatott, mi az. Édesapám elmagyarázta: Fiam, bármikor, bármit gondolsz,
bármit cselekszel, mondasz, tudd: ez az Isten szeme. Lehetsz bár barlangban a föld alatt, vagy a
dunyha alatt, vagy elbújva a világtól: ő mindig lát téged. Ezért úgy kell gondolkodnod, be
szélned és cselekedned, hogy mindig számot tudj adni. E z a tudat őrzött meg kísértéseim kö
zepette is. A z erkölcsi kísértéseknél is nagyobb volt az ideológiai. Gimnáziumi éveim alatt
apám hazaáruló ellenforradalmárként börtönben volt, ám én ezalatt, nélküle is jártam temp
lomba. Pestre kerülésem után azonban engem is beszippantott a K I S Z , m é g ha csak faliújság
felelős voltam is a bábszínházban. De templomba már nem jártam, sőt elvégeztem a marxistaleninista esti egyetemet. Ezután még a pártba is jelentkeztem. Fejlődőképesnek nyilvánítottak
ugyan, de azt mondták, m é g nem vagyok alkalmas a párttagságra. E z volt a szerencsém. Két
évig ugyan hiúsági kérdést csináltam ebből a vélt kudarcból, valójában ebben is Isten ujja volt.
Huszonhét éves koromra döntésre jutottam. Felültem a vonatra, s leutaztam Várdombra, ahol
apám akkor segédmunkás volt a gépállomáson. Rájöttem ugyanis, hogy az ő csöndes hűsége
segített láthatatlanul is. Odamentem hozzá, kezet csókoltam neki, s ezt mondtam: K ö s z ö n ö m ,
apám, hogy megmutattad nekem ezt az utat. Most már önként dönthetek, hogy ezen járjak.
Talán csak egy órát töltöttem nála, hiszen napi 17 órákat tanultam és dolgoztam, hogy be
hozzam a diplomahiányból adódó hátrányaimat. Megcsókoltam a szőrös kezét, é s jöttem vissza
Pestre. Tudom, hogy az apám kilenc éven át szomorkodott miattam és imádkozott értem. Olyan
volt, mint a Bibliában. A disznóvályúig jutottam keresésemben. Közben persze Ildikóval is
szépen ötvöződtek elgondolásaink. Ekkor halt meg első gyermekünk, de szellemi és érzelmi
kapcsolatunk mind mélyebb lett.

Családban
Ildikó: Amikor első gyerekünk, Domokos született, Péter a színházzal éppen Csehszlovákiában
volt. Kisfiúnk m é g születése napján meghalt. Tíz évre rá született Dorka - akinek neve
ajándékot jelent - , majd újabb négy évvel később Marci. E g é s z s é g e s , j ó l fejlődő kisfiú volt, de
pontosan hat hónapos korában valami rendellenességet, tónuszavart tapasztaltam nála. Tudtam,
hogy nagy baj van, de hiába szaladtam orvoshoz, nem fogadták el a gyanúmat. Pedig minden
óra számított akkor. Egyetlen nap alatt teljesen kifejlődött benne az agy velőgyulladás, amit
azon a tavaszon vírusos fertőzés következtében sok c s e c s e m ő megkapott. Tíz napig élt még. Jól
fejlett, gyönyörű gyerek volt, akire Dorka j ó nővérként nagyon vigyázott.
Péter: Aznap este, hogy meghalt a kistestvére, szokásunk szerint három imádságot mondtunk:
az esti imádságot, a Miatyánkot és egy szabad imát, amelyben mindig visszatekintettünk a
napra és készültünk a következőre. Aznap este elakadt egy pillanatra, amikor az esti imának

ahhoz a részéhez ért, hogy „vigyázz kedves szüleimre, vigyázz az én..." - majd így folytatta:
„vigyázz az én családomra, az én egész kedves családomra". A rendszeres imádság átsegítette
őt a válságon, s a mi sokkunkat is elég jól vészelte át.
Ildikó: M i három gyerekes szülők vagyunk. Hiába húznák k i egyetlen tollvonással személyi
igazolványunkból a már nem velünk élő gyerekeket. Mert ők ketten a legjobb helyen vannak:
hazaérkeztek. Ma már békében tudom ezt elfogadni.
Péter: Én sokkal felszínesebb voltam, mint Ildikó, s az első gyerek halálát inkább csak kül
sőségeiben éltem meg. Bensőmben fiatal és végtelenül lendkerekes voltam, mint egy tank. Azt
mondtam, mi úgyis négy-öt gyerekre szövetkeztünk, van még lehetőségünk. Ilyen szempontból
könnyebben dolgoztam ezt fel, mint az édesanya. De Marci elvesztése után három évig tartott a
gondolkodási időszakom. Olyanok is foglalkoztattak, hogy hogyan bosszulhatom ezt meg
Istenen, hogy énvelem, a vallásos emberrel ilyen történt... Aztán rájöttem arra, hogy mire
taníthattak engem a fiaim. Olyan vallásos ember voltam, aki mindig csak megköszönt dolgokat
az Istennek, sohasem kért. Hiszen mindent megkaptam: Ildikóban jó családanyát, testvért,
szeretőt, alkotótársat - csak köszönetet kellett érte mondanom. Megköszöntem Istennek a
családomat, aztán azt mondtam neki, törődjön inkább a szerencsétlenekkel. Hiszen én
mindenképpen jól megvagyok, nem szorulok rá a segítségére. Soha nem kértem, mindig csak
megköszöntem. A két fiú ébresztett rá arra, hogy meg kell tanulnom kérni. Első fiamnak is
végtelenül sokat köszönhetek. Novelláskötetet töltenének meg azok a beszélgetéseink, amelye
ket még akkor folytattunk, amikor édesanyja szíve alatt volt. Ezekben a hónapokban rengeteget
gazdagodtam én is, Ildikó is, s gazdagodott kettőnk kapcsolata. Ebből a gazdagságból is
adhatunk át valamit más családoknak a műsoraink révén.

A munka
Péter: Öt médiumom van. Az első az anyaszínház. Ez a legtöbb szenvedést kiváltó műfaj az
életünkben. A leghálátlanabb. A többi médiumhoz azonban ez nélkülözhetetlen alap. Ezt szá
munkra most a Komédium Színház jelenti. A második a televízió, ahol az ember nem néhány
száz, hanem többszázezer nézőhöz is szólhat. Ennek következtében válik valaki ismertté.
Tizenöt éven át tartott a Móka Miki korszakom, most hat éve folyamatosan jelentkezünk az
Égbőlpottyant mesékkel. Harmadik a vándorszínház, ami nem szabad, hogy haknivá süllyedjen.
Harminchat éve járom az országot, s ez biztosítja számunkra a mindennapi kenyeret. Nemcsak
anyagi, hanem szellemi és érzelmi értelemben is, mint mindennapi sikerélmény. A negyedik
médium a rádió, ami nálam most szünetel, de korábban tizenöt évig műsoron volt a K i kopog?
Az ötödik pedig a pedagógia. Szeretnék igazi segítséget nyújtani elsősorban óvodai
pedagógusoknak, de másoknak is, akár hittantanárokig vagy lelkészekig menően. Évente ötven
tanári előadást tartok számos egyetemen, főiskolán és általános iskolában volt már
előadássorozatom az elmúlt tíz esztendőben.
Ildikó: Az én világom a meseírás. Emellett olyan színpadi darabokat és dramaturgikus játékokat
írok, amelyekben Péter játszik a gyerekekkel. Ezek előre megírt, az improvizatív jelenetekkel
megtervezett, majdhogynem patikamérlegen kikísérletezett játékok. Ezek tartalma legtöbbször
az egyéni felelősség. Az egészen kicsi gyereket is már arra szeretnénk ráébreszteni, hogy ő
bátor, őszinte és kitartó lehet, jól és szeretettel teheti dolgát. Sokak által avíttnak minősített
lovagi erényeket szeretnénk vonzóvá tenni. Mindennek az alapja a hit és a szeretet, mert
anélkül ezen erényeket nem lehet megvalósítani. írás közben mindig bennem van ez a

felelősség, bármilyen játékosnak tűnjék is a mese. Magát az írást csak úgy merem elkezdeni, ha
előtte már tisztáztam magamban a legfontosabb gondolatot, amit ki akarok fejezni. E z lé
nyegében megegyezik a bibliai üzenettel. A televíziós sorozat „égbőlpottyant meséi" is mind
mind a hűségről és a gyengédségről szólnak. Boldog vagyok azért és büszke vagyok arra, hogy
Janikovszky Éva szerint tudok mesét írni. Megtisztelt ezzel a véleményével. Leírta, hogy
meséim közvetlenül a gyermekekhez szólnak, nincs bennük kikacsintás semmilyen irányba.
Persze az erkölcsi üzenet a felnőtteknek is szól, akik gyerekeikkel együtt olvassák a meséket.
Ilyen szellemben igyekeztem a Dörmögő Dömötört is szerkeszteni 1986 és 89 között. Amikor
elvették tőlem, úgy éreztem, mintha egy negyedik gyermekünket veszítettem volna el.
Péter: Csapatunkon belül munkamegosztás van. Igazi műhely ez. Kinevezett v e z e t ő soha nem
voltam, de gazdája mindennek kell hogy legyen. A gazda nem főnök vagy igazgató, hanem
olyan valaki, aki összefogja és biztonságban tartja a rábízottakat. Ezt a felelősséget nekem kel
lett vállalnom. Azt hiszem, képes vagyok úgy megválasztani a munkatársaimat, hogy azok se
bólogatójánosok ne legyenek, se a helyzettel visszaélő cinikusok. Azt vallom ugyanis, hogy egy
helyzettel lehet élni, éldegélni és visszaélni. A bólogatójánosok csak éldegélnek, lébecolnak, s
végül is az e g é s z csapatmunkát kudarcba viszik. A visszaélők saját helyüket sem találják: nem
tudják, hogy zsákok-e vagy foltok. A harmadik út az igazi, amikor valaki él a lehetőséggel. Ú g y
érzem, a mi csapatunk ilyen. Benne Ildikó találja ki, hogy milyen gondolatot szeretnénk
nézőinkkel-hallgatóinkkal

közölni, milyen értékeket szeretnénk nekik közvetíteni.

A z én

felelősségem - és elszámolandó talentumom - az, hogy ezeket a gondolatokat képes vagyok-e
az öt említett médiumban megvalósítani. A z öt médium abszolút különböző formát igényel.
Mindegyiknek megvannak a maga szabályai. A z én erősségem valószínűleg az, hogy az említett
állandó értékeket különböző formákban tudom megvalósítani. Műhelyünkben Gryllus Vilmos
felel a zenéért. A hetvenes években összesen nyolc zenésszel kísérleteztünk, m í g végre
rátaláltunk Vilmosra, aki akkor vált ki a Kaláka együttesből. Nagyon fontos, hogy a csapatban
megmaradjanak az individuumok. Közben azonban kinek-kinek le kell győznie saját hiúságát és
önzését is.
Ildikó: Szakmai szempontból már a házasságon belül találtunk egymásra, majdhogynem kény
szerűségből. Péter színészként dolgozott, én reklámgrafikusként. Nem volt senki, aki munkáit
regisztrálta volna, ezért én kezdtem az addigi anyagokat összegyűjteni és a következőket ter
vezni, előkészíteni. Ő kivételes ember. Gyermeki őszinteségével persze meg is tud bántani
engem is, másokat is. De feltétlenül természetesen viselkedik. Pillanatnyilag egy e g é s z e n ere
deti gondolatmenetet épít fel.
Péter: Ökohagyma című dolgozatom tíz év pedagógiai munkájának az összefoglalása lenne, de
szerepet játszanak benne azok az élmények is, amelyeket a Deák téri gyülekezet tagjaiként
szereztünk. Lényege az egészségesnek született emberi élet fejlődése, kisgyermekkortól érett
felnőtt korig. Ildikóval nem véletlenül ástuk bele magunkat a 3-7 évesek fejlődéslélektanába.
Több mint húsz éve kapunk visszajelzéseket, hogy a gyerekeken keresztül a felnőtteket is
elérjük. Rendszeremet azért hasonlítom hagymához, mert ez az egyszerű növény és egyben
össznépi eledel belülről fejlődik és rétegződik. A z első az ökológiai folyamat, amely a szüle
téstől kezdődik, s az ember ügyességre tesz szert. A második, a belső réteg az ökonómia,
amelyben az ember elkezdi összegezni és ésszerűen használni gyermek- és ifjúkora tapasz
talatait. Ú g y gazdálkodik, hogy környezetével való kapcsolatából több előnye származzék, mint
hátránya: igényévé válik az önálló gondolkodás-döntés-cselekvés gyakorlása. De m é g ez is
kevés. A harmadik az ökuméniai réteg, amelyben az ember rájön arra, hogy nem e l é g ügyesnek
és okosnak lennie, hanem a felismert értékrendet másokkal is meg kell osztania.

Családtagokkal, munkatársakkal é s tanítványokkal. E z a legbelső réteg a bölcsességet hozhatja
meg. Tehát ügyesnek születünk, vagyis életben maradunk, majd okossá válunk, vagyis
sikeresek lehetünk, végül bölcsként fejezhetjük be, vagyis méltósággal halhatunk meg. E z az én
ökohagyma elméletem.

SCHOLZ LÁSZLÓ

Homo, homo
Embernek lenni márvány s ócska roncs,
Trónján felség s hajlongó udvaronc,
Irgalmas samaritánus s vadállat,
Egyként megilleti iszony s csodálat.

Magyar bánat
Mennyi megjelölt hely, domb, keresztfa!
vád az értelmetlen halál ellen.
Ne hidd: végzet. Hungarorum gesta!
S ráadásul mennyi jelöletlen!

DEMÉNÉ SMIDÉLIUSZ K A T A L I N

Egy kiállítás
A képekben benn' és rajt' a Tóra,
Dávid muzsikál fönn a Holdba'.
Jaj most elszakadt a hárfa húrja,
de Marc Chagall már rég
a menny utcáit rója:
Ott ragyog minden szín,
áll az Óra mutatója,
kiugrott helyéből
a Föld rugója.
Piros, zöld, kék, sárga rózsa,
festő angyal fehér csókja
rózsa, mimóza
Mozart és flóta.
A z Életfáról
lóg a menyasszonyi fátyol,
a pár felett az Ég vörösben lángol,
hosszú végtelen az út Vityebszk falucskától.
Láng lobban föl a zsinagógákból
sárga csillaggá vált keresztfáról
csorog a Krisztus vére.
Zöld angyal hozza a Tórát
távol gyűlölködők süllyesztik az egyház hajóját.
A kereszt tövében ott a lajtorja
Jákob az égbe menne, ha lába lenne s karja,
de egy őrült állat összemarcangolta.
Megnyúzott ökör nyal az itatóba,
az ablakban ott az öreg óra.
Jeremiást egy angyal óvja
miközben könyve sorait rója.
A tékozló fiú az Atya karjában
a múltban, a jövendőben, mában
mindenki az Atya karjában
vörösben, kékben és sárgában
a Tórában, Krisztus szavában
mindig, mindenki az Atya karjában.

(1992

München)

KULTURÁLIS FIGYELŐ

„Érted is, amit olvasol?"
Ulrich Luz: A viszály könyve? Egy biblia - sokféle
értelmezés.
Hermeneutikai Füzek,
10. Soro
zatszerkesztő: Fabiny Tibor: Budapest, 1996.
Az időgéppel gondolatban visszaszállunk fél év
századdal a gyenesi kertbe egy széles lombkoronájú fa alá. Nyári értelmiségi konferencián
vagyunk. A bibliakör-vezetők ülnek a füvön. A
másnap reggeli alapigét beszéljük meg. Ez a kép
jut szembe a 113 oldalas könyvet olvasva, amely
Márk 6,30-44-et, az ötezer ember megvendégelését tárgyaló mai, magas szintű teológiai beszélge
téseket tartalmazza. A bibliaértelmezés hat válfaja
szerepel: a történetkritikai, a fundamentalista, az
evangélikál, a feminista, a materialista, a mélylé
lektani megközelítési mód. Nem volt ismertetője
az irodalomtudományi és a narratív teológiai
iránynak. A könyv segítséget nyújt bibliamagyará
zóknak és bibliaolvasóknak abban a kérdésben,
amelyet Fülöp görög anyanyelvű diakónus tett fel
a gázai országúton a Jeruzsálemből hazafelé tartó,
hintájában bibliai könyvtekercset olvasó etióp
(abesszin) kincstárnoknak. Ezt a kérdést válasz
tottam a recenzióm címének. A hat előadást a kri
tikai hozzászólásokkal együtt Ulrich Luz berni
professzor foglalta össze.
Mivel nálunk Magyarországon inkább csak a
történetkritikai és fundamentalista értelmezés
ismert, e kettőt ismertetem. Ugyanakkor a többi
négyre is fényt vetnek a kritikus megjegyzések.
1. A történetkritikai magyarázati mód. Nem
kétséges, hogy nem mi vagyunk a bibliai iratok
eredeti címzettjei. „Másodrangú" olvasóknak szá
mítunk. A szóban forgó értelmezés belehelyezi a
szöveget eredeti környezetébe és helyreállítja azt
az üzenetet, amelyet az első nemzedék számára
közvetített. Az így magyarázott szöveg a mai olva
sók számára az igazság szavává lesz.
A megvendégelés elbeszélésének történetkri
tikai magyarázatából néhány mozzanatot kiemelek.

Az ajándékozási csodák olyan férfiaknak és
nőknek szólnak, akiknek a mindennapos túléléssel
kell szembenézniük. Abból a kevésből, amijük a
tanítványoknak van (öt kenyér és két hal), az Úr
bőségeset, sőt felesleget is képes teremteni. Az itt
megjelenő kifejezések összecsengenek azokkal,
amelyeket az evangélista Jézus utolsó vacsorái
kenyértörésének leírására használ (Mk 6,41 vö.
14,22). Az első keresztényeket a megvendégelés
hagyományának továbbadásában az a meggyőző
dés vezette, hogy Isten szeretetének e csodája az
úrvacsora mélyebb megértését segíti, mely szerint
Krisztus azért lesz jelenvaló, hogy elhozza övéinek
az életet.
Kritikai kérdések. Az evangélikál
irányzat
képviselője a következőket mondta. A történetkri
tikai módszer szerint Isten nem ismerhető fel a
történetben, ha csak nem a hit által értjük és ér
telmezzük azt úgy, hogy itt valóban Isten cselek
szik. A hit tehát nem Isten beszédének gyümölcse,
hanem írásmagyarázati kulcs, melynek segítségé
vel egy történést Isten működéseként értelmezünk.
A materialista írásmagyarázó: a történetkri
tikai munkát főleg egyetemeken, akadémiákon stb.
művelik.
Mennyiben tette magáévá ennek
kényszerűségeit és mennyire hagyta, hogy ez a tu
dományos munka meghatározó feltételévé váljék?
A feminista értelmező kifejti, hogy az ő egzegézisük a történetkritikai tudomány eredményeire
épül, de Isten elsősorban a szívünkhöz szól. Ezért
bizalmatlanok a történetkritikával szemben, mert
az a szöveg intellektuális megközelítését részesíti
előnyben.
A mélylélektan képviselője: a történetkritikai
fejlesztés az ő számára világos és kényszerítő ere
jű, annyira, hogy csak egy kérdése van: „Hogyan
hathat ez a régi történet mai hétköznapjainkban?"
Ulrich Luz: A történetkritikai módszer nem
tudja megállapítani Isten cselekvését a történetben.
Mindig csak arról szólhat, amit emberek Istenről

mondtak, gondoltak és hittek. Ez nem ateizmus? tette fel a provokáló kérdést, amelyre különben
legjobban ő tudna felelni, mint a történetkritika
művelője.
2. A fundamentalista magyarázati mód. A
textusunkról azt mondják, hogy minden élelem
Isten ajándéka, amelyért hálát kell adnunk. Az
üdvtörténet jellegzetes pontjain, így a kenyércso
dánál is, Isten átlépi a természeti törvények
határait. Isten jóságáról beszél ez az örömüzenet.
Jézus megelőző prédikációja és a kenyércsoda
5000 tanúja megtalálta a Messiást, azonban a kor
hoz kötött elvárásaikat és elképzeléseiket korri
gálni kellett, hogy arra a Krisztusban való hitre
jussanak, amelyről Jézus prédikált. - Különben is
a fundamentalisták a gondolkodási módjukhoz
inkább illő „bibliahü" kifejezést használják. Ki
egészíthetik-e egymást a különböző értelmezési
módszerek? - erre a kérdésre Pál szavával felel
nek: „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok
meg" (Thessz 5,21). És: „ami nem hitből szárma
zik, az bűn!" (Róm 14,23).
Kritikai kérdések a fundamentalisták képvise
lőjéhez: hogyan tudom hit nélkül felismerni törté
neti eseményekben Isten cselekedeteit, ha nem
hittel fogok hozzá az olvasásukhoz? - kérdezi az
evangélikál teológus. A feminista kérdése: valóban
azon áll vagy bukik egy textus igazsága, hogy
minden apró részletében megfelel a történelmi va
lóságnak, vagy azon, hogy az elnyomottakat fel
emeli és ma is életet adó erővel hat? Ulrich Luz: A
Biblia számára a csoda többek között ezt jelenti:
Az emberi nyomorúságok és betegségek ördögi
körének áttörése. Hogy ez a természeti törvények
segítségével vagy azok ellen történik, az én véle
ményem szerint magában a Bibliában is másod
rangú kérdés.

A többi magyarázati módszert nem ismertetem
helyhiány miatt, de azért is, mert azok kevésbé
ismertek egyházunkban. Az ismertetett hozzá
szólásokban ez a másik négy magyarázati mód
valamelyest felvillan.
3. A beszélgetés konklúzióját maga Luz pro
fesszor vonta le „Egyesíthetők-e a Biblia külön
böző megközelítési módjai?" cím alatt. A történet
kritikai egzegézis az ő számára egy lépés a meg
értés folyamatában. A mai egzegéta kibetűzi az
egykori mondanivalót. A „második lépés" ered
ménye az, hogy a helyesen magyarázott ige az ol
vasók számára az igazság igéje lesz. A régi szö
vegeket a lélektani, feminista vagy materialista
értelmezések életre keltik, „úgy, hogy az hirtelen a
ma emberének hétköznapjaiban beszélni kezd". Ez
a három értelmezés kölcsönösen kiegészíti egy
mást. Ugyanez vonatkozik a történetkritikai egzcgézisre is, ha nem lesz egyoldalúvá és nyitott
marad a többi megközelítés felé. A történetkritikai
egzegézis pedig megóvhatja a másik hármat,
nehogy csak saját szemléletükkel törődjenek. Vé
gül az evangélikál és fundamentalista irányzat
kapcsolását keresi a többi megközelítési móddal.
Majd néhány produktív kérdést vet fél, melyet
mind a hat bibliamagyarázati mód egymást kiegé
szítve felvethet egymásnak. A könyv közös nyilat
kozattal zárul, melyet a tanácskozás összes részt
vevője aláírt.
Saját véleményemet egy mondatban foglalom
össze: A történetkritikai egzegézis alapvetésével és
irányításával valamennyi megközelítési módtól
tanulhatunk a Biblia kimeríthetetlen gazdagságá
nak számbavételére.
Veöreös Imre

Tyconius: Szabályok könyve
Hermeneutikai Füzetek, 1997.
Bizonyára nem maradok magamra azzal a megál
lapítással, hogy az óegyházi atyák tanulmányozá
sának általában kevés figyelmet szentelünk a hazai
protestáns teológiában. Ebből az adósságból
törlesztett mindnyájunk helyett a Hermeneutikai
Kutatóközpont, amikor ez év elején megjelentette
Tyconius bibliai hermeneutikáját, a Szabályok
könyvét. A Hermeneutikai Füzetek sorozat nem
csupán egy újabb kötettel gazdagodott: első hírnöke

ez a könyv a zöld borítóval megjelenő klasszikus
hermeneutikai szövegeknek.
Tyconius neve talán még a patrisztika iránt ér
deklődő teológus számára sem mond sokat. Az első
latin nyelvű hermeneutika szerzője, a különleges
írásmagyarázói vénával megáldott teológus a
negyedik század végének valóban titokzatos alakja.
Abban az időben élt és működött Észak-Afrikában,
amikor az üldözések korának lezárulása után nagy
vitát kavart a hitüket megtagadó (lapsi) és a szent
iratokat kiszolgáltató (traditores) keresztyének
sorsa.

A Donatus püspök nevével fémjelzett mozgalom,
a donatizmus követői azt vallották, hogy a bukott
vezetők nem szolgáltathatják ki a szentségeket, sőt ki
kell őket zárni az egyházból. Követelték az
ereklyekultusz megszüntetését, és általában az egyház
megtisztítását. Nagy Konstantinusz katonai erővel
lépett fel a donatizmus ellen, amelyet az észak-afrikai
bennszülött parasztság is támogatott.
Tyconius maga a donatisták pártjához tartozott, de
valójában egyik állásponttal sem tudott teljes
mértékben azonosulni. Saját véleményét olyan
következetesen képviselte, hogy végül 380-ban
kizárták a donatista közösségből. Magányosságát jól
mutatja, hogy Tyconius nem említ vagy idéz egyetlen
szerzőt, egyetlen szöveget sem a Biblián kívül.
Talán fényt deríthet a Tyconius-rejtélyre az az
újabb, elmélet, amely szerint Tyconius az észak
afrikai görög etnikumhoz tartozott. Ennek egyik
legfontosabb bizonyítéka az lenne, hogy nevében a
görög tyché (sors, végzet, jó vagy rossz szerencse) szó
rejtőzik. Művei - az elmélet szerint - görög retorikai
képzettségről, és a görög teológiai hagyomány
ismeretéről árulkodnak. Tyconiust így éppen
kulturális háttere akadályozta meg abban, hogy akár a
donatistákkal, akár a hivatalos egyházzal azonosulni
tudjon. A donatizmus ugyanis a vidék mozgalma volt,
és félnomád berber lakosság körében terjedt el a
leginkább, míg a katolikus egyház sajátosan római és
nyugati jelenség volt, amely a part menti városokat és
kereskedelmi központokat uralta. A görög származású
müveit teológus számára túlságosan idegen volt
mindkét tábor.
Míg Tyconiusnak a Jelenések könyvéhez írott
kommentárjából csupán töredékek maradtak fenn
(amelyeknek egyikét éppen Budapesten őrzik), addig
a Szabályok könyvét teljes terjedelmében ismerjük.
Augustinus egyházatya kritikával idézi Tyconius
művét (De doctrina christiana III.30-37), és az
egyház gyakran mind a mai napig ezen a szemüvegen
keresztül tekint a nevezetes hét szabályra. Lássuk
tehát, milyen „kulcsokat és lámpásokat" kínál a Sza
bályok könyve „a törvény titkainak megértéséhez":
(1) Az Úr és az ő teste
(2) Az Úr kettős teste
(3) Az ígéretek és a törvény
(4) Az egyes és az általános
(5) Az idők
(6) Az összefoglalás
(7) Az ördög teste
Mint látjuk, Tyconius számára a legfontosabb az
egyház mint test képe. Ebben a „kettős" egyház

testben egyaránt megtalálhatók a bukottak és a tiszták,
akiket majd csak a végső időkben fog Isten egymástól
elválasztani (második szabály). Ahogyan pedig a
valódi egyház feje Krisztus (első szabály), úgy a
gonoszok az ördög testét alkotják (hetedik szabály amely egyelőre különválaszthatatlanul elkeveredett a
jó résszel. Ez a gondolatmenet a többi szabályban is
búvópatakként bukkan fel újra meg újra. Tyconius a
bibliai helyek magyarázata során végül is rámutat arra,
hogy egyaránt helytelen mind a donatisták idealizált
egyházképe, mind pedig a hivatalos egyház romlott és
erőszakos magatartása.
Tyconius írásmagyarázatának alapja a tipológiai
szemlélet: az egyháztörténet eseményeiben a bibliai
előképek teljesednek be. Ezt az alapvető igazságot egy
filozófiai-retorikai eszköztár segít felmutatni, amelyet
azonban Tyconius nagyon finoman alkalmaz, hiszen,
mint mondja, Pál apostol sem élt az emberi bölcsesség
eszközeivel (lKor 1,17; 2,6). A könyvben használt
retorikai alapelvek közül a legfontosabbak „az egyes
és az általános" (avagy: a nem és a faji) megkü
lönböztetése, a rész megértése az egészből és viszont
(syecdoché vagy intellectio), valamint az összefoglalás
(recapitulatio) eszköze. A Szabályok könyve vég
eredményben nem annyira szabálygyűjtemény, mint
példatár, ahol a latin regula (szabály) inkább a görög
analógia megfelelője (mint „a hit szabálya" esetében,
Róm 12,6).
Ejtsünk még néhány szót Tyconius nyelvéről és
bibliai idézeteiről. A szöveg számos görög kifejezést
(grécizmust) tartalmaz, amiért nem utolsósorban a
Szentírásnak a nyugati kereszténységben a második
századtól elterjedő latin fordítása, az úgynevezett régi
latin szöveg (Vetus Latina) a felelős. A Ve tus Latina
nem egységes fordítás, hanem a körülbelül Kr. u. 175től megjelenő, kezdetben liturgikus célra használt latin
nyelvű bibliai szövegek gyűjtőneve. Mivel Tyconius
magyarázatait erre a fordításra építi, gyakran hoz fel
olyan érveket, amelyek az eredeti héber vagy görög
szöveg alapján nem állnának meg.
Az eredeti, nagyszabású és képzett óegyházi
szerző könyve érdekes és hasznos olvasmány az
egyháztörténet és a teológia klasszikus problémái iránt
érdeklődőknek ugyanúgy, mint a Szentírás mai
üzenetét kereső és az egyház életéről felelősen
gondolkodó
egyháztagoknak,
lelkészeknek
és
teológusoknak.
Czachesz István

A Diakonia repertóriuma
Credo folyóiratunk elődjének, az Evangélikus
Szemle alcímű Diakoniának régi hiányt pótló bib
liográfiáját veheti kézbe az olvasó. A repertórium
közreadja a Diakonia 15 évfolyamában megjelent
valamennyi publikáció adatait 1979-től 1993-ig.
A katolikus Vigília és a református Confessio
priodikái mellé Veöreös Imre magas színvonalú
szerkesztésében méltó társként sorakozhatott fel a
magyar evangélikus értelmiség rangos folyóirata.
A pártállami idők nem könnyű légkörében lát
tak napvilágot e másfél évtized tanulmányai. Bra
vúros szerkesztői bölcsességre volt szükség ahhoz,
hogy az írások csaknem kivétel nélkül a hivatalos
egyházpolitika sugalmazásait elkerülhették. Erős
ellenszélben dolgozott a mintegy húsz tagú szer
kesztőbizottság. Ennek létszámát felerészben lel
készek, teológiai tanárok és püspökök alkották, ám jelentős erőt képviseltek a világi értelmiség
tagjai: művészettörténészek, régészek, szociológu
sok, zeneszerzők, orvosok, költők és műfordítók.
Nagyobbrészt nekik volt köszönhető, hogy állás
foglalásuk szilárd falán megtört az Állami Egy

házügyi Hivatal cenzúratörekvése, és tisztán érvé
nyesülhettek a kulturális és tudományos szempon
tok. Helytállásuk nagy támaszt jelentett a szer
kesztői elképzelések zavartalan végrehajtásában.
A több éven keresztül évi két szám helyett
1992-ben már évente négy alkalommal jelentkezett
a Diakonia, ekkor már Bizik László helyettes
szerkesztő segítségével. Több tematikus szám
megjelenése vált így valóra, többek között a ki
sebbségek, a szegénység, az abortusz, az agapé,
majd az egyházi rendszerváltás témaköréből. Kü
lön ki kell emelnünk, hogy számos nemzetközileg
elismert tudós, köztük több katolikus teológus is
küldött tanulmányt a folyóirat számára.
Azt a szellemi és lelki gazdagságot, amelyet a
Diakonia 15 évfolyama magába rejt, a Kendeh K.
Tünde által összeállított Repertórium most sokak
örömére és hasznára megmenti az utókor számára.
id. Fabiny Tibor

Luther
Gerhard Ebeling: Luther. Bevezetés a reformátor
gondolkodásába.
(Magyar Luther Könyvek 6.)
Magyarországi Luther Szövetség, 1997.
Gerhard Ebeling (született: 1912) zürichi teológus
neve nem ismeretlen a magyar olvasók számára.
Az elmúlt három évben két kiadvány is megjelent
tőle a Hermeneutikai Füzetek című sorozatban:
Egyháztörténet és értelmezéstörténet
(HF 2) és
Isten és Szó (HF 7). Méltó, hogy a most megjelent
harmadik, s terjedelmében leghosszabb Ebelingmíí: a számos világnyelvre lefordított Lutherkönyv a „Magyar Luther Könyvek'" sorozatban ka
pott helyet. A könyv fordítója Szita Szilvia, aki
már a lutheri Előszókat (MLK 2) is ízes magyar
nyelven adta vissza. A nyelvi és teológiai lektorá
lás Csepregi Zoltán munkája. Ebelingnek ez a
műve azonban távolról sem csupán egy a sok
Lutherről szóló könyv közül. Ebeling nem kiszíne
zett, legendás életrajzot, de nem is száraz tudomá
nyos értekezést írt, hanem Luther gondolkodásába
kívánja bevezetni az olvasót. Eredetileg a könyv

anyaga egy olyan előadássorozat volt, amelyet
Ebeling egy nem teológiára specializálódott egye
temi hallgatóságnak tartott, s Wittenbergre utalva
rámutatott, hogy az „egyetemek történetében nem
volt arra példa, hogy ... előadótermek ... ekkora
erővel mozgatták volna meg a világot" (10. old.).
Ebeling már doktori disszertációját is Luther
hermeneutikájáról írta (1942). Számára Luther
annak az „Új hermeneutikának" az útegyengetője,
amelyet Ernst Fuchs-szal együtt az ö nevével
jegyzi a legújabb idők hermeneutika története.
Nem véletlen ezért, hogy könyve első fejezetének
ezt a címet adja: „Luther mint neves esemény".
Tehát nem hagyományos-tudományos módszerrel
vizsgálja Luther személyét vagy tanítását, hanem
kimondottan célja, hogy hermeneutikai módszerrel
„megnyissa" Luther gondolkodását a mai emberek
számára. Ezért elsősorban Luther gondolkodására
sajátosan jellemző feszültségeket, antitéziseket
kutatja. Ezek a következők: filozófia és teológia,
betű és lélek, törvény és evangélium, személy és

cselekedet, hit és szerkezet, Krisztus országa és a
világ
birodalom,
szabadság
és
kötöttség,
rejtőzködő és megnyilatkozó Isten...
Lássunk néhányat e feszültségek közül! A filo
zófia és a teológia Luther által észlelt ellentételéről
Ebeling rávilágít, hogy Luther Arisztotelészellenességére az a magyarázat, hogy Erfurtban
Luther az okkhami Vilmost követő via moderna
módszerét követte, amelyeik az emberi értelem és
az
isteni
kegyelem
összeegyezhetetlenségét
vallotta. Ebeling szerint ha Luther a via antiqua-ra
épülő lipcsei egyetemre kerül, akkor valószínűleg
tomista lett volna belőle.
A könyv egyik legjobb, leginkább meggyőző
fejezete az, ami a „Betű és lélek'" címet viseli.
Luther számára a teológia nemcsak szakma, hanem
egzisztenciális elkötelezettség volt, s ezért írta,
hogy „A Szentírásban az a legfontosabb, hogy a
betűt a lélektől meg tudjuk különböztetni, mivel ez
teszi a teológust teológussá". Amit a hang
vocaliter megjelenít, a Szentlélek által vitaliter
kell megértenie. A lélek a betűben van elrejtve.
Minden kor olvasóját és hívő keresztényét figyel
mezteti Luther, hogy a megértés nem lehet egy
szeri, s nem merevedhet meg. „Ha ugyanis valamit
egyszer megértettünk, fennáll a veszélye annak,
hogy az lélekből ismét betűvé lesz, ha nem értjük
meg és nem sajátítjuk el. Ha a lélek betűvé lesz, a
betűnek újra lélekké kell válnia". (73. old.) A 119.
zsoltárhoz fűzött magyarázatában mondja: „ami
valaha elég volt a megértéshez, az most betű
csupán..." „Ami birtokunkban van, az a betű
ahhoz képest, amit még meg kell szereznünk!"
(73-74. old.) A Bibliában található nehéz helyek
ről padig az alábbi szellemes képpel nyilatkozik:
„valahányszor olyan szöveget találok, amely túl
kemény héjú dió, mindjárt a kősziklához (Krisz
tushoz) vetem, hogy kipattanjon a belseje." (77.
old.)
A törvény és az evangélium kérdéséről határo
zottan vallja Luther „az egész teológia azon múlik,
hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi a törvény
és mi az evangélium." (82. old.) Meg kell őket
különböztetni, mert ha összekeverjük őket, akkor
mind a kettőt elveszítjük. Ez a megkülönböztetés a
teológiai lelke, s a megkülönböztetést az igehir
detésen keresztül kell elvégezni.
Egy másik nevezetes feszültség „Krisztus" or
szága és a világ birodalma" között fedezhető fel.
Ebeling helyesen rámutat, hogy a „kettős biroda

lomról" szóló tanítást Luther nem a római egyház
zal, hanem a rajongókkal szemben alkotta meg.
Mivel a világi kormányzást Isten az értelemnek
rendelte alá, ezért „nem kell a császárnak szentnek
lennie, sem keresztény módon kormányozni, elég,
ha esze van" - mondotta Luther. (142. old.) Saját
népét viszont az evangéliummal táplálja és
irányítja. A két birodalom egybeolvasztása a Sátán
műve. (145. old.)
A „Keresztény személy és világi személy"
című fejezetben Ebeling az Isten és az emberek
előtti viszonyról, a oram deo, illetve a coram
himinibus feszültségről szól. A teremtett emberi
világ és rend (felsőbbség, apa, tanár stb.) csupán
Isten álarca, maszkja, amire a jó rend érdekében
szükség van, de nem szabad isteninek tartanunk
őket - mondja Luther (151. old.). Isten előtti sze
mélyek vagyunk, amennyiben eljut hozzánk az
evangélium, világ előtti személyek vagyunk,
amennyiben Istentől feladatot, szolgálatot kaptunk.
A „szabadság és a kötöttség", illetve „A rej
tőzködő és a megnyilatkozó Isten" Luther által
észlelt belső feszültségéről szól az utolsó két feje
zet. Ezek a kérdések talán ismerősebbek szá
munkra, hiszen a közelmúltban többször is hall
hattunk a de servo arbitrio (a szolgai akaratról),
valamint a deus abseonditus (a rejtőzködő Isten)
és a theologia crucis (a kereszt teológiájának)
lutheri kifejtéséről.
Megpróbáltuk a könyv tartalmát röviden fel
villantani, azzal a bevallott céllal, hogy kedvet
adjunk az olvasáshoz. Gerhard Ebeling olyan
Luther-kutató, aki a szinte kimeríthetetlen lutheri
életmüvet rendkívül alaposan ismeri: szakemberek
számára számos vaskos monográfiát írt Lutherről,
s a Luther müvek kiadásán is több mint fél
évszázada fáradozik. Mégis képes volt hatalmas
tudását egy kis könyvecskében sűríteni, sikerült
neki a laikus olvasóközönséget a sok Luthertól
származó találó idézet segítségével az evan
géliummal megszólítani. A lutheri gondolkodás
specifikumát megragadó módszer nemcsak rele
váns, hanem revelál. Ebeling könyve után nemcsak
másképpen fogunk Lutherról beszélni, hanem
Lutherral együtt fogunk gondolkodni, mert c
könyv olvasása közben mindnyájan igazi lutheri
teológusok leszünk.
ifj. Fabiny Tibor

„Ti, kikben nagy magyar Hazánk újraszületik..."
„Eltökéllettem magamban, hogy én szegény ma
gyar nemes ifjú... akár mint katona, akár mint
egyszerű polgár szívem véréből, hazafiúi érzel
memből, mint a selyembogár gyomrából egy fona
lat fonok, melynél fogva veszni indult magyar
nemzetiségünket magyar nyelv, érzés és írás által
ha csak kevés idővel is, tovább életben tartsam." foglalja össze az alig húsz éves Kisfaludy Sándor a
18. századvég nemesi ifjúságának célkitűzéseit.
A század hetvenes éveiben kibontakozó bécsi
magyar irodalom, azaz Bessenyei és a köré csopor
tosult testőrírók nyelvtudásukkal, európai mű
veltségükkel a modern magyar irodalom lehető
ségét teremtették meg, eszméik, a nyelv csiszolása,
a kevésbé ismert műfajok meghonosítása, a Tudós
Magyar Társaság felállításának terve átívelnek a
polgári Magyarország létrehozását célul maga elé
tűző reformkorba.
E gondolat jegyében avatták a bécsi magyarok
március 15-én a 250 éve született Bessenyei
György szobrát a Trautson-palota melletti parkban.
A szobor a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium ajándéka, alkotója pedig Fekete Tamás
szobrászművész. Az oszlopon magasodó mellszo
bor az innsbrucki vár freskóján található egyetlen
hiteles Bessenyei ábrázolás alapján készült, írónk
tekintete az egykor Bécsben szolgáló magyar ne
mes ifjak lakhelye, majd az első világháború után
a Klebeisberg Kunó alapította Collegium Hungaricumnak helyet adó testőrpalota felé fordul. Az
avatóbeszédre Erdődy Gábort, az ezer éves állam
alapítás miniszteri biztosát kérték fel, a műsorban
kitűnő magyar és német kiejtéssel idézték Besse
nyei szellemét a Fasori Gimnázium növendékei.
Ugyancsak ez alkalomból a Petőfi Irodalmi
Múzeum és a Collegium Hungaricum közös ren
dezésében Bessenyei György és a magyar testőr
írók címmel kiállítás nyílt, amely 1760 és 1800
között mutatja be a Mária Terézia által már jóval
korábban kezdeményezett, de csak 1760-ban
felállított Magyar Nemesi Testőrgárda és a vár

megyék által javasolt és kiválasztott testőr nemes
ifjak életét. „Bécsnek kellett vállalnia a nagy kohó
szerepét, melyben mindenkiről leolvadnak az
állam szolgálatában hasznosíthatatlan partikuláris
nézetek és kultúrák salakjai, s amely egy felsőbbséges, egyszínű nyugati kultúra szellemében egy
beolvasztja a vezetésre hivatott rétegeket" (K.
László József). Hogy e kohó salakjából miként
építettek a nyugati szellem által megtermékenyítve
mélyen nemzeti irodalmat Bessenyei és Báróczi
vezetésével testöríróink, erre a kérdésre igyekszik
választ adni a kiállítás, amely emléket állít nem
csupán az ismert önálló alkotóknak, a két
vezéregyéniség mellett Barcsay Ábrahámnak és
Kisfaludy Sándornak, hanem felidézi a kevésbé
ismert, a francia, angol és német felvilágosodás
közvetítőinek alakját is, Czirjék Mihályt, Naláczy
Józsefet, Bessenyei Sándort és az inkább politikai
szerepéről nevezetes Laczkovics Jánost.
A gárda mindennapjairól Báróczi naplórészle
tei adnak hiteles tudósítást, a Budapesti Hadtör
téneti Levéltár és Múzeum, valamint a Magyar
Nemzeti Múzeum Történelmi Arcképcsarnokának
portréi, metszetmásolatai, dokumentumai képet
nyújtanak a testőrség történetéről, kapitányairól,
napi feladatairól és azokról a kiemelkedő történel
mi eseményekről, amelyeken a magyar gárdisták
teljesítettek szolgálatot. A tárlók az Országos
Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum
gazdag kézirat- és könyvanyagából készített má
solatokat, testőríróink Bécsben megjelent munkáit,
azok illusztrációit, személyes tárgyait, sorakoz
tatják fel, megjelenítve azt a kettős létformát,
amelyet a testőri kötelesség és az írói elkötele
zettségjelentett. (A kiállítás április 15-től a Petőfi
Irodalmi Múzeumban is látható. 1053 Budapest,
Károlyi Mihály utca 16.)
Benkő Andrea

„.. .én ezt a nagy rejtélyt szeretném tanulmányozni,
amelynek ember a neve"
150 éve született Mikszáth Kálmán, aki a korfor
gató eszmék eredményeit összegző madáchi sugal
latot egyszerű ténymegállapítással, a realitás tisz
tességével így fogalmazza meg: „Nem okos világ
ez a mai. De hát, iszen a tegnapi sem volt okos. És
bizonyára nem lesz az a holnaputáni sem. Ebben
van valami vigasztaló." Mikszáth előtt - minden
ellenkező, kompromisszum-gyanús látszat ellenére
- a legcsekélyebb megalkuvás nélkül csak a
szívbéli nemesség tekintélye számít, „abban találja
az ambícióját, hogy ő jó", ezért éles, néha
kegyetlennek tűnő tekintettel néz keresztül minden
felszínen sikeren, hírnéven, anyagiakon,
esztétikai és vallási dogmán - , és tűzi azokat vi
gasztaló iróniával, vagyis mélységes emberszere
tettel tolla hegyére.
Az anyai ágon evangélikus lelkészcsaládból
származó író a 48-as szelleméről nevezetes rima
szombati egyesült protestáns algimnázium, majd a
Selmecbányái evangélikus gimnázium növendéke.
Az itteni önképzőkörökben születnek a közepes
tanuló első, történelmi tárgyú zsengéi, amelyekből
még senki nem következtetne, ha csak különös, a
köznapi logikától eltérő gondolattársításaiból nem.
a későbbi talentumra.
A másfélszázados jubileum alkalmából Mik
száth Emlékbizottság alakult, amely egész éven át
tartó programsorozat összeállításával igyekszik
Mikszáthot aktuális közelségbe emelni, és a Mikszáth-kultusz hiányosságait pótolni. Olyan régóta
várt tudományos munkák látnak napvilágot ebben
az évben, mint a Mikszáth-bibliográíia, -kézirat
katalógus és -ikonográiia. Az író szelleméhez hí
ven, aki Hcrczeg Ferenc szavai szerint Pesten csak
„tartózkodott", a megemlékezések többségének

helyszíne a szülőföld, Nógrád, valamint a „kiseb
bik szülőföld", Szeged lesz. Május 28-án három
napos országos tudományos konferencia kezdődik
Balassagyarmaton, amelynek témája a magyar
polgárosodás a századfordulón. Októberben regio
nális tanácskozásra gyűlnek össze a Petőfi Irodal
mi Múzeumba a magyarországi, szlovákiai, erdélyi
Mikszáth-emlékhelyek képviselői, Rimaszombaton
pedig Mikszáth és a szlovák-magyar irodalmi
kapcsolatokat feltáró konferenciát rendeznek
október 25-én. A program szerint az év utolsó
harmadától a felújított horpácsi kúria újra állandó
Mikszáth-emlékhelyként fogadja a látogatókat, a
salgótarjáni Balassi Könyvtárban Mikszáth és a
Palócföld címmel, Mikszáth ábrázolásokból Buda
pesten, Mikszáth és Jókai kapcsolatáról pedig
Komarnóban nyílik időszaki kiállítás. Számos
ifjúsági eseményre kerül sor, vers- és prózamondó,
valamint műveltségi
versenyre,
olvasónapló
pályázatra, országos Mikszáth-emléktúrára.
E néhány program csupán ízelítőt ad a Mikszáth-év eseményeiből, bővebb és pontos informá
ciót a Petőfi Irodalmi Múzeum titkársága ad (1053
Budapest, Károlyi Mihály utca 16.; telefon: 11734-50).
Igyekszünk az írót felidézni, de az emlékév el
múlik. Ne feledkezzünk el Mikszáth szavairól,
melyeket 40 éves írói jubileuma alkalmából mon
dott: „Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalka
puval, sem koszorúkkal, úgy mint azzal, ha őt mü
veiben megismerik: ez a legnagyobb jutalma."
Sánta Anikó

Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
Rédey Pál saját kiadása, 1977. 2571, 880 Ft.
A szerző a Magyar Nemzetben 1990 óta megjelent
írásaiból válogatott egy kötetre valót. így, együtt
gazdagabb a publicisztikai cikkek, esszék akuszti
kája, összecsengenek és egymásnak felelgetnek.
Óhatatlanul felidézik felejthetetlen teológiai pro

fesszorunk, Groó Gyula sokszor hallott szavait: a
publicisztika és a prédikáció édes testvérek. Egye
bek közt abban is hasonlítanak egymásra, hogy ha
rátermett ember alkotásai, nem évülnek el. - Groó
Gyula igazát az is bizonyítja, hogy Pázmány, Bor
nemissza, Ravasz László prédikációit épp olyan
gyönyörűséggel olvashatjuk ma is, mint Mikszáth,

Ady és mások régi lapokból vett írásait. Megtörté
nik olykor, hogy lelkészből újságíró lesz vagy for
dítva, de az alkotó az áttünések során is megőrzi
önmagát: ő az, aki szól, és azért teszi, hogy az égi
üzenet továbbítója legyen, akár hitbeli, akár világi
dolgokról legyen is szó.
Rédey Pál is ezek közé a tollal-szóval küzdő
lelkészek közé tartozik. írásai közül - gyakorlati
szempontból - a legfontosabbaknak azokat érzem,
amelyekben „hittant tanít" iskolázott, felnőtt lai
kusoknak. Hiszen hihetetlenül nagy a sötétség még
a műveltnek látszó fejekben is! Félszázadon át
nemzedékek nőttek föl anélkül, hogy az európai
kultúra alapját, a zsidó-keresztény tanítást megis
merték volna, s ha hallottak is „valamit haran
gozni" róla, az legfeljebb arra volt elég, hogy
szívükben vágyat ébresszen, hogy vonzódásukban
elmenjenek hittanra küldött gyermekükkel a
templomba. Ez sem kevés, és az ilyen családok
számára igen fontos a homály oszlatása, a világos
és rendszerezett ismeretek terjesztése.
A kis egyháztörténet, amely bemutatja a cso
dát: hogyan világítja be a kereszténység parányi
gyertája a népvándorlás kori Európa ős-rengete
geit, megszelídítve a vadul száguldozó nomád har
cosokat; hogyan áldozzák életüket apostoli lelkű
emberek seregei - épp úgy, mint az apostolok első
nemzedéke - , mígnem megszületik a keresztény
Európa, az egynyelvű latin kultúra. Vagy a protes
tantizmus hatásáról szóló, terjedelmében kicsi, de
tartalmában gazdag esszé, amely joggal hirdeti: a
nemzetállamok kialakulása, a modern gazdaság, de
főként a hívő ember felnőtté válása szempontjából
mit jelentett a reformáció. És mit jelentett a földre
tiport, három részre szaggatott magyar hazában,
amelyben nélküle talán már el is némult volna a
magyar szó.
De nemcsak a történelem - amelynek a szerző
doktora - , hanem az ünnepek kapcsán az Új
szövetség is megszólal ezekben a cikkekben, és függetlenül az olvasó korábbi ismereteitől - úgy
tanít, hogy mindenki megértheti. A szerző a meg
jelenés időrendjében közli írásait, pedig talán - az
olvasó érdeklődését segítendő - jobb lett volna a
tematikus beosztás. (Bár a tartalomjegyzék záró

jelben közölt ünnepei így is megkönnyítik az eli
gazodást.)
A magyar sorskérdésekkel, napi gondjainkkal
és azok történelmi hátterével foglalkozó írások
legtöbbünk egyetértésére számíthatnak. Ahogy Ady
mondja: „esett, szép, szomorú fejekkel / négy-öt
magyar összehajol" - s az a négy-öt ugyanazt
gondolja, ha nem is tudja így összefoglalni. Azt,
hogy a doberdói sziklák visszhangozta ágyúdörgés
bennünk is dörög, hiszen apáink küzdöttek ott (de
miért? Teremtőm, miért?!); hogy a második világ
háború és következményei ráomlottak életünkre,
hogy a hegyomlás alól még mindig nem jutunk ki
a fényre, amit pedig a homályban meglátunk, nem
más, mint idegen nyelvű felirat az üzletek fölött,
kiirtott erdőrészek a budai hegyvidéken és az új
gazdagok palotáinak sora.
Merre van a magyar hazám? - kérdezi az első
világháborús népdallal Rédey, és valóban, ezt kér
dezné tízmillió magyar, ha a többség még egyál
talán énekelne népdalt. (Abban már vitatkoznék a
szerzővel, miszerint csak a nyelv élteti a nemzetet.
Éppen a zsidóság sorsa mutatja - hány nyelvet be
szélt Mózes óta? - , hogy nyelv nélkül is megma
radhat egy nép, ha hite megtartja; de modern vál
tozatban ott az írek példája: ki beszél ma „írül"?
És hány kis nép őrzi önazonosságát Közép-Ázsi
ában nyelvének legfeljebb maradékát mentve...)
Mindazonáltal a nyelv, a beszéd, az Ige emberlé
tünk és magyarságunk egyik legfontosabb jellem
zője, s hogy veszély fenyegeti, látjuk. És olvassuk
szerzőnknél: Tiborc egyre több van, de hiányzik
Bánk, akinek panaszkodni lehetne; ki törődik ma
gyermekeink beszédkultúrájával; és hány szóból
áll - legalább a felelős állásban lévő - felnőttek
szókincse?
Meditációk, töprengések sora követi egymást,
kimunkált, szép formában. Élvezettel, bár gyakran
szomorúan olvassuk, mert tudjuk, rólunk van szó.
Mindannyiunkról. E század magyarjairól, e század
Európájában.
Bozóky Éva

Mitológiátlanítás
Rudolf Bultmann: Jézus Krisztus és a mitológia Az
Újszövetség a biliakritika fényében.
Kiad. A
Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 1996.
Teológiai Gondolkodók sorozat 1. Ford. Takácsné
Kovácsházi Zelma.
A közelmúltban megalakult Teológiai Irodalmi
Egyesület első kiadványa egy eddig csak felülete
sen ismert teológiai kérdést mutat be. Takácsné
Kovácsházi Zelma fordításában végre magyarul is
olvasható Bultmannak a mitológiátlanításról szóló
alapműve!
Ez a kis könyv, amely egyetemen elhangzott
előadásokat tartalmaz 1958-ból, a német teológus
bibliakutató munkásságának a végeredménye.
„Entmythologisierung-programja" ugyanis eredeti
formájában sokkal radikálisabb volt. Az 194l-es
„Offenbarung und Heilgeschehen" című füzete
után azonban Bultmann gondolkodása sokat szelí
dült. A „Jézus Krisztus és a mitológia'" című köte
tében a szerző sokat vitatott és félreismert törek
vése már jóval elfogadhatóbb. Meglátásai és szán
dékai a X X . század egyik lekiemelkedőbb teoló
gusává tették.
Mi az, amit Bultmann akart?
Mindenképpen egy új feladatot adni a teoló
giának, hogy meg tudja különböztetni a jelen kor
számára is fontos és örökérvényű igazságot a saját
korához kötött, sokszor idejétmúlt kifejezési for
máktól. Meg kell szabadítani az üzenetet a mito
lógiától, de úgy, hogy „a mosdóvízzel a gyereket
ki ne öntsük". Lássunk az ókori világértelmezés és
képek mögé, hiszen azok eltérnek a tudomá
nyosságtól. Jöjjön felszínre a Biblia igazi mélysé
ge az akkori elképzelések mögül!
Bultmann szándéka rendkívül tiszteletreméltó.
A mai természettudományos gondolkodású embert
megbotránkoztatja a Szentírásban fellelhető „mitológikusság", és emiatt nem tud felfigyelni az
igazi lényegre. Elsiklik az üzenet felett, így az
igazi „botrány", a „kereszt-botránya" nem érinti

meg, noha igazából ez az Újszövetség célja. Ennek
alapján érthető meg a szerző logikája: a mellékes,
régi korhoz kötött, elavult réteg háttérbe helyezé
sével az örök ige a mai kor embere számára mind
járt érthetőbb, kézzelfoghatóbb és elfogadhatóbb
lesz.
A német professzor különös tekintettel irá
nyítja a figyelmünket a végső időkről szóló taní
tásra, az eszkatológiára. Igyekszik magyarázatot
adni az ezen a területen minduntalan feltűnő mitológikusságra, enyhíteni a keresztény üzenet és a
modern világnézet között feszülő ellentétet.
Gyakorta vált át apologetikus hangvételre, így
védi meg a mitológiátlanítást a különféle vádaktól.
Többek között akkor is, amikor az ellen tiltakozik,
hogy az általa felhozott program a keresz
ténységet filozófiává alakítja. Az ő véleménye sze
rint az Entmythosierung egy egzistencialista inter
pretáció, bennünk létező előfeltételekkel történő
írásmagyarázat. Ma ezzel a módszerrel lehet meg
ragadni a bennünk és köztünk cselekvő Istent.
Komoly hangsúlyt helyez Bultmann a hitre,
illetve az ezt helyesen kifejező formákra. Le kell
tudnunk mondani mindenről, amivel eddig pró
bálkoztunk az Istenhez kötődő kapcsolatunkban,
ami nem a hit talaján állott. Istent igazán csak hit
tel lehet megközelíteni, csak ez lehet egyedül
eredményes a megismerés szempontjából.
Noha Bultmann véleményét századunkban
sokan félre- és átértelmezték; noha találunk mun
kásságában és következtetéseiben néhány túlhala
dott és másképpen is értelmezhető eszmét, e könyv
akkor sem vesztette el aktualitását. Olyan
problémát hoz felszínre, amelynek megoldása
valamennyi kor emberének örökérvényű feladatot
jelent. Nekünk is. 1997-ben járó mai kereszté
nyeknek.
Gabnai Sándor

Menni vagy maradni?
Szépfalusi István: Ahogyan Bécsben megindul
tam... I. kötet. 1983-1995-1983, II. kötet 19551956.
Kevesen vannak, akik Szépfalusi Istvánt nem is
merik. Mégis néhány adatot ideírok róla. 1950-ben
Budapesten a fasori gimnáziumban érettségizett.
1950-től 1955-ig az Evangélikus Teológiai
Akadémia hallgatója. 1955. október 16-án lel
késszé avatták. Október 19-én érvényes kivándorló
útlevéllel édesanyjával együtt, egyébként mint
osztrák állampolgárokkal, átgördült velük a gyors
vonat Hegyeshalomnál, a magyar határon. Egy év
vel később, 1956. november 5-én a bécsi püspöki
hivataltól levelet kap, hogy azonnali hatállyal
megbízzák az osztrák szövetségi kormány létesí
tette menekülttáborokban élő magyar hívek lelki
gondozásával. Ezzel véget ért ideiglenes munka
helyeken végzett segédlelkészi szolgálata.
A két kötet, melyeket kezemben tartok, for
mailag napló. A napló irodalomtörténeti meghatá
rozása: az íróját érintő események (naponkénti)
föl jegyzései bői keletkező írásmű. Ezért lehetnek
benne egészen apró, személyes események is. Mint
például cicájuk kiszállításának
bonyodalmas
folyamata. A két kötet azonban nemcsak napló:
egyháztörténeti dokumentumsorozat. Sőt hazai
történet is, világtörténeti eseményekre tekintettel.
Újságcikkek vannak a szövegbe beleszőve s egy
házi hetilap közleményei. Ezeket a naplóíró nap
ról-napra gondosan megőrizte saját feljegyzéseivel
együtt. Úgy is mondhatnám: a közelmúlt egyházi
és hazai, meg világtörténete bekúszik személyes
sorsába.
Személyes sorsa 1955-ben drámai fordulatot
vesz. Tulajdonképpen ezt figyelhetjük meg a két
kötetet elválasztó határon. Hazájából elmegy a
szomszédos országba, édesanyja hazájába, amely
hez családi körülmények is fűzik. így érkezik
Bécsbe. Méghozzá belső tusák árán. Ennek a ben
ső drámának lejátszódása ismételten elénk tárul a
napló lapjain. És ennek végigkísérése az olvasó
központi, nagy élménye. Németh László történeti
drámáiban jelentkező feszültség tanúi lehetünk.
Most ennek szentelek több sort.
Szépfalusi István a menni vagy maradni kér
dése elé került. Maradni - az akkori magyar sors
vállalását hozza magával. Nem hiszem, hogy
Szépfalusi István akkor reménykedett volna politi

kai fordulatban Magyarországon. A világpolitikai
helyzet tartósan más irányt mutatott. (Az 56-os
magyar forradalom kiváltotta a világ csodálatát, de
azután minden, kissé változva ugyan, visszaállt az
előző állapotba.) Menni - az ismeretlen jövő elé
állította. Kiindulása előtt hat nappal ennek
tudatában írja naplójába: „... a holnap, a nagy
ismeretlen súlya szakad rám". Azokban a napok
ban járt nálam Kecskeméten. 1996. novemberében
írja nekem a köteten kívüli visszaemlékezésében:
„Indultam és te a visszatérés lehetőségére adtál
egyháztörténeti példát. Nem bíztattál, nem
marasztaltál, de úgy emlékszem: esélyt láttál az
egyház számára. Ez nekem egyszerre volt bíztatás
és tehertétel, amikor délelőtt megkaptam a határ
átlépési engedélyt". Még 1987. július 29-én kelt
levelében írja nekem: „Belényesi Gergely szavai,
tudod, végigkísértek eddig is utamon".
Az „egyháztörténeti példa", amelyet Szépfalusi
István volt kedves tanítványom elé tártam.
Belényesi Gergely, Kálvin magyar tanítványa,
akinek 16. századi megragadó történetét, részlete
sen megírja naplójában a kiindulása előtti napok
hoz kapcsolódva. „Belényesi Gergely külföldi ta
nulmányútja hosszú ideig minden zökkenő vagy
letérés nélkül haladt a kitűzött cél felé... Ta
nulmányútja - kevéssel a cél elérése előtt - mégis
hirtelen félbeszakadt. Az a levél törte ketté,
amelyet magyarországi hozzátartozóitól kapott.
Otthon halálveszedelemmel jár az evangélium hir
detése és barátai mégis hirdetik, háború, pestis,
éhínség közepette is az ezer csapás által sújtott
magyar népnek... (Váratlanul) elindul hazafelé...
Most már csakis ott akar szolgálni..., ahol sok az
Isten igéjére éhező, bünbocsánatra és vigasztalásra
szomjas lélek: a török hódoltság területén."
Ennek a történelmi levélnek olvasása „váltó
állítást jelentett" Szépfalusi István életében ahogyan írja 1955. október 13-i naplójában. A II.
kötet mottója, a Lelkésznevelő Intézet éléről poli
tikai okból való eltávolításomkor, 1953 májusában
az V. évesek búcsúestjén tartott igehirdetésein
alapigéje (a régebbi Károlyi-bibliánk ódon
szövege szerint): „Hit által engedelmeskedett Áb
rahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a
helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem
tudván, hová megy" (Zsid 11,8). Ábrahám a vak
ismeretlennek vágott neki...

Szépfalusi István a Magyarországról való elin
dulása előtti napon írja a naplóba: „Belényesi
Gergely sorai jutottak eszembe. De hiszen neki
feladatai voltak külföldön. Akkor talán nekem is
lesznek. A szükség idején ő kintről jött haza - a
nagy nyomorúságba, én bentről megyek 'haza'. Ez
a 'haza' számomra ma ismeretlen haza..."
Igaza lett. Erről szól a II. kötet, a napló az
1955-1956. évekről.
Most ugorjuk itt át az 1955. október 20-tól
1956. november 3-ig terjedő időszakot. Csak a
napló végéről, a magyar forradalom hősi 12 napjá
ról írt feljegyzésekről fogok beszámolni. Hagyom
az olvasóra a közbeeső 340 oldalt.
1956. október 23. „Bonn. Spalettás ablakok.
Beethoven szülőháza. A belvárosban a Német
Távirati Iroda legújabb hírei kifüggesztve. [...]
Kitört a forradalom Budapesten. Fegyveres össze
tűzések a Rádiónál, a pártházaknál és a sajtóköz
pontokban..."
Október 25. „Németújváron a járási tanács el
nökét keresem... Éppen indulóban volt a szent
gotthárdi határátkelőhöz. Bekéredzkedtem kocsijá
ba. A magyar határőrök kedvesen fogadtak." Ok
tóber 28. (vasárnap) Kukmér. (Itt teljesített segédlelkészi szolgálatot Szépfalusi Dél-Burgen
landban.) „Holnap a határon lehetek... csak máig
kaptam szolgálati szabadságot." Október 30. Bécs.
„Délután telefonhívás a segélyszolgálattól. Viszszaérkeztek a mieink Kismartonból, hoztak vörös
keresztes igazolványokat. Az enyémet holnap
megkapom. Reggel nyolckor indulunk Győrbe.
Útlevél kell." Október 31. Bécs. „Fél nyolcra a
Protestáns Segélyszolgálat irodájában voltam. A
két teherautót útrakész állapotban találtam. E l 
sőnek kaptam meg a vöröskeresztes karszalagot és
a tegnap Kismartonban kiállított igazolványt...
Túróczy megköszönte jövetelünket. Elmondja
még, hogy a napokban visszahívták püspöki szol
gálatba." 1956. november 2. Bécs, Sopron, Győr,
Budapest... „Már sötétben érkezem a Márvány u.

23-ba... Ordass püspök úr a vacsora végeztével
megkér, kísérjem el szokásos esti sétájára, közben
beszélgethetünk... Aztán, számomra hirtelen for
dulattal, azt kérdezte: - Visszajössz-e Magyar
országra: - Püspök úr, ez nem rajtam múlik, ha
nem egyházamon, válaszoltam. Megköszönte,
hogy így gondolkodom, de láthatóan nem elégí
tette ki válaszom." November 3. Budapest, Győr,
Kelénpatak, Bécs... „Telefonon jött az értesítés,
hogy Budapest körül az oroszok bezárták a gyű
rűt... az azonnali indulást tartottuk a legbölcsebb
cselekedetnek. Hátha mégsem zár teljesen a gyű
rű... Nagycenkig nyugodtan hajthattunk. Itt orosz
páncélos állta utunkat. (Mogorva orosz alezredes
megkérdezte, mi a szándékunk az elkövetkező na
pokban.) - ...gyógyszereket és élelmiszert viszünk
hétfőn Budapestre. - Nem kell a rakodással úgy
sietniük... Elköszöntem tőle. Egyszerre világossá
vált előttem, ő tud valamit. Esetleg mindent."
A naplóíró fáradtan érkezett haza Bécsbe.
Édesanyja kérdésére azt válaszolta, hogy holnap
majd minden elmond. Ez a mondat már éjféltáj
ban, november 4-én hangzott el „A holnap" szá
mára új és végleges munkahelyet hozott. A bécsi
püspöki hivataltól levelet kapott: „Segédlelkész
Úr! Azonnali hatállyal megbízzuk az osztrák szö
vetségi kormány létesítette menekülttáborokban
élő magyar híveink lelkigondozásával."
Ez a „holnap" az egész jövőt jelentette Szépfa
lusi Istvánnak. A menekültek lelkigondozása után
az ausztriai protestáns magyarság lelkipásztori
szolgálatát, majd a magyarországi és a hazánk kö
rüli magyar kisebbségekben az írók támogatását, a
határon túli magyarság erősítését.
A menni vagy maradni kérdésére az egykori
döntés később, lám, Isten nyilvánvaló akaratának
bizonyult.
Veöreös Imre

A Watergate - ahogyan még senki sem látta
Charles W. Colson: Újonnan születtem. Magyar
Börtön társaság Alapítvány kiadása. 1993.
A mai pangó, álproblémákkal teli, a médiák által
felhabosított irodalom unalmát az olyan mű képes
eloszlatni, melyben hiteles személyek valós
problémákat feszegetnek. Ilyen jellegű önéletrajzi
írás a fenti könyv. Címe és alcíme fedi a témát. A

történetben egyidejűleg zajlik a szerző lelki,
szellemi forradalma, Krisztusban való újjászüle
tése és politikai botrányban való meghurcoltatása.
Ch. W. Colson kiváló szellemi képességek,
rendkívüli akaraterő és jó politikai érzék bir
tokában fiatalsága óta sikerrel tört előre a politikai
élet legmagasabb csúcsai felé. Becsvágya valódi

idealizmussal, hazaszeretettel párosult. Tettvágya
kielégült Nixon elnök mellett, akinek nagystílű
politikai
elképzeléseiben
szívvel,
lélekkel
osztozott. Az „amerikai zászló felemelése", egy
házi iskolák támogatása, a hidegháború helyett
nyitás a Szovjetunió, Kína felé stb. - csupa olyan
szent célnak tűnt, melyek megvalósításáért az el
nök jobb kezeként minden ellenállást fölmorzsolt.
Akadály pedig bőven volt. Jelentős erőt képviselt
az a hatalmi csoport, amely keményen ellenezte
Nixon politikáját. Az 1968-72-ig tartó ciklus a
támadások pergőtüzében telt el. Egy kommunista
kémgyűrű tagja, D. E. megszerezte a legbizalma
sabb iratokat, azokat kiszivárogtatta, erősen ve
szélyeztetve a zseniális külügyminiszter, Kissinger
békeoffenzíváját.
Szabályos aknamunka folyt a kormányzat
ellen. D. E. nyílt kihívására következett a brutális
válasz, nem sokkal a választások előtt. A Nixon
csoport ifjú fanatikusai saját felelősségükre
betörtek a Demokrata Párt Watergate néven ismert
irodaépületébe s ott lehallgatókat szereltek fel. Ez
volt a szikra, mely közel két éven át lassan
sisteregve föllobbantotta a botrányt. Közben az új
választásokra beért az elnök vetése.
Sikerei jutalmául újraválasztották. Colson
azonban, miután megcsömörlött a politikától,
visszatért ügyvédi hivatásához. A kétes értékű po
litikai céloknál maradandóbb értékre lelt. Krisztus
követésében találta meg élete további célját. A
Hegyi beszéd, az abszolút erkölcs fényében meg
tagadta előbbi önigazoló politikus erkölcsét, a „cél
szentesíti az eszközt" alkalmazó mentalitást. A
bíróság előtt bűnösnek vallotta magát az egyetlen
vádpontban: D. E.-re nézve ártalmas információt
terjesztett a sajtóban. E beismerő vallomás alapján

ítélték 1-3 évig terjedő börtönbüntetésre. (D. E.-t
felmentették.)
Colsont a hite megmentette az elkeseredéstől.
Egyre inkább bizonyossá vált abban, hogy Krisz
tus börtönmisszióra hívta el. Bajtársias egyszerű
séggel szenvedte el sorstársaival együtt a börtön
élet minden borzalmát: a svábbogártól, patkánytól
bűzlő, közös hálóterem megpróbáltatását. Szomo
rúan látta a lelkek leépülését, a személyiség lassú
pusztulását. Hamarosan imaközösséget szervezett
néhány hívő rab közreműködésével. Bibliát olvas
tak és rendszeresen imádkoztak mindenkiért, főleg
a betegekért, lelki sérültekért. A meghallgatott,
teljesített imák futótűzként terjedtek szét. Az
eldurvult, cinikus lelkek csodálkoztak, a dep
ressziósok fólvillanyozódtak. Egyre többen hall
gatták szomjazva a Szabadítóról szóló örömhírt.
A rabtársaknak nyújtott testvéri szolgálat is
megerősítette bizonyságtételének hitelét. Kiderült
ugyanis, hogy számos fogoly felületes, igaztalan
ítélet alapján került börtönbe. Ezeknek, mint ügy
véd, hathatós segítséget nyújtott. Az elviselhe
tetlen börtönlégkör lassan javulni kezdett. A dur
vaság, az agresszív rosszindulat szellemét fölvál
totta a bajtársiasság, jóindulat légköre. Mikor
Colson elnöki amnesztiával szabadult, megszer
vezte a rab evangélizátorok országos hálózatát.
Kéthetes rendkívüli szabadságot eszközölt ki azon
rabok számára, akiket a missziói bizottság kivá
lasztott, hogy tanfolyamon kiképzést nyerjenek
társaik szolgálatára. Azóta egyre több rab élete
javult attól, hogy életébe befogadta Jézust, mint
Barátot, Testvért, Megváltót.
Fasang Éva

Tőkei Ferenc: Spira doktor hitehagyása
Szigeti győzedelem, Sajtó alá rendezte és a beve
zető tanulmányt írta: Tőkei Ferenc, Budapest,
Eötvös József Kiadó, 1996. 63 l.
Mindig öröm, ha egyház- és irodalomtörténetünk
egy rég elfeledett alakjának a munkássága eleve
nedik meg és jut el a mai olvasóhoz. A Luther-év
tiszteletére, az Eötvös Klasszikusok 9. köteteként
jelentek meg a 16. századi protestáns prédikátor,
Tőke Ferenc históriás énekei. Tőkei Ferenc
bevezető tanulmányában bemutatja a szerző élet
rajzát, részletesen elemzi a verseket és a szakiro
dalmukat. Mi irányította a sinológusként és
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filozófusként közismert tudós figyelmét a régi ma
gyar irodalom felé? Tőke Ferenc költészetének
újrafelfedezésén kívül személyes, családi okok is
vezették Tőkei Ferenc kutatásait. Tanulmányának
záró mondataiban így ír erről: a 16. századi pré
dikátor, Tőke Ferenc „fennmaradt müvei és a csa
ládunk eredetének kutatása közben nyert informá
ciók együttesen számomra éppen elegendők ahhoz,
hogy ezt a végre föllelt s vállalt hitét erősen
megtartó régi magyar prédikátort és költőt távoli
ősömnek tekintsem, vagy inkább mondjuk így,
ősömnek fogadjam." Hiszen az Alsólindván mű-

ködő 16. századi énekszerző, Tőke Ferenc talán
kapcsolatba hozható a szintén Zala megyéből (és
Vas megyéből) származó Tőke-család tagjaival.
Ki volt ez a 16. századi énekszerző prédikátor?
Alsólindván,
Bánffy
István zalai birtokán
protestáns lelkész az 1550-es években. Tőkei Fe
renc meggyőzően vázolja fel azt a protestáns kört,
amellyel Tőke Ferenc kapcsolatban állhatott: az
énekét kiadó evangélikus superintendens Bor
nemisza Péter, a széphistória-író Istvánfí Pál , a
históriásének-író irodalmi előd, Tinódi Sebestyén.
Tőke Ferenc fennmaradt versein keresztül hű képet
kaphatunk arról, hogy mi foglalkoztatta a magyar
protestáns lelkészt a reformáció századában. 1553ban írta első tudósító históriás énekét. Az
egyháztörténeti tárgyú vers a korabeli köz
véleményt erősen érdeklő esetet ír le: Francesco
Spira olasz jogtudós történetét, aki 1542 körül lett
protestáns, majd Velencében rekatolizált, nyilvá
nosan megtagadva hitét. Isten megbüntette hiteha
gyásáért. Hosszú betegség kínozta, majd 1549-ben
Padovában hitehagyása miatt érzett kétségbeesés
től hajtva öngyilkos lett. Sok embert érdekelt Spira
sorsa, látogatói közül ismert a Padovában 154649-ben járó magyar Gyulai Torda Zsigmond is.
.Már 1550-ben kiadtak egy latin nyelvű művet,
amelyben a Spirát meglátogatók elmondják a lá
tottakat. Tőke Ferenc az est megéneklésével taní
tani akart és protestáns hitükben megerősíteni
híveit: „ím lássad az Isten mint int nagy sok mó
don, / Prédikációval, mind hegedő szóval, / És az
énekléssel, Isten mondásával, / Csodával, harag
gal, jó tanáccsal." (449-452. sor) Az ének nép
szerűségét jelzi, hogy nemcsak a Bornemisza
énekeskönyvben és a Lugossy-kódexben maradt
fenn (ezeket említi is a tanulmány), hanem az
1697-es Mihály deák-kódexben és kéziratos be
jegyzésként a debreceni református nagykönyvtár
H 820-as jelzetű nyomtatványában is.
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Műfaját tekintve nemcsak egyháztörténeti tár
gyú tudósító ének, hanem úgynevezett prédikációs
ének is. Bornemisza Péter énekeskönyvének elő
szava szerint ezekkel az énekekkel „házunknál és
házon kívül, mennyegzőben és mértékletes, nem
zabáló lakodalomban és minden helyeken ha
élünk, szabadon, prédikáció gyanánt lehetnek."
Mint a tanulmány is említi, Bornemisza a foliopostillájában Tőke énekét „délesti mulatság" gya
nánt ajánlja. Az Isten tiszteletére rendelt vasár
napokon délután családjuk körében ezeket a pré
dikációs énekeket énekelték a protestánsok, példát,
tanulságot merítve belőlük. Az evangélikus
postilla-író Kulcsár György lelkészként valószí

nűleg nem sokkal Tőke Ferenc után került Alsólindvára. Szellemi hatás is kimutatható kettejük
között. Kulcsár a halálról szóló elmélkedéséhez
felhasználta a Spira-históriát.
Tőke másik tudósító históriája az 1556-os szi
getvári győzelmet énekli meg. Az Ali Khadim bu
dai pasa vezette ostromot a magyar védők Horváth
Márk kapitány vezetésével hősiesen visszaverték.
Tőke Ferenc joggal állapítja meg, hogy Zrínyi
Miklós 1566-os hősies szigetvári csatavesztése
mellett méltánytalanul kis hangsúlyt kapott a tíz
évvel korábbi hősies győzelem. Megemlítjük, hogy
Klaniczay Tibor a költő Zrínyi Miklósról szóló
monográfiájában kimutatta Tőke históriájában a
protestáns történelemszemlélet egyik lényeges
elemét.
Bűneiért büntette
Isten
a török
megszállással a magyar népet: „Mert nem hiszszük, hogy az Isten hatalmas, / és hogy az ő híve
ihez irgalmas." (535-536. sor) Tőke Ferenc példá
ul állítja a magyarok elé a szigetvári győzelmet.
Horváth Márk vezetésével, a Krisztusba vetett igaz
hittel, a széthúzás nélküli összetartással győzhettek
a magyarok az ellenség felett: „Mind parasztok
nemesek szolgálának,... / Országokért, magokért
fáradának."
(390-392.
sor)
Tőkei
Ferenc
részletesen foglalkozik a szigetvári história
hatásával. Megállapítja, hogy Zsámboki János fel
használta az 1598-ban kiadott latin nyelvű Obsidio
Zigethiensis című műve megírásához, továbbá,
hogy Forgách Ferenc emlékiratának (1572-1576)
is ez volt egyik forrása. A sort kiegészíthetnénk
még Istvánfí Pál fiának Istvánffy Miklósnak a
történeti művével (1598-1614), aki Bartoniek
Emma szerint szintén felhasználta a szigetvári
sikeres várvédelem leírásánál Tőke Históriáját.
Tőke Ferenc históriás énekei nemcsak a kora
beli hallgatók és olvasók számára jelentettek
újságot, Tőkei Ferenc kiadása nyomán a mai olva
sóhoz is közel kerülhet a protestáns hitet védő, azt
verseivel is szolgáló Tőke Ferenc alakja és mun
kássága. Históriáinak drámai részletei (a test és
lélek párbeszéde, a hősies harca, a győzelem feletti
öröm leírása) minden irodalmat szerető olvasó
érdeklődésére bízvást számot tarthat.
H. Hubert

Gabriella

Jegyzet
1. A két históriás ének szövege a Szilády Áron
féle Régi Magyar Költők Tára 6. kötetének ki
adásán (Bp., 1896) és a Varjas Béla-féle javí
tásokon alapul (Balassi Bálint és a 16. század

2.

költői, Bp., 1979). A szövegek jegyzetei a
Szilády-féle kiadásban utolérhetőek, de talán
szerencsés lett volna a jelen kiadáshoz is né
hány magyarázatot mellékelni.
A tanulmány egy változata megjelent a Magyar
Irodalomismeret című folyóirat 1996. évi
szeptemberi számában.

3. A tanulmány-szerző Tőkei családneve elírás
ból származik, eredetileg Tőke volt.
4. Tőke Ferenc három latin nyelvű verse is ol
vasható a kötetben Szepes Erika fordításában.
Egy közülük Istvánfí Pál halálára készült epitaphium, kettő pedig Istvánfí leányának, Er
zsébetnek korai halálára készült sírfelirat, il
letve halotti vers.

„El ne feledd az ősöket"
Kötcse monográfiája, szerkesztette: Stirling
(Kötcse, 1996)8701.

János

„El ne feledd az ősöket, kik erdők, mocsarak he
lyén mezőket, utat, szőlőket neveltek s falvakat."
Ezzel a Keresztury Dezsőtől vett idézettel kezdő
dik ez a 870 oldalas monográfia, mely 1996
augusztusában jelent meg Kötcse Község Önkor
mányzatának kiadásában. A könyv nem csak a ter
jedelmében, de minőségében is jelzi: a kötcseiek
és a községhez közel állók komolyan vették a köl
tő intését, és az utókor számára is maradandóvá,
mindig hozzáférhetővé szerették volna tenni a
múltat, az ősök életét ebben a Balatonszárszótól 8
km-re délre fekvő ősi településen. A könyv meg
jelenésének időzítése mutatja, hogy Kötcse törté
nete is szerves része a magyarság 1100 éves tör
ténelmének, sőt megtudhatjuk azt is, hogy már a
római koriban is éltek ezen a helyen emberek.
Kötcse helyén egy jelentős római település állt
egykor. Több régebbi helyi gyűjtés felhasználásá
val, a könyv 28 szerzőjének komoly és precíz
kutatómunkájának gyümölcseként született meg
Kötcse helytörténetének az az igazán széleskörű
feldolgozása. A könyvben teljes történelmi átte
kintést kaphatunk a település múltjáról, egészen
napjainkig. Külön részekben tájékozódhatunk a
község gazdaságtörténetéről, a mezőgazdaság ala
kulásáról. Az egyháztörténeti részben mindhárom
történelmi felekezet történetéhez kaphatunk hasz
nos információkat. A legbővebben persze az
evangélikusság története került feldolgozásra
(Fabiny Tamás, a gyülekezet egykori segédlel
késze által), hiszen az 1700-as években betelepített

németek mind evangélikusok voltak, így a te
lepülés lakói sokáig őrizték meg vallásukat egye
dül evangélikusokként az egész környéken. (A
község címerébe is bekerült a Luther-rózsa, mely
jelzi az evangélikusság máig is meghatározó,
irányító szerepét Kötcse történetében.) A művelő
déstörténeti adalékok nagyon jó kiegészítésül
szolgálnak az általános történelmi adatokhoz. Kü
lön foglalkozik a könyv a kötcsei nemesi családok
történetével és a nemesi kúriák építészetével. Egy
helytörténeti monográfiából természetesen nem
maradhat ki a néprajzi megközelítés sem. A köt
csei népszokások bemutatásából megtudhatjuk,
hogy hogyan ünnepel(t) a kötcsei ember. Külön
fejezet szól a talán legnagyobb kötcsei ünnepről, a
„kerbajt"-ról (Kirchweith), vagyis a templom
szentelési emlékünnepről. A kötet különböző
visszaemlékezésekkel, vallomásokkal, valamint a
község „nagyjainak" arcképvázlatával zárul.
Hadd idézzek végül a kötcsei Antali-család az
olvasó számára legismertebb sarjának Antall
Józsefnek leveléből, melyet egy, a községben tett
látogatása után írt Trimmel Henriknek, az evangé
likus gyülekezet felügyelőjéhez: „Hiányoznak bi
zony a szolgálatot vállalók, a hivatásért élők, a
községben, népben, nemzetben gondolkodó em
berfők az újabb nemzedékben, megtört a folyto
nosság, hát ne hagyjuk, amennyire lehet, mert múlt
nélkül nincs jövő." Erre a múltra kívánja felhívni a
figyelmet ez a könyv úgy, hogy közben bízik a
jövőben. Példaértékű lehet ez a mű, amely ennek a
kicsiny, de nagy múltú somogyi községnek a
helytörténetével ismerteti meg az olvasót.
Baranyay Csaba
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Summary

Philip Melanchthon, the humanist Re
former was born 500 years ago. In this present issue we commemorate him with two
studies. András Reuss refreshes and modifies
the traditional picture of Melanchthon. After
a biographical introduction he deals with
Melanchthon the Reformer, the humanist and
university lecturer, and, in the end, the
theological mediator.
From among the four Melanchthon manuscripts of the Lutheran National Archives
his letter written to Tamás Nádasdy in 1537 is
introduced by Miklós Czenthe. In this precious document of the early stage of the Hun
gárián Reformation Melanchthon asks for the
protection of the Renaissance aristocrat for
his Hungárián followers: Mátyás Dévai Bíró
and János Sylvester. Photos of the autograph
letter from 1555 found at the same place
illustrate the article.
Further studies deal with different próblems or introduce interesting personalities
from the fields of theology, sociology, literature, history or ethnography. In his study
about the practical theology of death János
Ribár focuses on three essential questions: the
pastoral care of the patient considered
incurable; of the dying person; of the
mourner.
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Károly Hafenscher writes about Béla
Hamvas and István Jánosy, a poet, shows the
spiritual relationship between Tolstoi and
Gandhi.
On the death anniversary of Dezső
Kosztolányi Nóra Ittzés remembers the poet
by analysing one of his late poems.
Based on a historical retrospective and
present Hungárián investigations Rudolf
Andorka wishes to show the two alternatives
of sociology: a scientific objectiveness or a
deterrnined commitment to the repressed.
Two authors deal with the ethnographic
aspects of church festivals. Zsuzsanna Tátrai
deals with the Christmas, Easter and Pentecost traditions and Emese Gyöngyvér Veress
introduces several spring festive traditions
among the Hungárián National minority, the
Changos in B arcaság, Roumania.
Pál Szontagh writes about a less known
part of the Hungárián history, the Protestant
Patent movement of 1859, which was the first
overt action against the Bach-régime.
Besides the cultural section, which, as
usual, calls attention to current publications
and exhibitions, there is a study by Imre
Veöreös of Zoltán Dóka's book on the
Gospel of Mark.
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Zeitschrift der Evangelischen Kirche
Vor 500 Jahren wurde Philipp Melanch
thon geboren, der humanistische Reformator.
Seiner gedenken in der vorliegenden Nummer
zwei Studien. András Reuss gibt dem
traditionellen Melanchthon-Bild neue Farben
und modifiziert es. Nach einer biographischen
Einleitung untersucht er sein reformatorisches
Werk und sein universitär-humanistisches
Wirken, um dann mit der Besprechung seiner
theologischen
Vermittlungstätigkeit
zu
schließen.
Von den vier Melanchthon-Handschriften
im Evangelischen Landesarchiv stellt Miklós
Czenthe einen an Tamás Nádasdy adressier
ten Brief von 1537 vor. In diesem inte
ressanten Dokument aus der Frühzeit der
Reformation empfiehlt er seine ungarischen
Anhänger Mátyás Dévai Bíró und János
Sylvester dem Patronat des RenaissanceAristokraten. Fotos eines gleichfalls dort vor
handenen autographischen Briefes von 1555
illustrieren die Studie.
Die Verfasser der weiteren Studien be
leuchten je ein Problem aus dem Kreis der
Theologie, Soziologie, Literatur- und Ge
schichtswissenschaft bzw. Volkskunde oder
stellen eine interessante Persönlichkeit vor.
János Ribár Beschäftigt sich mit drei we
sentlichen Bereichen der Frage des Todes in
der Praktischen Theologie: mit der Seelsorge
an für unheilbar gehaltenen Kranken, an
Sterbenden und an den Trauernden.

Károly Hafenscher schreibt über Béla
Hamvas, der Dichter István Jánosy über die
geistige Verwandtschaft Tolstois und Gan
dhis, und Nóra Ittzés gedenkt Dezső Kosztolányis anläßlich seines Todestages mit der
Analyse eines seiner späten Gedichte.
Mit seinem historischen Rückblick und
der Darstellung der gegenwärtigen Forschun
gen in Ungarn versucht Rudolf Andorka, die
beiden Alternativen der Soziologie deutlich
zu machen: wissenschaftliche Objektivität
oder Parteinahme für die armen Schichten der
Gesellschaft.
Volkskundliche Bezüge der kirchliche
Feste untersuchen zwei Abhandlungen. Die
Volkskundeforscherin Zsuzsanna Tátrai be
handelt die evangelischen Traditionen des
Weihnachts-, Oster- und Pfingstfestes, wäh
rend Gyöngyvér Emese Veress einige
Tschango-Volksbräuche des Burzenlandes
aus dem Frühlingsfestkreis vorstellt.
Pál Szontagh beschäftigt sich mit einem
weniger bekannten Kapitel der ungarischen
Historiographie, mit der protestantischen
Patent-Bewegung, dem ersten offenen Auf
treten gegen das Bach-Regiem.
Neben der Kulturellen Rundschau - in
dem der der Leser wie üblich auf aktuelle
Ausgaben und Ausstellungen aufmerksam ge
macht wird - bespricht Imre Veöreös einer
bewertenden Studie den Band von Zoltán
Dóka über des Markusevangelium.
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Eine Ausstellung

„ A z ú j a b b k u t a t á s a r r a k é s z t e t , hogy felfrissítsük a h a g y o m á n y o s M e l a n c h t h o n - k é p e t .
A megszokott á b r á z o l á s csak L u t h e r b a r á t j á n a k , b é k é s t e r m é s z e t e miatt e n g e d é k e n y s é g r e ,
kompromisszumokra hajló á r n y é k á n a k , a r e f o r m á c i ó nem elég k ö v e t k e z e t e s h a r c o s á n a k
t ü n t e t i fel Melanchthont, s fiiként, nem látja egyszerre ugyanabban az egy s z e m é l y b e n
a r e f o r m á t o r t és a h u m a n i s t á t . " . . .
„ S c h e i b l e m e g á l l a p í t j a , hogy Melanchthon az egyik legintelligensebb ember, a k i t valaha
is i s m e r t ü n k . K o r a t u d á s á n a k b i r t o k á b a n volt, hallatlanul gyorsan és sokat dolgozott.
Ismerte az indulatokat, é r z é s e k e t és szenvedélyeket is."
Reuss A n d r á s
„ H a m v a s B é l á t a k r i z e o l ó g i á b a n felejthetetlen Mesternek t a r t o m , és feledni nem t u d o m
m é g most sem, a m i k o r m á r szabad beszélni a krízisről is, A m e r i k á r ó l is - s t a l á n t ú l s á g o 
san is sok szó esik m i n d k e t t ő r ő l , sok-sok felületes s z ó . . . nem H a m v a s - s z e r ű . "
Hafenscher K á r o l y
„ H a egyetlen szóval a k a r n á m jellemezni k o r u n k a t , azt m o n d a n á m , hogy félelem.
M a n a p s á g m á r m i n d e n k i fél, m e r t nincs b i z t o n s á g b a n senki. B á r m i k o r a fejére omolhat
az egész civilizált v i l á g . "
Jánosy István
„ S ú l y o s betegeket, h a l d o k l ó k a t nihil-re ásító l é t ü n k tételével nem lehet vigasztalni,
az pedig, hogy e g y ü t t é r z ő szeretettel b é n á n , de m i m é g egészségesen ü l ü n k m e l l e t t ü k ,
i n k á b b b á n t ó és m e g a l á z ó , semmint felemelő... Csak a r e m é n y t lehet megosztani, a re
m é n y t e l e n s é g oszthatatlan, de fertőző, s m i n t minden betegség személyiséget g y e n g í t ő . "
Ribár János
„ A tavasz j e l k é p é t a zöld ágat p ü n k ö s d h a j n a l á n a l a k ó é p ü l e t e k r e ,
i s t á l l ó k r a is k i t ű z t é k . Volt ahol ezzel a gonosz, á r t ó hatalmakat vélték e l h á r í t a n i ,
de szerte E u r ó p á b a n a p ü n k ö s d s z i m b ó l u m a k é n t azzal a m a g y a r á z a t t a l d í s z í t e n e k zöld
á g a k k a l , hogy erre száll m a j d p ü n k ö s d k o r a S z e n t l é l e k . "
T á t r a i Zsuzsanna

