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Nemzeti ügy
Gondolatok az MSZMP XII. kongresszusának irányelveiről

Mire ez az írás m egjelenik, végetér a M agyar Szocialista M unkáspárt XII.
kongresszusa, és e m iatt az alábbiakat m ár nem lehet javaslatoknak tekin
teni. Mégis közreadjuk sorainkat, annál is inkább, m ert a Központi Bizott
ság irányelveinek gyakorlatba való átültetése éppen a kongresszus után
kezdődik, illetve folytatódik.
Az MSZMP Központi Bizottságának irányelvei rendkívül sok és gazdag
gondolatot ölelnek m agukba. Nem is tudunk valam ennyihez hozzászólni
helyszűke m iatt. De visszhangot szeretnénk adni több olyan irányelvre,
amelyek különösen is érdekelnek bennünket és am elyeknek m egvalósításá
ban m int az egyháznak tagjai is segítséget szeretnénk nyújtani.

Megkérdezettek vagyunk
Nem titkoljuk, jól esik, hogy a kongresszusi irányelvek bevezetőjében talál
tunk egy olyan m ondatot, amely visszhangot keltett bennünk. Ez a m ondat
így hangzik: „Az irányelveket a kom m unisták vitassák m eg; kérjék ki a pártonkívüliek, a szövetségesek vélem ényét is.” Jó tudni, hogy a párt a XII. kong
resszus irányelveivel kapcsolatban, igényt ta rt nem csak a párttagok,
hanem a pártonkívüliek, a szövetségesek vélem ényére is. Széles körben vi
ta tja meg az irányelveket azzal a készséggel, hogy azokat kiegészíti, vagy
korrigálja. Az egyház tag jai is m egkérdezettek lettek. A legkülönbözőbb
fórumokon elm ondhatják vélem ényüket, javaslatokat tehetnek, vagy éppen
kiigazítást kérhetnek. Ez nevelheti az egyház tagjainak közéletiségét, azt,
hogy aktívan vegyenek részt a közéletben.

A párt szolgál
Felfigyeltünk az irányelvek VI. fejezetére, melyben a p á rt és a tömegszerve
zetek feladatairól van szó. Nagyon jelentősnek találju k ezt a m ondatot:
„A párt egységének, politikai tevékenységének legfőbb tartalm a és célja a
szocializmus, a nép ügyének szolgálata.” Olvasás közben m egálltunk egy
pillanatra ennél a szónál: „szolgálat”. Tudjuk, hogy a pártnak hatalm a van.
Ezt a h atalm at nem önm agáért kívánja gyakorolni, hanem „a nép ügyének
szolgálatára” kívánja felhasználni. Ez nem csak m egnyugtató, hanem bizal
m at keltő is. A mi m agyarországi evangélikus egyházunk a diakóniai teoló
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giát vallja m agáénak, teh át a szolgálat teológiáját. Ezért kelt pozitív vissz
hangot bennünk, ha a p á rt is — ugyan más alapokból kiindulva —, mégis
ugyanazzal a szóval jelöli meg m unkájának tarta lm át és stílusát, m int az
egyház. A szolgálat segítést, az em berek mellé való odaállást, a problém ák
megoldására való készséget, áldozatvállalást jelent.

A fő irány nem változik
„A K özponti Bizottság javasolja, hogy a X II. kongresszus hagyja jóvá az
elvégzett m unkát, erősítse meg a párt eddigi fő politikai irányvonalát.” Az az
irányvonal, am elyet a p á rt több m int k ét évtizede követ, népünk tetszésével
találkozik. Az egyház tagjai is megelégedéssel fogadják azt. Nemcsak a párt
tagok, hanem a pártonkívüliek — köztük az egyház tagjai is — azt látják,
hogy a p á rt törekszik az emberek, a széles néptöm egek életkörülm ényeinek
emelésére, anyagi és szellemi gazdagítására, széppé tételére. Ügy látjuk, hogy
mély hum anizm us hatja át az intézkedéseket. B ár az egyház hum anizm usa
megint csak más bázison nyugszik m int a párté, mégis csak örülni tudunk
az em ber boldogságát és kiteljesedését szolgáló hum anizm us láttán. Nem ta r
tozik rán k a p árt belső dem okráciájának megítélése, mégis nem közömbös
számunkra, hogy a p á rt „következetesen védelm ezi a forradalm i eszm ék tisz
taságát m indenféle torzítással szemben. (Dogmatizmus, revizionizmus)” Azt
is jó tudnunk, hogy a p á rt a pártdem okrácia jegyében gyakorolja a „bírálatot
és önbírálatot, m ely óvja, védi a pártot az önelégültségtől, a hibáktól.” Mindez
növeli a p á rt m egbecsülését a pártonkívüliek, az egyháztagok részéről is.

Nemzeti ügy
Azt lehetne gondolni, hogy a párt XII. kongresszusának irányelvei a pártra
tartoznak. Ez azonban nem így van. A p árt program ja végeredm ényben a
szocializmus építésének program ja. A szocializmus építése pedig hazánkban
nemzeti üggyé vált. E m iatt a kongresszusi irányelvek nemzeti program ot
tartalm aznak. Azért is nem zeti program nak kell tekintenünk a kongresszusi
irányelveket, m ert azok végrehajtása az egész nem zetet m unkára szólítja.
Ezt a program ot nem tu d ja 800 ezer párttag végrehajtani. Szükség van min
den szellemi és fizikai erőre. A XII. kongresszus irányelvei között vannak
term észetesen ideológiai jellegű célkitűzések is. Az egyház tagjainak magá
tól értetődően nem lehet feladata az ideológiának terjesztése — elsősorban
annak ateista aspektusa m iatt —, de jó lelkiism erettel vállalkozhatnak azok
nak a gazdasági, kulturális célkitűzéseknek a segítésére, am elyeket az irány
elvek m egjelölnek és segíthetik a m aguk m unkájával az életszínvonal emelé
sét, az életkörülm ények javítását, a szociálpolitikai tervek valóra váltását,
az életmód m agasabb szintre emelését.

A sorsdöntő kérdés
„Korunkban az emberiség sorsdöntő kérdése a béke megőrzése, egy újabb
világháború elkerülése.” A párt világunk leglényegesebb kérdésére m utat
rá ebben a m ondatban. Béke nélkül hiába tervezünk, hiába vannak irány
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elvek és h iába építünk. M inden tönkre m ehet, sem m ivé válhat egy újabb
világégés következtében. A „világégés” szót most szó szerint kell érteni. Egy
esetleges atom háború a világnak nemcsak egyik-m ásik kontinensét égetné ki,
hanem világunkat. Ezért meggyőződésünk szerint m inden jóakaratú em ber
nek m inden erejét korlátlanul bele kell adnia egy újabb világháború meg
akadályozásába. Helyes, hogy az irányelvek sürgetik a fegyverkezési hajsza
m egállítását, a leszerelést, az egyenlő biztonság szem előtt tartásával. Sok tá r
gyalás és határozat ellenére a fegyverkezési spirál szédítő gyorsasággal emel
kedik. É vente 450 milliárd dollárt költ az em beriség fegyverkezésre, am i azt
jelenti, hogy percenként több m int 1 millió dollárt dob ki erre a célra. Mi
közben száz milliók éheznek, rossz egészségi körülm ények között élnek, ott
hontalanok. Helyeseljük, hogy a párt irányelvei hangsúlyozzák a helsinki
záróokm ány elveinek a gyakorlatba való átültetését. Ügy látjuk, hogy az
egyházaknak szerte a világon jobban össze kellene fogniuk a szekuláris békeerőkkel a béke megőrzése, a népek békés egymás m ellett élésének építése,
a leszerelés gyakorlati m egvalósítása érdekében. Hazai vonatkozásban egy
házunk szívesen és aktívan tám ogatja korm ányunk békepolitikáját.

Megőrzés és megszilárdítás
M ielőtt az irányelvek a jövőre vonatkozó tervekről szólnának, hangsúlyoz
zák, hogy „meg kell szilárdítani a termelés, az életszínvonal és az életkörül
m én yek területén elért eredm ényeinket”, m ert így tu d ju k biztosítani népgaz
daságunk fejlődését, szocialista építő m unkánk folytatását. Nagyon fontos
kérdésről esik itt szó. Felszabadulásunk óta népünk hatalm as eredm ényeket
ért el: felszám oltuk a kapitalizm ust, a félfeudális m aradványokat. M egszűnt
a kizsákm ányolás. A mezőgazdaság szocialista átszervezésével jellemzővé vál
ta k a szocialista term elési viszonyok. Igen nagy eredm ények születtek a
gazdasági és kulturális építőm unkában. Jelentősen em elkedett az életszín
vonal. Üj otthonok százezrei, bölcsődék, óvódák, iskolák, kórházak, kutatóintézetek épültek. Ezeknek megőrzése kötelességünk. Nem tudunk egyetérte
ni azokkal, akik — és ezek egyre kevesebben vannak — ezeket az eredm é
nyeket cinikusan kisebbítik. E tekintetben azonban van m ég tennivaló ifjúsá
gunk bizonyos köreiben, akik hajlam osak arra, hogy a tőkés országok ered
m ényeinek bűvöletében éljenek és hazai eredm ényeinket lekicsinyeljék.

Hatékonyság és minőség
Ism ert, hogy gazdasági problém áink vannak. Az V. ötéves terv — am elyet
pedig egyszer m ár m ódosítottunk — előirányzatai nem a tervezett m értékben
teljesülnek. Ennek oka elsősorban külső gazdasági feltételekben van. A nem 
zetközi ár- és értékesítési viszonyok az utóbbi években kedvezőtlenül alakul
tak. T ekintettel arra, hogy M agyarország exportigényes ország, ez a kedve
zőtlen külső gazdasági helyzet nagym értékben nehezíti gazdasági életünket.
Viszont saját m agunk is okai vagyunk gazdasági nehézségeinknek. Nagyon
lassan korszerűsödik idehaza a term elési és term ékszerkezet. Nagyon las
san javul a hatékonyság és a minőség. E nélkül pedig nem tudjuk a külső
piaci igényeket megfelelően kielégíteni. Égetően szükség van, hogy javuljon
a hatékonyság és a minőség. Gyorsítani kell ehhez a m űszaki és tudom ányos
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eredm ények hasznosítását, korszerű technológiák bevezetését. Nagyon fon
tos, hogy országunk adottságaiból induljunk ki és a változó feltételekhez iga
zodjunk. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy m indehhez nem elegen
dő a korszerű technológia és nem elegendő a term elési és a term ékszerkezet
korszerűsítése. Ez em ber kérdés is. Ez azt jelenti, hogy a term eléshez olyan
em berre van szükség, aki nem csak nagy technológiai és m űszaki tudással
rendelkezik, hanem, aki szereti a m unkát, kihasználja a m unkaidőt, becsü
letesen és áldozatosan végzi el a m unkát. Lelkiismereti kérdés számára, hogy
minőségi m unkát végezzen és jó minőségű term éket állítson elő. Azt gondol
juk, hogy éppen ezen a területen az egyház jelentős szolgálatot végezhet az
etikai kategóriák érvényesítésének hangsúlyozásával.

Hazafiság
Az irányelvek szólnak a szocialista hazafiságról is, éspedig így: „Egész nevelő
m u n ká n kka l m élyítsük el a szocialista hazafiságot.” Nem vitás, hogy az iga
zi hazafiság olyan hajtóerő, am ely segíti a kulturális és gazdasági építőm un
kát. Valamiféle nemzeti közömbösséggel, gyüm ölcstelen kozmopolitizmussal
nem lehet országot építeni. A szocialista hazafisághoz feltétlenül hozzátarto
zik m últunk megbecsülése a történelem ben, az irodalom ban, a tudom ányban,
de ez nem elegendő. A szocialista hazafiságba beletartozik annak a társad al
mi rendnek a szeretete is, am elyet közösen építünk. Sőt beletartozik azoknak
az em bereknek a szeretete is, akik ezt a társadalm i rendet építik. Az ilyen
fajta hazaszeretetben van alkotó, előrelendítő erő. Ha egyházunk m últjába
nézünk, számos olyan evangélikus költőt, írót és tudóst találunk, akik elöl
járta k a hazafiságban és segítették népünk fejlődését. A jelenben is nem egy
olyan személyiséget találu n k a politikai, a gazdasági és kulturális életben,
akiknek evangélikus egyházi „h áttere” van, vagy akik jelenleg is egyházunk
aktív tagjai. Ennek a hazafiságnak az ébrentartása és élesztőse nem csak a
társadalom nak, hanem egyházunknak is kötelessége. Szükségesnek ta rtju k a
nem zeti érzés tudatos táplálását, el nem hanyagolva az internacionalizm us
tudatosítását. M indkettő lendítő erő a szocializmus építésében.

Szocialista demokrácia
R endkívül jelentősnek tartju k , hogy az irányelvek kiem elten szólnak a szo
cialista demokrácia fejlesztéséről: „A párt változatlanul alapvető feladatá
nak te k in ti a szocialista dem okrácia fejlesztését, a töm egeknek a közügyek
be való bevonását.” A tapasztalat is azt m utatja, hogy akkor nő az érdeklő
dés a társadalm i, gazdasági és k ulturális kérdések iránt, ha az em berek úgy
érzik, hogy szavuk van ezekben a kérdésekben, javaslataikkal, kritik ai ész
revételeikkel segíthetik a problém ák m egoldását. A dem okratikus fórum ok
{pl. Hazafias N épfront de sok m ás is) alkalm asak arra, hogy ott az em berek
fe ltárják és egyeztessék nézeteiket és így az egész társadalom gazdagodjon
a sokoldalról jövő javaslatokkal, elképzelésekkel. Így lesznek az eredm ények
valóban közös erőfeszítések gyümölcsei. M agunk részéről hangsúlyozzuk,
hogy szükségesek, de soha sem elegendőek a kritikai észrevételek és „köve
telések”, hanem azoknak párosulniuk kell a kötelességtudattal, m unkakész
séggel, fegyelemmel. Érdem es volna foglalkozni a szocialista dem okrácia
fejlesztésének konkrét form áival, nehogy az formálissá váljék.
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Erkölcsi építőmunka
Öröm m el látjuk, hogy az irányelvek m ilyen nyom atékosan beszélnek etikai
kérdésekről: „A fig yelm et a társadalom fejlődésének szem pontjából legfon
tosabb eszm ei- és erkölcsi kérdésekre kell összpontosítani”. Hangsúlyozzák az
irányelvek a közérdek tiszteletben ta rtá sá t, a m unka becsületének növelé
sét, a kötelezettségek teljesítését, a közösségi szellem erősítését, általában a
szocialista életm ód m egvalósítását. Szólnak az irányelvek a m unkaidő telje
sebb kihasználásáról, a fegyelm ezettebb m unkáról, a takarékosságról, a tá r
sadalom ellenes m agatartás visszaszorításáról. Mindezt m agunk részéről csak
aláhúzni tudjuk. Az a meggyőződésünk, hogy nem tu d u n k előre ju tn i a gaz
dasági és kulturális építőm unkában, ha nem jutunk előbbre az erkölcsi „épí
tőm unkában”. Azt is valljuk, hogy nem egyszerűen a m unkához való vi
szonyban kell erkölcsi vonatkozásban előbbre jutni. Fejlődnünk kell az em
berségben, az emberi méltóság megbecsülésében, a személyiség kiteljesedé
sében. Ez utóbbi önm agunk m egtagadásával jár együtt, vagyis az önzetlen
séggel, m ások javára való éléssel. Az eddiginél nagyobb szükség van a há
zasság és a család etikai m egbecsülésére és védelmére. De ki kell m ondanunk
még egy szót, és ez a „szeretet” szava. Egész társadalm unknak szüksége van
arra, hogy a szeretet m elegítse át az em bereknek egym áshoz való viszonyát
a családban, a m unkahelyen, vezető és beosztott kapcsolatában. E nélkül hi
deggé válik a társadalom . Az erkölcsi kérdések fontosságára való tekintettel
talán hasznos lett volna azokkal külön foglalkozni a kongresszus irányelvei
között.

Állam és egyház
A kongresszusi irányelvek a szokottnál részletesebben szólnak az állam és
egyház viszonyáról. Aláhúzzák, hogy „az állam az alkotm ány szellemében
biztosítja a lelkiism ereti szabadságot és az egyházak autonom m űködésének
feltételeit.” Külön is felfigyeltünk a rra a m ondatra, m ely szerint „a hívők
egyenrangú állampolgárként vesznek részt a szocializmus építésében, a köz
életben.” Őszintén meg kell m ondanunk, hogy az elm últ 35 esztendőben
voltak olyan periódusok, am ikor a hívők úgy érezték, hogy ők „m ásodrangú
állam polgárok”. A közéletben többször m ellőzöttnek érezték m agukat. Jó,
hogy ez az idő elm últ és ha még kisebb körökben m a is vannak ennek nyo
mai, ez nem változtat azon a tényen, hogy ma m ár a hívők egyenrangú ál
lam polgároknak tu d h atják m agukat. Azt is örömmel üdvözöljük, hogy az
irányelvek leszögezik: „Változatlan elv ü n k és gyakorlatunk, hogy p á rtfu n k 
ció kivételével m inden tisztséget pártonkívüli is betölthet. A megítélés m ér
céje a párttagoknál és pártonkívülieknél egyaránt a vég zett m unka.” Ezt a
két m ondatot az irányelvek nem az állam és egyház viszonyáról szóló sza
kaszban közlik ugyan, de mi mégis ide is csatoljuk. Ezzel azt az óhajunkat
ju tta tju k kifejezésre, hogy a hivő em berek is ez alá a m egítélés alá essenek.
B ár ez a legtöbb esetben így is van, talán nem felesleges megem lítenünk.
Végül egyházunk tag jait arra kérjük, hogy jó szívvel segítsék az irányel
vek m egvalósítását egész népünk javára.
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Istenről — ma

A keresztyén bizonyságtétel kettős vonzásban történik. Köti a m últ, m ert
„az Ige testté lett” (Jn 1,14), azaz Isten a názáreti Jézus által, a történelem
esetlegességébe rejtve szólította meg az em bervilágot. De ugyanilyen m érték
ben köti a m indenkori jelen is, azaz a konkrét hallgatóság, am elyet a bi
zonyságtétel szembesíteni ak ar a megszólító Istennel.
Közel kétezer éve m érhetetlen szellemi energiát fordított és fo rd ít a keresztyénség arra, hogy a bizonyságtétel m últhoz való kötöttségét tisztázza.
A második kötöttség viszont évszázadokon át közel sem kapott ekkora fi
gyelmet. Igaz, nem is v ált problem atikussá mindaddig, amíg az igehirdető
és igehallgató azonos vagy hasonló, vallásos világszemléleti előfeltételek kö
zött élt és gondolkodott. Itt csak az a kérdés vált mindig ú jra kritikussá,
hogy „kicsoda az Isten?”, vagy „m ilyen az Isten?”, de sohasem az, hogy
„van-e Isten?”
Radikálisan megváltozott azonban az igehirdető egyház helyzete az újkor
ban a gondolkodás szekularizálódásával. Ez a folyam at m ár a hum anizm us
sal elindult, m ajd erőteljes lendületet k ap o tt a felvilágosodással. Századunk
technikai forradalm a pedig teljes m értékben kibontakoztatta és a gondolko
dás általános jellemzőjévé tette. Az ún. term észettudom ányos gondolkodás
révén k ialakult szekuláris élet- és világszemlélet szerint a világ olyan homo
gén valóság, amely éppen ezért önm agában érthető és m egism erhető az em
ber számára. Ahhoz, hogy benne eligazodjunk, nincs szükség egy másik,
transcendens világ, Isten vagy istenek feltételezésére. A vallás nem a való
ság kettős, dualista jellegének bizonysága, hanem az em ber eltorzult, irreális
viszonyulása az egyetlen m ateriális valósághoz. Az isten-képzet nem egy ob
jektív valóság tükröződése az em ber tudatában, hanem e torz viszonyulás
következménye, kivetítődése, am elyet éppen ezért nem vallásos, teológiai,
hanem antropológiai, pszichológiai és társadalm i kategóriákban lehet és kell
értelmezni.
Ez a lényegében m aterialista valóságértelm ezés ma m ár az átlagem berek
gondolkodását, életérzését is egyre jobban áthatja. Aligha él m a őszinte, gon
dolkodó keresztyén, aki ennek a szekuláris szemléletnek a hatásait önmagán
is ne tapasztalná. De annál élesebben vetődik fel a kérdés: hogyan m ondha
tó el ebben a helyzetben a keresztyén bizonyságtétel Istenről úgy, hogy az a
m aterialista gondolkodó szám ára is érthető, realizálható és ezért (!) valósá
gos döntés elé állító legyen? Nem térh etü n k ki a kérdés elől, ha azt akar
juk, hogy igehirdetésünk, bizonyságtételünk valóban célba találjon. Vi
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szont józanul látnunk kell azt is, hogy válaszunk m indig kísérlet-jellegű ma
rad. M ár az Újszövetség sokféle tanúságtétele is figyelmeztet, hogy Istent
nem lehet végleges, időtlenül érvényes dogm ákban kifejezni. A róla szóló
bizonyságtétel m indig csak konkrét helyzetekben, konkrét emberekhez
szólóan lehet reális és érvényes.
Az itt következő fejtegetések is kísérlet-jellegűek. Egyszerűen számot sze
retn ék adni arról, hogy hol tarto k a válaszadásban. Hadd kezdjem a fenti,
fő kérdést kiegészítő, két megjegyzéssel.
1. Természetes, hogy válaszkeresésünkben szám ba kell vennünk a bibliai,
újszövetségi bizonyságtételeket. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek egy
vallásos, m ágikus világszemlélet közegében születtek, azaz feltételezik azt,
am it mi nem feltételezhetünk. Viszont látni fogjuk, hogy m égsem hagynak
cserben bennünket.
2. A szekuláris gondolkodás szempontjából még m a is kevés viszonylag a
„tiszta eset” az em berek között. Legtöbben — tudatosan vagy öntudatlanul
— benne élnek a két (m ondjuk m ost egyszerűen így: vallásos és nem vallá
sos) szemlélet harcában, és nem m indenki ta rt ugyanott. Ezért is olyan ne
héz ma, a konkrét hallgatóságot komolyan véve, több em bernek „prédikál
n i”. A töm egkeresztyénség korszaka után ism ét elérkezett az egyház számá
ra a személyes, lelkipásztori találkozások kora. Csak ha a hallgató vissza
kérdezhet, akkor m aradhat a bizonyságtétel reális és emberközel. Ezért is
tarto m a konkrét eseteket, am elyekből néhányat az alábbiakban leírok, az
elvi fejtegetésekhez m érten legalább egyenrangúnak.
Kétségtelen, hogy Isten létének bizonyítása képtelen és ham is törekvés.
Contradictio in adiecto, önellentm ondás. Ha ui. be lehetne bizonyítani, ak
kor nem volna Isten, m ert nem m aradna „alanya” a világnak, hanem isme
résünk „tárgyává” válnék. Az istenbizonyítás szándékában m indig van va
lam i mélységes em beri gőg, am ely Istent ra p o rtra akarja hívni, hogy birto
kolhassa. A bizonyítható isten valóban az em ber produktum a. Bálvány.
Másfelől viszont egyes teológiai és kegyességi irányzatokban bizonyos antiintellektualizm us érzékelhető az Isten-kérdéssel kapcsolatban: Istenről nem
szabad „gondolkodni”, hanem csak a K risztus-hit im ádatával tisztelni őt!
Beszélgetéseim során úgy tapasztaltam , hogy az Isten létére való visszakér
dezés elkerülhetetlen. Istent nem lehet bizonyítani, de a hit szám ára is nél
külözhetetlen, hogy Isten valósága felé intellektuálisan is nyitva legyen az út.
A lkalm i találkozás során egy m érnök azt panaszolta (!), hogy „az anyag
m egm aradás elve” m iatt nem tu d Istenben hinni. H a az anyag örök, akkor
nincs „hely” m ellette Isten szám ára. „Túlságosan kicsinek gondolja Istent! —
válaszoltam. — Az én Istenem az anyagm egm aradás elvével eg y ü tt terem 
te tte a m indenséget.” M eglepődött: „Erre még nem gondoltam !”
Egy fizikussal való beszélgetésben a lét és nem lét lehetőségéről volt szó.
Érdekes eredm ényre jutottunk. Ha az asztalom ra teszem az órám at, puszta
ottléte hirdeti döntésem et, hogy odateszem. K ülönben nem lenne ott. A lét
teh át feltételez egy döntést a lét és nem lét lehetőségei között a lét javára.
De az órában nincs benne m aga a döntés, m ert nem az óra döntött úgy, hogy
az asztalon ak ar lenni, hanem én. Minden, am i van, állítja önm agát a
nem léttel szemben, de nem bizonyítja, m ert a döntés, hogy legyen, rajta
kívül van, megelőzi. A lét te h á t nem m agyarázza meg önm agát, azaz nem
lehet önmagából m egérteni. T úlutal önmagán egy nagyobb, a lét és nem
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lét között dönteni tudó valóságra. Ezzel nem bizonyítottuk be Isten létét,
de n y itv a találtuk az értelem ú tjá t Isten valósága felé. Az ateizm us tovább
ra is lehetséges, de a kizárólagosság igénye nélkül.
Itt azonban korántsem lehet m egállnunk. K ét okból sem. Egyrészt azért nem,
m ert a hit, b ár feltétlenül igényli az értelem funkcióját, m érhetetlenül több
és m ás, m int puszta létértelm ezés. H asonlattal élve: más dolog ism erni a ló
term észetrajzát, gyönyörködve nézni vágtatását, és megint más dolog felül
ni rá, rábízni m agunkat és vele vágtatni ú ttalan utakon át. A hit az egész
em bert igénylő, egzisztenciális történés, am elyben bizalommal és engedel
mességgel mindig ú jra igent m ondunk a terem tő Isten döntésére, mellyel
ő igent m ondott rán k és a világra.
De nemcsak a hitünk, hanem bizonyságtételünk számára is elégtelen a
pusztán értelm i kitekintés Isten valósága felé. Céltalan és bántó úgy köze
lednünk a szekulárisan gondolkodó em berhez, hogy világszemléletében hiá
nyosságokat keresünk és azokra hivatkozva érvelünk saját igazunk m ellett.
B izonyságtételünk nem épülhet hallgatóink negatívum aira. Az evangélium
nem megleckéztetni vagy éppen m egszégyeníteni akarja az em bert, hanem
Istenről akar valam i jót, örvendetesei m ondani. Segítséget, erőt és rem ény
séget kínál m indenkinek. Ha pedig Isten így közeledik az evangélium ban a
szekuláris emberhez, akkor a bizonyságtevő sem közeledhet hozzá úgy, m int
legyőzendő ellenséghez, hanem csak m int az evangélium várományosához,
m int testvérhez.
A kérdés teh át ez: tudunk-e szólni Istenről, el tudjuk-e m ondani az evan
gélium ot a szekuláris em bernek úgy, hogy m ondanivalónk a szám ára reális
valóságon belül m arad és nem kényszeríti őt arra, hogy gondolkodásának
term észettudom ányos előfeltételeit m egtagadja? Tudunk-e im m anensen szól
ni a transcendensről? Vagy még radikálisabban: tudunk-e ateistává lenni
az ateistának, hogy realizálhatóvá tegyük szám ára Isten valóságát? H a viszszariadunk ettől az éles fogalmazástól, akkor talán érdemes a legvégletesebb
újszövetségi szituációra gondolnunk: Jézus a kereszten „ateistává” lett, hogy
mi, ateisták, azaz Isten-nélküliek, Istent nélkülözők, vele kiálthassuk: „Én
Istenem , én Istenem !” (Mk 15,34). Ü jra kérdezzük: hogyan lesz szám unkra
Isten kim ondhatóvá a m ai eszm etörténeti helyzetben?
„Az Isten szeretet” (ÍJn 4,16). Így foglalja össze a jánosi irodalom a Krisz
tus-kinyilatkoztatás üzenetét Istenről. Szám om ra ez a rövidke m ondat vált
legnagyobb segítséggé, am ikor szekuláris gondolkodású em berekkel Istenről
beszélgettem . Nincs még egy m ondat a Bibliában, amely egyszerre ennyire
transcendens és im m anens módon szólna Istenről. És nincs még egy szó az
em beri nyelvben, am ely ennyire közvetlenül és szétválaszthatatlanul fejez
né ki Isten valóságának végső titk á t és az em beri élet végső értelm ét, Is
ten szándékát a világgal és az em ber feladatát a világban, m int a szeretet.
Nincs még egy szó, am ely távolabb volna tőlünk és közelebb volna hozzánk.
Ez az egyetlen szó az igazi „világnyelv”, am elyet ért minden élő, s amelyen
mégis dadogni is alig tudunk. A földet be lehetne takarni a könyvekkel,
am elyeket róla írtak. És mégis „k ib ú jik ” m inden könyvből, m ert bezárhatatlan , definiálhatatlan titok m arad mindig. Ez a valóság végső dim enzió
ja és ez az evangélium szíve. Ha valahonnan, hát innen indulhatunk el a sze
kuláris em ber felé. Persze nem sablonosán! M inden ember, m inden talál
kozás új alkalm at, új szituációt jelent, am elyben — erőnk szerint kísérletez
ve és erőtlenségünk tudatában im ádkozva — ú jra és ú jra meg kell próbál
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nunk elm ondani azt, am it a szeretetből m agunk is átéltünk és m egism er
tünk. Ez a bizonyságtétel nincs bebiztosítva! D ogm atikus garanciák nél
kül történik, abban a rem ényben, hogy amíg a beszélgetés közösségteremtő
eseménye folyik, talán ránk ragyog Isten szeretetének egy sugara.
K órházban feküdtem . Szomszédom egy jogász. Ateista. B ajunk hasonló. A
betegség nem válogat. De híddá válhat a szenvedők között. Összebarátkoz
tunk.
— Te m ondd — szólított meg egyszer —, hogy lehet, hogy értelm es em ber
létedre pap vagy. A pénzért?
— Nem.
— A k k o r. . . ? Te tényleg hiszel istenben? H át csak észre kell venned, hogy
a tudom ány sorra m egdöntötte a vallási dogm ákat! M ár régen nincs semmi
az egész vallásos hiedelemből, am i m egállná a helyét. A politika, az más.
Az állam türelm es. Az alkotm ány vallásszabadságot biztosít. Rendben. De
engem te érdekelsz! Mit tudsz m ondani a híveidnek és m agadnak, am it ko
m olyan is gondolsz? Micsoda története van az egyháznak! P fuj! H ányin
g e r ...!
— Nyakam ba akarod akasztani a m últat?
— Nem, csak . . . csak egy ilyen ügy m ár ezért se lehet igaz.
— A szocializmussal nem élt vissza még senki?
— És a gyerekeidet is vallásosan neveled?
— Igen.
— Istenem, szegények!
— Istenem?! Hogy-hogy?
— Ez csak csökevény a nyelvben. De tényleg? Kinek vagy m inek képze
led te istent? Hiszed, hogy valahol az űrben létezik egy öreg ú r . . . ?
— Akinek szakálla is van, meg karosszéke? Nem. Ezt nem hiszem.
— Akkor? Hogyan realizálod m agadnak, am it hiszel?
— Nézd, hosszas m agyarázkodás helyett mondok neked egy egyszerű
egyenletet az én Isten-hitem ről: Isten = szeretet. Ennyi! Se több, se ke
vesebb! Lehet, hogy más vallásos emberek többet vagy m ást gondolnak Is
tenről. Én csak ennyit. És m ost tégy próbát! Mondj néhány ateista m ondatot
Istenről és helyettesítsd be a „szeretet” szóval.
— Mondj te!
— Jó! Például: „Nincs isten!” = Nincs szeretet! Vagy: „Istenre nincs
szükség, téveszme, am itől meg kell szabadítani a világot.” = S zeretetre nincs
szü k ség . . .
— Vagy úgy! Érdekes vallásod van. De tú l egyszerűnek látszik. Sok m in
dent kidobhattál a hajódból, h a csak ennyi m aradt.
— Minden m ást kidobtam .
— És a püspök nem dob ki téged, ha m egtudja?
— Ö is így prédikál.
— Ha csak ennyi volna a vallás, én is vallásos len n ék !
— Az is vagy. Szám om ra m indenki vallásos, m ert a szeretet ügyében m in
denki érdekelve van. Legfeljebb nem vagyunk eléggé vallásosak, m ert sokat
vétünk a szeretet ellen. Azt hiszem, nincs is m ás bűn, de ebből annál több.
Alaposan el van adósodva az egész em beriség!
— S erre te m it mondasz?
— Azt, hogy a szeretetben m indig van m egbocsátás is. Aki m inket szeret
n i akar, annak m egbocsátani is tudnia kell. Gondolj például a gyerekeidre!
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— Ez igaz!
Az egyik délutánon nagyon szenvedett a barátom . Komoly fájdalm ai le
hettek. Nyögött, sóhajtozott. Végül injekciót kapott, s attól el is aludt. Ma
gam is elaludtam . De ham arosan felébresztett egy autó hangos berregése.
Ö is mozgolódni kezdett. Odanézek s látom : tak aró ja lecsúszott a padlóra, s
ő m aga dideregve húzza össze m agát. Kiszálltam az ágyból. (Nem volt könynyű, m ert én is, m int ő, borogatásban feküdtem .) Felvettem a tak aró t és
ráterítettem . Felnézett rám félig nyitott, lázas szemekkel és suttogva m ondta:
— Kezdem érteni a te Iste n e d e t. . .
Évekkel ezelőtt egy fiatal falukutató engedélyt kért, hogy rendszeresen részt
vehessen istentiszteleteinken. Hangsúlyozta, hogy nem vallásos, de tudom á
nyosan érdekli a népi vallásosság, az éneklés, az öltözködés és a tem plom i
viselkedésform a. J ö tt is egy évig, szinte m inden vasárnap, szelíd kom oly
sággal. A prédikáció idején érdektelenséget m utatott, de éreztem, hogy ez
csak látszat. Figyelt. Azután eltűnt egy évre. Am ikor ú jra m egjelent, azzal
a meglepő kéréssel fordult hozzám, hogy térítsem meg őt, m ert ő hivő ke
resztyén ak ar lenni. M agyarázatul elm ondta, hogy eleinte csak azért gon
dolt erre, m ert rájött, hogy a vallásos nép lelkivilágát csak az tu d ja igazán
m egérteni, aki m aga is vallásos. De m ost m ár személyes üggyé lett a dolog.
Azt is tu d ja már, hogy a hit nem egy világm agyarázati elv igaznak tartása,
hanem élet a szeretet dim enziójában. Egy ponton azonban elakadt. B ár hisz
a szeretetben, m int az egyetlen olyan „közegben”, am ely az em beri életnek
értelm et ad.
— De m iért kell ezt az emberközi kapcsolatoktól független valóságként
objektiválni? A szeretetben m int Istenben hinni?
— Nem kell! Csak lehet. A hit sohasem kényszer, hanem egzisztenciális
nyitottság a szeretet irányában új tapasztalatok és felfedezések szám ára.
Ebben a nyitottságban előbb-utóbb átéli az em ber a szeretet „objektivitá
sát”, azaz szem élyünktől független valóságát. Ügy tapasztaltam azonban,
hogy ez az „objektív szeretet-hit” nem valam i semleges ism eret birtoklá
sát jelenti, hanem konkrét szembesülést a szeretettel. Ennek egyik form áját
akkor élem át, am ikor vétkezem a szeretet ellen, és ez fájni kezd. Ilyenkor
döbbenek rá, hogy a szeretet akkor is valóság, am ikor én szem befordulok
vele, megtagadom, és nem engedem, hogy m egvalósuljon az életem ben. De
m inél inkább megszomorít, hogy szem bekerültem a szeretet valóságával, an
nál világosabb lesz számomra az is, hogy a szeretet nincs hozzákötve az én
változó érzéseimhez, hangulataim hoz és m agatartásom hoz. S ez a szembesü
lés m ásik felismerése. A szeretet nem csak m int vádoló múlt, hanem m in t az
ú jat kezdés ajándéka, ú tja és lehetősége is állandóan jelen van életem ben.
Előttem jár, m int fénylő csillag és rem énységessé teszi a jövendőt. A szere
te t m indig szeretet m arad.
— A zt hiszem, értem .
— Én nem hiszem. Csak akkor fogja ezt érteni igazán, am ikor m eg me
ri szólítani a szeretetet m int személyes valóságot. V alakit, aki áth atja és ha
talm ában ta rtja a mindenséget. Hagyományos szóval ezt nevezik im ádságnak.
V áratlan találkozás egy rendelőben. Nyugdíj előtt álló orvosnő. Zsidó. Tisz
teli a papokat. De Istenben nem hisz. Nem tud hinni, amióta anyját meg
ölték a ném etek a gázkam rában. Egy isten nem nézhet végig ilyesm it tétle
nül! Bizony, töröm a fejem et a válaszon. Hogyan szóljak neki a szeretet
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Istenéről? Csak nehezítem a dolgomat, am ikor a két világháború és az egész
véres, em beri történelem m egszám lálhatatlan áldozatai közé próbálom állí
tani édesanyját. Igen, a szeretet Istene m indezt végignézte! R ettenetes!
— De h át m it k ellett volna tennie? Eltörölni az emberiséget? Tehát
ugyanazt, am it az em berek egymással tesznek? Nem istenibb m agatartás-e,
ha m egfoghatatlan is, az a m érhetetlen türelem , am ellyel Isten elviseli az
emberiséget, és várja, hogy egyszer m ár végre észretér? Különben azért azt
tudjuk, csak többnyire nem tudatosítjuk, hogy nem Isten nyitotta ki a gáz
csapokat, hanem em berek, akik tudták, hogy ölnek. Isten nem gyilkosságra,
hanem a szeretet szabadságára terem tette az em bert. A gyilkos ezzel a sza
badsággal él vissza, és a szeretet Istenét csúfolja m eg, amikor öl. A keresz
tyén hit szerint Jézus kereszthalálában éppen az ju t kifejezésre, hogy Isten
az áldozatok oldalán áll, m agáévá teszi a sorsukat, de nem áll bosszút a gyil
kosokon, hanem m egbocsát nekik.
— M egbocsátani az anyám gyilkosainak? Soha!
— Pedig az Ön szám ára sincs több lehetőség, m in t Isten számára. Meg
bocsátani, vagy bosszút állni, s ezzel gyilkossá lenni.
— Ne haragudjon, lelkész úr, fejezzük be! Ön kedves ember, de nem tu
dott visszanyerni Istennek.
— Engedjen meg m ég egy gondolatot! Ügy látom , Önben két istenkép
él. Az egyik azé, aki tétlen ü l végignézte édesanyja halálát. A m ásik azé,
akivé az elsőnek lennie kellett volna. Egy olyan istené, aki merő szeretet és
jóság. Aki m indig közbelép és szembeszáll a gonosszal. Védi az életet és az
igazságot, az em berek békességét és öröm ét, ö n n ek igaza van. Szerintem is
csak ez a második m éltó arra, hogy Istennek nevezzük. De valami fontosat
még hozzá kell ehhez fűznöm. Én azt hiszem, hogy Isten nem ak a r az em
ber nélkül az em ber Istene lenni. Á ltalunk akar azzá a nagyszerű, mindig
aktív, szerető Istenné lenni, akit Ön számon kér a „tétlen istenen”. Ügy
érzem, Ön boldogan h in n e ebben a nagyszerű Istenben, csak még nem tudja
összeegyeztetni az édesanyja halálával. De ha nem is hisz benne, egyet meg
tehet: p ró b álja m egvalósítani ezt a m ásodik szerető Istent. És ha erre ko
molyan és állandóan törekszik, lehet, hogy közben m egtapasztalja: Ö és
csakis ő az igazi, valóságos Isten.
— Gondolja?
— Gondolom és szeretném .
Öreg m unkás. Mégpedig abból az érdekes fajtából, aki egész életét falun
töltötte, m int néhány holdon gazdálkodó paraszt, de állandóan P estre járt
idénym unkákra, és szíve a m unkásosztályé volt m indhalálig. Ateizm usának
nem elvi, teoretikus oka volt, hanem gyakorlati.
— P ap ra meg tetű re nincs szükség! — m ondta n e m éppen barátságosan
első találkozásunkkor. — A papok m indig az urak m alm ára hajto tták a vi
zet, hogy m egteljék a zsebük. A szegény néppel meg n em gondoltak. Ne ha
ragudjon m ár, de ez a véleményem. Ide meg nem jószántam ból jöttem , ha
nem az asszony küldött, hogy vasárnap délután jö jjö n el, m erthogy aranylagzi lesz nálunk. Ötven éve gyötörjük egymást. Az asszony meg áldást akar
magától.
Érdekelt ez a nyers, de eredeti, okos em ber. M egvolt az aranylagzi. Azután
is sokszor betértem hozzájuk. Szinte m indig m egbántott valamivel, de min
dig tan u ltam is tőle valam i bölcsességet. Egyszer m eg tö rt a jég. Szívébe fo
gadott és barátok lettünk. Pedig csak annyi történt, hogy segítettem neki
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szüret előtt a hordókat előkészíteni. V életlenül akkor tévedtem be hozzá,
amikor az abroncsokat ütögette éppen. Elvettem tőle a kalapácsot, és én ütögettem tovább. Baj is történt. Nagy fazék forró vizet hozott ki a konyhából
és elesett vele. Nagyon m egüthette a térdét, m ert jajgatott. De am ikor lát
ta, hogy én meg a bokám at fájlalom , m ert ráöm lött a forróvíz, besietett,
zsírt hozott, és saját kezűleg kente a bokám ra. M ajd felhúzta nadrágszárát,
letekerte a fáslit, és m egm utatta trombózisos lábát. Így fejezte ki, hogy
sajnál és velem szenved. A kkor lettünk barátok.
— A p ap o k at ki nem állhatom, istenükbe nem hiszek, de m agát szere
tem, m ert érzem , hogy m aga is szereti a szegény em bert.
Ennyit m ondott egyszer a barátságunkról. Többé nem esett szó róla. De
halála elő tt alig pár h éttel még a tem plom ba is eljött a kedvem ért. Híre
is ment. Nem tudták m ire vélni. Mi meg nem m ondtuk. Soha nem gondoltam
addig, hogy a m ásikat elfogadó szeretet egyszerű kapcsolatában, szavak,
m agyarázatok nélkül ilyen m egrendítően szép és m ély Isten-élm énye lehet
az em bernek.
Halálos ágyához hívatott. Nehéz, hörgő légzését m ár a konyhában hallot
tam. Üveges szemmel nézett rám és suttogva köszönte, hogy eljöttem .
— Ne m ondjon sem m it, csak legyen itt velem! — fűzte hozzá.
Majd a kezem et kereste. M egszorította és többé el se engedte. Mégegyszer
suttogni kezdett:
— Kívánom , hogy m inden útja . . .
M intha m eg akart volna áldani, de nem volt m ár ereje befejezni. Többé
nem is szólt. Csak álltam mellette, és én is szorítottam a kezét. Közben
kezdtem végiggondolni a barátságunkat. A rra ocsúdtam , hogy m ár nem lé
legzik. M eghalt. Az asztalnál ülő család még nem vette észre. Én meg nem
szóltam, m ert a könny elöntötte az arcom at. U jjai közül kifejtettem a keze
met és lefogtam a szemét. Csak ezután szóltam :
— M eghalt. Kössék föl az állát! Én meg m enet beszólok a doktor úrnak.
És köszönés nélkül kisiettem a házból.

Részlet Bonhoeffer írásából
Néhány h itté te l Isten korm ányzásáról a történelem ben
Hiszem, hogy Istennek hatalm ában áll és akarja, hogy mindenből, a legrosszabból is jó származzék. Ehhez olyan em berek kellenek neki, akik hagy
ják, hogy m inden a legjavukra szolgáljon. Hiszem, hogy Isten m inden szük
séghelyzetben annyi ellenállóképességet akar nekünk adni, am ennyi nekünk
kell. De nem előre adja, hogy ne m ag unkra hagyatkozzunk, hanem csak rá.
Az ilyen hitnek felül kell kerekednie a jövőtől való minden szorongáson.
Hiszem, hogy hibáink és tévedéseink sem hiábavalók, és nem adunk velük
több dolgot Istennek, m in t vélt jótetteinkkel. Hiszem, hogy Isten nem időt
len végzet, hanem v árja az őszinte im át és a felelős tettet, s felel rá.
Számadás 1943 küszöbén
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PÉTER MÁRTA

Az Evangélikus Országos Múzeum
első állandó kiállításáról

Az elm últ n y ár derekán megnyílt Evangélikus Országos M úzeumról sokan,
sok hely ü tt megem lékeztek. Inform atív-leíró cikkek sora jelent meg a ha
zai egyházi és világi sajtóban, s fontos esem ényként értékelték a múzeum
létrejö ttét a külföldi egyházi orgánum ok is. A nem zetközi érdeklődést m ár
felkeltette az a puszta tény, hogy egyetlen más országban nincsen az evan
gélikus egyháznak országos múzeuma. Kis ország vagyunk, viszonylag ke
vés evangélikussággal, így egy országos kitekintésű múzeum önm agában
még nem érdem — a vállalkozás nagysága felől nézve. Nem érdem —,
szükséglet. M inden bizonnyal ennek a felism erése vezette a M agyarországi
Evangélikus Egyház Országos P resbitérium át, am ikor meghozta döntését a
m úzeum felállításáról, 1972 decemberében.
A döntés helyessége beigazolódott. A múzeum első állandó kiállítását nem
szűnő érdeklődés kíséri. Jelzi ezt a látogatottság m értéke, a szűkös propa
ganda ellenére is. A kiállítás mozgósító hatásáról tanúskodik az a jelenség,
hogy egyre többen jelentenek be vagy ajánlanak fel a m úzeum nak tulajdo
nukban lévő egyháztörténeti vonatkozású tárg y ak at és dokum entum okat.
A vendégkönyv elemezhető — tehát nem csupán sztereotípiákat ism étlő —
bejegyzései és a látogatók szóbeli közlései rávilágítanak arra, hogy mi hozza
be őket a múzeum ba, és mit ad, m it jelent nekik a kiállítás. Túlnyomó
többségük — s ez term észetes is — evangélikus, sokan közülük egyházi tan
intézetek hajdani diákjai. A rácsodálkozó és az újram egtalálás öröm ét kife
jező írásokból az is kiolvasható, hogy többnyire eltávolodtak az egyháztól.
Szinte kivétel nélkül intellektuális és érzelmi élm ényként élik át a látotta
kat. Az érzelm i feltöltődést általában úgy fogalmazzák meg, hogy öröm ük
ről, büszkeségükről vallanak, am iért ehhez a — történelm i m últjában meg
ism ert — egyházhoz tartozhatnak. A valahová tartozás elemi szükségletét
ha nem is kielégíteni, ak á r csak hozzásegíteni e szükséglet kielégítéséhez —
ez valóban érdem. Nem szeretek nagy szavakat használni, mégis azt kell
m ondjam : egy m úzeum is lehet közösségteremtő, közösség-összetartó erő.
Hogy létezik egy latens evangélikus közösség, azt tapasztalhattam ma
gam is (sőt magamon is, amikor az Egyházi G yűjtem ények vezető szakfel
ügyelőjének m egbízásából bekapcsolódtam az állandó kiállítás előkészítő
m unkájába), s egy m ég tágabb kör: az egyházak ügye irán t érdeklődést és
tiszteletet tanúsítóké, akiknek m egkülönböztetett előzékenységét, köteles
ségen túli erőfeszítéseit lépten-nyomon érzékelhettük a meglehetősen feszi
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tett, sok tényező függvényében folyó, s ezek szerencsés összejátszását igénylő
munkában.
H at évi előkészítő m unka előzte meg a m úzeum első állandó kiállításának
m egnyitását. M indenekelőtt fel kellett m érni m indazokat a muzeális érté
kű képző- és iparm űvészeti tárgyakat, irodalm i és történelm i dokum entu
mokat, am elyek a különböző gyülekezetek és egyházi intézm ények tulajdo
nában vannak, s számot ta rth a tta k a nyilvános bem utatásra. Ezzel párhu
zamosan szükségessé vált az országos közgyűjtem ényekben (Magyar Nemzeti
Múzeum, Országos Széchényi K önyvtár, M agyar Tudományos Akadémia
K ézirattára, Szépművészeti Múzeum, Petőfi Irodalm i Múzeum) őrzött egy
háztörténeti vonatkozású em lékanyag szám bavétele is, esetleges kölcsönzés
vagy fotóztatás céljából. A kiállítás egyháztörténeti-m űvelődéstörténeti kon
cepciójának és a rendelkezésre álló em lékanyagnak a szembesítéséből kris
tályosodott ki a végleges forgatókönyv, am elyet dr. Fabiny Tibor, a múzeum
vezetője készített el.
1978 n y arán dőlt el, hogy az Evangélikus Országos Múzeum Budapest
centrum ában, közism erten evangélikus környezetben, a Deák téri templom
és a hajdani Pesti Evangélikus Leánygimnázium között álló egyházi épü
let földszintjén kap helyet. Ezt az épületet még K rausz János építőm ester
emelte 1793—1797 között.
Havassy P ál építészm érnöknek, a m űem léki helyreállítás és a múzeumi
enteriőr tervezőjének három tényezővel kellett számolnia. Először: a jelleg
zetesen klasszicista m űem léki környezettel, am ely m egszabta az új terve
zés k arak terét is. Másodszor: a nagyszám ú és sokféle kiállítási anyaggal.
Harm adszor: a terület kicsinységével. A m úzeum teljes alapterülete m ind
össze 135 m 2, s még ez is megoszlik négy helyiség — a fogadó és a három
kiállítási té r — között. H avassy a boltozott terekben a boltívek indításáig
felnyúló beépítést tervezett, am ely m ár a bejárattól elindul, a fogadó térben
tagolja és áthidalja a kisebb funkcionális egységeket (előtér, pénztár-ruha
tár, pihenő-társalgó, munkaszoba), m ajd a kiállítóterm ekben konzolra ül
tetett tárlósorként folytatódik, az ajtónyílásokban lam bériává alakul, a kö
vetkező terem ben ismét tárlóként fu t tovább, s így körbejárva a falfelü
leteket, visszaérkezik a bejárathoz. Ez a falakat m egadott m agasságban kí
sérő, ki- és beszögellő, de meg nem szűnő, önm agába visszatérő vonalveze
tés optikailag hihetetlen távlatot éreztet a szemlélővel, s valóban term ekké
varázsolja a szobányi tereket. Horizontálisan tág ítja a teret a szabadon ha
gyott ablakokon és az utcára vezető korábbi ajtók helyén földig üvegezett
nyílászárókon át beáram ló világosság, s ugyancsak a mélységérzetet növeli
a pihenő-társalgó hátfalára te tt nagym éretű fotó a nem eskéri tem plom bel
sőről. A vakítóan fehér falak és a nagym éretű mészkőlapokból lerakott tört
fehér padlóburkolat a térérzet vertikális irányú növelését szolgálják. Eb
be a bizonytalan h atárú fehérségbe rajzolódik bele élesen a lam béria és a
tárlósor barnába-kékbe ta rto tt fríze, kijelölve az em ber mozgásterét, s he
lyet adva m agának a kiállításnak.
A Deák té r forgatagából érkezőt rendkívül nyugodt, áttekinthető belső
tér fogadja. A kiállított anyag sokasága és sokfélesége végül is nem robbant
ja szét az enteriőrt, s ez a kivételes egyensúly éppúgy dicséri a tervezői
koncepciót, m int B ánkúti Albinnak, a Központi M úzeumi Igazgatóság kiállí
tásrendezői csoportvezetőjének egzakt, tárgycentrikus rendezői m unkáját.
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Űrvacsorai terítő. Magyar munka, 1650. Nemescsói egyházközség

Szószékterítő. Török munka. XVII. század második fele. Meszleni egyházközség
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Most pedig nézzük m eg, milyen m ódszerrel dolgozza fel a kiállítás az elénk
tá rt igen gazdag és összetett anyagot. A z első állandó kiállítás tém ája, s egy
ben tartalm a: a magyarországi evangélikusság története, egyháztörténeti,
m űvelődéstörténeti és m űvészettörténeti megközelítésben. Valahol a nem
látható szférában, a kiállítás mögött, azzal párhuzam osan — szerencsés eset
ben a látogató korábbi ism ereteiben — fut Magyarország története. Ennek
m ozzanatai vagy hosszabb periódusai kronologikus rendben m egjelennek a
látható szférában, s többnyire azt a m egállapítást bizonyítják árnyaltan,
hogy történelm ünkben a reform áció elterjedése óta mindig összefonódtak
nemzeti felszabadító m ozgalm aink és a vallásszabadságért vívott harcok.
Ebből az aspektusból tárg y alja a kiállítás Thököly mozgalm át, a Rákóczi sza
badságharcot, az 1848—49-es forradalm at és szabadságharcot.
A magyarországi protestantizm us történetének sorsfordító eseményei a
vallás gyakorlását visszaszorító, vagy m eghatározott feltételekkel engedé
lyező törvényhozási aktusok is. Így az 1523-as, m ajd 1525-ös országgyűlések,
ahol több törvénycikkben elrendelték a lutheránusok fej- és jószágvesztését,
sőt m egégetését is. Az 1681-es soproni országgyűlés, am ely a törvénybe cikkelyezett — ún. artik u láris — helyeken engedélyezte a nem katolikusok
nyilvános istentiszteletét, várm egyénként 2—2, többnyire kicsiny faluban
(Nemeskér, Vadosfa, Nemescsó, Nemesdömölk). Az 1705-ös szécsényi országgyűlés, am ely a többségi elv alapján igazságos valláspolitikai intézkedéseket
hozott, s ezek végrehajtására Rákóczi a katolikus és a protestáns rendek
egy-egy képviselőjéből várm egyénként három tagú bizottságot nevezett ki,
elsősorban a tem plom ok tulajdonjogának eldöntésére. Hangsúlyosan szere
pel a kiállításon a II. József felvilágosult politikáját tükröző Türelm i Rende
let, am ely 1781-ben királyi kegyként, m ajd 1791-ben országgyűlési törvény
ként is biztosította a szabadabb vallásgyakorlatot. Végül az 1848 :XX. tör
vénycikk — Kossuth m egfogalm azásában — kim ondta a felekezetek közötti
teljes egyenlőség és viszonosság elvét. A Bach korszakban kiadott Pátens
visszavonásáért kibontakozó protestáns mozgalom eredm ényeként 1860-ban
visszanyert egyházi önkorm ányzattal m integy három száz esztendős küzde
lem ért véget a protestáns — az evangélikus és reform átus — felekezetek
fennm aradásáért és elism ertetéséért. Ezen a ponton a kiállítás elv arrja az
egyháztörténeti szálat.
A történeti-egyháztörténeti réteg kifejtéséhez elsősorban a levéltári anyag
(levelek, országgyűlési végzések, zsinati jegyzőkönyvek) és a dokum entum
értékű m etszetek (térképek, városképek, kiem elkedő személyiségek arcmásai)
kínálták a vizuális eszközöket. Ezeket egészítik ki a szöveges inform ációk,
melyek elindítják és összefoglalják a kiállítás tém asorának egy-egy szaka
szát.
A történeti-egyháztörténeti alaprétegbe elválaszthatatlanul beleszövődnek
az eszm etörténeti szálak. M indjárt az első kiállítási egység a középkori val
lásújító mozgalm akra utal, am elyek előkészítették a talajt a reform áció
gyors befogadására. A lutheri reform áció lényegét összefoglalva rá m u ta t a
kiállítás a protestantizm us további elágazásaira is, felhívja a figyelm et Rot
terdam i Erasmus jelentős h atására M agyarországon, s a helvét irányzat
nagyarányú elterjedésére a XVI. század utolsó harm adában. Az ellenrefor
mációról jobbára a visszahatásokból értesülünk, gondolok itt a polemikus
irodalom term ékeire vagy például a levéli gyülekezet levelére, am elyben
kiáll a pozsonyi törvényszék elé idézett lelkésze m ellett (1673), s m ajdnem
hajlam osak vagyunk a gályarabságra ítélt felsőm agyarországi tanító, Masni-
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Ostyatartó. J. A. Thelot
augsburgi mester,
XVII. század vége.
Soproni egyházközség

cius Tóbiás ..M onim enta” című — súlyos m egpróbáltatások közepette szüle
tett — album ának illusztrációiban gyönyörködni. Az ellenreform áció má
sodik hullám ának idején a Haliéból M agyarországra is eljutó új lelki-szel
lemi, s egyben megelevenítő egyházi mozgalom, a pietizmus, jelentőségét
m egillető hangsúllyal jelenik meg a kiállításon, s egyúttal m ár előrem utat
a korai felvilágosodás felé. Ez utóbbi kiteljesedésében fontos szerepet vittek
a hazai evangélikusság' vezető egyéniségei is.
Ebbe a történeti-egyháztörténeti-eszm etörténeti szerkezetbe épül bele a ki
állítás m űvelődéstörténeti és m űvészettörténeti emlékanyaga, sőt eredetisé
génél és látványosságánál fogva át is veszi a főszerepet. Az evangélium üze
netének m indenki által való m egértése és helyes értelmezése a lu th eri refor
máció egyik alaptétele. Ez serkentette a nem zeti irodalm i nyelvek megte
rem tését, ném et nyelvterületen csakúgy, m int hazai földön. D okum entum ai a
bibliafordítások (Luther M ártoné, R otterdam i Erasm usé, H eltai Gáspáré,
Sylvester Jánosé, Károli Gáspáré) és az anyanyelven írott teológiai iroda
lom term ékei (Luther, Melanchthon, Dévai M átyás, Huszár Gál, Sztárai Mi
hály, Bornemisza Péter, Gerengel Simon és K álvin János m unkái). A re
form átorok és prédikátorok m unkássága a világi tudom ányok területére is
k iterjedt, krónikák, földrajzi leírások, szótárak, tankönyvek tanúskodnak
erről. A reform áció szellemi expanziójának időszakát nagyszám ú nyom tat
vány idézi fel a kiállítási tárlókban.
Egyház és m űvelődés összefonódásának következő nagy korszakát a pietiz
m us áram lata határozza meg. Megsokasodnak a kegyességi irodalom term é
kei; új bibliafordítások, énekes és imakönyvek, káték és áhítatoskönyvek
születnek; ezek kiadásaiból szép számmal sorakoztat fel a kiállítás, m agyar
és szlovák nyelven egyaránt. A pietista jrodalom nem izolált vallásosságra
buzdít, hanem a gyülekezetépítő célt és az evangélikus identitás erősítését
szolgálja; szerzőinek többsége a kor színvonalas evangélikus iskoláinak

20

PÉTER MÁRTA: AZ EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS MÚZEUM

Kehely. Magyar munka,
XVII. század vége.
Nemescsói egyházközség

(Győr, Pozsony, Besztercebánya, Selmecbánya) rek to rak én t is hozzájárult az
új értelmiségi nem zedékek lelki és szellemi form álásához.
A felvilágosodás gondolatát és a reform eszm éket tudós lelkészek (Bél
M átyás, Tessedik Sámuel, Wallaszky Pál) és egyházi funkciót viselő világiak
is (Berzeviczy Gergely, V ajda Péter, Schedius Lajos) képviselték a társa
dalom tudom ányok m ajd m inden területén. Ez a szellem hatotta át az evan
gélikus iskolákat is (Sopron, Pozsony, Eperjes, Pest), am elyekben a m agyar
k u ltú ra sok jelentős személyisége nevelődött; közülük számos politikust, tu
dóst, írót és m űvészt m utat be a kiállítás, néhány m űvükkel együtt.
A történelm i-egyháztörténeti események és a szellemi mozgalmak összefüg
géseibe ágyazva beszédesebbé válnak a m űvészeti alkotások is. A kiállításon
bem utatott m űtárgyak kisebb hányadát a tö rtén eti és esztétikai értéket
egyaránt hordozó portrék teszik ki, történelm i, egyházi személyiségekről,
világi tisztségviselőkről, patrónusokról. A po rtrék sorát Petrőczy K ata Szidó
nia ism eretlen XVII. századi m estertől származó arcm ása indítja. A legérté
kesebb darabok — Prónay Sándor egyetemes felügyelő, Székács József bá
nyakerületi püspök és felesége, Veöreös Jú lia portréi — B arabás Miklós
m űterm éből kerültek ki. M űvészettörténetünk nagy nyeresége Ferenczy Ist
vánnak, a m agyar klasszicista szobrászat m esterének nem rég nyilvánosságra
k erü lt két m árvány mellszobra, a protestáns vallásszabadság m ellett bátran
síkraszálló reform kori katolikus politikusokról: Balogh Jánosról és Beöthy
Ödönről.
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Ezen a kiállításon látható először együ tt a magyarországi evangélikus egy
ház liturgikus tárgyainak és tem plom i felszereléseinek válogatott — kronoló
giai és topográfiai tekintetben valóságos arányokat tükröző — együttese.
Az úrvacsora és a keresztelés köré csoportosuló kelyhek és paténák, úrva
csorái kannák, cibóriumok, kehelytakarók, illetve keresztelőm edencék, ke
resztelő tálak és kancsók m ellett jellegzetes tárgytípusok az oltár- és szószék
díszítő festm ények, szobrok, térítők, gyertyatartók és feszületek. A bem u
tatott anyagban ezeknek a tárgytípusoknak az egym ást követő stíluskor
szakok jegyeit viselő variánsait kísérhetjük figyelem m el.

Arndt, Johann: Keresztyéni jóságos cselekedetekkel teljes paradicsomi kertecske.
Ford.: Bél Mátyás. Nürnberg 1724. Evangélikus Országos Könyvtár
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Evangélista (?) XVIII. század
első fele. Gyóni egyházközség

A XV—XVI. századból m arad tak fenn a kiállítás legkorábbi darabjai:
néhány gótikus kehely, m elyek lutheránus tulajdonba valószínűleg a töm e
ges áttérések idején kerültek. Közülük egyiknek bizonyos az eredete: a csöngei — cseh feliratos — XV. századi huszita kelyhet az Ostffy-család egyik
tag ja hozta haza a fehérhegyi csatából, s gyülekezetének adom ányozta. A
XVII. század közepétől megsokasodik az em lékanyag, elsősorban a szabad
királyi városokban (Sopron: bécsi és augsburgi eredetű ostyatartók, kelyhek
és paténák; Besztercebánya: B ergm ann Erasm us fedeles k u p ája; Selmecbá
n y a: Pilarik István úrvacsorái kannája), a véghelyeken (Dörgicse, Nagyvá
zsony) és az artikuláris helyeken (Nemescsó: ostyatartó, kehely és paténa,
úrvacsorái terítő — mind m agyar munka). Sűrűsödik az em lékanyag a pietizm us korában. Győr, Celldömölk, Tét, Veszprém, Nemescsó hímzései, ke
rám iái, ezüst és óntárgyai a m agyar barokk stílust idézik fel. Nagy lendület
tel gyarapodnak a gyülekezetek a Türelm i R endeletet követő évtizedben is.
Tokaj, Komárom, Kemeneshőgyész, Sajókaza, Miskolc, Tés, Bánk liturgikus
tárgyai tanúskodnak erről. A tem plomok felszerelésében nagy szerepük volt
a patrónusoknak. Áldozatkészségük nyom án igen értékes em lékeket őriz
például a sziráki gyülekezet (W atay B orbála adom ányaként a pesti id.
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Ön úrvacsorái kanna. 1800.
Soltvadkerti egyházközség

P ran d tn er m űhelyében készült 1784-es úrvacsorái kancsó, vagy a Plathy és
Szodoray család címerével jelzett XVII. századi úrvacsorái terítő). A XIX.
századi ötvösség kvalitásos emlékei között kell m egem lítenünk a Bécsben
1838-ban készült dom borm űves úrvacsorái kelyhet, am ellyel az árvízi me
nekültek befogadásáért ró tta le háláját a Dohány utcai izraelita hitközség
elnöke Lang Mihály Deák téri lelkésznek. Ugyancsak jelentős együttes az
alberti gyülekezet ezüst kelyhe és ostyatartója, Szentpéteri József pesti öt
vösm estertől (1848).
A kiállításon bem utatott m űtárgyak korhoz, készítési helyhez, sok esetben
m esterhez kötése a m űvészettörténeti kutatások eddigi eredm ényein s azon
a tárgym eghatározó m unkán alapszik, am ely az egyházi tulajdonban lévő
képző- és iparm űvészeti em lékek nyilvántartásba vétele során és a kiállítást
előkészítő időszakban az országos múzeum ok szakem bereinek közrem űködé
sével folyt. Ahhoz azonban, hogy a tárgyak valóban m egszólaljanak, liturgia
történeti, ikonográfiái és stílustörténeti irányban kell továbbhaladnia a k u 
tatásnak. E nnek eredm ényeként állapíthatók meg az evangélikus szakrális
művészet specifikumai, s így lesz az elhelyezhető a m agyarországi művészettörténet egészében. Az új kutatási eredm ények bizonyára igényelni fogják az
állandó kiállítás egy-egy tém ájának bővebb kifejtését. Célszerű volna ezért
kisebb időszaki kiállítások lehetőségét m egterem teni. Ezt szakmai szemponto-
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Űrvacsorai, az ún. árvízi
kehely. MV mester, Bécs,
1838. Pesti egyházközség (Deák tér)

kon túl indokolja, hogy így lehet m ajd ébren tarta n i a közönség érdeklődé
sét is.
A tárgyakkal akkor tudunk kon tak tu st terem teni igazán, ha érezzük mö
göttük az embert, aki csinálta vagy aki használta, vagy akár csak akkor
élt, am ikor az a tárgy vagy tárg y a k készültek és használatban voltak.
Különösen áll ez a kiállítási tárgyakra. Az esem ényeket is m élyebben él
jük át, ha cselekvő vagy szenvedő alanyaikat m agunk elé képzeljük. Ezért
jó m egoldás a kiállítás egészén következetesen végigvitt rendezési elv: az
esem ényeknek és a tárg y ak n ak személyek köré csoportosítása. Húsz János
tól és L uther M ártontól Thökölyn, P etőfin, Kossuthon á t Bajcsy-Zsilinszky
Endréig, hogy néhányat kiragadjak a reflektorfénybe állított személyiségek
közül. Különös varázsa van a személyhez kötődő tárgyaknak is. Igen nagy
érdeklődés övezi L uther M árton 1542-ben írt végrendeletét, ezt a valóban
rendkívüli történeti érté k ű okm ányt, am elynek eredeti, autográf példányát
az Evangélikus Országos Levéltár őrzi; nem kevésbé Petőfi keresztelőm eden
céjét, azt a keresztelő tá la t és kancsót, am ellyel K ossuth Lajost keresztelték
meg. Több más Petőfi- és K ossuth-relikviát is láth atu n k a kiállításon, amely
végül egy megrázó „szellemi relikviával” fejeződik be, Bajcsy-Zsilinszky
Endrének kivégzése előtti üzenetével — Bárdosi Jen ő lelkész lejegyzésé
ben —, am ely azt tanúsítja, hogy a földre költözött pokolban is lehet Isten
közeiben m aradni.

G R O Ó GYULA

Kortárs teológusok:
Bonhoeffer, a jövőbe mutató

Éppen 35 éve annak, hogy D ietrich Bonhoeffer evangélikus lelkészt H im m 
ler külön parancsára kivégezték a flossenbürgi koncentrációs táborban,
1945. április 9-én. Mindössze 39 éves volt. Emberileg szólva élete derékba
tö rt, életm űve csonkán m aradt ránk. Mégis talán éppen e befejezetlenségében van egyik nagy jelentősége. Bonhoeffer mai napig a keresztyénség nagy
kérdésfelvetője, gondolatsorok elindítója, nyugtalanító szemnyitogató, m eg
hökkentő szempontok és távlatok feltárója. Leckéket adott fel nem zedéké
nek és a ma élőknek is. G ondolatait tovább kell gondolnunk, az ösvényen,
m elyen m agányos úttörőként tö rt csapást, tovább kell haladnunk. Hiszen az
egyház nem m agába zárkózott szekérvár, hanem Isten m enetelő serege. En
nek a seregnek volt bátor előőrse Bonhoeffer. Vállalkozása elháríthatatlan
kihívás m indnyájunknak. Csak a m inap olvastam : a latin-am erikai keresz
tyéneknek, az em bertelen társadalm i viszonyok m egváltoztatásáért folyta
to tt küzdelmében egyik teológiai ihletője, tanítóm estere — éppen Bonhoef
fer! H anfried M üller 1961-ben e címen írt Bonhoeffer életm űvét m éltató
terjedelm es könyvet: „Von der Kirche zur W elt” (Az egyháztól a világhoz).
S E berhard Bethge nagy Bonhoeffer biográfiája ezt az alcím et viseli: „Theologe-Christ-Zeitgenosse” (Teológus-keresztyén-kortárs).
D ietrich Bonhoeffer 1906-ban született Breslauban, aty ja neves p sz ic h iá te r
egyetem i tanár. Ham arosan Berlinbe költöznek, s itt nő fel D ietrich h ét test
vérével. A család és a környezet nem m indennapi: rokoni és b aráti k ap 
csolatok fűzik a von Harnack, Delbrück, Hase, Planck családokhoz. A leg
m agasabb szintű ném et és európai szellemi élet töm ény légkörében nő fel,
s m ár zsenge gyerm ekkorában m agába szívhatja az egyetem es em beri kul
tú ra legnemesebb párlatait. Teológiát Berlinben tanul, s 1927-ben, alig 21
éves korában megjelenik első könyve: „Sanctorum com m unio”, „Szentek
közössége”, az egyház szociológiájának dogm atikai vizsgálata. Tém ája szin
te m egadja Bonhoeffer további fejlődésének irányát. K ét évig a barcelonai
ném et gyülekezet káplánja — m egtanul az angol és francia mellé spanyolul
is —, m ajd egyéves am erikai tanulm ányút után két évre a londoni ném et
gyülekezet lelkésze lesz. De 1935-ben m ár ú jra B erlinben van, s átveszi a
H itvalló Egyház finkelwaldei lelkészképző intézetének vezetését, és ezzel ak 
tív an is belekapcsolódik az egyházi harcba. M ert Bonhoeffer az első pilla
nattó l kezdve a nemzetiszocializmus kérlelhetetlen ellenfele. Ez a meggyőző
dése vezeti el a végső konzekvenciák levonásához.
K orán felismeri, hogy a H itvalló Egyház harcának nagy fogyatékossága:
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csak az egyház önállóságát, szabadságát akarja biztosítani, s nem vállal fe
lelősséget a politikai eseményekben. ,,Az egyházat a világhoz h ív ta”, m ond
ja róla találóan életrajzírója, Bethge, aki m ár Finkelw aldeban tanítványa
volt. S ezt is: „Rövid életében m egadatott, hogy egész em ber legyen Krisz
tus uralm a a la tt”. Valóban: élet és mű, gondolat és cselekedet, m agatartás
és alkotás ritkán kerül olyan felbonthatatlan egységbe, m int nála. Szám ára
a teológia művelése az egész em ber életfunkciója volt, m int a lélegzés. Más
felől teológiai fáradozásának tárgya, amihez — különféle oldalról ragadva
meg azt, s birkózva vele — m indig ú jra visszatért: a keresztyén em ber és
az egyház élete, s ami ezzel egy: szolgálata a világban.
E zért lesz számára elkerülhetetlen, sőt term észetes, hogy tevékeny részt
vállal a politikai ellenállási mozgalomban. Hogyan tehette ezt keresztyén
em ber és lelkész létére? — kérdezte tőle egyik fogolytársa később. Bonhoeffer válasza: Ha egy őrült autójával halom ra gázolja az em bereket, nem elég
az áldozatokat bekötözni, hanem meg is kell fékezni a dühöngőt!
B ár a Gestapo m ár megfigyelés a la tt tartja, 1939 júniusában ú jra kiutaz
h a t A m erikába újabb tanulm ányútra. A háború kitörésének közeledtét lát
va azonban augusztusban, am erikai barátainak kérlelése ellenére, visszatér
Németországba —, m ert ott a helye. 1943-ban letartóztatják, s nem is ke
rül többé szabadlábra. Az 1944. július 20-i H itler elleni m erénylet kudarca
után az ő sorsa is meg volt pecsételve.
M iért m ondhatjuk azt, hogy Bonhoeffer jövőbe m utató teológus volt m ár
akkor is és ma is még az, több tekintetben is? Gondolatainak gazdag kincs
tárából két körre szeretnénk most csak koncentrálni. Mit tanított, vallott
az egyházról és m it a világról?
Az egyház: tagjainak összessége, s m int ilyen sorsközösség, teh át szocioló
giai jelenség is. E rre te tte a hangsúlyt em lített ifjúkori m űvében, s azonnal
arra kell gondolnunk: m ennyire életével és annak odaáldozásával is megpe
csételte Bonhoeffer ezt a tanítását. — Az egyház igehirdetésében és hitval
lástételében él, s az utóbbiba beleértendő szolgálata is. Az egyház szeretetközösség. De ez nem tartozik csupán az élet „vallásos” szektorára, hanem
felöleli annak m inden viszonylatát. K épm utatás, ha valakit a tem plom ban
testvérem nek tekintek, de az utcán nem ism erem meg. Ezzel Bonhoeffer
Illőre m u tat egy — napjainkban egyre égetőbb — kérdésére a gyülekezetek
életének: hajítófát nem ér a keresztyénségünk, ha gyülekezeteink nem vál
nak élő közösséggé! Ezeket a gondolatokat fejti ki a „Nachfolge” (Követés)
és a „Gemeinsames Leben” (Közös élet) című könyveiben (1937 és 1938).
Szinte szerzetesi önm egtagadást, szigorú fegyelm et követel Bonhoeffer a
keresztyénektől —, m ert csak így alkalm asak Krisztus követésére. Ugyan
akkor nagyon szerette ezt a földi életet, s öröm m el élt Isten terem tett vi
lágának javaival. Tudott bővelkedni és — ha kellett — szűkölködni.
Az egyház Krisztus jelenlétének a helye. „Ő, aki em beri form át vett fel,
most övéinek egy kicsiny seregében ölt alakot, s ez az egyház, az Ö teste”.
„De az egyház csak akkor az igazán, ha m ásokért van. M indenét adja oda
a szűkölködőknek. A lelkészek éljenek a gyülekezetek önkéntes adom ányai
ból . . . Vegyen részt az egyház az em beri társadalom világi feladataiban,
nem uralkodni akarva, hanem szolgálva és segítve”. Am ikor napjainkban
az egyház — világszerte — a szolgáló életform a kidolgozásán és valóra vál
tásán fáradozik, azon az úton halad, am in Bonhoeffer vágta az első csapást.
M ár élete vége felé, a fogságban fejtette ki gondolatait a „nagykorúvá lett
világról” (Die m ündig gew ordene Welt), am elyek azután m ai napig oly sok
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v itára adtak okot, de mélyen meg is term ékenyítették a teológiai beszélge
tést. Fogsági feljegyzéseit és leveleit 1952-ben adták ki „W iderstand u n d
Ergebung” (Ellenállás és belenyugvás) címen. Bonhoeffer a világ nagykorú
vá válásában a rra a jelenségre gondol, am ely m ár a XIII. században m eg
kezdődött, s am it általában szekularizációnak szoktak nevezni. Ö azonban
k erü li ezt a megjelölést, m ert szerinte abban — az egyház részéről — van
valam i megbélyegző, s egyben valam i nosztalgikus is a „régi jó idők” — ti. a
középkor zárt rendszere után, am ikor az ún. „corpus christianum ”-ban (ke
resztyén társadalom ban) az egyház m integy patronálhatta a világot, s nem 
csak a filozófia volt a „teológia szolgálója”, hanem az egész világ m indenes
tü l egyházi gyám ság alatt állott, „kiskorúságban ta rto tt” volt. A világ most,
a XX. században, végleg lerázta m agáról ezt a gyámságot. B onhoeffert azon
ban ez nem aggasztja, ellenkezőleg úgy véli, m ost sok m inden tisztázódik,
nagy félreértések oszlanak el: az egyház kibontakozik a „vallásosság” za
varó lepleiből, s elju t létének és szolgálatának helyesebb felismerésére.
Leveleiben beszámol tapasztalatairól, am iket fogságában teljesen „világi”
em berek között — jórészt az ellenállási mozgalom különféle világnézetű
tagjairól van szó — tett, s arról, hogy közöttük sokszor szabadabbnak érzi
m agát, m int kim ondott vallásos környezetben, ahol a megszokott fogalmi
készlet szavai megkoptak, s elvesztették súlyukat és élüket. Belőlünk,
m ondja, sokszor csak úgy ömlenek a kegyes szóáradatok, ezek azonban nem 
csak semmi benyom ást nem keltenek a kívülállókban, hanem sokszor in 
kább falat építenek közéjük és Krisztus közé! Jézus panaszát idézi, aki a
farizeusokat azzal vádolta, hogy elzárják Isten országát az em berek elől.
B onhoeffer m indezzel azt ak arta mondani, hogy hitünk, keresztyénségünk
nem lehet csupán életünknek egyik szektora, hanem egész létünk alapja és
értelm e, kezdete és vége, olyan am i áthatja egész valónkat —, jóllehet éppen
nem tőlünk való és nem m agától értetődő. U gyanakkor vallja az em beri gon
dolkodás és törekvések autonóm iáját, s tiltakozik az ellen, hogyha valam i
ben kudarcot vallunk, akkor Istennel, m int „m unkahipotézissel” akarjunk
operálni, kegyes — álkegyes — szólamokkal töm jük be a rést (Gott als
Lückenbüsser).
Ez azt is jelenti, hogy az evangélium m al ne csak az élet határhelyzeteiben
— halál, betegség, szenvedés — szólítsuk meg az em bereket, hanem akkor
is, ha egészségesek, boldogok és sikeresek, te h á t az élet „csúcspontjain”.
„K risztus nem csak az ügyefogyottak és m egtörtek, a gyengeelm éjűek és re 
m ényvesztettek Megváltója, hanem az erőseké és bátraké is”. Az élet tel
jességében kell az em bereknek Istennel találkozniok, m ert Krisztus azért
jö tt, hogy életünk közepévé legyen, s nemcsak azért, hogy időnkénti zava
rainkból kim entsen, vagy életünk kátyúba ju to tt szekerét kiemelje.
M indazt, am it itt Bonhoeffer életm űvéből érzékeltetni próbáltunk, alig le
h etn e jobban összefoglalni, m int keresztgyerm ekének keresztelőjére a bör
tönből írt levelének néhány m ondatával (1944. m ájus): „Ma meg fognak té
ged keresztelni. A keresztyén igehirdetés ősi és nagy szavai hangzanak m ajd
el feletted, s v ég reh ajtják Jézus keresztelési parancsát rajtad, ám te mit sem
foghatsz fel abból. S nekünk m agunknak is újból kell tanulnunk m inden
nek értelm ét. Hogy m it jelent a kiengesztelés és megváltás, az újjászüle
tés és a Szentlélek, ellenségeink szeretete, kereszt és feltámadás, élet a Krisz
tu sb an és az Ő követése, mindez oly nehéz, s oly távolivá lett, hogy alig
m erjük ajk u n k ra v e n n i . . . S ez a mi vétkünk. Egyházunk, am ely ez évek
ben csupán ö n fenntartásáért küzdött, képtelen arra, hogy a kiengesztelő és
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megváltó ige hordozója legyen a világ számára. Ezért lett eddigi beszédünk
erőtelen és el is kell ném ulnia, s keresztyénségünk csak két dologból állhat
m a : az imádságból s hogy cselekedjük a jót az em berek k ö z ö tt. . . M ire fel
nősz, nagyon m egváltozik a keresztyénség jelenlegi form ája . . . Nem tud ju k
m ikor, de eljő a nap, am ikor ism ét elhív Isten em bereket, akik úgy tudják
hirdetni az igét, hogy az m egváltoztatja és m egújítja a világot. Űj szó lesz
ez, talán egészen nem -vallásos, de felszabadító és megváltó ige, m int Jé
zus beszéde volt, am elyen elálm élkodtak az em berek. A d d i g . . . m indig lesz
nek emberek, akik im ádkoznak, cselekszik a jót és várnak Isten ó rá já ra.”

Részlet Bonhoeffer leveléből, fogságából egy barátjához
Ami szüntelen foglalkoztat; az a kérdés, hogy szám unkra ma tulajdonképpen
micsoda a keresztyénség, vagy kicsoda K risz tu s. . . Egy teljesen vallástalan
kor felé tartu n k ; az em berek egyszerűen úgy ahogy vannak, nem lehetnek
vallásosak. Akik becsületesen „vallásosnak” nevezik m agukat, nem gyakorol
ják ezt sem m iképp; te h á t feltehetően valam i egészen m ást értenek azon, hogy
„vallásos”. Egész 1900 éves keresztyén prédikálásunk és teológiánk az em ber
„vallásos a priori”-já ra épül. A keresztyénség m indig a „vallás” egyik (talán
az igazi) form ája volt. Ha m árm ost egy szép nap kitűnik, hogy ez az „a prio
ri” nem létezik, hanem az em bernek történetileg m eghatározott és m úlandó
kifejezési form ája volt, ha teh át az em berek valóban radikálisan vallástala
nok lesznek — és úgy hiszem, hogy m ár többé-kevésbé ez a h e ly z e t. . . —,
m it jelent ez akkor a „keresztyénség” szá m á ra?. . . Ha a vallás csak köntöse
a keresztyénségnek — és ez a köntös is nagyon különbözően festett különbö
ző időkben —, akkor micsoda egy „vallástalan keresztyénség” ? . . . Hiszen
a válaszra váró kérdések ezek volnának: Mit jelent „tem plom ”, „gyülekezet”,
prédikáció, liturgia, keresztyén élet — egy vallástalan világban? Hogyan
beszélünk Istenről — vallás nélkül, azaz éppen a m etafizika, a bensőségesség
stb. stb. korhoz kötött előfeltevései nélkül? Hogyan beszélünk „világiasan”
„Istenről” (vagy talán nem is lehet többé „beszélni” róla úgy, m int eddig)?
Hogyan vagyunk „vallástalan-világi” keresztyének? Hogyan vagyunk kihí
vottak, anélkül, hogy m agunkat vallásosan előnyben részesítettnek értenénk,
sőt, sokkal inkább egészen a világhoz tartozónak tekintjük m agunkat? Krisz
tus akkor többé nem a vallás tárgya, hanem valam i egészen más, valóban a
világ ura. De m it jelent ez? Mit jelent a vallástalanságban a kultusz és az
im ád ság ?. . .
. . . G yakran kérdezem m agam at, m iért von egy „keresztyén ösztön” sok
szor inkább a vallástalanokhoz, m int a vallásosakhoz, éspedig egyáltalán nem
a misszionálás szándékával, hanem szinte azt m ondanám „testvéri m ódon”.
Míg a vallásosak előtt gyakran idegenkedem Isten nevét kim ondani —, m ert
itt nekem valahogy ham isan csengőnek tűnik és m agam nak valam iképp
tisztességtelennek tűnők (különösen rossz, ha a többiek elkezdenek vallásos
szóhasználattal beszélni, akkor szinte egészen elném ulok és fullaszt és kelle
metlen) —, ám a vallástalanok előtt alkalom adtán egészen nyugodtan és ma
gától értődőén nevezem meg I s t e n t . . . Az ism eretelm életi transzcendenciá
nak semmi köze Isten transzcendenciájához. Isten im m anens a mi életünk
közepette.
1944. április 30.
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Társadalmunk életmódja
az időmérleg vizsgálata alapján

Az elm últ években az európai szocialista országokban az érdeklődés közép
pontjába kerültek az életmód kérdései. Ezek az országok elértek ugyanis
egy olyan fejlettségi szintet, ahol a közvetlen létfenntartási szükségletek
fedezése a népesség többsége számára nem jelent súlyos problém át, viszont
kérdés, hogy m egnövekedett anyagi lehetőségeinkkel és a m unkától szabad
időnkkel hogyan élünk, m ire használjuk fel azokat. Az egyes em ber és a
társadalom „jó” létéhez nem csak az tartozik hozzá, hogy alapvető táplál
kozási, ruházkodási, lakás szükségleteinket kielégítsük, hanem az is, hogy
tartalm as em beri életet éljünk, jó em beri kapcsolataink legyenek.
A problém a érdekessége tükröződik abban is, hogy az életmód vizsgálata
mind a most befejeződő, mind a jövő évben kezdődő ötéves időszakban a ki
emelt fontosságú országos kutatási fő irányok között szerepelt. Az utolsó
években sok m agyar szociológiai m unka jelent meg ebben a tém akörben.1
Az első ötéves tudom ányos tervidőszak kutatásainak eredm ényeit CsehSzom bathy László és K ulcsár Kálmán foglalta össze.2
Noha az életm ód fogalm át a szociológia tudom ányának első nagy művelői
közül is többen, például M arx K ároly és Engels Frigyes3, valam int Max
Weber4 használták, mégsem volt közkeletű és világosan definiált fogalom
az elm últ évtizedek szociológiai irodalm ában. A m agyar szociológiában egy
olyan definíciót dolgoztak ki, am ely szerint az életm ód a m indennapi éle
tünkben megismétlődő tevékenységeink rendszere.5
M indennapi tevékenységeink vizsgálatának egyik módszere az időm érle
gek felvétele. Ez azt jelenti, hogy feljegyezzük: m ilyen tevékenységeket vé
geztünk reggeltől estig, kikkel voltunk együtt, hol tartózkodtunk, fgy meg
tudhatjuk, hogy például mennyit olvasunk, m ennyi időt töltünk háztartá
si m unkával, gyerm ekeink gondozásával és nevelésével, testedzéssel stb.
Mindezek az adatok az életmód egy-egy lényeges elem ére világítanak rá.
Az ilyen kérdések vizsgálatára a Központi S tatisztikai H ivatal Társadal
mi Statisztikai Főosztályán 1976—1977-ben egy éven keresztül időmérleg
felvételt végeztünk. K iválasztottuk az ország 15—69 éves népességének
egy olyan m intáját, am elynek alapján a teljes népesség időm érlegére követ
keztethetünk. M indennap más-más körülbelül 77 személy időm érlegét jegyez
ték fel az összeírok. Ennek a vizsgálatnak néhány eredm ényét m utatom be
ebben a tanulm ányban.6
Az életm ód változási tendenciáit is elem ezhetjük, m ert 14 évvel korábban
a KSH m ár végzett egy hasonló (de nem az egész évre kiterjedő) vizsgálatot7,
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és 1965-ben M agyarország egy győri felvétellel részt v ett egy nagy nem zet
közi összehasonlító időm érleg felvételben.8

Jövedelemszerző munka
A külföldi szociológiai szakirodalom ban gyakran olvashatunk olyan íráso
kat, amelyek a szabad idő növekedésével, az abból származó problém ák
kal foglalkoznak. C. W. Mills például több m int k ét évtizeddel ezelőtt ezt
írta az am erikai társadalom ról: „A m odern korban a m unkával és játékkal
kapcsolatos legfontosabb tény az, hogy a m unka által m egszervezett órák
száma csökkent és a nap fennm aradó órái intenzíven szerveződnek keres
kedelmi célokra. Ahogy a term elés gépezete lerom bolta a független, értel
mes tevékenységként végzett m unkát, úgy adott sok em bernek több sza
bad időt. Most azonban a szórakoztatás gépezete lerom bolja ennek az idő
nek szab adságát. . . Ténylegesen ennek az életm ódnak értékei egyre inkább
a szabad idő etikájának értékei. Mivel ahogy a m unka értelme csökkent és
nem ad az életnek belső irányt és központot, a szabad idő válik az élet cél
jává, és a szabad idő etikája elnyeli az összes értékeket, köztük a m unka
értékeit is.”9
M agyarországon azonban még távol vagyunk ettől a helyzettől. A törvé
nyes m unkaidő ugyan nem lényegtelenül csökkent az 1960-as évek eleje óta
és még inkább a két világháború közötti időszakhoz képest, de ezt rész
ben ellensúlyozta a háztartáson kívül kereső m unkát vállaló nők arányának
növekedése. A vállalatoknál, term előszövetkezeteknél, hivataloknál levő
m unkahelyeken végzett m unka ideje teh át egyénenként rövidül, de a fel
nőtt népességnek növekvő része vesz részt benne.
Emellett a tényleges m unkaidő hosszabb a törvényesnél, m ert az aktív
keresőknek jelentős része túlórázik. Ez m agyarázza meg, hogy az időm érleg
felvétel szerint azok az aktív kereső férfiak, akik a kérdezett napon főfog
lalkozású m unkahelyükön dolgoztak, átlagosan 8 óra 24 percet, a nők pedig
7 óra 40 percet töltöttek ott.
Nem elhanyagolhatóak a főfoglalkozás keretében végzett m unka idejé
nek különbségei társadalm i rétegenként. Az értelm iségiek helyzete a leg
kedvezőbb, a mezőgazdaságban dolgozók m unkaideje pedig a leghosszabb:

Társadalm i rétegek

A főfoglalkozású m unkahe
lyen végzett m unka időtar
tam a azokon a napokon,
am ikor ilyen m unkát végez
tek
Férfi
óra
perc

Vezető
Értelmiségi
Egyszerű szellemi foglalkozású
Szakm unkás
B etanított m unkás
Segédmunkás
Növénytermelő

8
7
8
8
8
8
8

03
45
05
26
25
42
43

Nő
óra

perc

7
7
7
7
7
7
8

37
06
44
49
38
33
10
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Állattenyésztő
Mezőgazdasági gépkezelő
Mezőgazdasági önálló és segítő családtag
Nem-mezőgazdasági önálló és segítő családtag

8
9
8
7

31

33
28
08
27

8

33

6
3

18
22

Érdem es hozzátenni, hogy a m egfigyelt m unkanapokon a nyugdíjasok
nak egyötöde-egyhatoda is dolgozott hasonló időtartam ban valam ilyen ál
lami, szövetkezeti m unkahelyen.
Egy m ásik lényeges tényező, am ely a szabad idő növekedését m érsékelte,
a jövedelemkiegészítő m unkák gyakorisága és viszonylag hosszú időtartam a.
Ezek közül a háztáji és kisegítő gazdaságokban végzett m unka a legelter
jedtebb. Az ország népességének közel a fele olyan háztartásokban él, ame
lyek ilyen kis gazdasággal rendelkeznek. E gazdaságok a term előszövetkeze
ti tagoknak ju tta to tt háztáji földekből, az állami gazdaságok m unkásainak
és m ásoknak adott illetm ényföldekből, a falusi házakhoz kapcsolódó kertek
ből, udvarokból, az azokon levő istállókból, ólakból állnak. Ezeknek a ház
tartáso k n ak felnőtt tagjai szinte kivétel nélkül részt vesznek e kis gazdasá
gok m egművelésében, az állatok gondozásában. A term előszövetkezeti ta 
gok n aponta átlagosan (hétvégi napokat is beszámítva) 2 és fél órát, a m un
kás férfiak 2 órát, a m unkás nők közel 1 órát, a szellemi foglalkozású fér
fiak m ásfél órát, a nők fél órát dolgoznak itt. A nyugdíjas férfiak átlagos
ilyen m unkaideje 4 és fél óra, a nőké 2 és fél óra körül mozog, a segítő
családtag és eltartott nők is körülbelül másfél órát töltenek ilyen m unká
val.10
Összességében a háztáji és kisegítő gazdaságban végzett m unka ideje az
1970-es évek eleje óta nem csökkent (ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen
e gazdaságok term elése nőtt), de egyre inkább átrendeződik a társadalm i
rétegek között. Mivel az ilyen háztartásokban több m unkás él, m int term elő
szövetkezeti paraszt, és m ivel az előbbiek száma nő, míg az utóbbiaké csök
ken, az összes ilyen m unkának ma m ár nagyobb részét végzik a m unká
sok, elsősorban term észetesen a községekben lakó m unkások. Az utóbbiak
közé tarto zik azonban m a a m unkásosztálynak közel a fele.
A kereső m unka által lekötött időhöz szokták hozzászámítani a közleke
dési időt is, amely a m unkahely megközelítéséhez, m ajd onnan hazautazás
hoz szükséges. Ez az aktív keresők napi idejéből átlagosan 79 percet, az ak
tív kereső nőkéből 62 percet vesz igénybe.
T ekintettel a főfoglalkozású m unkaidő, a jövedelem kiegészítésért végzett
m unkák és a közlekedés hosszúságára, nem meglepő, hogy a több m in t tíz
éve végzett nemzetközi vizsgálat11 azt m u tatta ki, hogy az összes kereső
m unkával tö ltö tt idő szinte kivétel nélkül minden m ás országban — tőkés
és szocialista társadalm akban egyaránt — rövidebb volt.
Hogyan értékeljük ezt? Egyrészt kétségtelen, hogy ez az igen hosszú m unkaidő-teher akadályozza azt, hogy egy kulturáltabb és a közösségi életnek
nagyobb helyet adó életm ód alakuljon ki társadalm unkban. M ásrészt azon
ban az ennek a m unkának eredm ényeképpen létrejövő jövedelem nek nagy
része arra szolgál, hogy éppen az előbb em lített kulturáltabb életm ód ke
reteit, előfeltételeit m egterem tse. Nem kétséges, hogy például a h áztáji és
kisegítő gazdaságokban végzett m unkából származó jövedelem (amely a
községi lakosság jövedelm ének ma is közel egynegyede) lényegesen hozzá
járu lt ahhoz, hogy a falvakban az utóbbi években sok új ház épült, és ezzel
a lakásviszonyok korszerűbbekké váltak, közeledtek a városi színvonalhoz.
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Egy más szemszögből nézve ez a m unka term eli meg mezőgazdasági term e
lésünknek és ezzel élelm iszeri fagyasztásunknak nem jelentéktelen részét.
Ezért nehéz lenne elképzelni, de nem is lenne kívánatos, hogy az ilyen jö
vedelem-kiegészítő különm unka a jövőben roham osan csökkenjen.

Háztartási munka
Míg a főfoglalkozás keretében és különm unkaként végzett jövedelemszer
ző tevékenység tartam a a férfiaknál hosszabb, m int a nőknél, a háztartási
tennivalók ellátása túlnyom ó részben a nők feladata. Ennek következté
ben a nők összes (jövedelemszerző és háztartási) m unkaideje egy évi átlagos
•napon több m int félórával hosszabb (9 óra 01 perc) a férfiakénál (8 óra 27
perc). Talán még többet mond, ha az aktív kereső nők összes m unkával töl
tö tt idejét (10 óra 08 perc) hasonlítjuk össze az ilyen férfiakéval (9 óra
29 perc).
Sokat szokták a férfiakat korholni, hogy nem vállalnak részt a háztartá
si m unkában. Időm érleg vizsgálatunk — az 1960-as évek eleji vizsgálattal
összehasonlítva — azonban kedvező változások jeleit m utatta ki. Míg 1963ban egy összeírt nőre átlagosan 5 óra 20 perc és egy férfira 1 óra 06 perc
háztartási m unka jutott, 1976—77-ben a nőknél az ezzel töltött idő 4 óra
19 percre csökkent, a férfiaknál 1 óra 26 percre nőtt. Tehát a nők ilyen ter
helése csökkent és a férfiak valam ivel nagyobb részt vállalnak belőle. A
nőknek a férfiakhoz viszonyított helyzete mégsem javult, m ert a háztar
tási m u nkájuk m egrövidülését ellensúlyozta, hogy nagyobb arányban dol
goztak a háztartáson kívül, és ezért átlagos jövedelemszerző m unkaidejük
lényegesen m eghosszabbodott. U gyanakkor az aktív kereső nők h átránya a
férfiakhoz képest mérsékelődött.
Nem m ondhatjuk azonban, hogy a férfiak m inden háztartási m unkában
egyformán részt vesznek. A mosás és vasalás továbbra is a nőknek szinte ki
zárólagos feladata, a főzés és mosogatás terén is még rá ju k hárul a munka
nagy része, a bevásárlásban viszont lényegesen egyenlőbb a m unkam egosz
tás, a javítási és k arb an tartási tevékenységek pedig hagyom ányosan a fér
fiak m unkái. Nagyon figyelem re m éltó tendencia, hogy a férfiak és nők
közötti háztartási m unkam egosztás az értelm iségieknél közeledett a legin
kább az egyenlőség felé, és a falusi m unkásoknál és parasztoknál a leg
egyenlőtlenebb. Ebben szerepet játszik az is, hogy az utóbbiaknál a leg
hosszabb a férfiak jövedelemszerző m unkaideje, és hogy a háztartások fel
szereltsége az értelmiségi rétegnél a legm agasabb fokú, ezért ott rövidült
meg leginkább a háziasszonyi m unka. Mégsem látszik m egalapozatlannak az
a következtetés, hogy az értelm iségi rétegben m ost megfigyelt változások,
a nők és férfiak egyenlőbb részvétele a háztartási m unkában, fokozatosan
el fog terjed n i a jövőben a m agyar társadalom többi rétegeiben is, ahogyan
a háztartások felszerelési tárgyai azokban is teljesen elterjednek (ez a vi
szonylag nem távoli jövőben várható), és ahogyan a különböző rétegekbe
tartozók jövedelemszerző m unkaidejének különbségei is lecsökkennek (fé
lős, hogy ez hosszabb folyam at lesz).
Jelenleg ugyanis — m ivel a főfoglalkozású és különm unkák, valam int a
közlekedés, végül a háztartási m unkák időtartam a egyform án differenciáló
dik — nagyon lényeges különbségek vannak az egyes társadalm i rétegek
Teljes lekötött idejének átlagos hossza között:
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, , . ,
Társadalm i rétég

Vezető
Értelmiségi
Egyszerű szellemi foglalkozású
Szakmunkás
B etanított m unkás
Segédmunkás
Növénytermelő
Állattenyésztő
Mezőgazdasági gépkezelő
Mezőgazdasági önálló és segítő
Nem-mezőgazdasági önálló és
Inaktív kereső (nyugdíjas stb.)
Eltartott
Együtt

35

A főfoglalkozású és különm unkával,
közlekedéssel,
háztartási m unkával töltött
átlagos napi idő
Férfi
óra
perc
44
8
17
8
02
9
20
9
28
9
9
40
10
23
10
47
13
10
54
családtag
9
segítő családtag 9
35
56
5
34
5
27
8

Nő
óra
9
8
9
9
10
10
10
11

perc
46
44
38
42
20
41
47
04

10
10
7
7

40
07
07
22

9

01

Gyermeknevelés, társas együttlét, művelődés, testedzés
Mivel az alvás és fiziológiai szükségletek (étkezés, m osakodás, öltözködés)
körülbelül 11 órát kötnek le a nap 24 órájából, a viszonylag szabadon be
osztható, felhasználható idő néhány ó rára szorul össze, és — a m unkával
töltött idő eltérő tartam a m iatt — társadalm i rétegenként nagyon különbö
ző. Egy állattenyésztő foglalkozású férfi szám ára napi átlagban (tehát a va
sár- és ünnepnapok beszámításával) alig több mint 2 óra ilyen szabadon
beosztható idő m arad. Egy értelmiségi férfinak viszont átlagosan több m int
4 óra ilyen ideje van. E zért érthető, hogy társadalm i rétegenként nagyon
eltérő ennek az időnek eltöltése.
M indenütt előfordul a gyerm ekek gondozása és nevelése, időtartam a azon
ban a nőknél kissé m egrövidült az 1960-as évek eleji állapothoz képest. Eb
ben nyilvánvalóan a nők fokozódó kereső m unkavállalása játszik szerepet.
Ugyanakkor az apák fokozottabban vesznek részt a gyermeknevelésben, és
pedig ismét az értelm iségi rétegben m utatkozik leghatározottabban ez az
új viselkedési minta.
Meglehetősen általánosan előfordul (naponta átlagosan körülbelül há
romnegyed órát tölt ki) a beszélgetés, társas összejövetel, szórakozás.
A szabadon beosztható idő eltöltésében a döntő változást az utolsó két
évtizedben a televízió általános elterjedése hozta. 1960-ban még csak egy
szűk réteg, alig több m int 100 ezer háztartás rendelkezett televíziós ké
szülékkel, ma m ár a háztartások 80 százalékában m egtaláljuk, és egy m a
gyar felnőtt átlagosan m ásfél órát tölt naponta a televíziós készülék előtt,
mégpedig nagyobb társadalm i különbségek nélkül. Ez azt jelenti, hogy azok
ban a rétegekben, ahol a m unka és a közlekedés által lekötött idő 9—10 óra
vagy annál több, az átlagos nap alig áll másból, m int m unkából, közieke-
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désből, a fiziológiai szükségletek kielégítéséből, m ajd a televíziós készülék
elé való leülésből, m ondhatnánk „leroskadásból”.
Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a fizikai m unkát végző rétegek
ben, különösen a falusi lakosok körében m eglehetősen ritka az otthonon
kívüli m űvelődés (mozi, színház, m úzeum látogatás) és a testedzés. Ezek el
sősorban a városi rétegekben, különösen az értelm iségiek körében fordul
nak elő. Nagyon erősen különbözik a könyvet olvasók aránya is társadal
mi rétegenként. A m egfigyelt napon az értelm iségiek 40 százaléka, a mezőgazdasági foglalkozásúaknak kevesebb m int egytizede vett a kezébe köny
vet. Hasonló társadalm i különbségeket látunk az újságolvasásnál is: a veze
tő beosztású férfiaknak 66 százaléka, a növényterm elő foglalkozású nőknek
csak 11 százaléka olvasott napilapot. A tanulás és önképzés szintén elsősor
ban a vezetők és értelm iségiek életében foglal el fontos helyet, előfordul az
egyszerű szellemi foglalkozású és m unkás férfiak között is, de alig a mezőgazdaságban dolgozóknál és általában a fizikai foglalkozású nőknél.
A társadalm i különbségek ezen a téren az utolsó időszakban növekedtek:
míg a m ajdnem változatlanul hosszú m unka- és közlekedési idő s a tele
vízió térhódítása a fizikai foglalkozásúak között és különösen falun vissza
szorította az egyéb kulturális tevékenységeket, a városokban és különösen
az értelm iségben a szabadon beosztható idő növekedése lehetővé tette, hogy
a televíziónézésre fordított idő m ellett m egm aradjanak, sőt kissé gyakorib
bá váljanak más művelődési tevékenységek is.
A televíziónak ezt a térhódítását, sőt uralkodóvá válását nagyon ellenté
tesen szokták megítélni. Egyesek a kulturális élet elszegényedésétől ta rta 
nak, m ások viszont azt emelik ki, hogy a televízió m inden más töm egkom 
munikációs eszköznél jobban m egism erteti a k u ltú rát a társadalom m inden
rétegében, és ezzel hozzájárul a társadalom kulturális integrációjához. Idő
mérleg vizsgálatunk alapján felvethetjük azt a gondolatot is, hogy a tele
vízió u ralm a nem m arad m ajd mindig ilyen általános, és a kötött idő rövi
dülésével el fog terjedni a társadalom többi rétegében az az életm ód-m in
ta, am elyet ma az értelmiségnél látunk legtisztábban megjelenni, és am ely
ben nagyobb szerepet kapnak a m űvelődés más form ái, a tanulás, az em
beri kapcsolatok, a testedzés.
He

He

*

K orántsem m ondhatjuk tehát, hogy a m agyar társadalom mai életm ódja
m inden tekintetben ideális. A problém ák — a jövedelemszerző és háztar
tási m unka viszonylag hosszú időtartam a, az em beri kapcsolatokra, közös
ségi életre, m űvelődésre jutó idő rövidsége és egyenlőtlen társadalm i meg
oszlása — azonban nagyrészt gazdasági fejlettségünk szintjéből, helyzetünk
ből adódnak. U gyanakkor feltűntek a jelei egy új életmódnak is. Nem vár
hatjuk azonban, hogy a jövőben az életm ód autom atikusan kedvező irány
ban fog változni. Nem a legfontosabb, de az egyik legvilágosabban kim u
tatható intő jel például az alkoholfogyasztás állandó emelkedése.
E lm ondhatjuk azt is, hogy az életszínvonal emelkedésével párhuzam osan
az életm ódot egyre kisebb m értékben fogják m eghatározni a gazdasági
adottságok, egyre nagyobb szerephez ju t a tág értelem ben vett társadalm i
kultúra (a viselkedési szabályok, célok, értékek) és ennek következtében a
tudatos döntés és irányítás. Egyre inkább ra jtu n k múlik, hogy m ilyen lesz
az életm ódunk.
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BORSOS M ARGIT

Csipkebokor
ég a m agány csipkebokra
sötét lánggal fellobogva,
sivatagban rátaláltam ,
ő az ágyam és a társam.

— szent ez a hely — m ondom félve,
Isten hangját így remélve,
de nem mozdul senki, semmi,
tüzes m annát lehet enni

csupa tűz és csupa szépség
olyan, m int a tenger és ég,
sokat nézed, ritk án látod,
ő az ébrenléted, álmod.

s akkor hallom — néma szárnyak
a csend m adarai szállnak,
a m agány csipkebokra ég,
és közel van a messzeség.

fején a csend koronája,
szikraesőt h u llat fája
gyümölcse is mindig érik
azok eszik, akik kérik

j6
KÉPES G ÉZA

Levél Viljo Tervonen-nek
Izzik a nap m ár s ingujjban is izzad az em ber,
villan a fény vakitón ablakon és a tetőn.
Még kopaszán tekeregnek a szélben a fák, de az ágak
végén pattan a rügy s égbe fúródik a fütty:
cinkék, sárgarigók dala lüktet, a szív belebódul,
úsznak az ég vizein kék nefelejcs-szigetek.
Dér födi gyér hajam at, de szívemben a jégcsap elolvadt,
omlik a nap tüze rám , testem en átbizsereg.
Ügy nyújtózom a fénybe, akárcsak a fák, kifeszítve
sóvár ujjaim at s átsü t a fény kezemen.
Élni, mig élünk, szívni m agunkba, a pórusok éhes
résein át a reményt, színt, örömet, ragyogást!
Drága barátom , Viljo, feléd repül, im, ez a sóhaj,
vágyam messzire száll, várja vad északi t á j :
Lappföld! Jó két évtized is tovatűnt, hogy utolszor
láttam s most a lapod, lám, idehozza elém:
Csillog a képen a tundrái táj, a hegyek, kicsi kunyhók,
hóba-fuladt cserjék, — látni a sí-nyom okat!
S fenn hunyorogva dereng lebegő kupolája az égnek,
m int a leszűrt friss tej, csurran a fény habosán.
Sí-turára, irod, testvér, ide jársz felüdülni,
most is ezért küldtél tundravidéki lapot.
Kétszer já rta m e tájon, sokszor idézi fel álmom,
féktelen álomnál még gyönyörűbb a v a ló :
ö s tó : fém lap a szintje, folyó zúg, hószinű hánccsal
gyönge, szelíd nyírfák, m arcona bérei fenyők.
S látom a rénszarvast: fejedelm i fejét felemelve,
néz, gyanakodva fülel, s könnyű futásnak ered.
Nyáron a szűz, viruló tereken legelészve csatangol,
tépi a szél, az eső, védi szabad levegő.
Télen öles hóréteg alatt is eléri a zuzmót,
jó eleség ez, amit körm e kapálva kiváj.
Láttam igába betörve, de így is karcsu-kevélyen
vitte agancsa díszét m int ragyogó koronát.
Békésen üget, ámde harag ja ha néha kirobban,
fut, m enekül a kocsis, búvik a szánja alá!
Ágaskodva zihál a vad és a patája a deszkán
döngve, dübögve dobol, rúgja, pofozza a szánt.
Aztán csak lecsihad, szelídül, négylábon elindul,
húzza a pulkkát: ül benne a gazda m e g in t. . .
Olyan szép vad, akár m i: robotba törődve vesződünk,
ám ha kiáltjuk: elég! — roppan a gát meg a fék.
S tíz körm ünkkel a jégbörtönből is kik ap arju k
zord term észet-anyánk életadó melegét.
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TOIVO LYY

Finlandia
Toivo Lyy (ejtése: Lű) „Az ember tragédiája” fordítása még 1943-ban megjelent,
de már akkor készen voltak fordításai Vörösmarty, Tompa, Reviczky, Ady és Ba
bits verseiből is. 1970-ben adta ki a magyar költészet antológiáját, több mint
10 000 sort — valamennyi az ő fordítása —, ez a kötet bemutatja az egész ma
gyar költészetet, az „Ó-magyar Mária-siralom”-tól napjainkig.
Toivo Lyyt, mint költőt a természet szépségeinek rajongó átélése és a bölcselkedő hajlam jellemzi — a gondolati elemek sokszor szenvedélyes szerelmi ver
seit is átszövik. Eddig hét verseskönyve jelent meg, nyolcadikul legszebb versei
nek kötete.
Észak-Karjalában született és „Finlandia” című versében emlegetett Koli fehér
kvarcsziklái és Lappföld hegyhátai a költő legkedvesebb kirándulóhelyei voltak.
Egyébként állandóan a természet közvetlen közelében élt: a finn őstenger partján
lakott, a kis Nataliban. Többször járt hazánkban, a már említett, átfogó magyar
költészeti antológiája előkészítése végett. 1963. november 14-én a magyar irodalom
és költészet külföldi fordítói számára alapított PEN-emlékéremmel tüntették k i
1976-ban halt meg. (Képes Géza)

Ez a Földcsillag ifjú volt m ég — akkor
született Szuom i: világvirradatkor.
A hártyakéreg fo rrt az indulattól,
a végtelen víz kettéhasadt
s m int a L eviathán háta és taréja,
az árból fölm erült
kvarc-csúcsok felhőkarcoló karéja:
a tengerm ély rengett, égig dagadt —
a föld égő beléből buggyant a láva,
kráterek nyíltak, izzó követ okádva:
a Terem tés h ajnala földerült.
A Him alája óriásainál, Alpeseknél, Andeszeknél előbb
e kvarchegyek dacoltak az idő éjjelével,
orkánokkal az őstenger ölén,
jégkorszakokkal, mik az időt porlasztva széjjel,
tom boltak — évezredek á rja n ő tt —
de a végső, végső hullám -sörény
a csúcsokat söpörte m ég el.
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Ám m egm aradt, dacolva jéggel, éggel,
az alapszirt, a kő, m it a föld mélye szült,
tűz terem tett s benne titá n i vágy feszült —
ezer s ezer sziklatető, hegyhát, K arjala cím erpajzsai m egm aradtak:
a K o lik . . . Lappföld hegyei, mik m a is felhőkbe harapnak.
A Terem tés: ár és apály,
tenger s éter árja paskolja partját földnek s csillagoknak —
ez az ágy, hol születés, halál,
nap és éj egymást váltva kelnek és nyugosznak.
S bár am it ád, el is sodorja:
az ősláng lüktető kohója
m it egyszer megszült, az m ár semmitől se r e tte n :
él tovább a zúgó évezredekben.
A kvarcok m állanak,
de az alapkő szembeszáll a vak
pusztulással: nyugodtan vár, marad.
Tűzben tám adt, m inden gyökere m élybe nyúl —
Vár a végső pillanatig, m ikor
m egint a káosz szurok-gőze forr
s a m indenség e kavargó ködébe
a Földcsillag is b e le h u ll. . .
Képes Géza fordítása
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Himnusz az időhöz
Végtelen, végtelen, ó, nagy Idő, a te tengered árja!
Senki se sejti, vajon hol a kezdeted és hol a véged:
part van-e ott, hol a hullám od szétporlik, avagy csak
fölszineden libegő szigetek raja — szirtek a zúgó
árban: a mindenség küzdő, rejtelm es erői:
káosz, a zűr, a terem tés lángja s kozmosz, a form a.
Szörnyűek, szörnyűek, ó, nagy Idő, földünkön a roppant
tengerek is. Teneked hajóid a csillagok — itt lenn
földünk tengerein meg az évm iriádok az élet
m agját ringatták s évezredes ős szeleiddel
vitted előre az emberi kéz-feszitette vitorlát.

FINN KÖLTÖK VERSEI
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Tenger ölén m ár városok á llta k : kósza hajókkal
szántották vizeit s hitték, hogy arasznyira téged
is sikerül átfogniuk. És bár m ind odavesztek,
ahova népeivel süllyedt Atlantisz, a mélybe,
mégis m int lem erült mesevárosok béna harangja,
kondul róluk a h ir s hullám ok alól felüzenget
néha az em ber egy-egy csodaműve — Az e m b er:
ő fedezett fel téged is, ő alkotta neved, bár
büszke napok, bolygók, fényévek, ős-ionok: csak
habjaidon libegő buborékok, vízgyürük ingó
hullám zása s tűnő pillanatok remegése.
Képes Géza fordítása

M ARTTI SANTAVUORI

A megmenekült vitorlás
Hó, lengő, friss és puha ömlött
a vízre, m it bevont a páncél.
A m edrek: jég s jég,
éles, hegyes, nagy, durva töm bök
és len t a mélység.
A h ajókat derm edt felszín nyom ása fogta már.
A vitorláscsónak még nyílt tengerre száll,
fojtó menedékből röpíti vad, kopár szél.
M egm enekült a veszélyes szabadság.

Képes Géza fordítása
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TUOM AS ANHAVA

Versek

1

Most és mindig
Most és mindig emlékezzünk a halálra.
Megölnek a pillanatok, apránként, azért
vagyunk, m ert van m it vesztenünk: minden,
am ink v a n ; m ásoknak
tükrök vagyunk csak, szavaink nem érik el őket,
átalakulnak gondolatokká, az ő gondolataikká;
szeretetünk
ném a legyen. Mi m agunkat
keressük m ásokban, belefásulunk az erőfeszítésbe:
szempillantás alatt, türelm ünknek vége szakad —
Széthullunk mi m agunk is: hisz am it mi m agunk
elveszítünk lassanként, az mi vagyunk,
az m aga az élet igazsága, az élet.

Moccanadan
szitakötő
lebeg a nap fent
ollózva ollózva
a levegőt
nem megy odébb egy ujjnyira sem
a folyó fölött
Képes Géza fordítása
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A N N A -M A IJA RAITILA

Ütőn
És fú jt a szél
hűvös és forró, az ágakon át
s esni kezdett. A levelek kinyílva
a fény felé fordultak nedvesen
s a színek elm élyedtek a mohán.
Most olyan sok kehely
félig kinyílva v á r :
a szomjas itt italt talál.
Így aztán angyalának
surrogó szárnya
m indenkit m egsuhint. A fa alatt
m indenki m egnyugodhat.
M egébredve vízzel telt kelyheket lát.
Cihelődik s türelm esen csak vándorol to v á b b :
ismét övé a hosszú út, az elszánt vándorút övé.
Megérzi messziről a hegyet s a barlangot benne.
Szél motoz a barlang előtt.
Csak jelre vár, indulna m ár.
Képes Géza fordítása

AN N A -M A IJA RAITILA

Levelek
Milyen nagy most a csend a füzek közt
m ikor a sok levél kisarjad.
Csendesebb csend ez m in t a virágok
szivenütő csodája.
És mélyebb ez a türelem , ez a
ném a a lá z a t: m ikor megszületik a forma,
határozott szárak, kisim ult felület.
Vajon nem a virágok im ája,
a törékeny és tisztán ragyogó,
a sziveket fénnyel gyújtogató
— nem az hozta-e nekünk a leveleket,
hogy a lomb lombosodjék,
hogy a csont csontosodjék
s hogy m aradandóság legyen a változásban?

Képes Géza fordítása
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SZOKOLAY SÁNDO R

Elfogult hangú vallomás a zenéről
és az alkotó munkáról

Saját életem ben kezdettől fogva az alkotó m unkát helyeztem m indenek fölé.
Azonban a „művészi önm egvalósítást” éppen úgy, m int a „teljes életet”
egyedül senki sem tudja véghezvinni. Társadalom ban, em berek között élünk.
Mindenben egym ásra vagyunk utalva! A leglényegesebb persze az, hogy
az alkotóm unka rezonancia, visszhang nélkül értelm ét veszti! A szerző és az
előadó, az előadó és a közönség, a szerző és a közönség között falak vannak.
M ár a hangszer és a művész közé is akadály ékelődik, m ert nem könnyű a
mechanizmuson keresztül a m űvet és önm agunkat a hangzó anyagba „bele
lehelni”. A m ű nem fejeződik be, ha a kottán m egszárad a tinta. Nem írha
tó bele a kottába m inden. Az előadónak, az alkotónak és a közönségnek kö
zeledésre van szüksége.
A jövőért való aggodalom sodort a közéletiség felé is. Gondolkodó és ér
ző, lélekben gazdag nem zedék építheti csak tovább az országot. Lelkes em
berekre van szükség. A lelkes em bert ne tévesszük össze a nyüzsgővel. Aki
nek alkotó m unkája nem hitelesíti közéleti tevékenységét, rossz szolgálatot
tesz a közösségnek. Az alkotáshoz kell a közösség is, meg a m agány is.
Azt hiszem, nem kell bizonygatnom, hogy a művészi elégedetlenség a fej
lődést szolgálja, s hogy ez m inden igazi esetben életfogytiglani! Nem kérke
désből, hanem vallom ásszerűen szeretném nyom atékosan hangsúlyozni, hogy
„m i” m agunkkal vívjuk a legádázabb harcot, m agunkkal vagyunk a legkí
méletlenebbek, s ez nem valami különcködés, hanem az öntökéletesítés
alapvető törvénye. S ez nem lehet csak a művészek kiváltsága. M inden em
bernek alkotó módon kellene élnie! Magasabb m ércével kellene m érnünk
gyorsan elszálló életünket! Túl rövid az élet ahhoz, hogy elherdáljuk!
Életem első lényeges élménye, eszmélésem színhelye: Békéstarhos!
Ügy érzem, a gyerm ekkor első élményei egy életre m eghatározó jelle
gűek! Erről Kodály így ír: „Sokszor egyetlen élm ény egész életre megnyitja
a fiatal lelket a zenének! Ezt az élm ényt nem lehet a véletlenre b íz n i. . .
megszerezni az iskola feladata.” Élményről beszél Kodály! S ebben látom
Tarhos jelentőségét is! Ú jra csak Kodályt kell idéznem : „A tiszta lelkese
dés, naiv ösztön, ami felnőtt művésznél ritka adom ány: m inden egészséges
gyermekben m egvan! Tizenöt éven alul m indenki tehetségesebb, m int azon
felül: csak a kivételes géniuszok fejlődnek m indig to v á b b ... Vessünk véget
annak a pedagógus-babonának, hogy tananyagnak csak valami hígított m ű
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vészetpótlék v a ló . . . Meg kell fordítani a té te lt: csakis művészi érték való
a gyerm ekeknek! Minden m ás á rt neki!”
Művészi gyerm ekkorom ért, s talán éppen az itt tö ltö tt évekért áldhatom
leginkább sorsomat. Gyerm ekkorom m ennyországának nevezhetem ezt a he
lyet. Eddigi életem legösszekovácsolódottabb közösségével találkoztam itt,
az együtténeklés em berform áló varázsával, s mindez elefántcsonttorony nél
kül. Mégis csodálatos érzékenységet itattak belénk. Babits Mihály azt írja :
„Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét.” Ez az em berform áló ének
lés Tarhos egyik legutánozhatatlanabb titk a volt.
Gulyás György a felszabadulás után Békéstarhoson, 1946-ban, a kifosztott,
üresen m aradt grófi rezidenciában egy pecsétes papírral a kezében tan y át
ütött és létrehozta az ország első zenei általános- és középiskoláját. A sem 
miből tudott terem teni, felismerései azonnal ak arattá v áltak ; ötletben, lele
ményben, lehetetlent nem ism erő erőben nála nem volt hiány. Szikrázott
körülötte a levegő, a közömbösséget nem tűrte, valam iféle mágneses tér v et
te körül — elveiért dühödten tudott harcolni, vakm erő bátorsággal. S m ű
vészeti életünk és a külföld figyelme is pár év után m ár az iskola felé for
dult.
Gulyás szenvedélyesen h itt a maga igazában. A m akarenkói nevelést és
Németh László hódm ezővásárhelyi irodalm i fogantatású iskoláját zenébe át
ültetve, közel v itt bennünket a természethez, a népi kollégiumok történelm i
hőskorszakának szellemében, m unkában, tanulásban, éneklésben. B artók és
Kodály G yerm ekkarait újraélve, valósággal „kitalálta” szám unkra. M egfért
nála egy m űvön belül a népi duhajkodó és a sixtusi hangzás: kóruspróbáin
mágus m ódra csalta ki a varázslatos hangzásokat belőlünk. Kodály 1958-ban
így írt erről: „Mi az a tarhosi szellem? Röviden zenei nevelés ének alapján.
Ezen az úton ju t legham arább célhoz közönség és szaknevelés egyaránt.”
De ezt m ár csak a m egszüntetett iskoláról írhatta, m ert 1954-ben, am ikor az
újonnan épített zenepalota még egyéves sem volt, bezárták az iskola kapuit.
Kodály Zoltán legnagyobb példaképeim közé tartozott, s alakja az idők m úlá
sával sem halványult bennem , sőt mind elevenebben él! Nagyságát sohasem
csak és kizárólagosan zenei géniuszában láttam , hanem ő a teljes élet legkivételesebb példája volt. Megilletődöttség nélkül sohasem tudtam rágondolni.
Ezt nem a m egközelíthetetlen nagyság ránk nehezülő tekintélye keltette, h a
nem a fölösleget m indig lehántó, lényegre törő egyéniségének, páratlan m ű 
veltségének, ízlésének, csalhatatlan ítélőképességének és m inden elképzelést
felülmúló m em óriájának szellemi és művészi teljesítm énye.
Kodály kórusai voltak első zenei élményeim is, m ert Kodály és Bartók m ű
veivel előbb ism erkedtem , m in t bárm elyik régi klasszikussal. A zene tisztasá
ga és csengése m ellett az ízes szövegek is mélyen belém ivódtak. A Nagysza
lontai Köszöntő „mosolyog az hajnal”-a, az „aranyszál toliakkal” repdeső a n 
gyala, a Jó Gazd’asszony „libidári dom bon”’-ja és „lom bári hegye”, a Zöld
Erdőben „jaj, be gyöngyén já r ”-ja, vagy a K atalinka „szállj szállj” szelídsé
g e . . . A T úrót eszik a cigány „duba” és „leba” kiáltásai, s a Cigánysirató
„szuszkiri”-je ősi pogány szertartások varázserejét lehelte belénk, a Villő
,,kirelejszom”-ja és „agyigója”, az Egyetem, begyetem „szil, szál, szalm aszála”
a falu levegőjével itatott át bennünket. Lengyel László „haj, régi szép m agyar
nép”-e, „haj, a m agyar népe” a hazaszeretet lángját jobban gyújtotta ben
nünk, m int azóta bárm elyik történelem óra vagy szem inárium .
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Kodály gyerm ekkarai és női karai (azóta is érzem) a fantázia, a m űvészi ér
zék, a hangfestés ABC-je, a m agyar lélek szim bólumainak tárháza. Kodály
a népi m űvészetben rejlő felbecsülhetetlen gazdagságot klasszikus m agasság
ba em elte: lelki táplálékká gyúrta, közkinccsé tette. Nemcsak ,,zenei táplálék”-ot jelentettek kórusm űvei, hanem dram aturgiai leckét is nyújtottak. A
„jó” és a „rossz” szembeállítása „kicsiben” is ott él műveiben. Azt hiszem,
érdem es zenei szemelvényekkel is felidézni ezeket az élményeket! A „m ély
ség” és „m agasság” éles szembeállítása m ár több, m int zenei — em beri és
dram aturgiai állásfoglalás is! A Pünkösdölőben a „pokol kapujának letapodása” és a „m ennyország kapujának kinyitása” kiemelő kontraszt, am elyhez
az „egek fényességének” emelkedettsége járul, s ez gyermekkorom egyik leg
nagyobb ám ulatát jelentette.
U gyanennek a dram aturgiai kontrasztnak a legnagyobb kodályi példájá
val később ism erkedtem meg a Psalm us H ungaricusban. Figyeljük m eg a
Pünkösdölő „m enny és pokol” kontrasztja után a Psalm us-nak ezt a felfoko
zó részletét: „Az igazakat te mind m egtartod, a kegyeseket megoltalmazod,
a szegényeket felmagasztalod, a kevélyeket aláhajigálod.”
Ezeken a példákon láthatjuk Kodály em beri és művészi m agatartásának
elv álaszthatatlanságát!
Ezt azért mondom olyan kiélezett hangsúllyal, m ert bizony pironkodnunk
kellene sokszor (főleg nekünk m uzsikusoknak!), ha a rra gondolunk: életében
hogy’ ünnepeltük, s ma nemcsak m eg-m egfeledkezünk róla, hanem vitatk o 
zunk is vele, sőt abban az önhittségben élünk, hogy túljutottunk ra jta , pe
dig utol sem értük! Kodály szellemi óriás volt, akik vele vitatkoznak, nem
partnerei. Kodály Zoltán neve szimbólum. A m agyar szellemi felem elkedés
szimbóluma. Ezt a K odályt nekünk nem szabad elejtenünk, hanem m agunk
hoz kell szorítanunk. Nem árt az ő zsenijének m ár semmi, csak mi leszünk
szegényebbek.
A d y Endre költészetének elem entáris h atása m inden művészetet term ékenyí
tett. Ö a harm adik nagy példaképem !
M iben rejlik Ady verseinek zeneisége? Lüktető beszédritm usa jelképekkel,
jelzőhalm azokkal párosul, m itikus erővel bír, szimbolikája, képzeletkeltő ere
je rendkívüli. Illyés Gyula szavaival: „ ...a c é lb ó l sodort húrt zenget”. Né
m eth Lászlótól is pontos feleletet kapunk: „Ady nyelvében és ritm usában a
XVI. század, e legm agyarabb századunk szele zúg.” Ném eth László A dy za
bolátlan form aképző energiájáról azt írja : „Futkosott a form a rácsai közt,
m int a tegnap befogott tigris, mégsem tö rt ki, m ert meg kellett hajolnia ze
nei teljessége e lő tt. . . ” A nyers és harsány színektől sem riadt vissza, de eh
hez érzékenysége titokzatosságot is varázsolt, m esefátylai mögött roppant
erők feszültek. S ebben a mélységet, m agasságot m egjáró világban a zene ott
hon érzi m agát. Komlós Aladár találóan írja : „P áratlanul mélyen élte át és
páratlan erővel fejezte ki a XX. századi m agyar em ber viszonyát nemzethez,
társadalom hoz, istenhez, szerelemhez.”
Szövegeinek szerkezete is kitört a sém ákból: „Ady verselése lázadás m in
den vershagyom ány ellen. Az öröklött sém ákat túl sim ának érzi! M inden so
rában gyúrja, robbantja a m agyar n y e lv e t. .. M indent befog a m aga szolgá
latába — m ondatfűzést megbontja, az indulat alá gyűri.” (Németh László)
Ady m egváltoztatta maga körül a világot, irányt szabott, mozgósított, fel
kavart, s ebben a profetikus, kem ény veretű, retorikus nyelvben o tt feszült az
elem entáris kórusok végtelen éneke.
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Adyhoz fűződő zeneszerzői kapcsolatom ról is szeretnék néhány sort írni.
A m űvészi alkotó m unka első nagy inspirációját pályakezdő korom ban Ady
E ndre költészetétől kaptam . H atása több volt, m int sorsdöntő: egész életem
művészi m eghatározója lett. „A Tűz M árciusa” című oratórium kom ponálá
sa közben Ády a szenvedély, a hatásérzék, az áhítat, a sodró lendület, a mi
tologikus légkör, a szimbolizmus, az intenzitás és a szuggesztivitás iskoláját
jelen tette számomra. Költészetének gyújtó hatásától azóta sem tu d tam szaba
dulni. Elem entaritása, pátosza, tragikum érzéke, lángoló költészete nem feje
ződött be verseinek oratorikus m egfogalmazásával, hanem az operaszínpad
felé is az ő költészetének az ereje sodort ellenállhatatlanul! („M agyar Kórusszim fóniá”-m, ,,A dy-K antátá”-m u tán „A M inden-Titkok titk a” című lírai
k an tátám a negyedik Ady-zenésítésem.) Ezzel Ady tú lju to tt bennem a saját
hatásán is: azóta szinte kizárólagosan a szöveges zene bűvöletében élek.
Talán Ady oltotta belém a közéletiség igényét is, hiszen a „társadalm i tu
datform álás” m estere volt. A mai kor röstelkedik „pátoszától”, „szenvedélyességétől”, én pedig szeretném m agam ban eggyé gyúrni Kodály üzeneté
vel. M indketten „ifjú szívekben” éltek. S örök igazság, hogy a m a fiataljai
a jövő közönsége!
„M űveimé vagyok!” — nem én találom ki őket, ők íratják m agukat velem.
Csak „hagyni kell” — ez a belső hang vezérelte eddigi életemet. Ma is merem
vállalni ezt a naivnak tűnő m agatartást. Csak olyan darabot tu d tam eddig
megzenésíteni, am ellyel teljesen azonosítani tudtam magam, s ezért m inden
jelentősebb művem m egírását „sorsszerűnek” érzem. Érdeklődésem et soha
sem tudtam, „csak” a zenére leszűkíteni, az életet bonyolult összefüggéseiben,
eredőiben, lehetőségeiben, feszültségében és m egvalósulásában feszülten fi
gyelem, s ez sodort ellenállhatatlanul a színház felé! Eddigi operáim at a „bel
ső és a külső világ” nagy ellentm ondásai határozták meg. A V érnászt valam i
féle érzelm i lázadás hozta létre, am ely az életben m indenütt ott parázslik;
én a szenvedélyek konfliktusának neveztem, az „ész” és a „szív” gyakori kibékíthetetlenségének. A Hamlet az igazságkeresés konfliktusa, m elynek leg
többször nagy ára v a n : a bizonyossághoz félelmetes hálók szövevényét kell ki
bogozni, amely a „keresőt” is igyekszik foglyul ejteni. A Sám son-tém ában az
elhivatottság konfliktusát láttam , am ely Németh László drám ájában egyszer
re „bibliai”, „m ai” és „időtlen”. Tém áim at mindig m agam választottam , hall
gatva a belső hangok sugallatára, m ivel a m űvészet varázsát eddig mindig
„m egfoghatatlan m ódon” találtam meg. Persze egy-egy mű m egírása rész
ben ü rü g y is önm agunk elmondására.
A m űvek m egkövetelik a létrejöttükhöz szükséges em beri átalakulást, „al
kalm assá válást”. S igazában itt kezdődik az ihlet! Az élet csak művészi
produktum okra átlényegülve tud az alkotásban m aradandó nyom ot hagyni.
Az átlényegülésre az em ber nem m indig képes. A Bibliában ezt a kérdést
nagyon megközelíti a pünkösdi történet. Amikor a „Pünkösdi ének” c. kan
tátám at írtam a Lutherániának, éreztem az ihlet és a Szentlélek kiteljesülé
sének m ély rokonságát. Bibliai tárgyú műveim m egírásával az áh ítat iskolá
já t já rta m ki. Mi a lényege ennek? A XX. század zenéje, az ún. m odern zene
nagy része a konfliktust, a tragédiát megrázóan exponálja, de a „feloldás
ra ”, a „m egoldásra” s főleg a „harm óniára” nem igen képes. Ezt a „hiányt”
egyházi m űveimben m agam is jobban tudom pótolni, m int a hangszeres ze
nében.
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Sámson operám előiskolája is volt a „Karácsonyi pásztorát”, az „A pokalip
szis” és a „Pünkösdi Ének”. Az opera nyitókórusa, a bibliai szövegű „Sámson,
ra jta d a filiszteusok” kezdetű kórusfúga és a darab végén felhangzó Sámson
im ája ezek nélkül talán eszembe sem ju to tt volna. (Németh László m űvében
sem szerepelnek.) Pedig N ém eth László Sám son-ja első olvasáskor hatalm á
ba kerített. Elsősorban a nyelvezete. Biblikus, retorikus, kem ény veretű ma
gyarsága, őserejű prédikációs hangja, mely mégis rendkívül m odern, áttéte
les, szimbolikus, többértelm űen képletes; s gyönyörű nyelvezetének zengése
sohasem öncélú, mindig belső szenvedély és m ondanivaló fűti.
Sámson hajában rejlő erőt m ár önm agában is szimbolikusnak éreztem.
Nevezhetjük fizikai erőnek, tehetségnek, őserőnek, elhivatottságnak, s még
sok m indennek, de a lényege az, hogy nem átlagos, hanem kivételes. Felm agasztosítható személyiség, de nem m egközelíthetetlen isteni m agasságban,
hanem nagyon is gyarló em beri testközelben emelkedik önm agán felül —,
halálában válva ú jra naggyá. Ha az em ber igazából az életét ráteszi valam ire,
annak az első próbatétele, hogy nem kapja olcsón, árat kell érte fizetni. Nem
a főhősök feltétlen elpusztulása vonz a tragédiákban, hanem az a hősiesség,
ami az elpusztulástól sem rette n ti vissza őket. Ég és pokol, tűz és víz, hit és
hitetlenség, rem ény és rem énytelenség. Rem ényeim és rem énytelenségeim is
parázslanak e m űben, és a hitem , hogy Sámson a rosszat pusztítja el. A te
hetség minden em ber saját keresztje. Sám sonban egy kicsit Ném eth László
önm agát írta meg. Vállalom, hogy „szent haragom ban” írtam én is.
A kom ponálás során Sámson m agányossága legalább olyan fontossá vált
számomra, m int ereje, küldetése és bosszúvágya. Sámson az egyedüllét bibliai
nagysága is, s nemcsak legendás hírű hős. A m agány és a csend nélkül ez a
bosszú és pusztítás barbár, drasztikus lenne. A m agány és a csend tehát
kulcskérdéssé vált számomra. Sámson szörnyű valóságként ism erte meg a
vakság csendjét, sötétségét és rem énytelenségét. E nélkül nem biztos, hogy
a magány mélységeit így látta volna. Egy erős em bernek egy kicsi pont vagy
fűszál nem m indig tűnik fel. Egy vaknak a csend m ást jelent, m int egy látó
nak. K itágulnak érzékszervei, felfokozottabban érez. Mindezek m ellett Sám
son háborgó, perlekedő, meg nem alkuvó, igazságtalanság esetén m indenki
nek bátran megmondó, következm ényekkel nem számoló alakját is meg kel
lett formálnom.
Természetes, hogy engem is form áltak műveim. A Sámson után írt egy
házi műveim m ár egyértelm űen önm agukért születtek. Bevallom, szüksé
gem van arra, hogy évente írjak egy-egy m űvet a Lutherániának. Mindig
Bachot éreztem a zene csúcsának, de ezt a szeretetem et igazán W eltler Jenő
csodálatos B ach-interpretációi m élyítették el! (Mint Ádám Jenő nagyszerű
Hándel-vezénylései.)
Egyházi m űveim sorában jelentős állom ás volt a „K antáta a gályarabok
em lékére” című mű m egírása: n arráto rra, bariton-szólóra, vegyes karra, or
gonára és zenekarra nyolc tételben XVII. századi ism eretlen szerző versére
a Szencsey-Codexből. A m ű m egírására az ötletet Káldy Zoltán püspöktől
kaptam , aki az inspiráción túlm enően korabeli szövegeket is felk u tato tt ré
szemre. S am ikor a névtelen gályarab versét átadta, a tragikus esem ény hi
telessége m ellett a képekben gazdag, m egrendítően drám ai, kem ény veretű ré
gies nyelvezet ellenállhatatlanul m agával ragadta fantáziám at.
A vers korabeli nyelvezetét elég pár szóval idézni ahhoz, „buritkozott”,
„estve”, „belincsben”, „az nagy hévségben” stb„ hogy megérezzük: a zene is
csak úgy válhat stílusossá, ha valam ennyire a m últat idézi. Ehhez a barokk
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k antáták bachi világát kellett újraélnem , kuruc-m agyar kolorittal beoltva.
Ezt az elképzelésemet csak fokozta az a tény, hogy a Weltler Jenő vezette
L utheránia évtizedek óta Bach oratorikus m űveinek leghitelesebb tolm á
csoló ja!
Üj m űvem ben k ísérletet tettem arra, hogy a hallgató egy időben „értse”
és „érezze” át ugyanazt. (Közismert kérdés a vokális művek szövegérthető
ségének nehézsége, különösen első hallásra!). E kettős feladatot igyekeztem
a n arráto rra bízni. E rre Bánffy György szövegmondása inspirált. Am ikor ter
vemről beszéltem neki, nemcsak öröm m el vállalkozott a feladatra, hanem a
szöveg és a zene áthidalásának összetettebb szerepétől sem riadt vissza. A
n arráto r szerepében így beszéd, ritm ikus beszéd és énekbeszéd váltakozik be
épülve a zenei form ába. A kórus a nyolc tétel közül hatot énekel, am ely ha
talm as anyag. A bariton-szóló szerepe hasonló a narrátoréhoz. Tulajdonkép
pen ők ketten szólista-ikertestvérek. A szólókat m indig élő előadókban képze
lem el, s nem papíron. A bariton-szólóra Berczelly István inspirált. A Deák
téren a „Pünkösdi É nek”-ben is együtt dolgoztunk m ár, s első pillanatban
tudtam , hogy pályánk az operaszínpadon végérvényesen összekapcsolódik.
Produkciója ezt követően minden álm om at felülm últa „Sámson” c. operám
címszerepében.
Elképzeléseim bővültek, gazdagodtak. A 75 éves fennállását ünneplő Lu
theránia Ének- és Zenekarnak Libellus Ungaricus címmel 12 tételes archai
k u s-kantátát kom ponáltam Bornemisza Péter prédikációs írásaiból 5 szóló
hangra, gyerm ekkarra, vegyeskarra, orgonára és zenekarra, 1979 pünkösd
vasárnapjára. Érdekessége volt az előadásnak, hogy Kodályné, Péczely Sarolta
először énekelt szólót saját művem ben és vezényletemmel. Bornemisza P éter
biblikus erejű prófétáié hangja régen foglalkoztat. Bátorsága: mai, nyelveze
te: csodálatos patinájú, m ondanivalója: örök érvényű. „Ijesztőitek sok képpen, hogy ne prédikálnék többet! De m int Szent Pál és Jerém iás m ondja m a
ga felől: egy felől féltem , más felől égett a szívem, és talán az oldalam on is
kifakadt volna, ha az szám at föl nem tátottám volna!” — ezek a sorok m a is
tanulságosak. S a „rossz” felismerését saját m agán kezdi: „magamon is de
sokszor érezettem, hogy az ördög m indenféle undokságok, szörnyű förtelmességek m ívelője!”. S „Az M agyarországról” írt sorai is elevenbe vágóak:
„Mi m agyarok az hévséggel kóstoljuk az Ú r nagy h arag ját!”. Vagy: „Ó de
sokezer példáink vadnak erről az M agyarországban!”. A hazafias nevelés mai
jelszava is lehetne: „Jobbítsd a nem zetöt!”
A L utherániával 1979-ben tett nyári nyugatném et turnénk h atására m ár
készül a következő m ű is: az Ágostai H itvallás 450. évfordulójának augsburgi
ünnepségein bem utatásra kerülő „Confessio Augustana” c. kantátám , az ere
deti latin szöveg alapján, 1980 júniusára.
Az alkotói sokrétűség eszmei hasznát egyre jobban érzem, m ert a felsorolt
„prédikációs-m űvek” m ellett az elm últ években a szóló- és kam aram űvek
írása felé fordult figyelmem. Fuvola szólószonáta, gordonka szólószonáta,
cim balom ra és két cim balom ra írt m űveim főleg kam arazenék, s vokálisán is
a kis ap p arátus foglalkoztat. Ady-szólókantátám , am ely a bécsi szerzői estem
után az Universal K iadónál megjelenik, hasonló m űvek írására inspirált,
így született meg „O rbis pictus” c. szólókantáta W eöres Sándor verseire,
Bolmányi Ferenc kecskem éti színes üvegablakainak ihletésére, s nem rég fe
jeztem be a bibliai szövegre (Károli G áspár fordításában) írt ,,Jerem iádá”-t.
Én sokszor hitet tettem m ár az ösztönösség, a spontán alkotókedv mellett.
Hadd m ondjam itt el, hogy m ennyire hiányolom alkotásainkban az elrende
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ző elvet. A legsikerültebbek kivételével kevés olyan m űvet találok m ost ná
lunk, am elyben a fejlesztés, a formálás, a tem atikai egység a zeneszerző első
rendű gondja lenne. Egyelőre az eszközök érdekességét keressük, s csak rit
kán vesszük észre, hogy az új effektusok önm agukban nem értékesebbek
a régieknél, hogy kizárólag beépítettségük, elrendezettségük alapján ítélhe
tünk felőlük. S minél bonyolultabb a zenei anyag, annál fontosabb, hogy
„rend” legyen benne; az „aprólékosság” nem helyettesítheti a „m egm unká
lást”.
A teljességet csupán egyféleképpen közelíthetjük meg, úgy, hogy meg
kíséreljük élm ényeinket zenébe önteni. Élm ényei term észetesen m indenki
nek vannak, a tartalom form ába öntése a művészi tett. Hangzási effektusok,
stílusok, irányzatok nem pótolhatják a gondolatokat, s ha az alkotónak nem
ju t eszébe semmi, akkor hiába minden eszköz! Az egyéniség pedig arról is
merhető meg, hogy életm űvének állomásai ilyen értelem ben is összeillenek
és önm agukat alakítják. Az én ideálom olyan közösség lenne, am elynek se
gítő hatását egyenként is érezhetnénk. Mit tehetek hát? Próbálom az „elvarázsolásoktól”, a sikertől és lehetőségektől függetleníteni magam, s kizárólag
„a belső hangok” sugallatára bízni életemet. Nem vesztettem el a hitem et
abban, hogy korunknak és a jövőnek is lehet művészi igazsága, tisztessége és
szépsége. Ú jra meg kell találnunk a harm óniát! A m űvészet szeretet nélkül
kevésre k ép es!

Részlet Bonhoeffer levele mellékletéből, fogságából egy barátjához
Egy tanulm ány vázlata
Micsoda az Isten? Nem először egy általános istenhit Isten m indenhatósá
gában stb. Ez nem Isten igazi m egtapasztalása, hanem egy darab prolongált
világ. Találkozás Jézus Krisztussal. A nnak m egtapasztalása, hogy itt m in
den emberi lét m egfordulása van adva azzal, hogy Jézus csak „m ásokért
van”. Hogy Jézus „m ásokért van itt”, az a transzcendencia m egtapasztalása!
A saját m agától való szabadságból, a halálig menő „másokért levés”-ből
lép csak elő a m indenhatóság, m indentudás, m indenütt jelenlét. A hit részvé
tel Jézusnak ebben a létében. (Emberré létei, kereszt, feltámadás.) Istenhez
való viszonyunk nem „vallásos” viszony egy elképzelhető legfelsőbb, legha
talm asabb, legjobb lényhez — ez nem igazi transzcendencia —, hanem Isten
hez való viszonyunk új élet a „m ásokért levés”-ben, részvétel Jézus lété
ben. Nem a végtelen, elérhetetlen feladatok, hanem a m indenkor adott fele
barát a transzcendens. Isten em beralakban!, nem állatalakban, m int a keleti
vallásokban, m int a szörnyű, a kaotikus, a távoli, a borzalm as; de nem is az
abszolutum, a m etafizikai, a végtelen stb. fogalom alakjaiban; de nem is az
„önm agában való em ber” görög istenem ber-alakjában, hanem „az em ber má
sokért” !, ezért a keresztre feszített. A transzcendensből élő ember.
1944. augusztus 3.
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Tessedik Sámuel iskolája

K étszáz éve alapította Tessedik Sá
m uel evangélikus lelkész Szarvason a
Gyakorlati Gazdasági Szorgalmatossági Iskolát.

Tessedik Sámuel.
Konyorcsik János
szobrászművész alkotása
(Budapest, Kossuth
Lajos tér 11.)

Tessedik Sám uel (1742—1820) áldozatos élete és önzetlen m unkássága népünk
nagy korszakváltásának történelm i próféciája. A XVIII. századi m agyar feu
dális társadalm i-gazdasági élet nyomasztó terhét viselő parasztnép között
nevelkedik. Apja, id. Tessedik Sámuel (1710—1749); fia születésekor A lbert irsa lelkésze, m ajd Békés-Csaba megbecsült papja. Szüleinek szorgos m un
kássága, példás családvezetése mintegy előképe a későbbi nagy szarvasi re
form er tevékenységének.
Ifjúkori tanulm ányai folyam án is apja nyom dokait követi. Pozsonyban
ugyanabba a Bél M átyás alapította iskolába jár (1749—1754). A debreceni
akadém ián tö ltö tt két év (1761—63) után szintén Erlangen egyetem én tetézi
be tanulm ányait (1763—65). K ora magas szintű ism eretrendszerét sajátítja itt
el. Vagy talán még ennél is többet: a haladó polgári társadalm i-gazdasági
szem léletet!
A teológiai diszciplínák m ellett nagy érdeklődéssel tanulm ányozza az in-
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tenzív mezőgazdálkodást (Jena, Halle, Lipcse), a k u ltu rált kertészetet (Pots
dam), a produktív ipari term elés (N ürnberg, Berlin) és az ésszerű kereskede
lem (vízi utak) előnyeit, gazdasági összefüggéseit. Kedveli a felvilágosodás ha
tására fellendülő ném et k u ltú rát és m űvészetet. A Franciaországból kiűzött
hugenották gyakori m eglátogatása révén is gyarapítja ismereteit. Fokozódó
érdeklődéssel kíséri a filantropista iskolák nevelő m unkáját (Francke, Salzm ann, Basedow, Rochow). Már itt és ekkor rádöbben arra a nagy történel
mi ellentm ondásra, am ely a m agyarországi feudális állapotok és a nyugati
polgári átalakulás adta fejlődési lehetőségek között feszül. A reveláció a nyo
masztó hazai állapotok képét és a kibontakozás lehetőségét idézi fel benne.
M agyarországon „nagy term ékeny földdarabok m érföldeken keresztül mű
veletlenül hevernek . . . puszta vagy m ocsár van ott, hol népes városok vagy
falvak virágozhatnának”.
A felvilágosodás szelleme fűti tehát, am ikor hazatérve — s S zarvasra ke
rülve lelkésznek (1767) — átfogó társadalm i-gazdasági reformok, racionális
hitéleti és dem okratikus művelődési kezdem ényezések m unkálásán fárado
zik. Reform törekvéseinek alapeszm éje: a parasztnép felvilágosítása, m űvelt
ségének emelése és term elési k u ltú ráján ak m egjobbítása. Ezáltal az egész
ország társadalm i, szellemi, gazdasági és politikai arculatának polgári irányú
fejlődését kívánja szolgálni.
Tudja, tapasztalja, hogy csak a végsőkig elszánt küzdelem vállalásával le
hetséges a társadalm i előítéletekkel szembeszállni, a fejlődést gátló gazda
sági és jogi béklyókat szétfeszíteni. Szinte utópisztikus optimizm ussal hisz
azonban az eszmék történelem form áló erejében: „Felvilágosodás! Ez a leg
fontosabb, a leginkább szükséges” — írja a Szentpétervárra küldött pályá
zati Értekezésében. „Olyan követelm ény ez, am elyet régóta hangoztatnak, s
korunkban a világ m inden tája visszhangzik tőle. Magam is azt mondom :
sürgető szükségesség ez az egész em beriség számára! Csakhogy a szándék és
a végcél között — a felvilágosodás esetében is — ugyanolyan különbség áll
fenn, m in t az em berek rem ényei és kívánságai között.”
Az ellentétes hazai és az európai viszonyok hatása vezeti el Tessediket az
első m agyar köztársasági mozgalommal, a jakobinusokkal való m ély szimpá
tiáig. A következő tényanyagra építjü k ezt a hipotézisünket: Tessediknek
Hajnóczy Józseffel fen n ta rto tt bensőséges levelező, rokoni viszonya; Kristóffy György, Verhovszky Sámuel és Pruzsinszky József jakobinusokkal való
kapcsolatai; Kazinczy Ferenc szarvasi látogatása Tessediknél (1793); J. G.
Fichte irodalm i hatása; Tessedik nézeteltérése Lehóczky Pál szarvasi szolga
bíróval (1794). Végül, Tessedik iskolájának átm eneti beszüntetése a jakobi
nus mozgalom kultúrpolitikai reakciója következm ényeként (1795).
Tessedik iskolaszervező m unkásságának társadalm i gyökerei között kell
em lítenünk keserű felism erését, m iszerint a régihez szokott, a bizalm atlan
ságtól és tudatlanságtól eltom pult parasztság olykor még az ő érdekében ja
vasolt ú ja t is „idegennek, sőt m integy ellene valónak gondolja”. A felnőtt
lakosság nevelésére irányuló, csaknem meddő fáradozása közben érlelődik
meg benne a parasztifjúság általános, szakszerű, szervezett iskolai nevelé
sének szükségessége: „A nép között a korosabbak igen nehezen hajlíthatok,
azért fő törekvésem et oda fordítottam , hogy jövendő hivatásukhoz képest az
ifjúságot neveljem .”
Tessedik a rendíthetetlen akaraterő és a m egfontolt cselekedetek embere.
A szavak és tettek egységének jegyében terem ti elő — véget nem érő érve
lések, levelezés és egyéni áldozatok árán — az iskola m unkájához szükséges
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anyagi eszközöket. Az alapvető feltételt, 6 katasztrális hold szikes földet a
szarvasi uraság, br. H arruckern, biztosítja. Tessedik Ö néletírásában rögzíti,
hogy 1780. m ájus 8-án — vagyis pontosan 200 éve — kedvező választ nyert,
nyom ban m egindította az iskolát, m ajd felépítette a m a is álló iskolaépüle
tet (1791). „A lapítottam k erte t és könyvtárat, szereztem kellő eszközöket és
gépeket a m agam költségén, s négy esztendőn keresztül tanítottam ingyen a
szarvasi m indkét nem beli nagyobb ifjúságot, hogy belőlük a hely és idő kö
rülm ényeihez képest értelm es em bereket, jó keresztyéneket, m unkás polgá
rokat, ügyes gazdákat és gazdasszonyokat képezzek.” K itartó szervező
m unkája és áldozatkészsége következtében a szarvasi Gyakorlati Gazdasági
Szorgalmatossági Iskola (négyévi m egszakítással: 1795—1799.) 1806. október
31-ig volt Tessedik gazdaságpolitikai, pedagógiai, didaktikai reform tevékeny
ségének sikeres gyakorlati színtere.
Pedagógiai elgondolásaiban céltudatosan szerepel az oktatás gyakorlatias
ságának és a m unka iskolai alkalm azásának igénye. A m unkára épülő érté
kes em beri tulajdonságok nevelésére összpontosítja figyelmét. Ennek talajá
ból fakad Tessedik iskolai rendszerének leghaladóbb — mai nevelési törek
vésünkkel is egybeeső — vonása: a tevékenység szerepének kívánalm a. Az
újszerű pedagógiai feladat gyakorlati m egvalósításáról írja az iskolaalapító:
„A gyakorlati gazdasági tanítással nem csak az eddigi norm áltanításnak hiá
nyait lehet tervszerűen és reálisan eltüntetni, de általa a gyermeki erőt sa
ját tevékenysége felkeltésével a legjobban ösztönözzük, felélesztjük, tágítjuk,
gyarapítjuk, erősítjük, irányítjuk, és korai foglalkoztatásuk által eljövendő
hivatásukra előkészítjük.”
A szarvasi iskola tantervi koncepciója m inden tekintetben egybeesik Tes
sedik társadalom politikai szemléletével: „Ezen gyakorlati gazdászati iparis
kolának eszméje abból állott, hogy benne a paraszt és a polgári gyerm ekek
úgy szerezzék meg a m inden tekintetben szükséges reálism ereteket, hogy
em ellett elég gyakorlati ügyességgel bírjanak a m egszerzett tárgyism eretet
az állam élet különféle viszonyai között helyesen alkalm azni.” Iskolája tehát
egyértelm űen a parasztság életm ódjának polgári irányú átalakítását szolgál
ja. Erről tanúskodik művelődéspolitikai hitvallása is: „Ki kételkedik abban,
hogy semmi sem szükségesebb és m éltányosabb, m int az, hogy az alsó nép
osztály (plebejae) fiai szám ára alkalom adassék arra, hogy megerősödhesse
nek és elm élyülhessenek jövendő élethivatásuk idejére saját szakm ájukban”,
nevezetesen a m egjobbított paraszti élethez szükséges elméleti ism eretekben
és gyakorlati jártasságokban.
Tanítási módszerei ösztönzőek. Olyan mezőgazdasági, háziipari, kereskedel
mi, egészségügyi, rendészeti, ügyviteli stb. korszerű ism eretek m egértésen
alapuló elsajátíttatását kívánja, am elyeknek az életben való szükségességét
és hasznosságát belátják a tanulók. „Világosan és érdekesen” tanítsuk „a
célnak megfelelő tén y eket”. Ezáltal „keltsünk kedvet és hajlandóságot a ta
nulókban arra, hogy okos, felvilágosult, tevékeny, ügyes földm űvelőként vé
gezze m unkáját, feladatát, hogy örömmel és eredm ényesen dolgozzék”.
Az iskola gazdasági k ertje a gyakorlati oktatás és m unkára nevelés meg
valósításának első szám ú területe. Az itt folyó igen tanulságos tevékenység
ről írja : „A gyakorlati gazdasági kertben szemmel láthatólag ism ertettem
meg a jav íto tt gazdászat, szántás, m esterséges rétm űvelés, istállózás, külön
féle kerti veteményezés, gyümölcsfatermesztés, eleven sövények készítése,
m éh- és selyem bogár-tenyésztés, lóhere és fűm ag term elése, tisztítása és felhasználása m ódjaival, úgyhogy m indezt saját tapasztalataiknak folytán is
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m erték meg a tanítványok, s m egtanulták, m iként kelljen a gazdászat egyes
részét az egésznek kára nélkül, kevés és gyenge kézzel nagy haszonnal kezel
ni, s ekképpen az eddigi használatlan term ényeket a saját és a haza jav ára
fordítani.'’ Az egyéni és a közérdek egyenrangú szolgálatára személyes pél
dájával nevel Tessedik.
A tananyagot term észetesen a lányok is elsajátították. Tessedik nőnevelési
program ja ugyanis a szervezett iskoláskor előtti neveléstől — az egyenlő
képzési feltételek alapján folyó iskolai oktatáson keresztül — a lányok férjhezmeneteléig, illetve azon tú lra is kiterjed. Pl. a „tanító-nők” képzésének
és m unkájának fontosságát korát messze megelőző éleslátással sü rg eti! A nő
családi, anyai hivatására előkészítő tudnivalókat is tan ítja iskolájában. Ilyen
értelem ben a felvilágosult m űvelődéspolitika s a női emancipáció értékes h a 
gyom ányát n y ú jtja: a lányoknak a fiúkéval egyenlő általános és szakirányú
képzettség igényét, a társadalm i term elésben való részvételük és egyenjogú
ságuk egyik fontos alapfeltételét.
Tessedik iskolai szervező-oktató-nevelő m unkásságát a korabeli közvéle
mény is elism eri: „Amely gondos szülék, jó gazdákká s gazdasszonyokká
akarják készittetni gyerm ekeiket: tsak küldjék Szarvasra, meg fogják tapasz
talni, hogy jobb s gazdagabb örökséget nem hagyhattak volna soha is ezek
nek”, azaz gyerm ekeiknek — olvashatjuk a M agyar Hírmondó egykorú
számában (1792).
Az adott történelm i helyzetben Tessedik nem véglegesíthette intézetét. Ez
korántsem az ő hibájának róható fel! Tessediknek — a m agyar polgári át
alakulást szolgáló —- gyakorlati gazdasági iskolai kezdeményezése annyira
életképes, eszméi, módszerei annyi vitalitást hordoznak m agukban — hogy
az ellenhatások össztüzében is fenn tu d ta tarta n i 22 évig. Iskolaszervező né
zetei és a megvalósulás kohójában edződött gyakorlati tapasztalatai értékes
hagyom ányai a m agyar és az egyetemes m űvelődésügy történetének.

Részlet Bonhoeffer leveléből, fogságából szüleihez
Ü jra meg ú jra egy kis belső harcot jelent, hogy egészen józanul a tényékhez
igazodjunk, kiverjük a fejünkből az illúziókat és fantáziákat, és megnyugod
junk abban, ami adva van, m ert ahol a külső szükségszerűségeket nem ért
jük meg, ott hiszünk egy belső és láth atatlan szükségszerűségben. Azonkívül
— olyan élet, amely a hivatás és a személyiség tekintetében teljesen kibontakozhatik és így kiegyensúlyozott és teljes egész lesz, ahogy ez a Ti nem ze
déketekben még lehetséges volt, bizonyára nem tartozik m ár azon igények
közé, m elyeket a mi nem zedékünk tám aszthat. Bizonnyal ez a legnagyobb le
mondás, am ely ránknehezül és am elyre rákényszerülünk mi fiatalabbak,
akiknek még szemünk előtt van a Ti életetek. Életünk befejezetlenségét, tö
redékességét ezért bizonyára különösen erősen érezzük. De hiszen épp a tö 
redék u talhat viszont egy em berileg m ár el nem érhető magasabb teljességrejutásra. E rre kell gondolnom különösen legjobb tanítványaim oly sokának
halálával. Ha a külső események ereje darabokra töri is életünket, m int a
bombák házainkat, mégis a lehető legjobban láthatónak kell m aradnia, ho
gyan volt az egész tervezve és elgondolva, és legalább az még mindig fel
ism erhető lesz, hogy itt milyen anyagból építettek vagy akartak építeni.
1944. február 20.
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Kovász
A neves római katolikus teológus, jezsuita,
egyik friss írásából közlünk részleteket.1
A cikk az egyház mai helyzetét és jövőjét
a világban Jézus kovászról m ondott példá
zata fényében nézi biblikus hittel és reá
lis történelem szem lélettel, elutasítva a
„győzelmes egyház” régi képzetét. (Szer
kesztő)
Sokan azok közül, akik szeretik az egyházat és keresztyén hitük következté
ben feltétlenül azonosulnak is vele, vulgáris módon abban rem énykednek,
hogy az egyház tagjainak száma egyre inkább növekedni fog, és egyre erő
södik m ajd a világra és an nak sorsára gyakorolt áldásos hatása; h ab á r m a
napság talán valam ivel határozottabban teszik hozzá ehhez, hogy ezt a ha
tást szerény szolgálatként kell elgondolni. De ebben a vulgáris rem énységben
m induntalan keservesen csalódniuk kell. A világ népességének egészéhez ké
pest az egyház nem növekszik, hanem csökken. A hatalm as szocialista világ
ban az egyház valam i m ódon talán fenn tudja tartan i létét, és a keresztyénség elhalása m indenesetre sokkal lassúbb folyam at, m int ahogy ellenfelei jó
solták. De legalábbis első pillantásra aligha m ondhatjuk, hogy a keresztyénség ezekben az országokban nagy hatású, offenzív erő, noha a „kovász” fo
galmához ez is hozzátartozik.
És Nyugaton? Te- m int az evangélium nak és az egyház üzenetének hirde
tője hosszú életed során m agad tapasztalhattad, m ilyen gyakran prédikálunk
süket füleknek, m ennyire ijesztően megfogyatkozott az evangélium hatalm a
a nyugati társadalom szellemi piacán, ahol egymás szavába vágva beszél m in
denki, m inden egyform án jogosult, és m indenki egym ást harsogja túl. Igaz,
a keresztyénség még jelen van. De vajon valóban az a kovász a keresztyénség, amely lassan, de ellenállhatatlanul a világ tésztájának egész anyagát át
já rja és átalakítja? A nyugat vonatkozásában sem állíthatjuk m inden további
nélkül, hogy a kovász képének megfelel valam ilyen könnyen m egállapítható
valóság. M indenesetre a tészta tömege m intha gyorsabban növekednék, m int
a kovász hatása . . .
De a mi helyzetünkben nagyon problem atikus dolog olyan vigaszt keresni,
am ely futurológiái, kultúrpolitikai stb. előrejelzésekből vezethető le, és erről
végül is lem ondhatunk, ha nem trium falista módon képzeljük el az egyház
jövőjét, és nem értékeljük túlságosan nagyra a róm ai zarándokok növekvő
számát.
De nincsenek-e olyan vigasztaló meggondolások, am elyekre nem a vigasz
szükségletéből, hanem a keresztyén hitből kiindulva kell eljutnunk? Ügy
gondolom, vannak ilyenek, és a keresztyénnek nem kell félnie attól, hogy
ezeket végiggondolja. Ám ekkor talán azt a szem rehányást fogja m ajd halla
ni, hogy illúziókkal vigasztalja magát, hogy spekulatív módon győzelmekké
változtatja a vereségeket. Az ilyen szem rehányásokat nyugodtan eltű rh e t
jük, ha meg vagyunk győződve arról, hogy ezeket a vigasztaló meggondoló
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sokat olcsó fogással nem utólag találtuk ki valam iféle gyenge hitnek a meg
erősítésére, hanem ezek m aguk tartalm ai ennek a hitnek, és vele együtt érle
lődnek, m égpedig annál biztosabban, m inél erősebb és szilárdabb m aga a hit.
M egemlítenék néhány ilyen vigasztaló meggondolást. . . . Nincs olyan dogma,
amely előírná annak feltételezését, hogy a keresztyének számának abszolút
értelem ben és az em beriség egészéhez viszonyítva mindig növekednie kell és
sohasem csökkenhet. H abár az ekkléziológiában és a hívek egyháztudatában
gyakran csakugyan jelen van valam ilyen határo2btt vagy burkolt trium falizmus, am elyre ez a gondolat jellemző . . .
Az egyház a világ üdvösségének szentsége. A m odern ekkléziológiának ezt
az alapgondolatát, am elyet m agáévá te tt a II. vatikáni zsinat, nem lehet egy
könnyen összhangba hozni azzal az egyházképpel, mely szerint a háborgó
tengeren az egyház az egyetlen hajó, am ely a világot m egm entheti — annak
a régi axióm ának megfelelően, hogy extra ecclesiam nulla salus („az egyhá
zon kívül nincs üdvösség”). Nem feladatunk itt, hogy összhangba hozzuk ezt
a két képet. M indenesetre a modern teológia, am ikor a keresztyén hit leg
lényegesebb elemeit ak a rja felvázolni, Isten általános üdvözítő akaratából
indul ki, m ely eleve, a bűn ellenére is átfogja és hordozza az egész világot
és történelm ét, mégpedig hatásosan és hatalom m al, és ígéri, hogy a tö rtén e
lem ténylegesen Istennél végződik. Ez a szemléletmód alapvetően különbö
zik az augustinusi történelem teológia szemléletm ódjától, amely mássá damnaía-nak (elkárhozott tömeg — Szerk.) tekinti a világot, és úgy véli, hogy
bizonyos értelem ben utólag m enekülnek meg néhányan belőle a szuverén, de
csak keveseknek ju tta to tt kegyelem által. A m ásik megközelítésnél — Isten
általános üdvözítő akaratának feltételezésénél, m ely akarat eleve csak azért
tűri el a bűnt, m ert tudja, hogy önm aga erősebb, m int az em berek végső
soron erőtlen lázadása — az egyház nem az a kicsiny hajó, amelyen — mi
ként Augustinus gondolja — a kevesek m egm enekülnek, hanem annak az
üdvösségnek a jele, am elyet Isten m indenkinek felkínál és amely a II. vatiká
ni zsinat meggyőződése szerint még azoknál is győzedelmeskedhet, akik a
látható egyházat nem találják meg, teh át a nem keresztyéneknél, sőt még
azoknál is, akik úgy vélik, ateistáknak kell lenniük. Az egyház tehát elsőd
legesen nem azok szám ára az üdvösség jele, akik hozzátartoznak az egyház
hoz m int látható és történelm ileg kézzelfogható társasághoz, hanem azok szá
mára, akik a látható kötelék szerint nem tartoznak hozzá, tehát éppen a világ
számára. Ha így fogjuk fel az egyház lényegét, akkor tagjainak száma m á
sodlagos kérdéssé válik.
Igaz, egyháznak m indig kell lennie; az egyháznak mindig kell keresnie és
toboroznia tagokat; ak arn ia kell a saját növekedését és új em bereket kell
alapfeladata szolgálatába állítania, mely abban áll, hogy az üdvösség jele
legyen. M indenkihez kell szólnia, m ár csak azért is, nehogy valam i elit klub
látszatát keltse, am elybe legtöbben m ár eleve nem tartoznak bele. Sőt, az
alapszentség lényegéből fakadóan még azt is meg lehet kívánni, hogy az egy
ház a földön m indenütt, m inden kultúrában és történelm i térségben legyen
jelen, h ab ár ez a m indenütt-jelenlét a világtörténelem és az emberiség (ma
napság roham osan kibontakozó) egysége m iatt m ár akkor is megvalósul, ha
egyáltalán valahol jelen van az egyház.
De az egyház elsősorban nem a saját tagjai üdvösségének alapszentségi je
le, hanem m inden em ber üdvösségének, és ezért tagjainak száma másodlagos
kérdés, am elytől alapfunkciója csak nagyon feltételesen fü g g . . . Isten — Jé 
zus K risztusban való re jte tt kegyelmével — a látható egyházhoz nem tartozó
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em bereket is el tu d ja és el akarja vezetni az üdvösséghez olyan utakon, ame
lyeket csak Ö ismer, és éppen ezt tan ú sítja a világ előtt az egyház és az
egyházban való létezés. Hogy a tanúk száma nagy-e vagy kicsi, az olyan kér
dés, am elyet a hívőnek Istenre és a történelem isteni irányítására kell bíznia.
A kovász képében (m int em lítettük) benne van az a képzet, hogy a kovász
nak bizonyos értelem ben fel kell adnia m agát és el kell tűnnie a tészta anya
gában, tulajdonságaival és sajátosságaival át kell adnia magát a tésztának,
amely felveszi és elsajátítja ezeket a tulajdonságokat anélkül, hogy m aga ko
vásszá ak arn a v álto zn i. . . Ezért az egyház lényegéből fakad és egészében vé
ve nem az egyház lényegével ellentétes baleset az, h a az egyház nem tudja
m agának m egtartani azokat a kincseket, amelyek az igazság, a szeretet és az
emberiesség vonatkozásában birtokában vannak, hanem másokra, a világra
pazarolja . . . Sok tekintetben m ár az iszlám világának is keresztyén gyökere
van. Az európai im perializm us a XVI. század óta akarva-akaratlanul az
egész világba szám talan sok eszmét és norm át exportált, amelyek végső soron
keresztyének, és a keresztyénség nélkül nem érhetők meg akkor sem, ha
ezeket általános hum anizm usként fogták fel, am elynek semmi köze sincs a
keresztyénséghez és utólag más k u ltú rák eredeti ügyeként értelmezik. A ma
mind világosabbá és általánosabbá váló világcivilizáció, amely eddig soha
nem ism ert egységet kölcsönzött az em beriségnek és történelm ének, valam i
kor Európából indult ki; Európa viszont valam ikor eredendően keresztyén
volt, és ebből ily módon többet adott á t a világnak, m int rendszerint gondol
juk. M aga a technikai civilizáció és a felvilágosodás sem tagadhatja specifi
kusan keresztyén eredetét. Ha az, am i a keresztyénségből került be a m ai ál
talános világcivilizációba, nagyon gyakran és általában magától értődő és
általánosan érthető hum anizm usként (a természetjog, az emberi jogok, sza
badság és dem okrácia stb.) jelenik meg, úgy ez a hum anizm us m ár régóta
nem is olyan m agától értődő, m int ahogy manapság gondolják; ez a hum aniz
mus ténylegesen egy eredendően keresztyén kultúrából és nem m áshonnan
származik.
De ez a keresztyén eredetű hum anizm us nem csupán a keresztyénségnek és
az egyháznak tényleges eredm énye, ennek a történelem nek valam ilyen egy
általán nem szándékolt m ellékterm éke, hanem olyan valami, am ire ez a tör
ténelem a keresztyénség és az egyház benső lényegénél fogva ir á n y u l. . .
Míg Mohammed eleve arab vallást a k a rt alapítani, a keresztyénség kezdettől
fogva világvallássá ak a rt lenni. És ha m ost lassanként ténylegesen is azzá vá
lik — m int ahogy ez a II. vatikáni zsinaton világosan kiderült —•, ak k o r ezzel
elkerülhetetlenül együtt já r az az emancipációs folyam at, m elynek során a
keresztyénség egy m eghatározott kultúrából kiindulva belenő az általános
emberibe, és ez a folyam at ma nyilvánvalóan végbe is megy. Ám ebben az
is benne van, hogy a keresztyénség olyan em beriességet fejleszt ki, amely
saját felfogása szerint semmilyen specifikusan keresztyén vonást nem visel
magán, és az intézm ényes keresztyénségen, az egyházon kívül is m egvalósít
ható. Röviden: hogy az egyház világegyházzá legyen, ahhoz történelm i ere
detének jó néhány vonásától meg kell szabadulnia, általánosabban em beri
vé kell válnia, teh át az egyház szükségszerűen olyasm it hoz létre, am i erede
tét tekintve keresztyén m arad, de a keresztyén intézm ényen kívül is fenn
m arad és ott is érthető lesz . . .
De az a folyam at, am elynek eredm ényeként a keresztyénség az egész vilá
gon jelenlevő és szinte m agától értődő lesz, akadályozza az egyházat — még
pedig lényegénél fogva — a számszerű növekedésben. Ez a növekedési folya-
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m at legalábbis lelassul, m ind abszolút értelem ben, mind a világnépesség
növekedéséhez viszonyítva. Ha ezt a tén y t az egyház lényegéből adódó követ
kezménynek tekintjük — m inthogy az egyháznak világegyházzá kell len
nie —, akkor ez többé nem gyakorol oly döbbenetes hatást arra az em berre,
aki az egyházban nem a világ vetélytársát, a világgal élethalálharcot vívó
ellenfelet lát, hanem annak a világnak a szolgáját, am elyet ugyancsak körül
vesz a kegyelem ereje.
Kedves barátom , Mario! Vajon m eríthetünk vigaszt ezekből a gondolatok
ból azzal a megfigyeléssel kapcsolatban, hogy az egyházi keresztyénség a vi
lágban m ost nem éppen a diadalm as előretörés korát éli? Nem tudom. De ta
lán ném i vigaszt mégis adhatnak. Ügy gondolom, hogy Te meg én elég szeré
nyen és józanul gondolkodunk az egyház m ai helyzetéről, dacára a róm ai za
rándokok nagy tömegének és a pápa diadalm as utazásainak. Ha m ai helyze
tünkben m eg tud ju k értetni, hogy az egyházi keresztyénséget lényegénél fog
va nem lehet annak az intézm énynek tekinteni, amely a világtörténelem ben
az egyik győzelm et a másik után aratja, ha meg tudjuk értetni, hogy skizofrén
módon egyáltalán nem kell oly nagy távolságnak lenni az egyház teológiailag
kötelező önfelfogása és az em pirikus tapasztalat között, akkor ez, úgy vélem,
teljességgel jogos vigasz, m ert nem feledtetni akarja azt, ami m iatt vigasz
talásra szorulunk, hanem m egparancsolja, hogy bátran és józanul fogad
juk el.
Endreffy Zoltán fordítása
JE G Y Z E T E K
1. Sauerteig. Herausgeber: H. W. Brockmann. Zürich, 1979. Pendo Verlag. 88—99.
2. Rahner írása levélformában jelent meg rendtársa, Mario von Galli 75. szüle
tésnapjára barátai által készített fenti ünnepi kötetben. A könyvet lezáró Rahner-levélnek és a kötetnek ugyanaz a címe: Kovász.

BORSOS M ARGIT

Jézus
Ö jön felém, vagy én megyek,
nem is tudom ,
amig köröm et nap m int nap
gyorsan futom
O az ú t is, am in megyek,
kezdet és a vég,
közel és mégis távoli,
akár a m agas ég

Jk ’~ —

Ö visz engem, vagy én viszem,
K ristóf vagyok,
fejem fölött az Irgalom
N apja ragyog
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Az Isten-kérdés Ingmar Bergman művészetében

K orunk legnagyobb élő film alkotóját szokták filmrendező-filozófusnak ne
vezni. Ez felszínes vélemény. Ö elsősorban m űvész. Megerősítik ezt vallom á
sai, de eddigi életm űvének átfogó elemzése is. „Az intuícióm dönt mindig .. .
Az intuíció sötét mélységekből tör föl, meg kell próbálni nyom ába szegődni.’"1
A tudatos form álás csak ezután következik. „Film jeim anyagát élettapaszta
latok, élm ények és benyomások adják, intellektuális és logikai megalapozásuk
sokszor fogyatékos.”
U gyanezt tám asztja alá a zene inspiráló és kifejező szerepe az utolsó két
évtizedének nagy alkotói korszakában. A csend „egy zenem űnek köszönhe
ti létrejöttét, m égpedig Bartók Concertojának . . . A film írása közben zenei
leg gondolkoztam, sokkal inkább, m int egyébként. De valójában nem m a
rad t más Bartókból, csak a film eleje, amely szorosan követi a zenét: először
egy lágy, fo jto tt futam , aztán hirtelen robbanás.” A Suttogások, sikolyok
ban a chopini zenei aláfestésen túl Bach csellószvitje két lélekbe m arkoló
pillanatban szólal meg érzékeltetésül. Művészi kifejező eszközei során egyre
inkább nyúl a valóság és a képzelet, az álom, a tudatalatti szintjének a vál
togatásához. Ü jabb filmjeiben a színekkel és az arcjáték közelképeivel válik
a művészet varázslójává. Forgatókönyvei a szépírót m utatják be. Budapesten
m ost látható az 1974-ben készült tévéfilm je, a Varázsfuvola. Ebben ám ulva
m egfigyelhetjük a színházi és film rendező együttes képességeit.
Ingm ar B ergm ant, a művészt, film jeiben a m odern gondolkodó ember bel
ső problémái érdeklik. De ezekhez nem külső szemlélőként közeledik, hanem
önm aga vívódásai felől. Azok a kérdések kísérik filmjei hosszú sorát, am e
lyeket ő élt át életében, tudatában, idegzetében. Negyvenet meghaladó film je
közül a legtöbb önvallomás a m űvészet síkjára vetítve —, mégpedig gyötrelmes vallomások.
Így érth etjü k meg a Bergm an-film ek filozofikus vonatkozásait. Ö, aki saját
vallom ása szerint lelki folyam atokat akar ábrázolni, nem filozófiát vagy
filozófiai gondolatokat jelenít m eg film jeiben, hanem m int egy lírai költő
az alkotásaiba beleviszi önmagát, érzéseit, kérdéseit, félelmeit, kétségeit. A
jelen évtizedeiben élő vívódó em ber Bergm an, egyéni lelki alkatával, életsorsával, gyerm ekkorának örökségével és későbbi szellemi környezetével, ol
vasm ányaival, élményeivel. Film jeiben nem az általánosított „modern em 
b e r”, a nem létező ábra néz szembe velünk, hanem egy kortársunk, akivel
végső soron an n y ira egyek vagyunk, hogy belső rezonancia m agyarázza film 
jeinek a lenyűgöző átélését sokakban, sokunkban. Az Isten-kérdés is így
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kerül bele film jeibe, nem elvontan, filozofikusan, még kevésbé dogm atikusan
vagy program szerűen, hanem m egélten, tusakodóan.
Sokan m egütköztek ezen. Egy felvilágosult, gondolkodó m odern em ber és
művész hogyan foglalkozhat „m ég” az Istennel, ak á r csak kérdésként, de
éppen nyugtalan kérdésként? Engem, belső meggyőződésem következtében és
mások között szerzett tapasztalataim alapján, nem lep meg, m ert „Isten”
nem a múltté. De nem tartanám becsületes dolognak, ha azzal a jelenséggel,
m elyet Bergm annál észlelünk, apológiát űznénk, vagyis a keresztyén hit iga
zát bizonyítanánk. Ki-ki világnézetéhez illően vonhat le belőle tanulságokat,
ha az idevonatkozó valóságot a tényeknek m egfelelően, torzítás nélkül tu
domásul vesszük B ergm an művészetében.

A filmek megkérdezése
Az első saját forgatókönyvéből készült film jében, a Börtön-ben (1948) jelent
kezik először alkotásában az Isten-kérdés. A film meséje szerint M artint, a
fiatal film rendezőt m eglátogatja egykori m atem atikatanára, és előadja azt az
ötletét, hogy film et kellene csinálni a hétköznapi pokolról, a földi életről.
A történet végén M artin kijelenti: „Nem lehet film et csinálni a forgatóköny
véből, m ert a vége olyan kérdésekre nyílna, am elyekre nincsen válasz. Volna
rá ju k válasz, ha hinne az em ber Istenben. De mivel m ár nem hisz benne,
nincs kiú t.”2
A Nyári közjáték-ban (1950) M arie-t m egrohanja a színhelyen tizenhárom
év távolából m ú ltján ak szép és fájdalm as em léke: a fiút egy vízbe ugrása
kor halálos baleset érte. „Nem hiszem, hogy létezik Isten — m ondja kétségbeesésében —, de ha létezik, gyűlölöm. Ha itt állna előttem, szembeköp
ném .” S m egalkudva jelenével, a m agány helyett vállalja az egykori szerel
m ét meg sem közelítő m ostani fiatal partnerét.
A hetedik pecsét-tel (1956) indul az akkor harm incnyolc éves rendező nagy
alkotó korszaka, am ely azóta kisebb m egszakításokkal egyre m agasabbra
ível. Keresztes hadjáratból a XIV. századi, pestisdúlta Svédországba hazaér
kező lovag m egrendült hitében bizonyosságot keres. A megszemélyesített
Halállal beszélget: „Tudást akarok, nem hitet. Nem feltételezéseket, hanem
tudást. Azt akarom , hogy Isten kinyújtsa nekem a kezét, felfedje az arcát,
szóljon hozzám. Halál: De hallgat. Lovag: K iáltok hozzá az éjszakában, de
néha úgy tűnik, senki sincs ott. Halál: Talán csakugyan nincs ott senki. Lo
vag: Akkor az élet képtelen borzalom. Senki nem képes úgy élni, hogy ott
van a Halál az orra előtt, és tudja, hogy m inden sem m i.” Bergm an elm ondja:
„A hetedik pecsét allegória, am elynek roppant egyszerű tém ája: az ember,
örök istenkeresése, a halállal m int egyedüli bizonyossággal.”
A nap vége (1957) című film közepe táján egy orvostanhallgató és egy lel
késznek készülő fiatal beszélgetnek. „Viktor: Szerintem a modern em bernek
szembe kell néznie az élet értelm etlenségével, és csakis saját m agában és a
biológiai halálban kell hinnie. Anders: Szerintem ilyen m odern em ber csak
a te fantáziádban létezik. Az em ber igenis fél a haláltól, s nem bírja elvisel
ni, hogy értelm etlen legyen az élete.” A film végén, aznap délután hasonló
beszélgetés ism étlődik két öreg között. A főhős, 76 éves orvosprofesszor be
szélget egykori osztálytársával, a nyugalm azott püspökkel, díszdoktorrá ava
tásuk előtti percekben: „Isak: Emlékszel, m ennyit vitatkoztunk úgynevezett
hitkérdésekről fiatal korunkban? Jakob: Emlékszem bizony. Isak: És mit
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hiszel m ostanában? Jakob: Felhagytam a töprengéssel. Most m ár bárm elyik
pillanatban átléphetem a tudás küszöbét. Isak: Hogy meg leszel lepve! Ja
kob: Lehet, hogy te fogsz meglepődni. De jogodban áll, hogy kíváncsi légy.”
A két fiatal és a két idős em ber párhuzam os tém ájú beszélgetése látszólag
véletlenszerű epizód a filmben, de éppen az ismétlődés jelzi, hogy szerves
kapcsolatban van a művész alkotói szándékával. A film leegyszerűsített váz
lata: az orvosprofesszor élete végén, egy nap keretén belül, ráébred önzésé
re, és megteszi, életében talán először, az igazi szeretet kezdő lépéseit. Lidér
ces álom ban a bűnösségét éli át, és m egtudja a b üntetést: „Igen, a m agány”.
A Trilógia a nagy alkotói korszak első csúcsa. Tükör által homályosan
(1961) cím 1 Kor 13,12-ből való bibliai idézet, m ely Isten látására, m egism eré
sére vonatkozik. K arinról, az orvos fiatal feleségéről kiderül, hogy gyógyít
hatatlan elmebeteg. Roham ában Istent látja egy pók képében közeledni ma
gához a szoba rongyos tapétája mögül. A záró jelenetben fiatal fiútestvére
és apja beszélgetnek. „Minus: Micsoda? Isten? Egy pókisten, m int K arinnak?
Vagy egy láth atatlan hatalom valahol a sötétben? Nem, nem, ez nem k e ll. . .
Az én világom ban nincs Isten.” Majd „(kétségbeesetten): Bizonyítsd be, hogy
van Isten !” Apja idézi az Üjszövetségből: „írva vagyon, hogy Isten a szere
tet.” Később hozzáfűzi: „Nem tudhatjuk, hogy a szeretet bizonyítéka-e Is
ten létezésének, vagy a szeretet m aga az Isten. De ez m ár nem is számít. M i
nus: Neked Isten és szeretet azonos fogalmak? David: Ezzel a gondolattal
csitítom ürességem et és piszkos rem énytelenségem et. . . Minus: Ha igaz, amit
mondasz, akkor K arin t az Isten veszi körül, m ert mi szeretjük.”
Ehhez a beszélgetéshez vetítsük most oda az egész film megelőző látvá
nyát: az önző apa, egy tehetségtelen, özvegy író m iatt szeretethiányban szen
vednek gyerm ekei; K arin idegroham át is az írói am bícióját szolgáló könyör
telenül önös tette v áltja ki. S közben változás történik benne. V ejének m ond
ja: „Született valam i az ürességemből, amiről nem m erek beszélni. Szeretet.
(Szünet) K arin és M inus iránt. És irántad.” Ha a film címével m indezt egy
bevetjük, m intha ez lenne a m ondanivalója: Istent nem lehet meglátni, de
hom ályosan felsejlik az emberi szeretetben.
Az Ürvacsora (1962) forgatókönyve elé Bergm an ezt írta: S. D. G. Azaz:
Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Egy pap, Tomas, hite lassan össze
tö rt az élet könyörtelenségei alatt, m ert ő lényegében csupán egy őt védel
mező Istenben hitt. „A két kezemmel fabrikáltam m agam nak.” És most egy
szerre gyötrődik „az Isten csendje”, hallgatása m iatt. Másrészt felszabadult
nak érzi m agát: „A halál nem lesz más, csak az élet kialvása, feloszlása a
testnek és léleknek. Magától értetődő, átlátszó lesz az em berek kegyetlen
sége, elhagyatottsága, félelme. Nem kell m egm agyarázni a m egm agyarázha
tatlan szenvedést.” A továbbiak m utatják ennek a m ondatnak tragikus
iróniáját. Isten elvesztése nem hozott megoldást. Tovább fokozódott e m á
sodik darabban a Trilógia alapvető gondolata: hallgat az Isten.
A harm adik darab, A csend (1963) elkészülte u tán Bergman így értelmezi
a Trilógiát: az első d arab „a m egszerzett bizonyosság”, a második „a m egértett
bizonyosság”. „A csend — Isten csendje — a negatív lenyom at.” Az előzők
ből nyilvánvaló, hogy „bizonyosságon” Bergm an az Isten hallgatását érti,
am elynek következm énye az em berek közötti kapcsolatok megromlása. A
csend valóban negatív lenyom at az Isten és a szeretet összefüggéséről. Há
rom em bernek, egy fiatalasszonynak, kisfiának és nővérének egy napra sű
rített sorsában, az ism eretlen városban, halál és háború árnyékában, megrendítően ábrázolódik a szeretethiány és a gyűlölet. Ebből a pokolból nem ad
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kivezető u tat az em beri érzés nélküli szexualitás, hogy az egykor nagy vi
h a rt kavart jelenetekre utaljunk, am elyeknek éppen ezt a filmbeli mély je
lentőségét fedte el képm utató erkölcscsőszök felháborodása.
A Persona (1966) Elisabetje, neves színésznő, egyszer csak nem hajlandó
szólni, noha orvosi szempontból testileg-lelkileg egészséges. Alma ápolónő
vért rendelik melléje. K ettőjük együttléte egy sziget nyaralójában — ennyi a
külső keret. A rádióból női hang sikolt egy színdarabban: „Ó, Istenem, ki
valahol itt vagy körülöttünk a sötétben, könyörülj rajtam . Te m agad vagy a
szeretet.” Elisabet heves m ozdulattal zárja el a rádiót. Később Alma felolvas
egy könyvből: „H itünknek és kétkedésünknek a sötétséghez és a csendhez
intézett rettentő kiáltásai a legszörnyűbb bizonyságai elhagyatottságunknak és halálra rém ült öntudatunknak.” Alm a hozzá fűzi: „Te elhiszed, hogy
így van? Elisabet réveteg tekintettel nézi a tengert. Biccent. Alm a: Én nem !”
A színésznő elném ulása mögött emberi kapcsolatainak a csődje húzódik:
belebukott életében a feleségszerepbe, és különösen is az anyaszerepbe. Sze
mélyiségének a válsága szemünk előtt átterjed társnője eddig kiegyensúlyo
zottnak látszó életére: lehull az ő „m aszkja” is (ezt jelenti a persona latin
szó), hogy feltáruljon egy vergődő lélek, akit többek között egy régi kaland
jának lelki terh e is nyom. Az egyetlen szó, am elyet Elisabet a film végén
nagy kínlódás árán, az ápolónővér unszolására kim ond: „Sem m i”. Bergman
m agyar m onográfusának (lásd 1. sz. jegyzetet) m egállapítását idézem: „Elő
ző filmjei és ennek a film jének egynémely utalása a la p já n . . . tudhatjuk,
hogy (Bergman e filmben) a személyiség felb o m lását. . . az isteni bizonyos
ság elvesztőnek tulajdonítja.”
A Farkasok órája (1966) festőművésze a tudatbom lás folyam atán m egy át,
felesége hiába próbálja visszatartani a szkizofrénia szakadékától. A film
mégsem elm ekórtani eset bem utatója, hanem Bergm an saját lelkében leját
szódó küzdelmek, tu d atalattijából előtörő dém oni erők megjelenítése a film
művészet form anyelvén. „A Farkasok órája — m ondja Bergman — iszonya
tosan személyes alkotás.” B ergm an nagyon is sokat tud az em berben rejlő
rosszról és gonoszról.
Ez az em berben rejlő Rossz a Szégyen-ben (1967) a pszichikai és fizikai
erőszak elem bertelenítő személyes következm ényeiben m utatkozik meg. E
film — m ondja Bergm an — „kísérlet annak m egm utatására, hogy a m egalá
zás, az em beri méltóság megsértése hogyan vezet az emberiesség megsemmi
süléséhez azoknál, akik erőszaknak esnek áldozatul.”
A Rítus (1968) főhőse, a bíró, egyedüllétre berendezkedett, magabiztos fér
fi három tagú varieté-m űvészcsoportnak egy különös szertartású jelenetét
vizsgálja ki. A velük való beszélgetés során lepleződik le előtte saját életének
üressége, elfojtott szorongása, szeretethiánya. Gyónni megy, tem plom ba:
„Nem vagyok hivő. Ügy jöttem önhöz, m int em berhez, nem m int paphoz.
Soha nem féltem attól, hogy meghalok. De m ost iszonyú ez a tu d at.” Később
a bíró kérdezi a három művészfélétől, m iért csinálták ezt a rejtélyes számot.
Az egyikük felel: „H irtelen vágy valam ilyen rítusra, ez talán önmagában
nem mond sokat, de a vágy, hogy térdre hulljunk, vagy összekulcsoljuk a
kezünket, olykor bizony ránk törhet.” A beszélgetés vége felé az örök bergm ani gyötrelem tolul a bíró ajk ára: „Nézzék, remeg a kezem, és sírás fojto
gat. Ez feltehetőleg valam iféle magányosság . . . Ha hozzásim ulhatnék valaki
hez, ha egy ölelés melegét érezhetném , ha óvnának és vigasztalnának.”
A Szenvedélyben (1969) négy ember bonyolult kapcsolata során fakadnak
fel a mélyből mondatok. Éva mondja közönyös férjéről a barátjuknak:
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„Tényleg szeretem . . . Mi az a halálos méreg, ami szétrág bennünk m indent,
am i jó .. .?” Később: „Borzasztó dolog, am ikor az em ber egy napon ráébred,
hogy az élete értelm etlen . . . Hogy nincs rá szüksége senkinek, pedig ő ott
van, és két kézzel adna.” A m ásik nő, Anna, a férfi barátnője m ondja, aki
m ögött férje és kisfia halálával végződő autóbaleset tisztázatlan em léke sötétlik : „Istent áhítom, és szeretnék térd re borulni. Néha pusztán csak azért
imádkozom, m ert elviselhetetlennek tartom az ima hiányát. Nagyon nehéz
Isten nélkül élnem. Nem vagyok hivő. Nem tudok hinni. De tudom : am ikor
azt mondom, hogy Isten nem létezik, féligazságot mondok. És m egtagadok
valam i fontosat, am it nem értek, vagy nem akarok m egérteni.”
Ebben a filmben fejezi ki B ergm an világos szóval a férfi és a nő testi kap
csolatának az önm agáért való erotikán messze túlvezető jelentőségét, amely
ism ételten érezhető m űveiben ilyen jelenetek képre vitelekor. A forgatókönyvben egyes szám első személyben író A ndreas gondolja, am ikor átöleli
A nnát a kétségbeesésében: „Az ölelés m aradt egyetlen törékeny m enedékünk
a világgal szemben, sőt, tulajdon széthullásunkkal és rém ületünkkel szemben
is. A szavak nem n y ú jtottak enyhülést, a helytelen használat m ár régen tönk
re te tte őket. De a szoros összeölelkezés még mindig m enedéket nyújtott. Nem
óvott meg a végső magányosságtól, de lecsillapította a m egrém ült sz ív e t. . . ”
Az őket körülvevő „világ” m ás jelrendszerben, de ismét az erőszak légkörét
idézi.
Az Érintés (1970) két férfi és egy nő szerelmi történetének érzelmi ábrázo
lásában küzd azzal a későbbi film ekben is visszatérő alapproblém ával: az
em berek keresik a m ásikban a társat, de nem találják meg.
A Suttogások, sikolyokban (1972) a halálos beteg Ágneshez eljön k é t nő
testvére, akiknek üres, fojtogató házassága bontakozik ki a háttérben, de
az előtérben a testvérek kapcsolata áll. Ágnes hiába keres náluk tám aszt;
igazi szeretetet csak Annától, a háztartási alkalm azottjától kap, aki a halál
m agányát is képes m egosztani vele a film érzékfeletti látom ásában. Ágnest,
a 37 éves hajadont Bergm an hivő léleknek jellemzi a forgatókönyv beve
zetésében. A halottas ágy m ellett egy kételyekkel küzdő lelkész: „Ha igaz,
hogy ott, abban a m ásik világban m egtalálod az Iste n t; . . . ha igaz, hogy
beszélni tudsz m ajd ezzel az Iste n n e l.. . Ha igaz. A k k o r. . . imádkozz ér
tünk, akik ezen a sötét, piszkos földön m aradtunk, az üres és kegyetlen ég
alatt. Kérd, hogy szabadítson meg bennünket végre a félelemtől, csömör
től és mélységes kétkedéstől. Kérd. hogy töltse meg életünket értelem m el.”
A n n át egy reggeli im ádságának a tartalm a hivő em bernek m utatja. S
am it alakjában a legfontosabbnak tart, arról Bergman így vall: „Gondolko
dás nélkül, bátran, határozottan szeret. És cserébe nem követel érte semmit.
Teljesen a Korinthosz-beliekhez írott levél szellemében sz e re t. . . Én hiszem,
hogy léteznek olyan em berek, m int Anna, találkoztam is m ár velük.” A film
készítése közben Pál apostol első korinthusi levelének 13. fejezete volt az író
rendező szeme előtt.
A forgatókönyvben van egy m egszakítás, amelyben Bergm an a film „m on
dan ivalóját” próbálja m egfogalmazni: „fantázia és form atörekvés együttes
erőfeszítéssel kikristályosítja életérzésem egyik összetevőjét: a közösség utá
ni abszurd és csillapíthatatlan vágyakozást, az ügyefogyott próbálkozásokat a
távolság és az elszigeteltség leküzdésére.” Az utolsó jelenetben Ágnes naplója
egy ilyen boldog napra emlékezik vissza: „Most egy-két percig enyém le
het a teljesség.”
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Többször is előjön a film ben a vétektudat és a bűnbocsánat. A halottas
ágytól távozó lelkészt kéri M ária, a legfiatalabb testvér v áratlan u l: „Isak
bácsi, m egbocsáthatod-e a bűneim et? Itt, azonnal.” Ágnes naplójában sze
repel egy gyerm ekkori pillanat, am ikor egyszer hűvös anyja hirtelen sírva
fak ad t kislánya előtt, „és ú jra meg ú jra kért, bocsássák meg neki.” Tanúi
lehetünk a filmben, am ikor a legidősebb testvérből tör ki m egm agyarázha
tatlan u l a sírá s: „Nem b íro m ! . . . Az állandó nyom orúságot és rettegést a sok
bűn m i a t t . . . ” Tizenegy év m últ el a Tükör által homályosan film óta, de a
Suttogások, sikolyok-ban szinte ugyanaz a keresztyén anyag foglaltatik fe
szülő kérdésként, m int a trilógiában, am elyről sokan azt állították, hogy
vele elném ult B ergm annál az Isten-kérdés.
A Jelenetek egy házasságból (1973) tévéfilm -sorozatban B ergm an egy há
zasság érzelmi sorsát rajzolja. A forgatókönyv előszavában írja a hatodik, az
utolsó jelenetről: „Elképzelésem szerint két új em ber kezd felemelkedni
ebből a teljes pusztulásból. . . Ez nem csak a belenyugvás kérdése. Itt szeretetről is szó van. M arianne első ízben ül le, hogy m eghallgassa fárasztó
m am áját. Johan megbékélve szemléli saját helyzetét, és új, felnőtt módra
kedves M arianne-hoz. Minden továbbra is zavaros, . . . és az életük vitat
h atatlan u l egy csomó nyom orúságos kom prom isszum ra épül. De mégis más
módon polgárai a valóságnak, m int korábban.” Nem véletlen epizód, hogy
a film első jelenetében a riporternő kérdésére, mi a szeretet, M arianne két
kedve utal Pál apostol bibliai szavaira (megint csak 1 Kor 13 tű n ik fel). De
a kettőjük pokoljárása során mégis erre ébred rá, a m ásikért való felelős
ségre: „Az én feladatom , hogy vigyázzak: ne legyen semmi baja. Az én éle
tem nek csak így lesz értelme. Az em ber nem élhet egyedül, az em ber nem
erős. Muszáj fognunk egy m ásik em ber kezét.” És Johan is elérkezik ide:
„Egész egyszerűen azt hiszem, hogy te meg én szeretjük egym ást.”
A film ben van egy m otívum , am ely más B ergm an-film ekben is vissza
tér, M arianne naplójában gyerm ekkoráról ír: százszázalékosan ható méreg
gel kezelték a lelkét, ez pedig: „a rossz lelkiismeret. Először m am ával szem
ben, aztán a környezetem m el szemben, és utoljára, de nem utolsósorban, Jé
zussal és Istennel szemben.” Tudjuk, hogy Bergm an a szülői papi háznál
hasonló helytelen vallásos nevelésben részesült, s ennek káros lelki és hit
beli hatása még mindig kíséri. E rről többek között abban a finn interjú
film ben vallott, amelyet a m agyar televízióban 1979 tavaszán láthattunk.
A Színről színre (1975) — a film másfél éve Szem ben önm agunkkal címen
volt nálunk látható — lényegét illetően ism ét az emberi kapcsolatok problem atikusságának, a szeretetre vágyásnak és a szeretethiánynak, a lelki ma
gánynak a drám ája. A pszichiátriai intézet orvosnőjét, Jen n y t nem köti öszsze sem férjével, sem 14 éves leányával bensőséges szeretet. Távollétükben
az erre való ráeszmélés, talán kifáradással is kapcsoltan, vezet idegösszerop
panáshoz és öngyilkossági kísérlethez. Az önkívületi álmok a film egyik
nagy rem eklése: rejtetten visszautalnak a valóságra. A történet lejátszódá
sának napjaiban egy férfi lép m elléje, Tomas, akivel — úgy tűnik — meg
jelenik életében a szeretet, de aztán ő is tovamegy. Mégis m intha m egújul
tan vállalná életét, a hivatását.
Az ellenpont a film ben a nagyszülők egymás iránti szeretete. A nagym am a
elm ondja Jennynek azt az em lékét, am ikor napi veszekedésekkel a háttér
ben egy m egm agyarázhatatlan pillanatban „m egértette” a fé rjét s kettőjük
életét. Mi ennek az orvosi neve? — kérdezi lányától. „Jenny: Könyveink
sem m it nem írnak a szeretetről.” M ajd eszébe ju t egy gyönyörű idézet Assisi
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Ferenctől: „A szeretet a kegyelem állapota. Aki benne él, rendszerint nem
tudja, hogy a kiválasztottak közé tartozik. A szeretet éppolyan m agától ér
tetődően nyilvánul meg cselekedeteiben, m int illatában a rózsa, énekében a
csalogány.” Az utolsó jelenetben a nagym am a leül férje ágyára, sim ogatja a
kezét, s a nagypapa aggódó tekintete egyszerre m egenyhül. „Jenny hosszú
ideig áll az ajtóban, és nézi a két öregem bert, összetartozásukat, lassú moz
gásukat a titokzatos és félelmetes pont felé, ahol el kell válniuk. Nézi alá
zatukat és m éltóságukat, és egyetlen rövid pillanatig b e lá tja . .., hogy a sze
retet m indent m agába foglal, még a halált is.”
A Kígyótojás (1977) színhelye: Berlin, 1923. A bergm ani képzelettel meg
alkotott tö rtén et a későbbi hitleri uralom m egrendítő érzékeltetése. A film
címe a vége felé világosodik meg: „ . . . csak akarni kell, és akárki beleláthat
a jövőbe. Olyan az, ak ár a kígyótojás. A vékony h ártyán át m ár világosan
kivehető a kifejlett hüllő.” A démoni keretben em beri sorsok vergődnek.
Férfi és nő itt is m enedéket próbál keresni egym ásban. Közben az asszony
egy katolikus tem plom sekrestyéjében a papot keresi: „Sohasem törődtem
sokat Istennel, és azt hiszem, ő sem én v elem . . . De úgy éreztem, muszáj
beszélnem valakivel, aki m e g é rt. . . Ügy érzem, én tehetek róla, hogy
öngyilkos le tt”. (A különváltan élt férje volt ez.) M ajd folytatja: „Soha
ilyesm it még nem éreztem. Hogy az em ber felelős valakiért, de nem teljesíti
a kötelességét, aztán csak áll, üres kézzel, szégyenkezve, és közben m ás se
já r a fejében, csak ú jra meg ú jra végiggondolja, hogy m it kellett volna
tennie, m it kellett volna m ásképp . . . Nem is tudom , mi van velem. H át
nincs bűnbocsánat, atyám ? Pap: A hivő szám ára m indig van bűnbocsánat.
M anuela: És annak, aki nem hisz? Pap: Imádkozzam önért? ...M a n u e la :
Van erre valam i külön ima? Pap: Csönd. Gondolkoznom kell. (Szünet) Tá
vol élünk Istentől, olyan távol, hogy biztosan nem hallja meg, ha segítsé
gért fohászkodunk hozzá. így hát egym ásnak kell segítenünk. N ekünk kell
m egadnunk egym ásnak azt a bűnbocsánatot, am it a távol levő Isten meg
tagad tőlünk. Azt m ondom neked, m egbocsáttatik neked a férjed halála. Im
m ár nem vagy érte felelős. Te is bocsáss meg nekem, kérlek, a fásultságo
m ért és a részvétlenségem ért. Megbocsátasz nekem? Manuela (halkan): Meg.
Pap: Ennyit teh etü n k .” M intha hallottuk volna m ár ezeket a m ondatokat!
Legalábbis lényegükben. Kísérik Bergm ant, film jeiben, lelkében.
Az utolsó film, am elyet ism erünk: az Őszi szonáta (1978). Hosszú évek
óta először látogatja meg papné leányát a zongoraművésznő anya, aki járja
a világot és most veszítette el élettársát. A fiatalasszonyból kirobban any
jával szemben a gyerm ekkora óta összegyűlt keserűség. Az anyja nem sze
re tte az időközben m eghalt férjét, a papné apját, sőt őt sem és beteg nőtest
vérét, ak it most a papné ápol-. Csak önző módon, m indig a m aga kedvére
élt. Az összecsapások u tán váratlanul elutazik. A papné hosszú levelet ír
neki. A levél a megbocsátás aktusa: „Rájöttem arra, hogy van könyörület.”

Kaptunk választ ?
Ha visszapillantunk az olvasottakra, az életm ű egysége bontakozik ki Berg
m an belső problém ái felől. Szinte az egyhangúságig ugyanazok az em beri
kérdések vonulnak végig film jei során. Mégis m egunhatatlanok alkotásai,
m ert az alaptém ák változatlanul izgalmas, örök kérdések. De nem lehet azt
mondani, hogy film jei elefántcsonttoronyban mozognának, annyira érezzük
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bennük a jelent. Egy-egy villanással elénk is tűnik a kor. Mint a híradó
kép beiktatása a vietnam i önm agát elégető buddhista szerzetesről a Personá-ban. S aját nyilatkozata kétségtelenné teszi az atom háború rém ének közrejátszását A hetedik pecsét pestisjárványában.
Az bizonyos, hogy nem a szélesebb vonatkozású társadalm i kérdések, ha
nem a legszűkebb em beri kapcsolatok problém ái érdeklik: férfi és nő, anya
és gyermek, testvér és testvér, em ber és em ber. Fő kérdése: hogyan találhat
juk meg egym ást? Feloldható-e — olykor titkolt, m áskor nem tudatos, vagy
gyötrő — m agányunk em beri közösséggel? Ennek küzdelmes ábrázolásával
együtt já r az em beri lét kérdőjeleinek m egszólaltatása: az em beri sors fe
nyegetettsége, az élet értelm etlensége, a halál. A Rossz valósága és a félelem
szorongása. Ezért rohamozza meg ú jra és ú jra a transzcendencia falát. Nem
tud áttörni ezen a falon, de nem tud belenyugodni sem, hogy a megismerés,
a tapasztalat h atárain túl a Semmi vár. Nem olyan elvont filozófiai kérdés
foglalkoztatja, hogy van-e Isten, vagy nincs, hanem az kínozza, hogy nem
kap választ a lét végső kérdéseire. M intha azt m ondaná: van vagy nincs
Isten —, nem tudjuk, de annyi bizonyos, ha van Isten, hallgat.
Bergm an a keresztyén h itet elutasítja, de hiányát kétségbeejtő em beri ál
lapotnak vallja. Különösen m egrázóan jelzik ezt azok a jelenetei, am ikor
nem hivő em berek kapaszkodnak hiába valam i bizonyosság, tám asz után.
Film jeinek a hitnélküliség ű rjét megrajzoló vonását mai filozófiai kifeje
zéssel „vallásos ateizm usnak” lehetne nevezni, de nem ilyen egyszerű a hely
zet. Az író-rendező nem tud belenyugodni az Isten-nélküliség hiányérzeté
be, hanem továbbra is kiált a ném a ég felé, a Semmi m egtapasztalása elle
nére küzd transzcendens valóságért. Ennél tovább nem tud jutni, de ez vé
gigkíséri film jeit. Sőt elismeréssel, talán ném i vágyódással hajol meg a film
jeiben terem tett hivő em berek alakja és azok bizonyossága előtt.
A keresztyénségből a leglényegesebb elem eket átveszi B ergm an — im
m anens em beri síkra vetítve, a transzcendens h átteret kikapcsolva. A ke
resztyén hit egyik legközpontibb része a b ű n tu d at és a bűnbocsánat. Gyer
m ekkori kom or neveltetésében sajnálatosan az ún. törvényeskedő vallásosság
ju to tt túlsúlyra, és ennek következtében joggal m arasztalja el az állandó
rossz lelkiism eret torzulását. Mégis a bűn — a Rossz — valóságát tapasztal
va és ábrázolva, az em berekkel szemben elkövetett vétkeink nyom asztó tu
datára keresi a megoldást, és az Istentől ugyan függetlenített, de elnyerhe
tő bűnbocsánatban találja meg. A m egbocsátás jelentősége a mi kuszáit em
beri kapcsolatainkban nagy m ondanivalóvá nő utolsó filmjeiben.
A földöntúli üdvösség keresztyén eszméjét elveti, de am ire rábukkan he
lyette, az m ár — a mi hitünk szerint — transzcendens valóság, s a földön
csonkán, az üdvösségben tökéletesen az örök élet igazi tartalm a: a Szeretet.
Ez az a pont, ahol Bergm an — akaratlanul — Isten tanújává, re jte tt ke
resztyénné, anonim Krisztus-követővé válik. N em akárm iféle szeretetről van
szó. Bergm an nem hagy kétséget afelől, hogy ő az újszövetségi értelem ben
vett szeretetet ta rtja az egyetlen m enedéknek és m egoldásnak az em beri lét
ben, élet és halál közepette egyaránt. Hangsúlyoznunk kell, hogy e tekintet
ben sincs m ondanivalójában változás régebbi és újabb film jei között.
„Az Isten szeretet” — valljuk mi hittel, am it Bergm an idéz az Újszövet
ségből (1 János 4,16). S ebből az is következik, hogy az igazi szeretetben
jelen van az Isten. Bergm an az igazi szeretetről tanúskodik, és ezzel — no
ha nem szándéka — Istenről tanúskodik. A m ikor valam elyik film beli alak
jában a keresztyén hitet m egjeleníti, ott m indig — mi így m ondjuk: elvá
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laszthatatlanul — megvalósulva lát és lá tta t bennük többet-kevesebbet az
újszövetségi értelem ben v ett szeretetből. Azzal, hogy az em beri kapcsolatok
és az em beri lét gyötrő kérdéseiben ezt a szeretetet állítja oda egyetlen igazi
megoldási lehetőségnek —, az Isten-kérdésben korunk em berének, korszerű
módon a legjobb választ adja.

A forrás nyomában
Honnan vette Bergm an az Isten-kérdésben ezt az átélt m ondanivalót, am e
lyet ilyen életreszólóan, visszatérően h ird et film jeiben? Minden valószínű
ség szerint Soren Kierkegaardtöt. Ez a szellemi örökség tisztázásra szorul.
M eglehetősen elterjedt vélemény a Bergm annal foglalkozó szakirodalom 
ban, hogy ő K ierkegaard filozófiájának a hatása a la tt áll. Viszont nyilat
kozataiban K ierkegaardra nem hivatkozik, hanem S a rtre hatását em líti. A
XX. század közepén az egzisztencializmus jelentős befolyást gyakorolt ér
telmiségi körökben, s világszemlélete m egfelelhetett B ergm an életérzésének,
lelki alkatának. A nagy rendező mégsem tekinthető az egzisztencialista fi
lozófia képviselőjének, m ert Heidegger vagy S artre gondolati rendszerének
építm énye teljességgel hiányzik nála. Csak egyes elem ek — m int a m a
gány, a semmi, a lét értelm etlensége — szerepelnek gyakran. Ezek a fogal
m ak valóban m egtalálhatók Kierkegaardnál, akitől az egzisztencializmus át
vette őket; K ierkegaard filozófiai rendszerével viszont nem találkozunk a
Bergm an-film ek gondolatvilágában. Sem m i nyoma nincs például annak, hogy
Bergman film jeiben vetülne a kierkegaardi nevezetes hárm as stádium : az ő
értelmezésében vett esztétikus, etikus és vallásos élet, am int ezt egyik olasz
film esztéta állítja.3
Az Isten-kérdésben a főér mégis K ierkegaardtól patakzik bele B ergm an
gondolkozásába és művészetébe. A XIX. századnak ez a nagy dán gondol
kodója lényegében vallásos szerző ak a rt lenni, ahogyan maga írja vissza
tekintve m unkásságára, s ezt az életm űve megerősíti. H eller Ágnes tanulm á
nya jól ragadja meg a Vagy-vágynak., K ierkegaard első érett m űvének a lé
nyegét, am ikor a hatalm as kötetet „a vallásos tudat fenom enológiájának”
nevezi, s m egállapítja, hogy K ierkegaard szerint az előbb em lített „m ind
három stádium ot a szubjektum nak a transzcendenciához való viszonya jel
lemzi”. A rról is tanúskodik ez a tanulm ány, hogy „a Vagy-vagyot követő
kierkegaard-i filozófia . . . teljesen a vallásos stádium álláspontjára helyez
kedik.”'5 Ezekhez a jelzésekhez még hozzáteszem, hogy K ierkegaard-t nem
lehet igazában ism erni a vallásos tárgyú könyvei nélkül, am elyekben főként
bibliai igék alap ján kifejti a vallásos egzisztenciát.
Nyilvánvaló, hogy am ikor Bergman egyedül a keresztyén h itet állítja
szembe a lét abszurditásával, mint megoldást, am elyet ő ugyan nem tu d el
fogadni, de a film jei tanúsága szerint elvetni sem képes —, ez valam ennyi
egzisztencialista előd közül csak K ierkegaardhoz vezet vissza. Azzal a különb
séggel, hogy ő vállalta a hit döntését K risztus követésében.
Érdekes felfedezés lehet szám unkra az evangélikus K ierkegaard vallásos
tárgyú könyvei között A szeretet cselekedetei című, 1847-ben m egjelent tes
tes kötet. Ism ertetését m agyarul Szeberényi Lajos Zsigmond te tte közzé
1937-ben.5 A m ű teljes szövege ném et fordításban hozzáférhető.6 K ierke
gaard im ádsággal kezdi könyvét: „Miképp lehetne helyesen beszélni a szeretetről, ha rólad megfeledkeznénk, ó szeretet Istene, akitől stárm azik min-
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den szeretet a m ennyben és a földön. Te, aki nem kím éltél semmit sem, ha
nem odaadtál m indent a szeretetben. Te, aki szeretet vagy, úgyhogy a szeretetet tanúsító csak általad és tebenned szerethet igazán! Hogy lehetne a
szeretetről igazán szólani, ha m egfeledkeznénk rólad, aki nyilvánvalóvá te t
ted, hogy mi a sz e re te t..
Az első oldalakon ezt olvassuk: „A szeretet re jte tt élete a legbensőbb és
legkikutathatatlanabb, am int kinyom ozhatatlan annak az egész léttel való
összefüggése is. A m int a csendes tó alapja m élyen fekszik a forrásban, ame
lyet szem nem láthat, akképpen az em beri szeretetnek még mélyebb az alapja
az Isten szeretetében. Ha nem lenne forrás a m élyben, ha Isten nem lenne a
szeretet, . . . az em berben sem lenne sz e re te t. . . A szeretet titokzatos erede
te Isten szeretetében van.” De a szeretet is mozgásban van, m int a tó vize, és
soha ki nem apad, m ert örökké patakzik a forrása.
A könyv második részében sorra veszi K ierkegaard éppen Pál apostolnak
az első korinthusi levél 13. részében íro tt szavait: a szeretet hosszútűrő, a
szeretet nem irigykedik, a szeretet nem keresi a m aga hasznát, a szeretet
nem örül a ham isságnak, a szeretet m indent elfedez, a szeretet m indent hisz,
a szeretet m indent rem él, a szeretet m indent eltűr, a szeretet m egm arad.
Könyve végén János első levelét idézi: „Szeretteim , szeressük egym ást”
(4,7). „M intha az apostol azt m ondaná — fűzi hozzá K ierkegaard —, . . . az
emberek irán ti szeretet az egyetlen, am i az életnek értéket ad; e nélkül a
szeretet nélkül tulajdonképpen nem élsz. És a szeretet az em berek irán t
egyúttal az egyetlen boldog vigasz, itt és odatúl.”
Ingm ar Bergm an film jein átüt K ierkegaardnak a jelenkorban különösen
is m odernül hangzó bizonyságtétele Istenről. M ondjam azt, hogy a „hallga
tó Isten” K ierkegaardon keresztül mégis szólt Bergm anhoz?!
Nem tehetem meg, hogy K ierkegaard előző szavainak a folytatását le ne
írjam , ahová Bergm an m ár — vagy még? — nem ju to tt el: A keresztyénség
„számodra minden, m ás em berhez való viszonyt Istenhez való viszonnyá
te s z . . . Keresztyén értelem ben az em bernek végső soron és lényegében csak
Istennel van dolga, jóllehet mégis a világban és a neki kijelölt földi élet
viszonyok között kell m aradnia. Ez a tu d a t azonban, hogy m indenben Is
tennel van dolgunk, a legnagyobb vigasztalás és a legnagyobb erőfeszítés.”
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A tudományos bibliakutatás műhelyéből

Bár erről folyóiratunk előző számában m á r szó esett, félreértéseket elk erü 
lendő röviden m egismétlem egyik m egállapításom at: nem tekinthető a Bib
liával való tudom ányos foglalkozásnak az az igyekezet, amely a S zentírás
világképét összhangba ak a rja hozni a tudom ány mai eredményeivel, de en
nélfogva az a m eggondolatlanság sem, am ely a tudom ányos ism ereteinknek
ellentm ondó kijelentései m iatt teszi félre a Bibliát. M ert tudom ányossá csak
akkor válik bibliaszem léletünk, ha m agát a Szentírást, annak létrejöttét vizs
gáljuk a tudom ánynak tárgyhoz illő eszközeivel.
De egyáltalán szükség van-e erre? — tehetnénk fel a kérdést, hiszen a Bib
lia e nélkül a tudom ányos akadékoskodás nélkül is betöltheti feladatát.
„Igazságra vezérlő kalauz” volt m ár ak k o r is sok em ber számára, am ikor a
bibliakutatás még csak gyermekcipőben já rt, sőt az lehet m a is anélkül, hogy
az olvasónak tisztában kellene lennie m indazzal, amit a tudom ány a B ibliáról
m egállapított.
De nem h unyhatjuk be a szemünket az előtt a jelenség előtt, hogy egy
ugyanazon szöveget hányféleképpen lehet m agyarázni. Az önkényes értelm e
zésnek igen tág tere nyílhat. Egy jellemző eset: a középkori egyház a Lukács
22, 38-ban szereplő két k ard ra hivatkozva igényelte a lelki hatalm on kívül a
világi fő h atalm at is. Nyilvánvaló, hogy sokszor nem elég a Biblia szavának
igazával érvelni. Fel kell tenni azt a kérd ést: hogyan igaz egy-egy bibliai ki
jelentés? Az önkényes m agyarázatoktól csak az eredeti szöveg eredeti értel
m ének és az író eredeti szándékának ism erete óvhat meg.
Ezért van szükségünk a Szentírás m egértésénél a történetkritikai m ódszer
alkalm azására. Mint m ár a neve is m u tatja , ez a módszer a tudom ányosan
m egalapozott kételkedés segítségével igyekszik az önkényes vélem ények
lehántása révén a dolgok valódi állását m egállapítani. A „hogyan kellett vol
na tö rtén n ie?” helyett a „hogyan is tö rté n t? ” kérdés érdekli.
De nem m éltatlan-e az ilyesfajta kérdezősködés a Bibliához? Shakespeare
drám áiban nem fontos eldöntenünk, hogy minden úgy történt-e, ahogy a
szerző leírja. Ebben az esetben csak esztétikai mérce lehet mérvadó. A Biblia
azonban azzal az igénnyel lép fel, hogy re á m int Istennek a történelem ben
értünk végbevitt cselekedetei tan ú jára figyeljünk. S ha ez így van, akkor
m ár tu d n u n k kell: mi is tö rté n t valójában.
A S zentírást tö rtén etkritikai eszközökkel kutatók nem mindig következe
tesek m ódszerük alkalm azásában. E ljutnak addig a felismerésig, hogy a bib
liai szerzők „elfogultan” kom m entálják az eseményeket, azaz hitük felism e-
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réseit adják tovább, de ebből egyes kutatók nem vonják le a megfelelő kö
vetkeztetéseket. Ha ugyanis a hit m eghatározó tényező a m ondanivaló meg
form álásában, nem lehet figyelm en kívül hagyni a m agyarázatnál sem. Egy
festm ényt sem lehet m egérteni csupán a felhasznált anyag és az alkalm azott
technika ismeretében. Egy alkotást csak az alkotóval kongeniálisan, vele
azonos hullámhosszon lehet jól interpretálni.
Ezek előrebocsátása u tán szeretném illusztrálni, hogy a jól alkalm azott tör
tén etk ritikai módszer m iként gazdagítja a Bibliáról alkotott képünket, és
m iként vezet jobb m egértéséhez. Talán látványosabb volna a m ódszert né
hány problem atikusabb igehelyen bem utatni, mégis hasznosabbnak látom
azokat az alapvető felism eréseket érinteni, amelyek az evangélium okra és
Jézusra vonatkozó szem léletünket m eghatározhatják.

Az evangéliumok titka
Régóta nehézséget okoz az Újszövetség olvasójának és kutatójának az első
négy könyv, az evangélium ok m űfaji m eghatározása. Jézus életrajzát ad
nák? Ehhez túlságosan hézagosak. Harmincéves koráig alig tudunk meg
valam it Jézusról, és ezt követően sem adnak összefüggő képet Jézus műkö
déséről. A kkor talán Jézus alakja köré font elbeszélés-mozaikok gyűjtem é
nye lenne? Ezt viszont m egkérdőjelezi az esem ényeknek az evangélium ok
ban mégis fellelhető h atározott sorrendje. De tovább is kérdezhetünk: m iért
van az evangéliumokból négy, holott lényegében ugyanazt m ondják el? Már
a II. században értetlenül álltak ez előtt a jelenség előtt. Tatianus kísérletet
is te tt D iatessaronjában a négy evangélium összeötvözésére.
A történetkritikai m ódszerrel dolgozó bibliakutatás kim utatta, hogy az
evangélium ok m űfajilag sehová be nem sorolható irodalm i alkotások, és ma
gyarázatot adott a négyféle változat létrejöttére is. A kutatók irodalom kri
tikai eszközökkel m indenekelőtt felfedték az első három evangélium között
meglevő kapcsolatot és bebizonyították János evangélium ának a többitől való
irodalm i különállását. A sokféle elgondolás közül végül is az látszik a leg
meggyőzőbbnek, hogy M áté és Lukács ism erte és felhasználta M árk evangé
liumát, de m erítettek egy ún. ,,Beszédforrás”-ból is. Ezenkívül m indegyik
evangélista megőrzött olyan anyagot is, am elyet a m ásik kettő nem közöl.
Az evangéliumok értelm ezését igazán forradalm asító felism erés ezután kö
vetkezett. A kutatók rájöttek, hogy az evangéliumok elbeszélései szájhagyo
mány form ájában m ár írásba foglalásuk előtt önálló életet éltek, miközben a
form atörténeti kutatás által fe ltá rt szabályok szerint alakultak, form álódtak.
A legfontosabb rendező elv az az érdek volt, amely m iatt a hagyom ányt meg
őrizték és továbbadták. A páskavacsora „m enüjéből” például csak kenyérre
és borra történik utalás, m ivel az egyház úrvacsorái gyakorlatában a keserű
füvekkel elkészített b áránynak m ár nem volt szerepe.
K im ondhatjuk tehát, hogy az evangélium okban megőrzött hagyom ány
anyagot az első keresztyén gyülekezetek igénye form álta, és ezért nem is te
kinthetők az események m inden részletét megörökítő „tárgyilagos” jegyző
könyvnek. Ugyanezt m ondhatjuk az evangéliumok szerzőinek szerkesztési
szem pontjairól is. Ők is tek in tettel voltak azoknak a gyülekezeteknek hely
zetére, am elyeknek szánták evangélium ukat.
Az őskeresztyénségnek ezt az igényét pontosabban is m egfogalm azhatjuk.
Az egyház folyton változó vándorútján az élő Krisztus hitet ébresztő, útm u
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tató szavát kívánták hallani. Ezt a célt szolgálta a Jézusról m egőrzött hagyo
m ányanyag aktuális m egszólaltatása. Ma ezt a tevékenységet igehirdetésnek
nevezzük. Ezért állíth atja joggal Marxsen, hogy az Űjszövetség a keresztyénség első prédikációs kötete.
Természetesen egy prédikációtól nem várhatjuk, hogy fénykép hűségével
őrizze az eredeti vonásokat. De az őskeresztyénséget ez nem zavarta. Az idő
közben sok változáson átm ent és az időszerű megszólaltatás során sarkított
hagyom ányból élő U rának hangját hallotta meg. Ez a hagyom ányokat sza
badon kezelő felfogás legszem betűnőbben János evangélium ában érvényesül,
am elyben alig lehet m egkülönböztetni Jézus szavait az evangélista által hoz
záfűzött reflexióktól.
A kutatók felism erték tehát, hogy az evangélium ok m űfaji sajátosságai
m ögött végső soron a húsvéti hit rejtőzik. Az első keresztyén bizonyságte
vők együtt nézték a történeti Jézust a Feltám adottal. A Palesztina poros ú t
jait járó Jézusra a húsvét fényét vetítik, míg a Feltám adottról a Mester vo
násaival tanúskodnak. E nélkül a felismerés nélkül az evangéliumok titk a
re jtv e m arad előttünk.

A hagyomány gyökere
Az előzőkből k itű nhetett, hogy az első keresztyén igehirdetések lényegében
véve nem különböznek az egyház története során elm ondott m egszámlálha
tatlan prédikációtól. Mindegyik által a Feltám adott szólhat a gyülekezetek
hez. Szándékosan használtam feltételes módot. M ert szomorú tény, hogy
prédikáció címén nagyon sok olyasm i is elhangozhatott az egyházban, am ely
hez Jézusnak nem lehet köze. Mi biztosíthat m inket afelől, hogy az elhangzó
igehirdetés megfelel Jézus szándékának?
Az Újszövetség korában is tisztában voltak azzal, hogy nem elég Jézus
nevében megszólalni. Hitele csak annak az igehirdetőnek volt, aki kontinui
tásb an m aradt a Jézusra visszanyúló egyházi hagyom ánnyal. A második ke
resztyén generáció igyekezett a szemtanúk nem zedékére hivatkozni. Még
P ál is, aki pedig m agát a F eltám adott szemtanúi közé szám ítja, rendszerint a
közös egyházi hagyom ányból kiindulva válaszolja meg a gyülekezetekben
felm erülő kérdéseket.
De a hagyom ány vonalát követve visszajuthatunk-e magához Jézushoz?
Sok kutató, B ultm annal az élükön azt válaszolja erre, hogy ez nem lehetsé
ges. A form atörténeti kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a hagyom ány
anyag gyülekezeti form álódása és a hagyományozok „aktualizálása” m iatt
lehetetlen történetileg hiteles képet rajzolni Jézusról. Az ősgyülekezet igehir
detéséig ju th atu n k vissza — állítja B ultm ann —, de onnan visszafelé m in
den elmosódottá válik.
Az újszövetségi kutatás azóta továbblépett. Bebizonyosodott, hogy a ha
gyom ányfejlődés gondos elemzésével m egközelíthetjük azt, am it az első ta
n ú k láttak és hallottak. Ha nem is alkothatunk teljes képet a történeti Jé 
zusról — a liberális teológiának ez a vágyálm a beteljesületlen m arad —, a
legfontosabbat mégis m egtudhatjuk róla. A hagyományképződés elindítója
az a Jézus, aki Isten szeretetének képviseletében Palesztina földjén hatalom 
m al taníto tt és gyógyított. Hozzá kell azonban tennünk: b ár m indennek so
k an tanúi voltak, helyesen m egragadni csak azok tudták, akik hittek Benne.
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Jézus küldetése
A bibliakutatásnak ezek az eredm ényei kevésnek tűnnek ahhoz, hogy a ke
resztyén igehirdetés és hit m ércéjévé lehessenek. Valóban nem m erészkedhe
tü n k tovább annál, m int sok kutató állítja, am it előbb a történeti Jézusról
m egállapítottunk? Dehogyisnem! Ha Jézusnak szavában és tetteiben m egm u
tatkozó igényét beleállítjuk korának összefüggéseibe, sok m inden helyére
k erü l az evangélium ok bizonyságtételében.
B iblián kívüli forrásokból is tudjuk, hogy a zsidó nép Jézus korában a
várakozás feszültségében élt. A próféták jövendölései, az apokaliptikus iro
dalom tú lfűtött víziói mind azt sugallták, hogy Istennek m indent megoldó és
a Messiás által gyakorolt uralm a a küszöbön áll. Átmeneti sikereket elérő,
önjelölt messiások lépnek fel, ahogy erről az Apostolok Cselekedetei könyv
(5,36—37) és Josephus Flavius zsidó történetíró tanúskodnak. A várakozás
nak ebben a feszült légkörében elképzelhetetlen, hogy ne kellett volna állást
foglalnia a m aga küldetését illetően Jézusnak, aki hatalom m al szólt és cse
lekedett.
Ezért nem tek in th etjü k — m int azt a m últ században Reim arus a nevezetes
„W olfenbütteli töredékek”-ben te tte — Jézusnak a küldetésére vonatkozó
kijelentéseit a tanítványok utólagos ferdítéseinek. Jézus az evangélium ok
szerint sokszor beszélt küldetéséről. A legjellemzőbb az, amit M árk 10,45-ben
m ond: „Az Em berfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Lehet, hogy a m ondatot m ár
az ősgyülekezet fogalm azta meg így, de a lényegen ez mit sem változtat:
Jézu s messiási u ra lm á t úgy gyakorolja, hogy szavával és cselekedeteivel,
életével és halálával az ember ideig- és örökkévaló javát szolgálja. M áskép
pen: hatalm a szeretetében nyilvánul meg. T anítványai ennek a m essiási kon
cepciónak elutasításában látták kereszthalálának okát, feltám adásában pedig
Isten részéről tö rtén t igazolását.
A tö rtén etk ritik a módszerével dolgozó és sok esetben gyanakvással foga
dott bibliakutatás így ism ertetheti meg velünk a dolgok igazi állását. A rra
azonban sohasem lesz képes, hogy kényszerítő erejű bizonyítékot szolgáltas
son nekünk az írá s tanúságtételének igazáról. Elvezethet egészen a kapuig,
de a belépés vagy kint m aradás kockázatát nem tak aríth a tja meg szám unkra.

B O R S O S M A R G IT

B O R SO S M A R G IT

barátság

virágzás

hallgatásod engem hallgat
sugárzás beszéd
lelkem kezét hangtalanul
k in y ú jtja feléd
összekulcsolt u jjain k at
szét nem bonthatod,
csendünket a lárm a dombon
el nem dobhatod

az északi szél vad keze tépi
virágzó alm afák hosszú h aját
tavaszi égből hold szeme nézi
s hallgatja a fák néma szavát
térben és éjben lángol az égi
fénye csak éri a földi hazát,
édeni szépség csodáját éli
minden, mi élő: Testvér és barát.
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Lelkész a bíróság előtt

B ohár László 1910. szeptem ber 5-én került Sárszentlőrincre a betegeskedő
S ántha K ároly mellé segédlelkésznek. Főnöke nyugdíjba vonultával meg is
választották helyére, és tisztébe maga G yurátz Ferenc püspök ik tatta be 1911.
október 15-én. Nincsen itt helyünk a buzgó fiatal lelkész építő m unkájának
leírására, azért csak azok felé a tényezők felé ford ítju k figyelm ünket, ame
lyek a későbbi események kiváltói és sorsának m eghatározói lettek.
B ohár Lászlót a földm űves szülőktől való szárm azás erős szála kötötte a
falusi néphez. Gyülekezete paraszti rétege nem volt idegen számára. A pa
raszti életform a sem. Javadalm i földjét, ill. an n ak egy részét m aga művelte.
Ma is emlegetik, m ilyen jó lovakat tarto tt, s m ilyen szép asztagot tu d o tt ra k 
ni. Elődje nagy házat vitt, paróchiája a környékbeli birtokosok, középosztály
beliek, lelkészcsaládok találkozóhelye volt. B ohárék jöttével ez megszűnt.
Nem kereste az u rak barátságát, jól érezte m agát a parasztok között. Mikor
birtokos hívei sikamlós viccet engedtek meg m aguknak jelenlétében, távozott.
A kisem berek azonban közel álltak szívéhez. M inden ügyüket m agáévá
tette. K ioktatta őket a rendeletek ism eretére, segítette őket jogaik érvénye
sítésében. „Nem m ulaszthatom el híveim figyelm ét felhívni — hirdeti a szó
székről 1916. ja n u á r 16-án — arra a legújabb korm ányrendeletre, mely sze
rin t jan u ár 15-étől kezdve indokolt esetben azoknak a katonáknak a hozzá
tartozói is nyerhetnek hadisegélyt, akik a háború a la tt tényleges katonai
szolgálatukat teljesítik. A zért tartom ezt szükségesnek köztudom ásra hozni,
nehogy híveim közül valaki azért essék el a segélytől, m ert az új rendelke
zésről nem tu d o tt.”
Elődje idején a községi képviselőtestületben az egyházközséget a kurátor
képviselte. B ohár László m ár 1913. április 30-án egyháztanácsi határozattal
felváltja a k u rá to rt és m aga vesz részt a képviselőtestület m unkájában. Itt
is a kisem berek érdekét védi. Ezért vállalja a Hadisegély Véleményező Bi
zottság és a Közélelmezési Bizottság elnökségét. Harcol a szociális ju tta tá 
sok csorbítatlan és m ás szolgálatokhoz nem kötött kiadásáért. Ezen nézetel
térése tám ad a főjegyzővel, aki szívesen összekapcsolja a hadisegély folyósí
tását a szőlejében végzett kapálással és kötözéssel. B ohár László kiköveteli
a frontról h azatért katonák három havi lisztfejadaggal való ellátását, még ha
a községnek kölcsönt kell is felvenni fedezetül. U gyanakkor a tem plom i gyü
lekezetei is felhívja a társadalm i úton való segítésre: „A kinek felesleges ga
bonája, lisztje van, siessen a hatóságnak átadni, m ert nem szeretném , ha hí
veim közül b árki is a hazafiatlanság vétkében találtatn ék .”
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A K ertaljai Olvasókör a földm unkások töm örülése, a frontról hazatért k a
tonák találkozóhelye. Ide gyakran hívják B ohár Lászlót. Előadásokat kérnek
tőle társadalm i, irodalm i és politikai kérdésekről. El is megy szívesen, és tu 
dásával, tájékozottságával szolgál az egyszerű népnek. Lehettek olyanok is,
akik rossz szemmel nézték az itt folyó m unkát, m ert 1919. jan u ár 19-én szó
székről hirdette a lelkész: „A K ertaljai Olvasókör tagjainak felkérésére köz
h írré teszem, hogy ők semmiféle szélsőséges dologra nem törekszenek, ők is
kisgazdapárti program ot vallanak, s ezért senkinek semmi oka nem lehet
velük szemben való bizalm atlanságra.”
Sárszentlőrincen régi problém a volt a föld nélküli zsellérek nagy száma.
A község nagy uradalm ak szorításában élt m inden terjeszkedési lehetőség
nélkül. Itt a földm unkások problém áját lehetetlen volt megoldani földreform
nélkül. Így látta ezt B ohár László is, s ezért a polgári forradalom idején vál
lalta a földosztó bizottság elnökségét. A Tanácsköztársaság idején m egalakuló
Szakszervezet elnökének is őt választották meg.
Így k erült egyre jobban előtérbe, közszereplésbe. Olyankor, m ikor a falusi
értelmiség inkább visszahúzódott, félreállt. Viszont az egyszerű népnek prob
lémái voltak. Tanácsadó, vezető kellett neki. Szívesen tám aszkodtak papjuk
tudására, szó- és íráskészségére. K érték ügyük előadására, képviseletére.
Bohár László nem háríto tta el őket. Együtt élt a néppel, együtt is érzett
vele. A szocialista forradalom győzelmében joggal látta a föld nélküli mezőgazdasági m unkásság sorsának jobbra fordulását. Ennek őszintén örült és
kifejezésre is ju tta tta egy uradalm i cseléd hívének tem etésekor: „Éppen
most kellett m eghalnod, am ikor reátok egy szebb, jobb kor hajnala dereng . . .
nem lesztek többé rabszolgák, egyenlők lesztek uraitokkal.” Mondanom se
kell, hogy ez a tem etési beszéd is ott szerepelt később az ellene gyűjtött vád
anyagban.

Forradalmi idők prédikátora
A háború utáni összeomlás újabb leckét adott fel Bohár Lászlónak. F orron
gásba k erült Európa, forrongásba került az ország. Ekkor fordult figyelme
fokozottabban társadalom tudom ányi, politikai kérdések felé. Előbb csak ren 
deletekre, szociális intézkedésekre oktatta ki híveit a szószékről is, 1918.
decem ber 15-én k ihirdette: ,,A jövő vasárnaptól kezdve — karácsony első
ünnepét kivéve — prédikációnkat néhány vasárnapon át a jelenlegi politikai
helyzetnek, különösen a szocializmus ism ertetésének fogjuk szentelni. Aki
tisztán ak ar látni, aki ism erni akarja a kialakuló pártok m ibenlétét, annak
figyelm ét felhívjuk.” Ne csodálkozzunk ezen a szokatlan prédikáció tém aso
ron, hiszen akkor felbom lóban volt a rend az egész országban. A K árolyi ve
zette polgári dem okrácia csődbe jutott. A nemzetiségi területek elszakadtak
M agyarországtól. A korm ány nem tudott ú rrá lenni a m agyarlakta terüle
teken sem. Teljes a zavar ideológiai, vagyonbiztonsági és sok helyütt élet
biztonsági szempontból is. Ilyen körülm ények között csoda-e, ha egy felelős
gyülekezeti pásztor, községi vezető tanítani ak a rja a rá hallgatókat. Ez al
kalom m al a szószékről is, politikai kérdésekben való tisztánlátásra is, még
ha karácsony van is küszöbön. Az idősebbek még ma is em legetik a prédiká
ciót, am elyben „B ohár László levezette az egész francia forradalm at.”
Az ilyen prédikációk persze fegyvert adtak ellenségei kezébe a forradalom
leverése után. Ezek ellen a vádak ellen a következőképpen védekezett: „A

CSEPREGI BÉLA: LELKÉSZ A BÍRÓSÁG ELŐTT

73

tem plom i szószéket politikai dobogóvá nem alacsonyítottam . Ezt csak az
m ondhatja, aki nem akar distingválni norm ális és a szóban forgó forradalm i
idők igehirdetése között. Hiszen e forradalm i időkben akkor egyáltalán nem
le tt volna szabad sem vallási, sem erkölcsi, sem társadalm i tém áról prédikál
ni, m ert h a az em ber ebben az időben ak á r Istenről, hitről, egyházról, aícár
a szegénység, a gazdagság, az enyém -tied, a házasság, a testvérszeretet stb.
kérdéseiről, akár pedig hazáról, honszeretetről, társadalm i áldozatkészségről
stb. ak a rt beszélni, m indenütt eléje m eredt a forradalm i m entalitás parancsa,
hogy a régit és az ú jat egybevesse, és ekként beszédének itt-o tt olyan alap
színezést adjon, amely a distingválni nem tudó előtt tán politikának tűnhe
te tt fel, de voltaképp nem volt más, m int a viszonyok parancsolta időszerűs íté s . . . Nem bírom elképzelni, hogy abban az időben m ásképp is lehetett
látó és halló em bernek prédikálnia.”
A Tanácsköztársaság első heteiben B ohár László Szekszárdon járt. A v árm egyeházán volt dolga, s miközben ott várakozott, közelében sajtóügyeket
tárgyaltak. Az egyik beszélgető kivált a körből, Bohárhoz lépett, bem utatko
zott, s megkérdezte, hogy ő-e az a lőrinci pap, aki a megyei újságokba cikket,
novellát szokott írni. Igenlő feleletére az illető azt m ondta: „Elvárjuk, hogy
egy-egy cikkel a mi lapunkat is fel fogja keresni.” Bohár hazam ent és néhány
nap m úlva elküldött egy cikket, ami ham arosan meg is jelent Szekszárdon az
„Igazság” c. hetilap 8., 1919. április 20-i, húsvéti számában. A cikk címe: „Az
erkölcsi ideálok anyaföldje: a kom m unizm us.” Az írásban a forradalm ak h ár
mas jelszavával — egyenlőség, szabadság, testvériség — foglalkozik, s kö
zöttük különösen is a harm adik m egvalósulását várja az új rendtől:
„ ...T e s tv é ris é g ! De sokat prédikáltunk róla kétezer év óta! M iért? m ert
éreztük, tudtuk, hogy m inden em berbékességnek, m inden em berboldogság
nak egyedüli alapköve az em berek testvériesülése. S a szakadatlan prédikálásnak lett eredm énye? Nem lett. M iért nem lett? M ert hiányzott az em bertestvériesülés lehetőségének gazdasági alapfeltétele, a szociális gazdasági
egyenlőség, a kom m unizmus . . . A m agántulajdon volt a bűnök, a civódások,
az önző békétlenségek és boldogtalanságok melegágya. Ezen a sziklán tö rt
meg az önzetlenséget, szeretetet és testvériséget prédikáló m inden valláserkölcsiség m inden erőfeszítése. Mi m ást ígér a jelen és a jövő? Kom m unizm ust,
m agántulajdon-nélküliséget! Olyan állapotot, olyan gazdasági berendezke
dést, ahol nem kell többé ökölre m ennie szomszédnak a szomszéddal, test
vérnek a testvérrel, apának a fiával, sem az egy-gyerm ek érdekében a fele
ségnek az anyával a napi m egélhetésért, az enyém -tiedért, m ert kielégítve
lesz m inden dolgozó két karnak, s m inden m unkában emésztődő agyvelőnek
m inden tisztességes, jogos szükséglete. Szédítő belegondolni azokba a lehe
tőségekbe, am iket a kom m unizmus m egvalósíthat. Nem részletezem belegondolásaim at, csak azt hangsúlyozom, hogy a keresztyén vallás magasztos
ideáljai, az em berszeretet, az emberbékesség, az em bertestvériség és az
egész földi életnek sokat nélkülözött közvetlensége és melegsége csakis a
kom m unizm usnak, a m agántulajdon-nélküliségnek állapotában ölthetnek
te s te t. . . ”
B ohár László jellegzetesen az egyházi szolgálat szemszögéből ír. Az újság
olvasótáborában is elsősorban lelkészek, egyházi em berek, gyülekezeti tagok
felé fordul. Olyanok felé, akik akkor tele voltak ijedelemmel, lemondással,
rem énytelenséggel: mi lesz az erkölccsel, a vallással, a testvéri érzéssel a
kom m unizm usban? Biztat, bátorít a politikai változások közepette is. Az
erkölcsi ideálok és vallási értékek virágzása nincs kötve a m agántulajdon
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rendszeréhez. Sőt: a közös tulajdon még jobb feltételeket jelenthet azok
szám ára. Nincs-e elég negatív tapasztalatunk a m agántulajdon hátrányairól,
közösségrontó, testvéri, szomszédi viszonyt mérgező átkairól? — kérdezi.
Előlegezzünk bizalm at az újnak, az elvi alapjai szerint még többet ígérőnek.

Megaláztatásában is utat mutatva
A Tanácsköztársaság leverésével elkezdődött Bohár László hosszú, fájdalm as
kálváriája. 1919. augusztus 15-én a községbe érkező fehér katonák behívatták
a községházára és a vörös uralom tám ogatásának vádjával a főjegyző is
tállójában véresre verték. M ikor a durva eljárásnak híre futott a faluban,
az egész község mélységesen felháborodott. A cséplőmunkások ott hagyták a
gépeket és vasvillákkal, petrencerudakkal vonultak a községháza elé, hogy
„papjuk felakasztását m egakadályozzák”. Még a főjegyző és felesége is könyörgőre fogta a dolgot a feh érterro risták előtt, hogy hagyják abba a pap
bántalm azását, m ert különben „m ásnap a falu népe őket — a jegyzőéket —
akasztja fel a községháza előtti fá k ra”. A fehér katonák B ohár Lászlót Sim ontornyára akarták kísérni, de a falu lakossága m ár hallott a hírhedt Prónay-különítm ény sim ontornyai vérengzéséről (augusztus 11—12.), s ezért
olyan erélyesen lépett fel, hogy ez a te rv m eghiúsult. Volt, aki a papja vé
delm ében kapott csendőrpofonokkal holta napjáig dicsekedett.
Az em bertelenül m egkínzott és becsületében súlyosan m egsértett lelkész
úgy érezte, hogy ezek u tán nem léphet többet a sárszentlőrinci szószékre,
ezért augusztus 24-én dr. P esthy Pál egyházközségi felügyelő előtt lem ondott
lelkészi állásáról, aki ezt a tén y t még aznap egy rögtönzött rendkívüli köz
gyűlésen el is fogadtatta a gyülekezettel. Az elfogadó határozatot a gyüleke
zet a rra a tájékoztatásra hozta, hogy ezzel m egm enekül lelkészük további
kellem etlenségektől. Nem így lett a dolog.
B ohár Lászlót a csendőrség 1919. novem ber közepén letartóztatta és Szekszárdra kísérte, ahol az ügyészség vádat em elt ellene. A hónapokon át húzó
dó vizsgálat a la tt a B ohár ellen tám asztott „sok-sok v ád ” rendre megdőlt, s
végül csak az idézett 1919-es húsvéti újságcikk m aradt a vád alapjául.
A szekszárdi királyi törvényszék gyorsított bűnvádi eljárás szerint tá r
gyaló ötös tanácsa 1920. m árcius 13. és 16. napján ta rto tt főtárgyaláson Bo
h ár Lászlót bűnösnek m ondta ki „izgatás bűntettében, am elyet úgy követett
el, hogy az Igazság című napilapnak Szekszárdon 1919. április 20-án megje
lent 8. szám ában „Az erkölcsi ideálok anyaföldje: a kom m unizm us” cím
alatt a tanácsköztársaság fen n tartása érdekében közzétett cikkével, mint
annak szerzője, a tulajdon jogintézm énye ellen izgatott. A királyi törvény
szék ezért B ohár László v ádlottat egy (1) évi és hat (6) havi börtönre ítéli.”
Az indoklás ugyan m egem líti, hogy a cikkben „a m agántulajdon megszün
tetésére irányuló egyenes felhívás kifejezetten nem foglaltatik, a rra fölöttébb
alkalm as, hogy a m agántulajdon intézm ényét az olvasó előtt gyűlöltté te
gye.”
„Nyomós súlyosbító körülm ényül kellett m érlegelni a vádlott magas kép
zettségét, értelm iségének kiem elkedő színvonalát, m elynél fogva cselekmé
nye jelentőségének teljes és tiszta tu datával kellett bírnia, s különösen pedig
tudnia kellett, hogy neki, m int lelkésznek nyilvános állásfoglalása sokaknak
gondolkodásm ódját és cselekvéseit terelheti a társadalm i rend m egbontá
sára törő irányzat szolgálatába.”
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M iután a lelkészi állásról való lem ondásának érvényessége is vitatottá lett,
a gyülekezet nagy többsége tovább is k itarto tt m ellette és m inden lelkész
választási kísérletet m egakadályozott, Bohár László lelkész Tanácsköztársa
ság alatti m ag atartását egyházi bíróság is tárgyalás alá vette és három fo k o n :
egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes egyházi törvényszékek útján ál
lásvesztésre és hivatalvesztésre ítélte, azaz „m inden egyházi és iskolai hivatal
viselésére képtelennek nyilvánította”. Ezzel B ohár Lászlót egész életére el
szakították az élethivatásul választott és az erőszakos akadályoztatásig be
csülettel ellátott evangélikus lelkészi szolgálattól. Nem sokat változtatott m ár
ezen az állapoton az, hogy B ohár László perújítási kérelm ére az egyházme
gyei törvényszék 1928. augusztus 16-án a teljes hivatalvesztés eltörlésével né
mileg m ódosítja az ítéletet. Ennek alapján B ohár László 1928. szeptem ber
1-től nyugdíjat kaphatott. 1945-től ugyan felvették a lelkészi nyugdíjasok közé.
de igazi elism erésben soha nem részesült 1965-ben bekövetkezett haláláig, ö
maga pedig nem ak art érdem eivel hivalkodni. Legyen ez a rövid megemlé
kezés egyházunk késői m egbecsülésének szerény m egnyilvánulása.
Bírósági perének hatvanévnyi távlatából próbáljuk m eg néhány vonással
megrajzolni nem m indennapi alakját, jelképes koszorúként a sírjára.
Szolgálni akaró em ber volt. Nem zárkózott a passzióból búvárkodók ele
fántcsonttornyába, nem különült el a falusi értelm iség úri klikkjébe, hanem
képességét, képzettségét és pozícióját fenntartás nélkül azok rendelkezésére
bocsátotta, akik között és ak ik ért élt.
A haladásnak örülő em ber volt. A szocializmusban a világháború utáni
káoszból való kivezetést, a m agyar nép nyomorgó töm egeinek a felem elkedé
sét látta és örülni tu d ott neki. A bírói ítélet súlyosbító körülm ényként hozza
fel, hogy lelkészként foglalt állást a szocializmus m ellett. Pedig ez inkább
Bohár László állásfoglalása önzetlen, közérdekű voltát m utatja. Tudta ő n a
gyon jól, hogy a végbemenő változás nem kedvez az eddig kiváltságot élvező
rétegeknek. De tu d o tt örülni egyéni érdektől m entesen a töm egek em elkedé
sének és az elm aradt rétegek haladásának.
H itt az egyház jövőjében a szocializmusban is. Kész volt szembenézni a
problém ákkal és hívta az egyháztagokat is a gyülekezeti m unka biztosítására,
az új rend keretébe történő beilleszkedés közös keresésére.
Szolgálatát el tu d ta fogadtatni. Az új rend építői is értékelték állásfoglalá
sát és szívesen vették közrem űködését. A községi életben ráruházott sok bi
zalmi és kényes feladat m ellett Sárszentlőrinc határain tú l is figyeltek rá.
Cikket kértek tőle a szocialista megyei sajtóba, — b ár a Tanácsköztársaság
ideiglenes alkotm ánya a lelkészeket kizárta a választójog gyakorlásából, Bo
h ár Lászlónak külön megyei direktórium i végzéssel m egadták a választójogot.
Más megyei feladatkörbe is szívesen bevonták volna, am it azonban lelkészi
feladatának a sérelm ére nem tu d o tt vállalni.
Előre m utató ember. Sárszentlőrinci lelkészutódja — F ábián Im re — azt
írja róla a gyülekezet krónikájában: „Ma m ár teljesen érthetetlen, hogy an 
nak a cikknek az alapján állam i és egyházi elítélés jár. Ez az idők jele
v o lt. . . ” Azok az ítéletek a kort m arasztalják el, nem pedig Bohár Lászlót.
Az volt a tragédiája, hogy messzire megelőzte korát. Ezért esett áldozatul.

FABINY TAMÁS

Arcképvázlat Ruzicskay Györgyről

Öreg pesti bérház, közel a zsúfolt utcák és körutak forgalmához, mégis há
ta t fordítva a nagyvárosi zajnak. A környező utcanévtáblákon festők neve:
Rippl-Rónai, Szinyei Merse, Székely B ertalan, Munkácsy. Ez a ház a K m etty
utcában áll, beleilleszkedve a környező épületek szürke egyform aságába,
am it télen még a fák zöldje sem szabdalhat fel. H elyette egy szerteágazó, de
lom bozatát vesztett fá t látok. Az ágak nyújtózó karjánál vastagabb a ra j
tuk ülő hóréteg, a csillámló fehérség.
Öreg pesti bérház. B aktatok felfelé a fagyos lépcsőkön. A lakás és a m ű
terem a padlástérben van. Mint egy m űkedvelő, szájtáti rajongó m egjegyez
hetném , m ilyen stílusos. Pedig talán csak véletlen.
A m űterem ben ülünk le, a beszélgetés során megelevenedő rajzok és fest
m ények között. Szemben velem a festő, Ruzicskay György, kezemben fehér
papírlap. C seréljünk szerepet egy kis időre: hadd legyek most én az, aki
rajzol, a szavakkal meg a Mester próbáljon megbirkózni! Szeretném e rre a
lapra egy művész p o rtréját rávinni, néhány tollvonással meghúzni legjel
legzetesebb arcvonásait.

Első tollvonás: a múlt öröksége
Sok-sok évtizeddel ezelőtt egy fiatalem ber m ent ki Szarvas tem etőjébe, sze
mével pásztázva végig a sírköveket. F iatal volt, de a festészet és a rajzo
lás terén m ár különleges tehetséget á ru lt el —, ki is tűzte életcéljául, hogy
m indenképpen festő lesz. Csípős feb ru ári nap volt, barátságtalan idő. Hoszszas keresgélés után, a tem ető egy eldugott szögletében ráakadt a keresett
sírra: Tessedik Sám ueléra. De semmi sem u ta lt arra, hogy Szarvasnak és az
egész m agyar felvilágosodásnak m ilyen nagy alakja nyugszik azon a he
lyen: a sír gondozatlan volt, törött fakerítés vette körül. Öt akácfa állt ott,
néma tiszteletadással. A fiatal festő nézte a sírt, a törött kerítést, az akáco
kat — és lerajzolta m indezt. Egy tősgyökeres szarvasi ceruzája őrizte meg
ezt az em léket. Az övé.
Szarvas. Jellegzetes evangélikus település az Alföldön, amelynek végtelen
sége legendásan h ato tt oly sok m űvészünkre, alkotónkra.
(„Végtelen nyugalm ának hatása alól én sem vonhattam ki magam. Lírai
hangulat uralkodott és uralkodik ezen a vidéken, finom nüanszokkal. Egy
kicsi fa: költői jelenség. Vagy annak törzse, ága, egy levele. De Szarvas né
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pe, annak lelkisége is hatott rám . A szarvasi em ber. E rejét a földtől nyerő
Antaioszként vágyódom vissza ú jra meg ú jra erre a vidékre.”)
A Szarvason hallatlan jelentőségű felvilágosító és népművelő m unkát vég
ző evangélikus lelkész, Tessedik h atása is kétségtelen. A festőm űvész gyö
nyörködtető album ot készített Tessedik halálának 150 éves évfordulójára
(1970), am elyet ezekkel a szavakkal vezet be:
(„A rendkívüli em berek sorsa az övé. Ú jat akarnak, de sokszor tragiku
san elbuknak a kicsinyes, féltékeny és elm aradt környezetben.
Tessedik Sám uel sorsa példa a rra is, hogy túl m indenen: az Alkotás meg
m arad és győzedelmeskedik.”)
Van még, am it a művész örökségül kapott: édesanyja festeni-szeretetét.
Azokat az egyszerű, naiv képeket, am elyek egyúttal a népm űvészetet is köz
vetítették számára. M egtanulta, hogy m egörökítheti, am it lát, s abban egy
szerre több is lehet puszta ábrázolásnál: gondolatait, álm ait is rárajzolhat
ja egy papírlapra. Am it belül lát, annak továbbadását kísérelheti meg.

Második tollvonás: a tanulmányok
Egy fiatal tehetség szám ára döntően m eghatározó, hogy van-e, aki az árul
kodó jeleket m egérti, és így elősegíti továbbtanulását, kibontakozását.
(„Becsülöm az evangélikus örökséget is, am it kaptam , de úgy látom , hogy
egy téves etikai berögződés könnyen veszélyessé válhat. Nevezetesen a túl
zott alázatosság, az olyan szerénység, am ely szüntelen elfogódottsággal jár
együtt. Egy fiataltól nem k érhetjük számon önm aga egyéniségének feladá
sát —, amíg ki sem alakult az! Nekem talán szerencsém volt, m ert akadt
valaki, akinek gondja volt rám .”)
Igen, tan ítójának sikerült keresztülvinnie, hogy a fiú festőiskolába kerül
jön, így az nem kallódhatott el. Innen fogva aztán látszólag nyílegyenes
fejlődésének ú tja a legkiválóbb iskolák és a legszebb sikerek, a M unkácsydíj és két G rand P rix felé.
Nagyvárad. Sajátos lelkületével inspirálta, buzdította és segítette. Alkotó
és befogadó nagyszerű egym ásra találásának színhelye ez a város. A pezsgő
szellemi élet valósággal h ajto tta a m űvészt: itt esemény, beszédtém a volt
egy vers, egy kép születése.
(„Ez a hivő publikum talán egyedülálló. Á tkarolt lelkesedésével és hitével.
Később legfeljebb Szeged, a m aga irodalm i körével, m ajd esetleg Pécs kö
zelíti meg ezt a szellemet.”)
Pesten, a nagyvárosban m ár hiányzott ez a spontán lelkesedni tudás, itt
inkább prózai környezetbe került művészete.
M ajd a felbecsülhetetlen jelentőségű külföldi tanulm ányok következtek:
először M ünchen, am ely legtöbb neves festőnk kiindulásául szolgált (Mun
kácsy, Székely B ertalan, Benczúr Gyula). M ár itt kiemelkedőt, feltűnést
keltőt alkotott Ámón, egyiptomi énekesnő m eséjének rajzzal és szöveggel
való megörökítésével. Ez — am ellett, hogy m ár felvillantja későbbi kedvelt
m ű faját: a szöveges d ram aturgiát ötvözi a sorozatot képező rajzokkal — azt
a kísérletét is kifejezi, hogy önm agában a festőt és a gondolkodót egy szint
re hozza, a kettő szintézisét megvalósítsa.
Olaszországi és franciaországi ú tja m ár egy kifo rro tt művész pályájának
állom ásait jelentik — Firenze, Róma, de m indenekfelett Párizs lenyűgöző
hatásával.
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Harmadik tollvonás: a szüntelen újat keresés
K ikerülve a nagyvilágba, újdonságok végtelen sorát láthatta. T alálkozott a
legm odernebb törekvésekkel, olyan művészekkel, akik m erték vállalni a
klasszikus hagyom ányokkal való szakítás kockázatát is, akik azt vallották,
hogy m egváltozott világban a művész felfogásának is meg kell változnia.
H a m inden széttöredezett az em ber körül, akkor egyenesen bűn torz-ham isan rendezettséget tükrözni. Így kereste ő is az új kifejezési módot, amely
alkalm as arra, hogy a XX. századi em ber közérzetét — küzdelm ét, csaló
dásait, örömét, fájdalm át és „fortélyos félelm ét” — kifejezze.
A m agukat még ham is illúziókban ringató szemlélők talán m eghökkentek,
sőt m egbotránkoztak ezeket a m űveket látva. De Ruzicskay vállalta a
pillanatnyi értetlenséget is.
(„Egy fiatal festő fényűzése, lelki fényűzése volt ez, aki m erte vállalni ön
m agát, a gazdasági siker kecsegtetése nélkül. Mindig önmagam akartam
lenni.”)
Ide tartozik az is, hogy m ár akkor foglalkozott a munkások, gépek, gyá
rak ábrázolásával, am ikor az nem hogy m egkívánt, de m egtűrt tém a is alig
volt. Nála ez őszinte érdeklődés, őszinte szolidaritás. Festészeti szempontból
a gépek és sínek csillogásában rejlő új lehetőségek, emberileg pedig a mé
lyen átélt sorsközösség vihette így őt közel a m unkássághoz.

Ruzicskay György: Nagyváros (olajfestmény, 1961)
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Ruzicskay György: Az éjszaka (kréta
rajz a Szerelemkereső c. sorozatból,'
1927)
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Ruzicskay György: A hetedik nap (szí
nes kréta, a Teremtés c. sorozatból,
1936)

Ebben a szellemben született Világosság felé című 27 lapból álló rajzm ű
ve. 1936-ban em elte fel szavát a maga eszközeivel a társadalm i igazságtalan
ság és a h áb o rú ellen!
A nyolc évvel korábban született Szerelemkereső, a m aga 108, egyenként
is lenyűgöző lapjával te tte talán legism ertebbé a nevét. M egannyi kiállítá
son, b em utatón szerepelt ez a képdrám a — bízvást nevezhetjük an nak —,
am elyet m ost Párizs legnagyobb kiállításainak színhelyén, a C entre de Pom pidouban lá th a t majd a nagyközönség. Érdemes néhány szóval m agát a
tö rtén etet vázolni: a képzeletbeli Uzuk városát mély gyász szállja meg, m ert
m eghalt a szerelem! A kiválasztott férfi, Arémus kapja a feladatot, hogy
visszahozza azt, de sem pénzzel, sem harccal, sem tudással nem sikerül meg
szereznie. A keresett lányt, a Szerelmet, végül is csak álom ban találh atja
meg, am ely ugyan szertefoszlik, de a tö rtén e t szerint együtt m aradnak ket
ten, készen arra, hogy itt rendezzék be életüket, itt a földön próbáljanak
meg boldogan élni.
A képterem tő ötletek, színtanulm ányok mindig hozzátartoznak egy m ű
vész útkereséséhez. Hogy Ruzicskay G yörgy önmagához képest is meg tud
újulni, azt m u tatja híressé v ált tém aválasztása és módszere, am elyet biofes
tészetnek nevezett el. (Elindulását a M űvészet c. folyóirat 1965. júniusi szá
m ában m egjelent M anifesztumtól szám íthatjuk.) Ennek lényege, hogy sze
rin te a term észet m inden egyes növénye em beri sorsot példáz. Ruzicskay
könnyen m egtalálja a kapcsolatot egy falevél vagy faág és az em ber között.
Csupa jelképet használ így, am ely mögött kettős érzés húzódik: a term észet
hez való új viszony — önző leigázás helyett szeretetteljes közeledés —, va
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lam int az emberi m éltóság legnagyobbra becsülése. Módszerével ú jat hozott.
A biofestészettel is b eírta nevét a m űvészet jelen történetébe. De talán még
ennél is többet mond az ezt létrehozó érzés: a hum ánum .

Negyedik tollvonás: a gondolkodó, bölcselő
Egy pillantással kellene átfogni valam ennyi művét, hogy lássuk, szinte min
den rajzával és festm ényével elgondolkoztat, valam ilyen igaz bölcsességet
fejez ki. Ezért ta rth a tju k legmegfelelőbb önkifejezési form ájának a rajzso
rozatot, am elyet saját szövegével, versével értelmez. M ennyire elgondolkoz
ta t például a legutóbb m egjelent Fantasztikus utazás m inden egyes darab
ja! Több ez akadálytalan száguldozásnál a történelem ben, hiszen a szinte
játékos rajzok mélyéről egy sokat tapasztalt és sokat tudó bölcs em ber jó
zan, igaz szava hallik.
Bizonyos „összkultúrát” tükröz Ruzicskay György életműve, kicsiben leg
alábbis: a festészet m ellett szobrot is készített, m ajd szerepet kap a szó, a
drám a, de a zene is — például B artók C antata P rofanáját rajzolta meg a bio
festészet eszközeivel, vagy Liszt életét és zenéjét festette meg.
Ehhez más művészekkel való kapcsolata is hozzájárulhat: em beri és mű
vészi tulajdonságai bizonyára vonzzák a különféle alkotókat. És mégis: az
alkotáshoz szerinte egyedüllét kell.

Ruzicskay György: Baudelaire: A romlás virágai (bio-festmény, 1960)

T ABI NY TAMÁS: ARCKÉP VÁZLAT RUZICSKAY GYÖRGYRŐL

81

Ruzicskay György: Keresztség (krétarajz az Örömhír c. sorozatból, 1940)

(„Szeretem m űvésztársaim at, szeretem a társaságot, de ennél is fontosabb
számomra a m agány, a nyugalom . Leonardo szavait tettem vezérelvem mé:
’Művész, a te erőd az egyedüllét!’ Sajátos világot kell élnünk, vigyázva, m ert
azt minden m ás m egzavarhatja.”)
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Ötödik tollvonás: az ember tisztelete
Szorosan kapcsolódik mindez az előzőkhöz, de forrása talán új: sokat m erí
te tt a Bibliából, am elyet az em beri sors egy fontos kifejeződésének, a tör
ténelem, a költészet, a filozófia sajátos tükrözésének ta rt. Fiatalkori olvas
m ányaként mindez m a is benne él, így hatása sem lehet észrevétlen. Szép
számú bibliai tárgyú képe m utatja ezt, amelyek közül legm egragadóbb a
terem tésről festett 10 képből álló sorozata: a világ létre jö ttét fejezi ki egy
kéz parancsoló, de főképpen óvó jelenlétével.
(„Isten m unkás kezeit akartam ezzel bem utatni, am ely bárm ely em ber
kezéhez hasonlóan alkot, óv, szüntelenül dolgozik.”)
De érdem es hosszasan szemlélni Jób ábrázolását, a szenvedő em bert; vagy
különféle K risztus-rajzait —, alkotott is róla egy sorozatot Ö röm hír cím
mel. Nem egyszer hagyom ányos ábrázolásokkal szakító Krisztusa saját hi
tét tü krözi: az em berért, a dolgozó em berért élő Szabadítót látja benne, aki
teljes valójával a nép között él, kalapácsos m unkásokkal és kaszás parasz
tokkal körülvéve, és ő m aga is valóban ács, a nép fia.
Egy szarvasi falra festett műve is hasonlót m u tat: a reformáció forradal
mi m ozzanatait örökítette meg a húszas évek végén: Húsz János m egégetését, a 95 tétel kiszögezését és a gályarab prédikátorokat. Ez a m űve is tisz
telgés az em beri méltóság, bátorság és önfeláldozás előtt.
M egint csak azt kell m ondanunk, hogy megelőzve a kor áram latát fejezte
ki a festő együttérzését az elnyom ottakkal és hátrányos helyzetűekkel, lel
kiism erete szavára hallgatva —, le tt légyen az bárm ilyen h á trá n y t ígérő
saját m aga számára.
Mi ad h a t egy annyi nehézséget, sorsfordulót és átértékelést átélt művész
szám ára erőt a szüntelenül változó világban?
(„Éltető elemem az a sajátos idealizm us, am ely lehetővé teszi, hogy min
den keserűség ellenére derűsen és bizakodón tu d jam nézni a világot; sze
mélyes tám adásokkal és egyéni hiúsággal nem törődve az alkotásra tu d jak
összpontosítani. Ezt az idealizmust éreztem a váradi szellemben, kaptam
örökségül is, de a legfontosabb, hogy az em ber önm agában tudja ezt meg
terem teni.”)
Beszélgetésünk végén a művész m egm utatta legújabb, az egész m agyar
történelm et felölelő m unkáját, Gyula v árán ak történetét.
Ezután pedig talán rajzainál is jobban féltett kincseit vette elő: verseit,
am elyeket jobbára csak magának, b arátain ak írt. Szavait hallgatva saját,
más összefüggésben elhangzott m ondata ju t eszem be: Aki egyvalam iben
tehetséges, az fokozottan érzékeny m ás m űvészeti ágak területén is.
N yugodtan, tagoltan olvassa az em beri élet izgalmas és félelmetes kérdéseit
— haza, szerelem, halál — érintő verseit, vagy Szarvashoz való ragaszkodá
sát kifejező „S írfeliratá”-t. Egy m ásik vers, az Ecee Homo című így vég
ződik: „én a szépséget hoztam a fö ld re”.
A beszélgetés után: a m ár ism ert lépcsők. Az im ént láto tt havas, száraz fá
ra nézek. Igen, talán ez a szép. Az utolsó m ondat motoszkál bennem még
m indig: „én a szépséget hoztam a fö ld re”. Versében a megcsúfolt K risztus
szájába ad ja ezt az öröm hírt a festő.
Aki ebből a kapott szépségből m egsejtett valam it.
Aki képpé tudja form álni a m egfoghatatlan szépséget is.
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Keresztyén—marxista dialógus
A Lutheránus Világszövetség tanulmányi vállalkozása 1970— 80

A világ evangélikus egyházait összefogó világszervezet, a Lutheránus Vi
lágszövetség ötödik, Evianban ta rto tt nagygyűlése határozata szerint a Ta
nulm ányi Osztály a genfi központban több évre terjedő program ot indí
to tt el „Az egyház találkozása a m arxizm ussal különböző kulturális kör
nyezetben” cím en1. Ebben a m unkában részt vállalt sok m ás nem zeti
egyház m ellett a M agyarországi Evangélikus Egyház tanulm ányi csoportja
is. A következőben erről a tanulm ányi vállalkozásról számolunk be.
Századunk ötvenes éveitől kezdve több országban, így elsősorban F ran
ciaországban, Olaszországban, m ajd a róm ai katolikus vezetés a la tt álló
Paulus-Társaság révén több m ás európai országban kezdődtek párbeszédek
keresztyén teológusok és m arxisták között. Filozófiai, etikai tém ák kerültek
napirendre, például ilyenek: a jövőre vonatkozó keresztyén és m arxista ta
nítás, a hum anizm us, az ateizm us, szabad ak a rat és determ inizm us, az élet
értelm ének keresése, elidegenedés, a transzcendencia értelm e, az egyén és
a közösség viszonya stb. A keresztyén teológusok, főleg a szociáletika terü
letén nagy érdeklődést kezdtek m utatni a m arxizm us iránt. A protestáns
egyházi világszervezetek a hatvanas évektől kezdve kapcsolódtak bele a
dialógusba.

A „nagy áttörés” —
Egyház és Társadalom Világkonferencia 1966
Az Egyházak Világtanácsa, a protestánsokat és ortodoxokat m agába ölelő
legátfogóbb egyházi világszervezet hosszú évtizedeken át G enfben szolgáló
fő titkára, W. A. V isser’t Hooft az 1966. július 12—26 között Genfben meg
rendezett Egyház és Társadalom világkonferenciát a társadalm i-gazdasági
kérdésekkel való foglalkozás terén „nagy áttörés” névvel illette. A koráb
ban főleg „vertikális”, elsősorban teológiai és lelki kérdésekkel foglalkozó
■világszervezet rá ta lált a „horizontális” problém ákra, am int a konferencia
altém ája m u tatja: „K eresztyének korunk technikai és társadalm i forradal
m aib an ”. Az egyes szekciók altém ái a következők voltak: I. A gazdasági fej
lődés világperspektívája. II. Az állam term észete és funkciója egy forradal
mi korban. III. A nemzetközi együttm űködés stru k tú rái — békében élni
eg yütt a pluralista világtársadalom ban. IV. Az em ber és a közösség a vál
tozó társadalm akban.2 A keresztyén-m arxista dialógusra nézve a korábbi
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hidegháborús és kiátkozásos megközelítés helyébe az érdeklődés lépett. A
konferencia olyan ajánlást fogadott el, am elyik fölhívja az Egyházak Vi
lágtanácsát, hogy nemzetközi alapon kezdjen haladéktalanul párbeszédet a
m arxistákkal3.
A genfi világkonferencia ajánlásának értelm ében jött létre 1968. április
8—12. között G enfben az a keresztyén-m arxista dialógus, am elynek tém ája
„K eresztyén és m arxista gondolkodásbeli irányzatok a technikai és gazda
sági fejlődés hum anizációjáról” volt. Ez a m indm áig „legreprezentatívabb”
dialógus a párizsi teológiai professzor, Georges Casalis és a szintén francia
Roger G araudy elnöklete alatt kinyilvánította, hogy a keresztyének a dialó
gust nem a m arxisták ellen, a m arxisták pedig nem a keresztyének ellen,
hanem m indkét részről a párbeszédet a világért, együttes világunkért, an
n ak előbbre ju tásáért akarják folytatni.
Az Egyházak Világtanácsa ez első dialógus u tán nem kezdem ényezett m á
sikat, ez a tém a háttérbe szorult. A szintén genfi központtal, ugyanabban az
épületben dolgozó L utheránus Világszövetség viszont az 1970-ben a fran 
ciaországi Evianban tarto tt világgyűlése határozata szerint „Az egyház ta
lálkozása a m arxizm ussal különböző kulturális környezetben” című tanul
m ányi m unkájához hozzájárulásra kérte a tagegyházakat.

Dialógus mint helyi és nemzetközi tapasztalatcsere
A L utheránus Világszövetség által indított tanulm ányi program alapjában
különbözik az eddig folytatott dialógusoktól. A korábban fo lytatott párbe
szédek ugyanis nagyon gyakran egyes tudósok, szakemberek vélem ényé
nek cseréjét jelentették, m indenfajta következm ény nélkül, elm életi síkon.
Sok volt a dialógusokon belül a monológ, személyes álláspontok, egyéni vé
lem ények és hangsúlyok kerültek elő. A résztvevők nem egy-egy csoport
vagy mozgalom, egyház vagy p á rt képviselőiként, hanem egyéni vélem ényeik
képviselőiként, m agánem berként léptek föl.
A különböző területen, kulturális-társadalm i környezetben élő tagegyhá
zak a saját körükön belül olyan tanulm ányi csoportokat alkottak, amelyek
helyi-nem zeti eredm ényei gazdag nem zetközi tapasztalatcseréhez vezettek a
világszövetségi központ segítségével. M ár a részt vevő országok-egyházak föl
sorolása is m u tatja a távlatokat! Európából az NDK és NSZK, Finnország,
Olaszország, Franciaország, Norvégia, Svédország és hazánk, A frikából Tan
zánia, Etiópia és Dél-Afrika, Ázsiából India, Hongkong és Indonézia, Ame
rikából Chile, Mexikó, az Egyesült Államok és U ruguay képviselői voltak
jelen. A m unkában részt vállaltak a róm ai katolikus egyház képviselői is.
A különböző országokban m űködő tanulm ányi csoportok képviselői 1975
őszén a svájci Bosseyban, m ajd 1976 nyarán a svájci Glionban jöttek össze
konzultációra. A beszámolók könyvalakban is m egjelentek.4 A tanulm ányi
m unka teológiai értékelését az 1977-ben a tanzániai D ar-es-Salaam ban ta r
to tt világgyűlés előtt a dániai A arhusban egy kisebb csoport végezte el.5
A világszövetségi tanulm ányi m unka egyik ága az ún. kínai program , am e
lyik a róm ai katolikus egyház missziós szervezetének (Pro M undi Vita) az
együttes közreműködésével, külön folyik.6
Az egyes helyi-nem zeti egyházak tanulm ányi m unkái hárm as szempont
szerint folytak: a keresztyénség és a m arxizm us találkozásában először is
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a környezetet, azután a keresztyénség és a m arxizm us helyi szituációit, har
m adszor pedig a találkozás területeit vizsgálták.
A környezet vizsgálata szempontjából a földrajzi-politikai tényezők szere
pére különösen is rám u tattak a Chiléről vagy D él-A frikáról szóló beszámolók,
hiszen a chilei képviselőnek a tanulm ányi m unka folyam án m enekülnie kel
lett az országból, a nam íbiai függetlenség kérdése pedig éppen az ottani szí
nes evangélikus egyházak m unkája szám ára jelen t problém át. Az afrikai
és ázsiai egyházak hangsúlyozták a kulturális, vallási, nyelvi és törzsi kör
nyezet szerepét, így például a tanzániai „ujam aa”-gondolat (család, nagy
család, közösség) és a keresztyén gyülekezet vagy a szocialista társadalom
közösségre vonatkozó elképzeléseinek rokonságát. A környezet elemzéséhez
tartozott a különböző országok társadalm i osztálytagozódásának és az il
lető társadalom nak a forradalom hoz való viszonya vizsgálata (forradalom 
előtti, forradalm i, forradalom utáni vagy ellenforradalm i helyzet).
A keresztyénség és a m arxizm us helyi szituációit vizsgálva a következő tí
pusok kerü ltek elő: többségi, ún. népegyházak, kisebbségi egyházak, miszsziós egyházak, szétszórt keresztyén csoportok m ás vallások között. A ki
sebb keresztyén egyházaknál és gyülekezeteknél fontos szem pontnak lát
szik az illetők függőségének m értéke a misszionáló anya-egyháztól, államtól
stb. A m arxizm ust képviselő különböző csoportok közötti különbségek is
elemzésre k erü ltek a hatalm i státusz megjelölésével (uralmi helyzet, koalíciós
helyzet, ellenzék vagy üldözött, földalatti m unkára kényszerített).
A találkozás különböző területei lehetnek az intézm ények, a gyakorlat
és az elmélet. Széles változatosságot m utatnak itt a különböző országok.
Hiszen a gyakorlati együttm űködés együtt já rh a t az ideológiai ellentétekkel,
az intézm ények területén való kiegyezés pedig nem jelenti az elméleti ki
egyezést is vagy fordítva.7
K ét nagyon eltérő helyzetre különösen is fölfigyeltek a csoport tagjai: Tan
zánia és Latin-A m erika példájára. Sajnos, a m ostani ism ertetés keretei kö
zött nem térh e tü n k ki részletesen egyik helyzetre sem. Az egyik oldalon Tan
zánia „m arxizm us nélküli szocializmusa” (TANU-program, ujam aa-gondolat),
a másik oldalon pedig a Latin-A m erikából származó „keresztyének a szocializm usért”-mozgalom áll, am elyik keveri a keresztyénséget és m arxizm ust,
az evangélium ot és az ideológiát.
Az európai szocialista országokban élő keresztyénség helyzetének elem
zésénél segítségünkre volt, hogy az egyes országok helyzetének, a keresztyén
ség és szocializmus találkozásának esem ényeire és dokum entum aira vonat
kozólag olyan inform ációs könyvek állnak rendelkezésre, melyek kerülik a
korábbi kiadványok hidegháborús hangját és részrehajló m agyarázatát.8
A M agyarországi Evangélikus Egyház tanulm ányi csoportja kilenc tagból
állt. A nem zetközi tapasztalatcserébe egyrészt a m agyarországi egyházi hely
zet, az egyházak és az állam jó és rendezett viszonyának ism ertetésével kap
csolódtunk bele, valam int három területen végeztünk tanulm ányokat: a)
M arxista vélem ények a keresztyénségről; b) A keresztyének helyzete a mai
m agyar társadalom ban; c) Az ateizmus helye és szerepe a mai m agyar m ar
xizm usban.9
A nem zetközi tanulm ányi m unka összefoglalása szerint a keresztyénség
és a m arxizm us találkozásának négy tapasztalt alapform ája kristályosodott
ki: a) visszahúzódás, a közélettől és a dialógustól való elzárkózás, ún. „sem
legesség” ; b) oppozíció, szembenállás; c) konform itás, ideológiai keveredés;
d) diakóniai-krit.ikai együttélés, gyakorlati és elm életi dialógus.10 Ezekhez a
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találkozási lehetőségekhez megjegyezzük, hogy term észetesen egy-egy orszá
gon vagy egyházon belül nem csak egy-egy, hanem k é t vagy három törekvés is
m egtalálható. A m agyar csoport m unkája alapján helyzetünket hazánkban
a negyedik csoportba soroltuk.

Eredmények és kérdések
A L utheránus Világszövetség több éves tanulm ányi vállalkozásának nagy
eredm énye, hogy a helyi-nem zeti szinten fo ly tato tt keresztyén-m arxista
dialógusokat m egism ertette a többi tagegyházzal, az érdeklődőkkel és együt
tesen próbálta értékelni. A Tanulm ányi Osztály időszakos inform ációs szol
gálata jó tájékoztatást n y ú jt a folyam atos m unkáról.11
Ez a tanulm ányi m unka része volt a L utheránus Világszövetség azon tö
rekvésének, hogy m int világszervezet, a békés egym ás m ellett élés, a Hel
sinki-Egyezmény értelm ében előmozdítsa a különböző társadalm i rendszerű
országok egyházai között a kölcsönös m egértést, a teológiai tapasztalatcse
rét. Ebben a m unkában hangsúly esett a különleges evangélikus teológiai
eredm ényekre, a reform áció nyom án a rra a felism erésre, hogy Isten az em
ber jav át kétféle korm ányzásán keresztül m unkálja, egyrészt a világi hata
lom útján, másrészt az evangélium, az egyház által.
K orlátot jelentett viszont, hogy a genfi központban a tanulm ányi m unka
irányítói az évek során olyan am erikai és nyugatném et teológusok voltak,
akik a szocialista országok egyházainak életét csak kívülről ism erték.
Az 1977-ben D ar-es-Salaam ban, Tanzániában ta rto tt világgyűlés u tán a
Világszövetség tanulm ányi m unkája ezen a terü leten a Tanulm ányi Osz
tály genfi központjának átszervezése után elakadt és általában kevés ér
deklődés m utatkozott társadalm i, gazdasági és politikai tém ák iránt. Az új
tanulm ányi keret-terv „alternatív társadalm i rendszerek” tanulm ányozásá
ról beszél a nyolcvanas években. Ennek v ég rehajtására készülnek a tagegy
házak csoportjai.
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Nagy bűn-e az irigység?

Am ikor konfirm andus fiatalok előtt először idézem a Tízparancsolatot, amely
így összefüggően még teljesen ism eretlen a szám ukra, mindig figyelem a ha
tást: melyik parancsolat kelt bennük érdeklődést, m elyik indít el bennük
azonnal gondolatokat, visszhangot? Sok évre visszamenően megegyezik a
tapasztalatom : a két utolsó parancsolat kelti fel figyelm üket, in d ítja meg fan
táziájukat. „Ne kívánd felebarátod házát!” — „Ne kívánd felebarátod fele
ségét (házastársát), szolgáját, szolgálóleányát, b arm át vagy bárm iféle tu laj
donát!” (2 Móz 20,17) — Noha a szavak egy régi társadalom értékrendszeré
hez kötődnek, azonnal tudnak példákat m ondani ezek mai m egfelelőire (lu
xusnyaraló, színes tv, külföldi utazás, autó stb.), a „ne kívánd”, m ásképpen
kifejezve „ ne irigyeld” fogalma pedig ismerősen cseng a fülükben. Elsősor
ban nem saját testvéri, iskolai kapcsolataikra, kisszerű versengéseikre gon
dolnak, hanem a „felnőttek világára”, úton-útfélen látott-tapasztalt benyo
m ásaikra.
Nemrégen azonban egy konfirm andus fiú még jobban m eglepett kérdésé
vel: „m iért osztotta Isten két részre ezt a parancsolatot, hiszen a többi is leg
alább ennyire fontos, mégis elég volt azok m egvilágítására egy-egy parancso
lat?!” (Ha egyes egyházak egybe is vonják a két parancsolatot, de a legbő
vebben részletezett parancsolat ez a bibliai szövegben.)
A kérdésre közös beszélgetéssel kerestük a választ és arra a m egállapítás
ra jutottunk, hogy noha az „irigység” nem olyan látványos bűn, m int például
az ölés vagy a paráznaság, mégis szinte valam ennyi egyéb bűn hátterében
m egtalálható, alig láthatóan végzi kártékony m u nkáját az em beri szívekben
és ezért olyan veszélyes és szerteágazó.
Am ikor most etikai tém aként e fogalomról gondolkodunk és sajnálatos
időszerűségét m egállapítjuk, szeretnénk először is befelé fordulva, saját lel
kűnkben keresni a gyökereit és azt, hogy m iképpen védekezhetnénk ellene
hatékonyan?
Az őstörténetből m egrendítő m em entóként rajzolódik ki előttünk Kain és
Ábel alakja és különböző írói kísérletek ellenére alig m agyarázható tragédiá
ja. A m élyben az irigység leküzdhetetlennek látszó árnya van. Az Újszövet
ségi történetek és példázatok közül talán a tékozló fiúról szóló a legismer
tebb. A példázat a megtérő gyerm ekét m egbocsátással és öröm m el visszafo
gadó atya szeretetét hirdeti, ám kevesebb szó szokott esni a példázat lehangoló
befejező sorairól: az idősebb testvér irigységtől elvakultan, sértődötten re
keszti ki önnönm agát az atya által rendezett vacsoráról. Nem tu d ú rrá lenni
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irigy haragján — és Jézus itt hagyja abba a példázatot! Ügy látszik, tudta,
hogy ez a bűn a „jó fiúk, m intaszerűen viselkedő em berek” között is, a val
lásos és erkölcsösnek számító em berek között is m egjelenik és eltorzítja, szin
te észrevétlenül, azok egyéniségét.
Am ikor Pál apostol a szeretetről him nuszt ír, an nak jellemzésénél a leg
elsők között em líti: „a szeretet nem irigykedik” (1 K or 13,4), m időn a test
gonosz cselekedeteiről és a Lélek gyümölcseiről ír, szintén előkerül a felso
rolásban az irigység (Gál 5,21). A kár a pozitív, akár a negatív megfogalmazás
b an érzékelteti az apostol azt, am it Jézus is em lített példázatában: az irigy
ség által m indent kockára tesz az em ber: földi békességét és szeretetét is, de
örök életét is.
M iért nem tudunk h át jobban uralkodni e bűnös kísértés felett? Milyen
téves érzések táplálják bennünk az irigységet?
Nyilvánvaló, hogy az életnek és fejlődésnek egyik lendítőereje lehet a többetakarás, többre törekvés, a kevéssel való elégedetlenség. Ezt az egészséges ér
zést azonban sokan összetévesztik egy m ásféle elégedetlenséggel: m iért van
a m ásiknak jobb élete, m int nekem ? M iért ju t könnyebben a javakhoz, mint
én? M iért sikerül neki az, ami nekem nem sikerült? Ezek a kesernyés kér
dések vallásos színezetűek is lehetnek és akkor m ár Isten igazságosságát is
érin tik az irigység elvakultságában!
Gyógyítani ezt a fa jta irigységet csak úgy lehet, ha hajlandók vagyunk
megalázkodni és őszintén felelni néhány alapvető kérdésre: m egtettem -e én
is m indent, am ire Istentől tehetséget, lehetőséget kaptam ? Nem ítélem -e meg
egyoldalúan és vaksi módon mások életét, tudom -e, látom-e, hogy nekik is
van n ak a fényeik m ellett hom ályaik, a sikereik m ellett küzdelm eik és vere
ségeik is? Nem lehetnék-e elégedettebb és boldogabb mindazzal, amim
van, nem kellene-e sóvár irigység helyett inkább h á lá t adnom Istennek rám
pazarolt ajándékaiért?!
Van azonban ennek a rosszul értelm ezett elégedetlenségnek egy m ásik, ta
lán még súlyosabb form ája is. Az önm agával elégedett ember m ásokkal kap
csolatos elégedetlensége m iatt önmagát irigyli em bertársaitól, vagyis elzár
kózik a segítés, m ásokra figyelés, lelki vagy egyéb bajokon való segítés leg.különfélébb alkalm ai elől. K orunk új em bertípusa ez, aki m ár keveset be
szélget, keveset figyel m ásokra, hacsak valam ilyen közvetlen érdeke nem fű
ződik ehhez, irigyli erejét, idejét, tehetségét m ásoktól, gyakran a nagyobb
közösségektől is. Csak elvárásai vannak a m ásik em bertől. Ebből a különös
„elégedetlenségből” megromló házasság, ham is m unka- és hivatáserkölcs,
társadalm unk alapvető célkitűzéseitől m erőben különböző gondolkodásmód
alakul. A számító és m indent hidegen, hasznossági alapon mérő em berek pél
dái, és sok, m agát vallásosnak tartó hivő elzárkózása a „világi dolgokban”
való felelős részvétel elől m u tatja ezt. Az ilyenfajta „irigységből” is csak
úgy lehet kigyógyulni, ha kom olyan vesszük Jézus példáját, aki senkitől nem'
sajnálta a fáradságot és időt, aki m inden kor em berének szólóan h irdette:
szeretet és szolgáló lelkűiét nélkül őt követni nem lehet. Egyik m a élő írónk
karácsonyi újságcikkében ezt így fejezte ki: a jézusi szeretet nélkül „olyan
lenne ez a világ, m int egy tál hideg paprikáskrum pli. Ami talán m eg is van
m érgezve.”
Sok tragikom ikus példát idézhetnék arról, m iképpen próbálják em berek
anyagi és egyéb eszközökkel túllicitálni egymást. Nagyobb ház, nagyobb
autó, nagyobb esküvő, nagyobbszabású tem etés és sírkő, kiem eltebb élet
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pálya a gyerek számára, fantasztikusabb külföldi utazás. Az ilyen elképzelé
sek m ögött is az irigység húzódik m eg: meg kell m utatnom a világnak (vagy
csupán egy-egy családnak), hogy érek én is annyit, m int ők, vagy még töb
bet. Ezért azután sok jobb célra való energia-bevetésre is sor kerül, több mű
szakban vállalt m unka, ügyeskedés és a tisztességről lépésenként való le
m ondás, az emberi élet értékeinek teljes leszűkítése já r a nyom ában, amely
állapotban, m int a védőszemüveggel dolgozók, m ár csak a közvetlen előttük
levő célokat látják.
Az értékek m ibenlétéről m egham isított elvek kristályosodnak ki és mi
közben az ilyen ember azt hiszi, hogy ő senkinek nem árt, éppen csak önma
gát készteti nagyobb erőbedobásra, ham arosan rá kell ébrednie, hogy meg
károsította családtagjait, barátait, m unkatársait, valam ennyi közösséget,
am elynek tagja. A m aga által vállalt „verseny” csúfos vereséggel záródik, de
ő még m indig azt hiszi, hogy igazságtalanság tö rtén t vele, hiszen ő csak jót
a k a rt. . .
Sok nehéz időszak van a mi nem zedékünk tagjai mögött. Sok nélkülözés,
sok tudatlanság, sok kiszolgáltatottság. Érthető, ha m indettől szabadulni akar
m inden gondolkodó em ber. Az igazi értékek naponkénti keresését és m érle
gelését azonban senki sem tak aríth a tja meg m agának. Ö nm agunkat a közép
pontba állítani, mindig m indenben csak a „győzelmet” értékelni — ez mindig
csak a tékozló fiú b áty ján ak kirekesztettségéhez elegendő!
„A szeretet nem irigykedik” — írja P ál apostol. Milyen egyszerűen hang
zik: A m indennapi életben nem megy ilyen egyszerűen. Tanulni kell. Ügy,
hogy ezért a tanulásért m ásoktól ritk á n kapunk dicséretet, ö rü ln i annak, ha
az „élet-versenyben” m ások előrejutnak, sikert érnek el, ha szebbé válik éle
tük, tisztábbá életelveik. Ha a kétségbeesésből, csüggedésből, nélkülözésből,
em beri kapcsolataik görcseiből, bűntudatukból szabadulni tudnak és ebben
az én szeretetem is segíthetett valam icskét.
Az ilyen lelkiség egyszer csak m egterm i a békességet is, am it irigy vá
gyakkal vagy erőltetett versenyekkel soha el nem érhettem . R ájöhetek arra,
hogy az életben a legnagyobb tévedés m indig: hasonlítgatni azt, am i hasonlíth atatlan , hiszen Isten nem ad két teljesen egyform a életet és utat. Rájöhe
tek arra, hogy a magam köré kovácsolt mesterséges ketrecből az irigység kire
kesztésével egy szabadabb életre szabadulhatok ki, ahol a legfőbb m érték
m ár nem a másik élete, hanem az Istentől kapott szeretet.
Jó lenne, ha egyszer-egyszer mi felnőttek is a k ét utolsó parancsolat felől
néznénk a többi nyolcat is. És a Krisztus-követés alapfeltételeit is.
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Jánosy István: Rámájana
B udapest 1978. Móra Ferenc Könyvkiadó.
Csöndes nyári éjszakákon valamely ide
gen városba érkezve vasúton, a pálya
udvar elé kilépve azonnal megérzi az
ember, hogy érdemes-é elbóklásznia az
ismeretlen utcákon, jókedvű kíváncsi
sággal tájékozódva egy sosem látott ám
mégis valamiképpen otthonos terepen,
vagy pedig állát mellébe vágva tartson
egyenesen célja felé, nem nézve se jobb
ra se balra, mert ami itt körülveszi az
merőben és reménytelenül idegen.
A Rámájana első lapjain ez a remény
telen idegenség ragadja torkon az em
bert. Gyilkosságok öldöklések kéjelgések cselszövések reinkarnációk értelmet
len vezeklések hatalmukba hóborodott
és büntetlenül és bűntudat nélkül ga
rázdálkodó királyok telhetetlen ámde
tehetetlen istenek tolonganak valami
exhibicionista pantomimban, amit hiá
ba próbál föloldani a nyelv barokkos
pompában tündöklő szépsége. Remény
telenül idegen világ ez, az ember az első
oldalak olvastán kedvetlenül tenné fél
re, ha nem kötné a recenzió kötelme.
Kisvártatva azonban megváltozik a
helyzet. Az első fejezet után Jánosy Ist
ván veszi át a szót a Rámájana költő
jétől. És ebből a Science Fiction-szerü
világból értő kézzel kibont valamit, ami
többé már nem értelmetlen noha a mi
mértékünk szerint nem is érthető, nem
elriasztó bár cseppet sem megnyugta
tó, és nem is ismeretlen többé, jóllehet
kegyetlenül idegen. Hogyan éri ezt el
Jánosy?
Mindenekelőtt úgy, hogy az áttekint
hetetlen
eposz-kavalkádból
kibont
egyetlen fő-témát és azt követi. Jáno
sy Rámájanája eleitől-végig Szíta tör
ténete; Szíta születésének, boldogságá
nak, elrablásának, szenvedésének, ki

szabadításának, méltatlan kitaszíttatásának, szent anyaságának és Földbe
épülésének csodálatos története. Kőmí
ves Kelemenné története tehát de Kádár
Katáé és Molnár Annáé is, és amint Já
nosy értő utószavában elmagyarázza,
Perszephonéjé. De az Iliász Hélenéjé is.
mert Szíta szépségét, hűségét, áldozatkészségét, jóságát, kívánatosságát, gyön
gédségét és szenvedéseit ádáz kanok vad
küzdelmei veszik itt is körül ugyanolyan
elvetemült és gazságban tobzódó viada
lokkal, mint az Iliászban. De itt az Iliász
baromi hősiességét nem az Odysszeia
honvágyas lődörgéseinek embersége old
ja föl, hanem a népköltészet tündérvilá
gából átplántált
csodálatos nőalak,
ugyanúgy, ahogyan a középkori Európá
ban Szűz Máriának alakja a maga ko
nok brahmánizmusába révedett keresztyénséget. És most már mindent megvi
lágít eme központban tündöklő nőalak
tiszta fénye. Ez leplezi le a korlátlan
hatalom — a Ráksasza-birodalom —
eredendően emberellenes manipulációit,
de a szándékaiban tiszta ám lényegében
a látszatoktól függő népuralom — Rá
ma királysága — kegyetlen megalkuvá
sait is. És még a fordulatos majomhábo
rú is olyan ismerőssé válik hirtelen,
hogy szinte be lehetne helyettesíteni a
szereplőket valamelyik zaftos Westernfilm verekedéseiből.
Ismerős és kellően idegen marad te
hát ez a világ, de mégis magyarrá vál
tozik, mert mindent fölemel és meg
szentel a Nyelv csodája, azé a tiszta
szép magyar nyelvé, amit Jánosy hoz
foghatóan ma már nagyon kevesen ural
nak azaz tisztelnek fönséges és szíves
uralkodójukként.
Vekerdi László
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Fényszóró
Sorsát kereső irodalom — ezt a címet
adta tanulmánykötetének a XX. száza
di magyar irodalom jeles kutatója, Pomogáts Béla. „A modern magyar költé
szet és elbeszélő irodalom magyarság és
európaiság, hagyomány és újítás keresztezési pontjában próbál tájékozódni a
maga történelmi küldetése felől, és pró
bálja kiharcolni ezt a küldetést” —
mondja fülszövegében a szerző, ezzel is
előre jelezve, hogy író kortársaink közül
kiknek munkásságát fogja elemezni. A
teljes névsor felsorolása helyett — hi
szen a kötet egy kutatói-kritikusi pálya
delelőjén született, mintegy két évtize
des munkásság összefoglalása — csupán
azokat az írókat említjük, akikről a szá
munkra legtanulságosabb esszék szól
nak: Déry Tibor, Illyés Gyula, Jékely
Zoltán, Juhász Ferenc, Lengyel József,
Ottlik Géza, Pap Károly, Radnóti Mik
lós, Nagy László, Vas István, Zelk Zol
tán. Legtöbbjük „sorskereső sorsához” a
transzcendens távlatok is hozzátartoz
nak, némelyiküknél a gyötrődés e táv
latok elvesztése miatt. A közérthető és
élvezetes stílusban megírt könyvet min
den irodalomkedvelő hasznos kalauznak
tekintheti a modern irodalom olykor
sejtelmes tájain. (Magvető — Elvek és
utak sorozat)
A Pécsett élő József Attila-dijas író,
Tüskés Tibor Testvérmúzsák c. köteté
ben mutatja be Zeusz és Mnemnoszüné
kilenc bájos leányát, pontosabban a
több múzsa közös ihletéséből fakadó
művészeti „társulásokat”, az egymást
termékenyítő, új alkotásokat életre hívó
műveket (az illusztrált, megzenésített
irodalmi munkákat; festészet-építészetszobrászat kölcsönhatásait; a film sok
féle művészetet egyesítő szerepét stb);
az olykor egyetlen személyben összefo
nódó különféle képességeket (pl. Mi
chelangelo, Leonardo da Vinci); vagy
azt a helyzetet, amikor egy-egy családon
belül valósul meg a múzsák testvérisé
ge, végül a nevezetes művészbarátságo
kat.
A téma módot ad az esztétikai fogal
mak alapvető magyarázatára, s a szer
ző él is a lehetőséggel: a szépen illuszt

rált kötet gyönyörködtetve tanít fiatalt
és felnőttet. (Móra)

Gyermek a kórházban címmel közölte a
Valóság 1979. X. száma Kálmán Zsófia
tanulmányát, amely végre határozottan
szót emelt egy, a pszichológusok köré
ben jól ismert, a gyakorlatban azonban
többnyire figyelembe nem vett ártalom
mal kapcsolatban. Napjainkban mind
több gyermek fordul meg kórházban —,
részint mert idejében felismerik a be
tegségeket és a beteggondozás minden
kire kiterjed; részint mert a gyermekintézményekben több a fertőzési alka
lom, mint a családi otthonban; részint
azonban az érzelmi elhanyagoltságból
eredő pszichoszomatikus hatások miatt.
Ám a legtöbb kórház nem utalja be az
apró gyermekekkel az anyákat, de még
a naponkénti látogatást sem engedélye
zi, s a heti háromszorit is gyakran csak
üvegen át. Ilyen körülmények között,
minél kisebb a gyermek és minél to
vább tartózkodik a kórházban, annál
biztosabban és súlyosabban lép fel a
„hospitalizációs szindróma”, vagyis a
maradandó nyomokat hagyó és a ser
dülés idején visszaütő pszichés sérülés.
A gyermek úgy érzi, elhagyták, s mivel
időérzéke nincs, esetleg a megnyugtató
szavakat sem érti, a szülőktől való elvá
lást végleges veszteségként éli át.
A tanulmány olyan tényezőkre is
kitér, mint a kórházi berendezés, a
színek hatása, és hangsúlyozza, hogy
mese, játék, derűs, vidám környezet
hiányában a gyógyítás is nehezebb, a
lelki sérülés veszélye pedig nagyobb.
Apró gyermekét bizonyára senki se ad
ná szívesen az Ajándék ez a nap! c.
film fiatal óvónő-hősnőjének keze alá.
Nem mintha nem volna jóravaló és
jobb sorsra érdemes teremtés, de ma
gánéletének ezernyi gondja-baja, szétcsomózhatatlan gubanca aligha engedi,
hogy önfeledt örömmel foglalkozzék a
rábízottakkal, vagyis hogy munkáját jól
végezze. De ha nem óvónő lenne, hanem
bármi más, ilyen magánélet mellett ak
kor sem tudna erőt gyűjteni a hivatás
szerűen végzett munkához. A film
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ugyanis a belső szféra, a magánélet ti
pikusan mai bajairól ad látleletet, s
ezek között csupán egyik a lakáshiány;
az óvónő élete nem azért oly vigaszta
lan, mert csak látszat-házasság útján
tud fedelet szerezni a feje fölé, hanem
mert az igazi házasságot, az igazi ott
hont, az igazi életet tagadta meg tőle a
sors. Beéri hát pótlékokkal: családos ba
ráttal, lopott percekkel, megalkuvással.
Mindezek következménye a teljes ki
szolgáltatottság. Sötét képet mutat ez a
színes film: embereket valódi érzések
nélkül, családokat belső kohézió hiányá
ban, vigaszkeresést a vegetatív ösztö

KULTURÁLIS FIGYELŐ
nök pillanatnyi örömeiben, és főként az
italban — mérhetetlen mennyiségű szesz
folyik e film kockáin — és reménytelen
végső magányt. A film jelentőségét az
adja meg, hogy egy jellegzetes társadal
mi problémát nagyon őszintén tárgyal.
A moziban egy fiatal anya ült mel
lettem, ötéves kisfiával az ölében. Senki
sem küldte ki, pedig a vásznon a drasz
tikus jelenetek premier plánban pereg
tek. Az apróság nem lepődött meg a lát
ványtól. Talán otthon is hasonlóban van
része. De akkor remélhetjük-e, hogy ő
másképp él majd?
B o zó k y Éva

Kónya István: Kálvinizmus és társadalomelmélet
B udapest 1979. Akadém iai Könyvkiadó.
Evangélikus ember is érdeklődéssel ve
szi kezébe Kónya István művét. Azért
is, mivel marxista tudós ír vallásos té
máról; de azért is, mivel a tárgykör tu
dományos igényű feldolgozása közben
— az összefüggések gondos feltárása
kapcsán — ismételten előkerül Luther
és a lutheri reformáció. A mű alcíme
jelzi, hogy Kálvin szociális tanításának
bírálata a szerző célja. Ennélfogva sem
illendőnek, sem szükségesnek nem érez
zük, hogy érdemben szóljunk hozzá a
könyv egészéhez. Azt azonban a kutató
munka eredményeire figyelő megbecsü
léssel így is leírhatjuk, hogy számos új
ismeretet és talán mindenek felett a ne
héz kérdésekkel való becsületes szembe
nézni akarást ismerjük fel benne érték
ként.
E néhány sor csak jelzés és vallomás
arról, hogy az evangélikus vonatkozá
sok olvasása közben hol támadnak
hiányérzeteink. Az értékeléshez, bírá
lathoz, a következtetések levonásához
minden esetben tényanyagra van szük
ség, ehhez pedig a forrásmunkák hasz
nálata segít. Imponáló a 9 oldalnyi iro
dalomjegyzék és a közel 1100 hivatko
zás, lábjegyzet; ezen belül tiszteletet
parancsoló a világi szerzők mellett sze
repeltetett egyházi szerzők aránya. Két

dolgot azonban őszintén sajnálunk. Egy
felől azt, hogy még Luther, Melanchthon személyének bemutatása is, vagy a
lutheri reformátori tanítás leglényege
sebb mozzanatainak ismertetésekor is
szinte teljesen nélkülöznünk kell a
„lutheránus forrásokat”; s így inkább
csak arról szerezhetünk információkat,
hogy miként látták Luthert és Melanchthont, hitüket és tanításukat mások, ba
rátok és ellenfelek, kortársak és az utó
kor kutatói, nem pedig arról, hogy mit
vallottak és képviseltek saját maguk.
Másfelől azt sajnáljuk, hogy az egyházi
források közül a legsűrűbben — és dön
tő pontokon — használt művek félév
századosak, vagy éppen évszázadosak,
noha nemcsak a marxista, hanem az
egyházi történetírás is jelentős új ered
ményekkel gazdagodott az utolsó 50—
100 évben.
Néhány fontos mozzanatot említünk,
szinte csak utalásszerűén.
Az 1529. évi „marburgi kollokvium”
valóban jelentős állomás a lutheri és a
helvét reformáció különválásának út
ján. Az is igaz, hogy „másodlagos té
nyezőként szerepet játszhatott a vita
partnerek (Luther és Zwingli) személyi
adottságainak
különbözősége,
tehát
,egyéni hajlamaik’ is.” A társadalmi
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fejlődés különböző szintjében keresni
a reformáció lutheri és svájci ága kö
zötti különbség „döntő okát” azonban
még akkor is kérdéses, ha ez Svájc—
Németalföld—Skócia esetében meg is
áll; mert ez a kategória például a XVI.
század közepének törökdúlta Magyaror
szágára már nem alkalmazható. Egyol
dalúnak tűnik a vitapartnerek beállítá
sa is. Az a kitétel, mely szerint „az öszszes források lényegében elismerik”
Zwingli békülékenységét és Luther hajthatatlanságát, csak a helvét irányzat
forrásaira nézve igaz; a lutheri oldal
forrásanyaga hiányzik. Tény az, hogy
mind a békülékenység, mind a hajthatatlanság (egyetlen ponton: az ubiquitas
— azaz Krisztus valóságos jelenléte az
úrvacsorában — kérdésében) kölcsönös
volt. Itt pedig a bibliai szövegértés, teo
lógiai alapállás különbözősége válik
nyilvánvalóvá, amint azt szakirodal
munk részleteiben is feltárta —, nem
pedig a reformátorok egyéni jellemvo
násaié.
Meglepődve olvasunk arról, hogy
Luther — Melanchthonnal együtt —
eredetileg a később Kálvinnál kikristá
lyosodott kettős predestináció elvét val
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lotta; vagy hogy a lutheri teológiát már
Luther életében is voltaképpen Melanchthon munkássága fémjelzi; vagy
hogy Luther szerint az embernek is jut
szerep saját üdvössége előmozdításában;
továbbá hogy Melanchthon „eleinte még
teljesen a kettős predestináció elvét
vallotta, később azonban a predestinációt teljesen elutasította és az un. synergizmus álláspontjára helyezkedett”.
Ezek az állítások a történeti tényeknek
ellentmondanak, és nem is támasztja
alá őket a szerző forrásutalásokkal. Ám
értékeljünk úgy, ahogyan akarunk, de
tények címén a valóságos tényeket sze
repeltessük.
Sok értéket nyújtó könyvet teszünk
le a 445 oldal elolvasása után. A tanul
ságokat jó gondosan regisztrálni. A
hiányérzetekről lehet vallomást tenni.
Mindezek mellett azonban — elsősor
ban a magunk számára — fel kell vet
nünk a kérdést: ismerjük-e valóban, s
ha igen, tovább tudjuk-e adni másoknak
is azt a kincset, melyet Luther és Me
lanchthon életművében, s a lutheri re
formációban örökségként kaptunk?

Magassy Sándor

A külföldi egyházi sajtóból
A gyermekúrvacsora kérdését nem író
asztal melletti töprengések, hanem tu
lajdonképpen a gyakorlat vetette fel.
Űrvacsorával egybekapcsolt családi is
tentiszteletek alkalmával, amikor a szü
lők az oltárhoz léptek, a gyermekek pe
dig kirekesztve csak a pádból szemlél
ték őket, a probléma így fogalmazódott
meg: Van-e egyáltalán valami érvünk
arra, hogy a gyülekezet megkeresztelt és
igehallgató közösségében élőket távol
tartsunk az úrvacsorától csak azért,
mert még nem értek el egy meghatáro
zott életkort?
Az óegyházban a keresztség az úrvacsorázók közösségébe való felvételt is
jelentette, még a csecsemőkeresztség
esetén is. Ezt a gyakorlatot, mely az or
todox egyházban ma is él, a nyugati
keresztyénség a XIII. század óta visz-

szaszorította. A római katolikus egyház
mai gyakorlata lényegében X. Pius
1910-es dekrétumára vezethető vissza
(első áldozás hétéves korban). A protes
tantizmusban az első úrvacsoravételt a
konfirmációhoz kapcsolták.
A kérdésfelvetésben csupán az egyik
szempont, hogy a konfirmáció idejét, a
12—15 éves kort, a lehető legrosszabb
nak és legalkalmatlanabbnak tartják az
első úrvacsoravételre —, ezért az első
vétel sokszor az utolsó is. Elgondolkoz
tató a másik tény is, hogy a konfirmá
cióval kapcsolt első úrvacsorával lénye
gében a 12—15 évesek értelmi képessége
a vétel kritériuma. A fiatalabbak nem
értenek meg eleget, az idősebbeknek pe
dig elég, amit serdülőkorban tanultak és
azóta csak felejtettek? Pedig kisgyerme
kek — ha gyermekibben is — mégis
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sokszor teljesebben tudják átélni az úr
vacsorát, mint a gyülekezet peremén
élő felnőttek! Kevesen tudtak egysze
rűbben és érthetőbben, gyermekibben
beszélni az úrvacsoráról, mint Luther
Márton, aki a Szentírás doktoraként is
élete végéig azt mondta magáról, hogy
a hit elemi igazságainak tanulója. Nyil
vánvaló, hogy az értelmet, a megértést
az úrvacsorával kapcsolatban sem sza
bad kikapcsolni, de nem lehet az egyet
len feltétellé sem tenni. A szavakon kí
vül a jelek, a részvétel, a közösség él
ménye, az öröm átélése és a gyermeki
bizalom is segítség lehet az úrvacsora
igaz és mély megértéséhez — nemcsak
gyermekeknek, de felnőtteknek is.
A gyermekek és fiatalok felgyorsult
fejlődése — akcelerációja — nemcsak
biológiai kérdés. Azt is jelenti, hogy a
keresztyén hittel kapcsolatos kérdések
kel intellektuálisan is, a gyakorlatban is
előbb találkoznak, mint korábbi nemze
dékek. A gyermekek előtt álló kérdések
egzisztenciális súlyát és intellektuális
mélységét felnőttek sem fogják mindig
fel. Ebben a helyzetben támasz és se
gítség nemcsak a gyermekek szájába
adott intellektuális válasz, hanem az
őket elfogadó, befogadó, elismerő, hor
dozó közösség — az igét hallgató, úrva
csorázó, örvendező és szolgáló közösség
— lehet. Ennek a közösségnek a gyer
mekek keresztségükben az Isten meg
előző kegyelméből lettek tagjai. Gyer
meki nyitottságuk, bizalmuk, vágyódá
suk; örömük erre adott válasz, hit,
mély és igaz hit lehet a maguk gyer
meki módján.
A kifogások egy része a gyermekek
ismeretének nem kielégítő voltára utal.
Helyesebb volna úgy fogalmazni, hogy
a különböző korú megkereszteltek a
koruknak és adottságaiknak megfelelő
ismeretekkel rendelkezzenek. így ve
hetnek részt az úrvacsorában értelmi
fogyatékosok és szenilis öregek is. A

KULTURÁLIS FIGYELŐ
kifogások másik része a konfirmációt
félti. Nem kellene pedig feleslegessé
válnia. Lehetne az, ami eredeti értelme
szerint: megerősítés. S megmaradhat
na továbbra is tanítási lehetőségnek.
Gazdagítaná a már úrvacsorával élő
ket, s általuk azokat is, akik csak
készülnek az első úrvacsora-vételre.
A finn evangélikus püspökök úgy ren
delkeztek, hogy gyermekek 5—7 éves
kortól szüleik vagy az őket nevelő sze
mély kíséretében vehetik az úrvacsorát.
A norvég püspökök nem vezették be a
gyermekúrvacsorát, hanem „lehetővé
tették”, vagyis a szülők és lelkipászto
rok ismeretére és mérlegelésére bízzák a
döntést. Ezek a rendelkezések talán túl
ságosan is óvatosaknak tűnnek, de igen
fontos szempontra hívják fel a figyel
met. Nem lenne jó, ha a gyermekúrva
csora olyasvalami lenne, amit most itt
is, ott is „bevezetnek”, erőltetnek, amit
keresztyén szülők — a maguk hite
szempontjából — „presztízs-kérdésnek”
tartanak és végrehajtanak. Arról van
szó, hogy azok a gyermekek, akik meg
hallották a hívást és örömmel követni
akarják, ne csak szavakban, hanem jel
lel is, ezzel a szentséggel is átélhessék
Jézus szeretetét, jelenlétét és a hívők
közösségét. (Természetesen gyakorlati
kérdések is tisztázandók: az előkészítés,
a kritériumok, az osztás rendje és he
lye stb.)
A gyermekúrvacsora azonban a fel
nőtt gyülekezet saját kérdése is: vajon
a felnőttek a gyermekeket és a fiatalo
kat csak a jövő egyházának tartják,
akik a jelenben főként gondot, költsé
get és zavaró momentumot jelentenek,
vagy pedig ott van az egyház és az az
egyház, ahol megkereszteltek vannak és
keresztelnek, ahol hirdetik és hallgatják
Isten igéjét, és kívánják s elfogadják
Isten szeretetének jeleit — életkorra
való tekintet nélkül?

Reuss A ndrás
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Lutheran Review
Summary

In his article "About God — Today”
pastor Zoltán Dóka seeks an answer to
the pressing question in the preaching
church whether it is possible, and if
so how, to speak about God in a re
levant manner under conditions of
secularized thinking. He finds the
answer in the scripture according to
John in the sentence summarizing the
message of the Christ revelation: "God
is love” (I. John 4:16). In illustration
he recounts several cases from pastoral
conversations.
Art historian Márta Péter describes
the first permanent exhibition in the
Lutheran National Museum opened
last year in Budapest. The museum has
been installed in the 200 year old
walls of the former oratory of the
Church of Pest. The first exhibition
represents the history of Lutherans in
Hungary from the pre-reformation
period to the end of World War II,
approached from the angles of church
history, cultural history and art history.
The essay analyses the modern way of
treating the hand written and printed
documents along with the other relics
preserved in over 60 congregations, in
the Lutheran National Archives and
the Lutheran National Library.
In the series "Contemporary Theo
logians” under the title "Pointer to
the Future” professor of Theology
Gyula Groó commemorates Lutheran
pastor Dietrich Bonhoeffer, martyr of
antifascist resistance in Germany, on
the 35th anniversary of his death.
Bonhoeffer is one of the most original
theologians of our time whose farsight
ed thoughts are alive and effective
even today by enriching theological
thinking. Our current issue contains
elsewhere also quotations from Bonhoeffer’s letters and notes written in
captivity. (Bonhoeffer, D.: Widerstand
und Ergebung. München 1955. Kaiser
Verlag. Pages 22—23, 80, 178—182,
259—260.)
Sociologist Rudolf Andorka analyses
the way of life in Hungarian society

Publication of the Lutheran Church
in Hungary
Responsible Editor: Dr. Zoltán Káldy
Editor: Imre Veöreös
Editorial and Publishing Office:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12.
Subscriptions to above address.
Published every six months.
Annual subscription 100.— Forints

on the basis of the Central Statistical
Office’s time budget survey for 1976—
1977. Work at the main job and other
income supplementing work, as well
as travel time take up a considerable
part of the average day, and this time
is strongly differentiated by social
strata. Television occupies a dominant
part of the free time leaving relatively
little time for other cultural activities.
Under the title “Christian-Marxist
Dialogue” pastor Béla Harmati gives
an account of the Lutheran World
Federation’s 10 year study enterprise.
After the world meeting at Evian in
1970 it was the Lutheran World Or
ganisation that with the participation
of member church groups from the
international world organisations made
an international study in the churches
of 18 countries on questions relating to
theoretical
and practical
dialogue
between Christians and Marxists.
Agricultural college professor Lajos
Tóth commemorates the foundation of
the agricultural school at Szarvas on
the Hungarian plain by Lutheran pas
tor Samuel Tessedik 200 years ago.
Tessedik started his school for the
purpose of educating young village
boys
and girls in the theoretical
subjects and practical skills required
for improving the peasant way of life.
His concepts and methods were well
ahead of his time.
We are publishing extracts of a
recent writing by Karl Rahner, the
renowned Roman Catholic theologian.
The article sees the present state and
the future of the church in the world
in the light of Jesus’ parable about
leaven, with biblical faith and a
realistic view of history, rejecting the
previous concept of the "victorious
church”. Original: Sauerteig. Published
by: H. W. Brochmann. Zürich 1979.
Pendo Verlag. Pages 88-99.
Besides these selected articles review
ed above that may count on interest
abroad a table of contents may also be
found in English and German.
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Pfarrer Zoltán Dóka versucht in seinem
Aufsatz „Von Gott — heute” die drin
gende Frage der verkündigenden Kir
che zu beantworten, ob und wie es
möglich ist, von Gott unter den Vor
aussetzungen des säkularisierten Den
kens relevant zu reden. Die Antwort
wird in dem die Botschaft der ChristusOffenbarung zusammenfassenden Satz
der johanneischen Literatur „Gott ist
Liebe” (1. Joh. 4,16) gefunden und durch
Einzelfälle des seelsorgerlichen Ge
sprächs weiterentwickelt.
Die Kunsthistorikerin Márta Péter
stellt die erste ständige Ausstellung des
im vergangenen Jahr in Budapest er-öffneten Lutherischen Landesmuseums
vor. Das Museum wurde in dem zwei
hundert Jahre alten ehemaligen Bet
haus der Pester Kirche eingerichtet.
Seine erste Ausstellung umfasst die Ge
schichte des ungarischen Luthertums
von der Zeit der Vorreformation bis
zum Ende des zweiten Weltkriegs aus
kirchen-, kultur- und kunstgeschicht
licher Sicht. Der Aufsatz analysiert die
zeitgemässe Methode, mittels welcher
die Ausstellung die in den mehr als
sechzig Gemeinden, im Lutherischen
Landesarchiv und in der Lutherischen
Landesbibliothek aufbewahrten Hand
schriften und Gegenstände aufarbeitet.
In der Reihe „Theologen unserer
Zeit” gedenkt Theologieprofessor Gyula
Groó unter dem Titel „Der in die Zu
kunft Weisende” des Lutherischen
Pfarrers Dietrich Bonhoeffer, anlässlich
seines 35. Todestages. Unsere Nummer
bringt auch an anderes Stelle Zitate aus
Bonhoeffers Briefen und Aufzeichnun
gen während seiner Haftzeit. (Bon
hoeffer, D.: Widerstand und Ergebung.
Hrsg.: E. Bethge. München 1955. Kai
ser Verlag. S. 22—23., 80., 178—182.
259—60.)
Der Soziologe Rudolf Andorka unter
sucht aufgrund der Erhebung des Stati
stischen Zentralamtes aus den Jahren
1976—77. über das Zeitbudget die Ge
staltung der Lebensweise der ungari
schen Gesellschaft. Er stellt fest, dass

Herausgegeben von der Lutherischen
Kirche in Ungarn
Verantwortlicher Schriftleiter:
Dr. Zoltán Káldy
Schriftleiter: Imre Veöreös
Schriftleitung und Verlag:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12.
Erscheint zweimal jährlich.
Bestellungen an obige Adresse.
Abonnement pro Jahr: 100,— Forint
die Zeit für die mit der Hauptbeschäf
tigung verbrachten Arbeit und für die
einkommenergänzenden Arbeiten bwz.
die im Verkehr verbrachte Zeit einen
sehr bedeutenden Teil des Durch
schnittstages in Anspruch nimmt und
zwischen den gesellschaftlichen Schich
ten stark differiert. Innerhalb der Frei
zeit dominiert das Fernsehen, relativ
wenig Zeit bleibt für andere kulturelle
Tätigkeiten.
Pfarrer Béla Harmati berichtet unter
dem Titel „Christlich—marxistischer
Dialog” über das zehnjährige Studien
unternehmen des Lutherischen Weltbun
des. Unter den internationalen kirch
lichen Weltorganisationen war der Lu
therische Weltbund derjenige, welcher
nach der Weltkonferenz in Evian 1970
die Fragen des theoretischen und prak
tischen Dialogs zwischen Christen und
Marxisten in den Kirchen von 18 Län
dern aufgearbeitet hat.
Lajos Tóth, Lehrer an einer land
wirtschaftlichen Hochschule, ruft die
von dem lutherischen Pfarrer Samuel
Tessedik vor 200 Jahren in Szarvas
(Grosse Ungarische Tiefebene) gegrün
dete landwirtschaftliche Schule in
Erinnerung. Die Schule Tessediks woll
te die Dorfjugend beiderlei Geschlechts
in dem zur Verbesserung des Bauern
lebens nötigen theoretischen Wissen
und der praktischen Erfahrung erziehen
und damit der Umgestaltung der Le
bensweise der Bauerschaft in eine bür
gerliche Richtung dienen.
Wir bringen Teile aus einer neuen
Schrift von Karl Rahner. Der Artikel
betrachtet die heutige Lage und die
Zukunft der Kirche in der Welt im
Licht des Gleichnisses Jesu von Sauer
teig mit biblischem Glauben und realer
Geschichtsbetrachtung unter Zurück
weisung der alten Vorstellung von der
ecclesia triumphans. (Sauerteig. Hrsg.:
H. W. Brockmann. Pendo Verlag, Zü
rich 1979. S. 88—99.)
Ausserdem bringen wir das vollstän
dige Inhaltsverzeichnis in englischer
und deutscher Sprache.
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PRÖ H LE KÁROLY

Evangélikus hitvallás az egyház megújulásáról
Névadó hitvallásunk aktualitása

Az Ágostai H itvallás 450 éves em lékünnepével kapcsolatban az érdeklődés
ú jra — talán csak egy rövid időre? — névadó hitvallásunk felé fordult. Sok
oldalú ez az érdeklődés. Széles körben tanulm ányozták a hitvallást történeti,
egyháztörténeti, bibliai, teológiai, felekezeti és ökum enikus szempontból. Fel
fokozta az érdeklődést, hogy egyházuk m egújulását átélő katolikus teoló
gusok részéről felm erült a hitvallás elfogadásának lehetősége. Ezzel az 1530
körüli helyzet egyszerre a m a kérdésévé lett. Az augsburgi birodalm i gyűlé
sen ugyanis a török veszély m ellett, sőt azt megelőzve az volt a kérdés, hogy
a L uther által indított reform áció az egyház rom lását vagy m egújulását je
lenti-e. E rre válaszoltak az evangélikus rendek, am ikor az Ágostai Hitval
lással — nem csak az egyházról szóló cikkével, hanem az egész ira tta l — val
lást tettek a reform ációról m int az egyház m egújulásáról. Ha te h á t ez volna
az irat eredeti funkciója, ak k o r bizonyára helyes úton járunk, am ikor most
az Ágostai H itvallást m int az egyház m egújulásáról szóló evangélikus hit
vallást értékeljük és aktualizáljuk.

Az egyház kincse
L uther előtt legalább 100 évvel visszhangzott m ár a reform zsinatokon, hogy
az egyházat reform álni kell „in capite et m em bris”, vagyis fejében és tag
jaiban, és ez a mozgalom a XVI. századig m ég n ő tt és szélesedett. Mégis tény
az, hogy L u th er 95 tételével robbant ki az egyház reform ációja elem i erővel.
Lehet ezt a körülm ények összejátszásával m agyarázni, és azzal, hogy akkorra
érett meg a helyzet. Van ebben igazság. De kétségtelenül döntő szerepet já t
szott az, hogy L uther gyökerében fogta meg az egyház rom lásának és refor
m ációjának kérdését: és ez a bűnbocsánat evangélium a. M ár a 95 tételben ki
jelenti, hogy „az egyház igazi kincse az Isten dicsőségéről és kegyelméről
szóló szent evangélium ”. Az Ágostai H itvallás pedig — különösen az eredeti
leg felolvasott ném et szövegében — m indenek fölé emeli az evangéliumot,
am ikor az egyházat úgy határozza meg, hogy az „m inden hívők összessége,
akiknél az evangélium ot tisztán hirdetik, és a szentségeket az evangélium
szerint szolgáltatják ki” (VII: 1). Míg a korabeli reform m ozgalm akban, kü
lönösen an n ak hum anista irányzataiban az egyházat általános em beri etikai
norm ák alapján bírálták és próbálták javítani, addig Luther és az evangéli
kus reform áció az egyházat m indenestől az evangélium alá rendeli, azzal a
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meggyőződéssel, hogy a Jézus K risztusért ingyen kapott bűnbocsánat evan
gélium ának hirdetéséből él és újul m eg az egyház. Mai kifejezéssel így
m ondhatjuk: az egyház reform ációja evangelizáció.

Sajátos evangélikus egyházértelmezés
Egy katolikus teológus jól figyelte meg, hogy „az evangélium nak az a fo
galma, am ely Luther teológiája szám ára alapvetővé vált, a skolasztikában
alig játszo tt szerepet” (W. Kasper). Ebből adódott — m ondja tovább — „egy
sajátos evangélikus egyházértelmezés, am ely az evangélium ot tekinti az egy
ház igazi alkotó tényezőjének és az egyház legfőbb norm ájának.” Valóban
m ár m aga Luther levonta és széles körben ham ar meg is értették ennek az
egyházszemléletnek bizonyos következm ényeit. Isten hoz áldozatot a bűnbo
csánatért, Krisztus halálával. Ezért a pap nem lehet áldozópap, a mise nem
lehet az áldozat bem utatása, és nincsen olyan jó cselekedet, am ellyel Isten
kegyelm ét meg lehetne érdem elni. Ezzel elvesztette isteni igazolását a papi,
szerzetesi, népi kegyesség és gyakorlat széles területe. Az Ágostai H itvallás
erről m in t m egszüntetett visszaélésekről beszél az ira t eredeti törzsét alkotó
mintegy kétharm ad részében, és ebben mindvégig az ingyen bűnbocsánat
evangélium ával érvel a m egszüntetett és m egszüntetendő visszaélések ellen.

Hívő világiasság
Ez azonban az evangélium egyházat form áló és újraform áló (reformáló!) ha
tásának csak egyik, m ondhatnánk negatív oldala. Van egy pozitív oldala is,
amely sokkal kevésbé feltűnő A jó cselekedetek evangéliumi értelm ezéséről
van szó. L uther nyom án az Ágostai H itvallás is, m int m inden hitvallási ira
tunk, hangsúlyozza, hogy az evangélium által ébresztett hit nem teszi feles
legessé a jó cselekvését, hanem ha igazi hit, akkor szükségszerűen együtt jár
a jó cselekvésével. Az igazi jó cselekedetek azonban nem az em berektől ki
talált, érdemszerzőnek vélt cselekedetek, hanem az Isten által rendelt cse
lekedetek: a m indennapi hivatásból folyó feladatok, am elyeket a családban,
a m unkahelyen vagy vezető pozícióban kell teljesíteni (XXVI :10). M ár a hit
vallás is szól arról, hogy az Istentől rendelt ilyen m indennapi jó cselekede
teket sem m ire sem becsülik, m ert nem érzik sajátosan keresztyéninek, hanem
„világinak”, és em iatt azt híresztelik az evangélikus reform ációról, hogy el
hanyagolja, sőt tiltja a jó cselekedeteket. A hitvallás velük szem ben hivat
kozik az evangélikus reform áció m á r akkor is jelentős irodalm ára, am ely bő
ségesen tan ítja a hívőket a m indennapi élet jó cselekedeteire (XX :1—2). A
híresztelés mégis tartó s m aradt, és csak nem rég is leírták azt az állítást, hogy
L uther „egy erősen am orális, érzelm i alapon álló vallás létrehozója le tt”.
Pedig azt hiszem, ezt a m agyarországi evangélikusság története sem igazol
ja. M ert az evangélikus reformáció szerint értelm ezett evangélium nálunk is
a m ély Isten-hiten alapuló lelkiismeretesség, becsületesség, m unkaszeretet és
életigenlő hum anizm us irányába hatott. Az evangélikus reform ációt nem is
tu d ju k m ásképp érteni, m int m egújulást mély K risztus-hitből fakadó hum á
nus „világi” életre.
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Hitetlenségből hitre
Az Ágostai Hitvallás az egyházat hangsúlyozottan mint a hívők közösségét
határozza meg. Ez is az evangélium reform átori értelmezéséből következik.
Nem véletlen, hogy a hitvallás az Istenről és az eredendő bűnről szóló cik
kel kezdődik. Ez a két cikk szorosan összetartozik, és ezek nélkül sem az
evangélium jelentősége, sem a hit lényege nem érthető. A hitvallás először
bizonyságot tesz Istenről m int m indenek terem tőjéről és fenntartójáról. Az
u tán rögtön hozzáteszi, hogy az em berben term észeténél fogva nincs sem
igazi istenfélelem , sem igazi hit, ill. bizalom Isten iránt (a ném et szövegben:
Glaube, a latinban fiducia): ebben nyilatkozik m eg az em ber eredendő b ű 
ne (11:1). Ez az újkor küszöbén a m odern em ber józan és reális leírása, aki
nem féli az Istent és nem tu d hinni benne. Eszerint nincsen sem m i különös
vagy rendkívüli abban, hogy az em ber nem hisz Istenben: ez természetes.
Sőt az a rendkívüli, az a csoda, ha hisz Istenben. M ert egyedül Isten az, aki
önmaga irá n t bizalmat, azaz h itet ébreszt azzal, hogy az evangélium ban elénk
állítja K risztus értünk hozott áldozatát, és ebben m egm utatja m eg nem ér
dem elt szeretetét. Így ébred egyszerre az igazi Isten-hit és az igazi Krisztus
h it az evangélium hirdetése nyom án „u'bi et quando visum est Deo” — ahol
és am ikor Isten jónak lá tja (V :2). Így épül egyedül Isten kezdeményezésére
a hivők közössége, az egyház.

Isten hatalma alatt
Az evangélium nak az az értelmezése, hogy egyedül Isten a hit kezdem énye
zője és szuverén ura, azt jelenti, hogy az egyháznak nincs saját hatalm a, h a
nem m inden tekintetben Isten hatalm a alá van rendelve, tehát szolgáló hely
zetben van. Az Ágostai H itvallás nem használja a kifejezést, de az egyházi
hatalom m al, a püspöki tisztséggel és az igehirdető hivatallal kapcsolatban
tárgyilag és tartalm ilag állandóan a szolgáló egyházról beszél. Az evangé
lium szolgálatra ú jítja meg és szolgálatban ta rtja az egyházat. Ez döntően
határozza m eg az egyház belső és külső helyzetét. Befelé m indenekelőtt azt
jelenti, hogy az egyháznak és az egyházban senkinek sincs hatalm a a lel
kek felett: senkit sem lehet hitre kényszeríteni. A püspököknek és az ige
hirdetőknek nincs más „hatalm a”, m int az evangélium hirdetése. Az egyház
nak m indig számolnia kell azzal, hogy „csak” szolgálatra van hivatva, és
ezért tiszteletben kell ta rta n i az em ber lelkiism ereti szabadságát. Ebből kö
vetkezik az a mélyen hum ánus evangélikus etika, am ely nem állít fel értékkülönbséget hivő és nem hivő között: a hitetlen nem alacsonyabbrendű a
hívőnél, m e rt ez az em ber „íerm észetes” állapota, és a hivő nem magasabbrendű, m ert hisz, m inthogy ez nem érdeme.

Hatalomnélküli egyház és világi hatalom
Az egyház helyzetét kifelé is döntő m ódon határozza meg Istennek a hit fe
letti szuverenitása. Az egyház nem igényelhet m agának hatalm at a világ fe
lett. L uther ezt az evangélium újrafelfedezése nyom án ism erte fel, és az
Ágostai H itvallás az egyház értelm ezésének alapjává tette évszázadokkal az
előtt, hogy a nagykonstantinuszi korszak végéről kezdtek beszélni. A hivő
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em bernek az evangélium szerint kell élnie a világban, de a világot nem le
het az evangéliumból következő elvekkel korm ányozni, m ert az evangélium
feltételezi ennek hittel való elfogadását, erre pedig senkit sem lehet kény
szeríteni. De ez az elv a m ásik irányban is érvényes. A világi hatalom nem
illetékes a hit dolgában, m ert a világi hatalom nak sincs hatalm a a h it és a
lelkek felett. Az Ágostai H itvallásban ez az elv látszólag nem érvényesül,
hiszen m agát a hitvallást is a birodalm i gyűlés elé terjesztik. Viszont m á r a
hitvallás bevezetésében kijelentik, hogy ezt csak azért teszik, m ert a császári
meghívó szerint a vallás ügyét „szeretettel és barátságosan” fogják tárg y a l
ni. De ha nem így történik, hanem hatalom m al a k a rjá k elintézni ügyüket,
akkor ez ellen eleve protestálnak és fellebbeznek az egyházi zsinathoz. Az
egyházi és a világi hatalom megkülönböztetése: egyfelől a világi hatalom
egyháztól való függetlenségének és Isten előtti közvetlen felelősségének
hangsúlyozása, másfelől az egyház hatalom nélküliségének és sajátos evan
géliumi szolgálatra elkötelezettségének felismerése — m indenesetre messze
előre m u tató vonás az evangélikus reform ációban, és tapasztalatunk szerint
m a is m indenütt jelentkezik, ahol az egyház sajátos evangélium i hirdetésé
nek tu d atára ébredve m egújul.

Küldetésben
Az evangélium újrafelfedezéséből nemcsak az egyház hatalom nélkülisége,
hanem p áratlan jelentősége is következik. Mert m int m ár idéztük: „az egy
ház m inden hivők összessége, akiknél az evangélium ot tisztán hirdetik és a
szentségeket az evangélium szerint szolgáltatják k i”. Szokásos m agyarázata
ennek a m eghatározásnak az, hogy itt az egyház jeleiről van szó. Az evan
gélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása azonban elsősorban az egy
ház létének alapja és életének állandó forrása: te h á t sokkal több, m int jel,
m ert az élő Űr ezek által van jelen egyházában, növeli új tagokkal, meg
ta rtja a hitben és tereli egy közösségbe önmagával és egymással. Az egyház
teh át nem ura, de hordozója az evangélium nak, és m int ilyen egyszerre cél
ja és eszköze az élő Ű r hitet ébresztő m unkájának. Ebből következik az
egyház p áratlan jelentősége és sajátos missziója: a bűnbocsánat és új élet
evangélium ának hirdetése, am elyet helyette semmi más közösség nem vé
gezhet el.

Reformáció az egyház egysége felé
Ezek u tán nem is kétséges, hogy az Ágostai H itvallás az egyház egységét is
az ú jra felfedezett evangélium felől határozza meg. „Az egy szent keresztyén
egyháznak minden időben kell lennie és m egm aradnia” (VII :1). Ezzel a ki
jelentéssel az evangélikus reform áció vállalja és ta r tja a közös h it egységét
m inden hivővei térben és időben, vagyis az egyház kezdetétől m áig és az
egész világon. Nem a k a rt új egyházat, hanem az egyház m egújulását, és
ezért az egység megőrzése érdekében komoly áldozatokat hozott. K ülön szer
vezkedésbe rendszerint csak akkor kezdett, am ikor a másik fél a közösséget
m egszakította. K övetkezett ez az egyházi egység feltételének sajátosan evan
gélikus m eghatározásából, am ely szerint „az egyház igazi egységéhez elég az
egyetértés az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában, de
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nem szükséges, hogy az em beri hagyom ányok, vagyis az emberi eredetű egy
házi szokások és szertartások m indenütt egyform ák legyenek” (VII :2—3.).
Nagyon v ita to tt az ökum enikus dialógusban az egyház egységének ez a meg
határozása, m ert am it hitvallásunk elégnek ta rt az egyház egységéhez, azt
más egyházak kevésnek tartják . Itt csak azt a meggyőződésünket és tapasz
talásunkat m ondjuk el, hogy ahol az em berek élő K risztus-hitre és ennek
nyomán szolgáló szeretetre ébrednek, o tt épül és m egvan a hivők közössége:
az egyház egysége. M árpedig az élő h itre ébredésnek nincs más eszköze, m int
az evangélium. Ezért szükséges és elég is az egyház egységéhez az egyetér
tés az evangélium értelmezésében. Evangélikus hitvallásunk szerint az egy
ház evangélium i m egújulása — reform ációja! — visz az egyház egysége felé.

Augustinus halála 1550. évfordulóján a Vallomások-ból idézünk
„Hadd keresselek, téged, Uram , híván téged, hadd hívjalak, hívén tebenned:
m ert h ird ettek nekünk téged. Hív téged, Uram , az én hitem , am elyet nékem
adtál, am elyet belém sugalltát, Fiad embersége, hirdetőd szolgálata által.”
„Hova hívlak, holott benned vagyok? Vagy honnan jönnél belém? M ert hova
is távozhatnék kívül az égen és a földön, hogy onnan belém jöjjön az én
Istenem, aki így szólt: ,az eget s a földet én betöltőm ’?”
„Ki vagyok én neked, hogy azt parancsolod: szeresselek, s ha nem tenném ,
m egharagudnál s m érhetetlen nyom orúsággal fenyegetnél? Talán bizony ma
gában kis nyom orúság, ha téged nem szeretlek?”
Szent Ágoston vallomásai. Ford. Balogh József. 1943. I. k. 2., 4., 8.

„De mit szeretek, m ikor téged szeretlek? Nem testi szépséget, nem idővel
múló pom pát, nem a fény ragyogását — két szememnek e b arátját —, nem
a különféle daloknak andalító melódiáit, nem a virágok, a balzsam ok s az
illatszerek édes szagát, nem a m annát és nem a mézet, nem az érzéki ölelésre
kínálkozó testet: nem ezt szeretem, m ikor Istenem et szeretem. S m égis vala
mi fényt, valam i hangot, valam i illatot, valam i ételt és valam i ölelést szere
tek, m ikor Istenem et szeretem : a bennem élő ,belső em bernek’ fénye, hangja,
illata, étele, ölelése ez; lelkem számára fény ragyog itt, m elyet tér be nem fo
gad, olyan hang csendül itt, m it idő el nem emészt, olyan illat ez itt, hogy
szellő szét nem hordja, ízes eledel, m elyet mohó étvágy nem csökkent, s am i
itt összefonódik, azt kiábrándulás szét nem tépi. Ez az, am it szeretek, m ikor
Istenem et szeretem .”
Szent Ágoston vallomásai. Ford. Balogh József. 1943. II. k. 234., 236.

CZINE MIHÁLY

„Tűzlátta phőnixmadár”
Reményik Sándorról

Reményik Sándorról én m ár nem hallottam az egyetemen, nem hallottam a
középiskolában sem, pedig a nyíregyházi képzőben és a pesti bölcsészkaron
is kitűnő tanáraim voltak. S nem beszéltem róla én sem diákjaim nak sokáig,
bár a jelentőségét m ár jól tudtam — nélküle a rom ániai m agyar irodalom 
ról még m adártávlati k ép e t sem lehet adni —, és sok-sok sora élt bennem
gyerm ekkorom tól kezdve. Legtöbbjük még kisiskolás, sőt óvodás korom ban
ragadt a fülembe, leginkább a nálam nyolc évvel idősebb testvérnéném től.
Jó tanuló volt és jó versm ondó; a rábízott kisebbeknek mese helyett is ver
set m ondott, és főként Rem ényik verseket, m ert azokból különösen sokat
tudott. Sófalussy tanító ú r elé járt, a k it a Felvidékről sodort az idő a fa
lunkba. A tanító ú r otthonos volt az irodalom ban, s am it lehetett, az ele
m istáinak is tovább adott. S ak k o rtájt a dobogókon is m indenütt hangzot
tak Rem ényik versek, a Székelyföld legkeletibb sarkától a D unántúl legnyu
gatibb falujáig. Becsült volt a költő és az em ber egyaránt; R em ényiket Ba
bits M ihály is m éltatta, s Móricz Zsigmond verset közölt tőle a M agvető ben,
a m agyar irodalom kisbibliájának szánt antológiájában.
A m ásodik világháború után azonban egy időre szinte Reményik neve is
eltűnt az olvasók elől. H a mégis em legették, akkor inkább m int a m agyar
líra felednivaló teh ertételét. Volt írás, 1950-ben, am ely m int sovinisztátirredentát, a gyűlölet és rombolás szószólóját ítélte el. Később enyhült az íté
let: k ét versével bekerült a Hét évszázad első (1951), m ajd következő k iad á
saiba; m ajd A z Erdélyi Helikon költői című, B ukarestben m egjelenő antoló
giába (1973) vették fel az egykori H elikonban m egjelent verseit. S szerepel
m ár a legfrissebb rom ániai m agyar középiskolás tankönyben is (1977), a „he
likoni triász” egyik alkotójaként. A kolozsvári Dacia kiadónál m ost jelent
meg a M últ, jövő m ezsgyéjén című antológia (1980), m ely több jelentős versét
tartalm azza.
A különböző előjelű vélem ények m ás-m ás arcra emlékeznek. A m éltánylók
a szenvedő, hum ánum ért szóló R em ényik Sándorra, a sommásan elítélők az
irredenta nacionalizmus V égvárijára. Megfeledkezni a Végvári versek na
cionalizmusáról sem lehet, de azok R em ényik életének csak egy rövid sza
kaszán születtek. R em ényik Sándor ú tja az irred en ta Végvári versektől a
K orszerűtlen versek hum anista ciklusáig, a békés együttélés vágyának a hir
detéséig vezetett. A konzervativizm ustól lassan átk erü lt a progresszióhoz,
illetve konzervativizm usa nemes erdélyi konzervativizm ussá tisztult, a tü re 
lem, a megértés, a szeretet lett a jellem zője, am ely m ár a progresszívokkal
is tu d o tt közös feladatokon dolgozni. Ü tja arra is példa, m iként lehet a
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gyönge, m agányosságra predesztinált lélek — a sors és történelem kénysze
rűségeit felism erve — egy nagyobb közösség szolgálatának a vállalója.
Huszonnyolc éves volt, mikor első kötete m egjelent. (Fagyöngyök, 1918)
Akkori versei — „Álm ok kövéből m árványpalota, / hitből, vágyból elefántcsont to ro n y ” — jól m egfértek a R ilkétől fordított vallásos versek mellett.
Vergődő, k o rafáradt lélekről beszéltek, a későbbi R em ényikre legfeljebb a
szolgálatra való készség és a szenvedésre való h ajlam enged következtetni.
„Sikerül” m ajd szenvednie és szolgálnia is: a dekadensnek és eléggé közép
szerűnek induló költőt a vállalt szolgálat és a m egélt szenvedés valakivé
emeli.
A nagy történelm i om lásra, az első világháborút követő hatalm i, területi
változásokra ő reagált először a végeken: Végvári aláírással terjesztették ver
seit. A versek a közhangulatot erős nacionalista felhanggal fogalm azták: or
szág nincs, de vannak magyarok, itthon kell m aradni, nem szabad felejteni,
nem szabad az új hatalom nak kezet adni. Ezek a hangok tagadhatatlanul
egy önvédelm i nacionalizmusból fakadtak, de csak addig beszélt így Reményik, míg hihette, hogy a román hatalom E rdélyben csak átm eneti lehet.
A békeszerződés m egkötése után V égvári elhallgatott, tudom ásulvéve az új
rendeléseket.
A m agány szigetére vonult, nagy vívódások árán egyre inkább feladta a
missziósnak vállalt közéleti költészet vonalát, h allg atta a vadvizek zúgását,
s „nagy csendje” közepén búcsúztatta a hulló leveleket. Már nem prófétáit,
m ár inkább csak azt tarto tta a költő hatalm ának, hogy „a bánat zajlását
álommá finomítsa, a ném a nyelvét beszédre oldja, a száraz kínt könnybe
fakassza . . . aztán — Istenre bízzad a vigaszt.”
Ez a Rem ényik — a Végvári versek utáni — szenvedő, tűnődő, h alk han
gú em ber. Persze belső töprengéseit, legegyénibb érzéseit is a nagy m egren
dülés élm énye színezi. Reményik, az em ber és a költő, haláláig az elvégezettség érzésével járt. Jóbi szenvedésekben volt sorsa, hónapokat tö ltö tt sza
natórium okban, talán a szerelmet sem ism erte, s a húszas évek derekától
úgy érezte, hogy népe felmorzsolódása is elkerülhetetlen. Sok verse szinte
az „Ámen halk m ozdulata”. De azért m indig az életet hirdette. Em berileg is
nagy te tt volt az élete: rem énytelenül is csillagokkal népesítette be az erdé
lyi éjszakát.
Ez a Rem ényik S ándor m ár a transzilvánizm us lírai képviselője volt. Szem
léletében ugyan m arad tak nacionalista foltok — az osztály-szem pontokat
élete végéig elu tasította —, de a rom án néppel szem beni álláspontja az idők
során alapvetően m egváltozott, s elképzelése m ás pontokon is igazodott a
transzilvánizm ushoz. Szám ot vetett a kisebbségi létezéssel: mindig lesz, míg
lesznek államok, am elyekben jelentős számmal élnek más nemzeti hagyo
m ányú töredékek. V allotta a transzilván elvet: „Á llam és nemzet nem szük
ségképpen egy, sőt a nem zet állam talan form ája m élyebb, tisztultabb, benső
ségesebb, keresztyénibb, etikaibb lehet, m int az állam i, tehát politikai for
m ája.” F eladatnak látta, az adott állam keretben a kisebbség em berhez mél
tó elhelyezkedéséért való küzdelmet, a hum ánum , az erkölcs érvényesítéséért.
Maga ugyan inkább távol szeretett volna m aradni az élet ütközéseitől, az
erkölcs és béke nevében elutasított m inden politikai cselekvést, de hum a
nizm usa m egláttatta vele a poklot szenvedőket, a nyom orultakat, a bűntelen
rabokat, s következetesen kottázta a mások szenvedéseinek a dallam át is.
S fogalm azta közben az erkölcs és hum ánum által d ik tált feladatokat: hű
ség a szülőföldhöz, „tem plom és iskola”, „m unka és im ádság”, „ahogy lehet” ;
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hirdette, hogy a népek közötti bosszúnál erősebb a szeretet. A bécsi döntés
után is a rom án—m agyar megbékélés vágyát fogalmazta, antifasiszta érzü
lettel.
Reményik, a költő, a m agányos Vajda Jánost, a „fonák igén” elvérző J u 
hász Gyulát, a „lélektől lélekig” Tóth Á rp ád ját és a szenvedésen kifogó Ba
bits M ihályt érezte legközelebb magához, s h a nem kényszerül fiatalon fi
gyelőből a „leadó” szerepére, talán költői form álás tekintetében is közelebb
került volna eme nagyokhoz. Sorsa azonban m ást parancsolt: csak a m on
danivalót ta rto tta fontosnak, a form át m indvégig m ellékesnek tek intette, s
m ondanivalóit m indig rábízta a kötetlen jam busokra. Ügy vélte, Erdély
zegzugos földjéhez ez a szabálytalanság illik. Az építész fia m egvetett m in
den fölösleges ornam entikát, a szerkezet biztosságára ügyelt és a logikus ki
fejtésre. Nem olyan sokhúrú a költészete, m int a N yugat nagyjaié, nyelvi
szövete is lazább, olykor ködös általánosságokba téved és kopott asszociá
ciókat is beenged verseibe, sok verse alkalm i költem ény — de talán egyetlen
verséből sem hiányzik az érzés „Istentől k ap o tt nem eslevele”. Szép versei
csakugyan „szitáló, halk sziromcsodák”, szavai többnyire nyárfareszketésűek.
Alkalmi költem ényei is sokszor magasra lendülnek. Legtöbbször valam i a p 
ró, napokhoz fűződő eseményhez, vagy évfordulóhoz kapcsolódón kezd vers
be — Bethlen G ábor halálának évfordulója csakúgy versírásra készteti, m int
Tóth Árpád frissen olvasott könyve, vagy az, hogy két emelet között m eg
állt vele a lift s repatriált valam elyik ism erőse —, „de a kem ény hideg pitykéhez v a rrt köntös — ahogy Sárközi G yörgy írta találóan — nehéz selyem 
ből van, m elyet valam i titokzatos, keserű szél kezd lengetni, leb eg te tn i. . .
egyszerre csak elrepíti, s cafattá tépi, vagy feketére borítja vele a fél eget”.
Ebben a földtől ellendülő attitűdben villan föl Rem ényik Sándor igazi arca.
Szeme még a földön jár, „de az élet fölé agya és szíve m ár építi a filozófiát,
a jelenség fölé a gondolatot, a rész fölé az egész hűvös, sötét vízióját. A legköltőietlenebb, legszárazabb valóságból lendül a legköltőibb, legfilozofikusabb magasságokba, s ebben a magasságban itt-o tt a késő V örösm artyra em 
lékeztető m egborzongató gondolatvillanások, keserűen szép érzések, pom pás
rátalálások cikáznak.”
Ezekért a versekért, s szenvedésekben tisztult, m agasba vezető életéért sze
rették értő kortársai, s em lékezünk rá mi is születése 90. évfordulóján. A
form ának nála nagyobb m esterei is voltak a kortársi rom ániai m agyar lírá 
ban, tisztábban fogalmazók is, de nem volt senki, aki nála több gondolatot,
érzést p endített volna, s következetesebben állt volna a fájdalom üllőin k a
lapált szavak mögött. Ezért is látták az erdélyiség legteljesebb költő-kifeje
zőjének, s kapcsoltak a nevéhez szinte m inden nem eset és szépet, am it a két
világháború közötti rom ániai m agyar líra terem tett. S tú l a költészeten, m a
gatartást is jelen tett Rem ényik Sándor. A vele annyit vitázó, radikális
Szentimrei Jenő is a tiszta em bert, a feltisztult ember-eszményhez érkező
költőt m éltatta benne, ki még a saját gyengeségein is diadalt tudott venni.
Sorsvállaló volt. Az em ber erkölcsi sérthetetlenségének a megtestesítője és
hirdetője. Az lett, akivé lenni igyekezett: „ . . . t ű z l á t t a phőnixm adár: ki cél
ja felé nyílegyenesen száll.”

R E M É N Y IK S Á N D O R

„Amiként mi is megbocsátunk...”
A m iként én is megbocsátok . . .
Am ikor eljutok odáig,
Az im ádságban meg-megállok.
Én megbocsátok . . . ?
Azoknak, kik vétettek ellenem . . . ?
De nekem nincs m it megbocsátanom,
M ert ellenem nem vétett senkisem.
Em ber nem ütött, se tettel, se szóval,
Akik az úton szem bejöttek vélem :
Áldva jö ttek és sim ogatva jöttek,
És roskadásig m egterhelve jöttek
Szám om ra tarto g ato tt ezerjóval.
Em ber nem ü tö tt se tettel, se szóval,
Csak vigasztalt, csak dicsért, szeretett, —
Isten engem az em bereken át
Ja j, nagyon-nagyon elkényeztetett.
Engem az Isten önm agám m al vert m eg:
Tűzostort font a gondolataim ból
S m inden idegszálamból kancsukát,
Hogy verje, verje, verje és gyötörje,
És m éltón m eggyötörni mégse tudja
A lelkem soha, soha önmagát.
Engem az Isten önm agám m al vert meg,
Tűzostort font a gondolataim ból
S m inden idegszálamból kancsukát.
Kolozsvár, 1930. augusztus 26.
Reményik Sándor 40. születésnapja előtt írta ezt a verset. Augusztus 31-én, szü
letésnapja utáni napon küldte el levél kíséretében sógornőjének, dr. Judik Józsefné, Imre Ilonkának. A levélből idézünk: „Negyven év, Ilonka. Mást is meggondolkoztathat ez a dátum, engem kétségbeejt, ha visszanézek. Hát még ha előre
nézek. . . És mégis, ha nem magamat tekintem, akkor hálát kell adnom Istennek,
hogy ezt a nyomorult és korcs életet mások által mégis, így is annyi drága aján
dékkal halmozta el. Annyi lehetőséget adott a szép és jó életre, annyi jó, nemes,
igaz emberrel vett körül. Ha mégis így kellett mindennek lennie, az én belső
adottságaimon, bűneimen, betegségemen fordult meg minden. Ha igaza lehetne
Magának, ha jöhetne még enyhülés. . . A szenvedést vállalom tovább, minden
szenvedést —, csak ezt az irtózatos és teljes tehetetlenséget s a jóra-képtelenséget
venné le rólam az Isten. Ma megköszöntem a templomban Istennek mindazt, ami
szépet és jót adott a negyven esztendő alatt kezdve szegény Anyámon. Köszönöm,
hogy Magát is elhozta az életembe, s mindazokat, akiknek a jóságát soha meg
köszönni nem tudom.” A vers az Erdélyi Helikon 1930. III. évf. 9. számában je
lent meg. (Közli: Imre Mária.)

KÁLDY ZOLTÁN

A hidak szolgálata
A Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnökének referátuma a Lutherá
nus Világszövetség genfi központjában tett látogatása alkalmával az LVSZ tiszt
ségviselői előtt (1980. március 13.), bővített formában.

1. Nagyon szomorú, hogy a nem zetközi helyzetben számos esem ény követ
keztében az utóbbi hónapokban nagym éretű rosszabbodás következett be,
elsősorban N yugat—K elet viszonylatában. A 70-es évek elején m egindult és
olyan sok jó gyüm ölcsöt term ő enyhülési folyam at — m elynek egyik kö
vetkezm énye és forrása lett az Európai Biztonsági és Együttm űködési Kon
ferencia helsinki záródokum entum a — nem csak m egtorpant, hanem azt a
nagyon rosszemlékű hidegháború felelevenítése váltotta fel. A népek között
m ár-m ár kibontakozó bizalm i légkört a hidegháború szele fú jja el. N yugat
és K elet között m egindult, különböző szinteken folyt számos tárgyalás és
dialógus nagyrésze m egszakadt, a kiépített hidak összetöréssel fenyegetnek.
A katonai konfrontáció N yugat és K elet között élesedik. A fegyverkezési
verseny felgyorsult. A világnak esetleg hosszú távon való két részre szaka
dása ú jra felrém lett. Gazdasági, kereskedelm i és politikai szankciók tovább
ássák a szakadékot a népek között. M indez m á r m agát az emberiség békéjét
fenyegeti. Néha m ár úgy tűnik, hogy azok az erőfeszítések, am elyek a né
pek békés együttélését, a béke világának kiépítését és egy új igazságos nem 
zetközi gazdasági rend m egvalósítását célozzák, kútba estek. A terhes nem 
zetközi légkör nyom asztólag hat m ind N yugaton, m ind Keleten a népekre,
a családokra és egyénekre egyaránt, zavarja a jövő tervezését és az aktív
cselekvést egy békés világ felépítéséért. M indez akkor is így van, ha tudjuk,
hogy vannak jó ak aratú kezdeményezések, am elyek fáradoznak a nem zetkö
zi légkör enyhüléséért és a N yugat—K elet között m egindult tárgyalások foly
tatásáért.
2. V ajon m i az egyházak és az egyházi világszervezetek, kö ztü k a Lutherá
nus Világszövetség feladata ebben a feszü lt nem zetközi helyzetben?
a) A legfontosabb az, hogy az egyházak, az egyházi világszervezetek, köz
tü k a Lutheránus Világszövetség, ne engedjék m agukat belevonni a nem zet
közi feszültségek áramkörébe. Ne engedjék meg, hogy a feszültségek k iter
jedjenek és tovább gyűrűzzenek egyházi területen, és m aguk is eszközévé
legyenek a feszültségek fokozásának. Ne engedjék m agukat a hidegháború
eszközévé tenni. Ism ert, hogy m ind Nyugaton, m ind K eleten a szekularizáció
előrehaladása ellenére jelentős töm egek tartoznak az egyházhoz és figyel
nek az egyház szavára. Ezekben a töm egekben a feszültségek tovább gyű
rűznek, ha az egyházak és az egyházi világszervezetek olyan szót m onda
nak ki, amely alkalm as a feszültségek növelésére. Ezzel szemben az a kívá-
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natos, hogy az egyházak területén — noha az egyházak tagjai m ind Nyu
gaton, m ind Keleten egy-egy ország állam polgárai is — ezek a feszültségek
m egtorpanjanak, m egakadjanak, ne terjedjenek tovább.
A z egyházaknak és egyházi világszervezeteknek n e m szabad engedniük
olyan kívánságoknak, esetleges nyom ásoknak, am elyek azt célozzák, hogy
az egyházak és az egyházi világszervezetek foglaljanak egyoldalúan állást
a fennálló problémák között és csatlakozzanak egy-egy politikai döntéshez,
mely politikai döntések m eghozatala előtt nem volt m ódjuk álláspontjukat
kifejezésre juttatni.
A z egyházak és az egyházi világszervezetek ne engedjenek annak a kísér
tésnek, am ely arra inspirálja őket, hogy üljenek bele a bírói székbe és ítél
jék el a különböző döntéseket meghozó országokat. A bírói székbe mindig
könnyű beülni és ítélni is könnyű. Az ítéletek kim ondásához azonban az egy
házaknak, az egyházak világszervezeteinek és az egyházi vezetőknek több is
m eretre volna szükségük. Jelenleg az egyházak vezetői nem rendelkeznek
olyan sok ism erettel, am elyek lehetővé tennék a jogos ítélet kim ondását.
Ezeknek az ism ereteknek a megszerzéséhez több idő és nagyobb távlat szük
séges. Az USA azzal vádolja a Szovjetuniót, hogy agressziót követett el Af
ganisztánnal szemben és katonai beavatkozást végzett ennek az országnak a
területén. A Szovjetunió hivatkozik arra, hogy A fganisztán felkérésére ny ú j
to tt segítséget, éspedig azért, m ert ellenforradalm i erők ak a rták m egsemmi
síteni a forradalom vívm ányait, és ez a Szovjetunió szám ára is — m ivel Afga
nisztán a déli szomszédja — veszélyt jelentett. A Szovjetunió vádolja az
USA-t, hogy Európába 'középhatósugarú rak éták at a k a r telepíteni, n eu tro n 
fegyvereiket kíván gyártani és a SALT—II egyezmény aláírását hosszú időn
keresztül késleltette. Ezen kívül az USA katonai bázisokat épített ki hosszú
idő óta a Szovjetunió körül. Még abban az esetben is, h a számos ism eretünk
van m indezekről, nem elegendőek m ost m ég ahhoz, hogy a végső szót ezekben
a kérdésekben kim ondjuk, még abban az esetben sem, h a m indenféle fegyver
kezésnek egyértelm űen ellene vagyunk. L uther figyelm eztetett arra, hogy a
politikai kérdésekben a „Szentlélek által m egvilágosított józan észt kell hasz
nálni.” E rre a „józan észre” m ost nagy szükség van.
Ez sem m iképpen sem jelenti azt, hogy az egyházaknak és az egyházi világszervezeteknek felelőtlenül vissza kell vonulniuk valam iféle sarokba, és ott
kell m egvárniuk, amíg „elvonulnak a viharok”. Ez gyávaság és felelőtlenség
volna. Isten nemcsak az egyházi területen, hanem — Luthernak a kétféle
korm ányzásról írt tanítása szerint is — a világban is Ű r, és ott is ö kor
mányoz. Az egyházaiknak és egyházi világszervezeteknek — m int am elyeken
keresztül Istennek a világ iránti gondviselő szeretete valósul — fel kell lép
nie az önzés, a kizsákmányolás, a háború, az im perializm us, a fegyverkezés
ellen és b átra n cselekedniük kell a békéért, a leszerelésért, a népek m egér
téséért, az emberi méltóság megbecsüléséért, az élet védelm éért, a népek
egyenjogúságáért, a faji egyenlőségért és a nemzetközi feszültségek enyhí
téséért.
b) A z adott feszültségekkel terhes nem zetközi helyzetben az egyházaknak
és az egyházi világszervezeteknek m ost a híd szolgálatát kell betölteniük
N yugat és K elet között. A híd m indig összeköti a parto k at. A hidak puszta
létükkel is szinte felszólítanak arra, hogy járjunk ra jtu k . Akkor, am ikor „po
litikai és gazdasági hidak” törnek össze, az egyházaknak és az egyházi világszervezeteknek óriási chance-a, hogy hidak m aradjanak nemcsak az egyhá
zak, hanem a népek között is. Az egyházak és az egyházi világszervezetek ma

14

KÁLDY ZOLTÁN: A HIDAK SZOLGÁLATA

nem engedhetik meg m aguknak azt a luxust, hogy kihasználatlanul hagyják
az egyházak közötti hidak nagy lehetőségeit. Sőt, ha valam ikor, akkor éppen
most kell a Nyugaton és K eleten élő egyházak közötti hidakon sűrűn járni,
egymást jobban megismerni, jobban segíteni, hogy ebből gyümölcsök terem 
jenek a népek számára is. A hidaknak term észetesen vállalniuk kell a „szen
vedést” is. Járn ak , taposnak rajtuk. De nekik teherbírónak kell lenniük. Ez
a teher néha úgy jelentkezik, hogy vádolják az egyházakat és az egyházi vi
lágszervezeteket azzal, hogy egyik vagy m ásik politikai állásfoglalást nem tá 
m ogatják feltétlenül. De ha szolgálni a k a rju k az egyházak egységét és az em 
beriség összetartozását szétszaggatott világunkban, ak k o r ezt a vádat is vál
lalni kell.
M inden bizonnyal a nem zetközi feszültségek — ha nem is egyik napról a
m ásikra — enyhülni fognak. A hullám ok elvonulnak. Rendeződik m ajd a
nemzetközi helyzet, rem énységünk szerint úgy, hogy az a népek érdekeit és
békéjét szolgálja. A hullám ok elvonulása után azok az egyházak és világszervezetek fogják hitelesen és eredm ényesen végezni szolgálatukat tovább,
amelyek a feszültségek idején is vállalták a hídépítést és nem a hidak lerom 
bolásának m unkáját.
ej Van m ég az egyházaknak és az egyházi világszervezeteknek két jelentős
szolgálata. A z egyik az, hogy kérik N yugaton és K eleten egyaránt az álla
m o k vezetőit, hogy döntéseikkel segítsék a népek m egbékélését, a feszültsé
gek enyhítését, a népek együttélését, folytassák a korábban elindult p árb e
szédeket, ne szakítsák meg azokat a tárgyalásokat, am elyek a békére, a fegy
verkezési verseny m egállítására, a leszerelésre irányulnak. B átorítani kell
az egyházaknak az állam férfiakat a kérdések új megközelítésére, a tárgyalóasztalhoz való leülésre és nyílt beszélgetésre.
A m ásik fontos szolgálata az egyházaknak és egyházi világszervezeteknek
ma az, hogy im ádkoznak és imádkozásra biztatnak, m int akik tudják, hogy
óriási hatalom az imádság, m ert Isten hatalm as erőit m ozgatja meg feszült
ségekkel terhes világunkban. Mi tudjuk, hogy az ilyen szolgálat „nem hiába
való az Ú rban”.

R IT O Ó K N É SZA LA Y Á G N E S

Albani Csirke György,
Melanchthon magyar tanítványa

Az Elba p artjá n fekvő W ittenberg ma műem lékváros, őrzi a m últját, a re
formáció k o rának emlékeit. A folyó partjához igazodó hosszú utca elején a
látogató először a Luther-házat tekintheti meg, m ajd M elanchthon egykori
otthona következik. Az utca végén áll a vártem plom a két nagy reform átor
síremlékével. Aki közülünk m a e hosszú utcát rója, az sokszáz régen porladó
hazánkfia nyom dokaiban jár. A nagy reform átorok személye, a vezetésük
kel működő egyetem hírneve a tanulni vágyó ifjakat a távoli M agyarország
ról is W ittenbergbe vonzotta. A M elanchthon-házban térkép m u tatja az egye
tem vonzáskörét. A legtávolabbi pont ezen Erdély, ahonnan nagyobb számú
hallgató jelentkezett. L uther és M elanchthon működése idején (1520—1560)
az akkori M agyarország területéről m ajdnem félezer beiratkozott hallgató
nevét ism erjük. Nagy szám ez, ha meggondoljuk, hogy az ország hajdani
összlakosságát a m ostaninak alig egyharm adára becsülik. Aki akkor az egye
tem nélküli M agyarországról ilyen hosszú ú tra indult, azért tette, hogy haza
térv e m ajd valam ilyen értelm iségi pályán tegye közkinccsé azt, am it külor
szágban tanult. Egyúttal követ, eleven kapocs is volt a török torkában ver
gődő hazája és a biztonságosabban élő európai országok között. Aki a ma
gyar m últtal foglalkozik, és éppen a reform áció századával, nagy gonddal
szedeget össze m inden adatot azért, hogy e félezer név viselőjéből minél
több szám unkra is élő, valóságos személlyé váljék.
Sólyom Jenő evangélikus egyháztörténész figyelt föl a M elanchthon kuta
tá st összegező nagy m unkában egy m agyar vonatkozású ad atra.1M elanchthon
h alálát m egverselte egy éppen akkor W ittenbergben tartózkodó m agyar diák
latin nyelven: Fletus U rániáé ab Albis am ne discedentis in funere clarissimi
viri Philippi M elanthonis scripti gratitudinis ergo a Georgio A lbany a Chyrkei Pannonio, W ittebergae, 1560. Egy m agyar diák verses búcsúvétele taná
rától, annak nyom tatásban való közzététele, m ár önm agában is figyelem re
m éltó emléke a w ittenbergi diákéletnek. M éginkább azzá teszi az, hogy szer
zőjét Bornemisza P éter is jól ism erte, említést tesz róla. Sólyom Jenő ezért
megszerezte a vers m ásolatát, de betegsége m egakadályozta abban, hogy a
k u tatást tovább folytassa. H alála előtt úgy hagyatkozott, hogy félbenm aradt
m unkáit folytassuk. Az ő m unkam ódszerét tiszteletben tartva, szeretettel reá
emlékezve, e kívánságának teszek eleget a következőkben.
Bornemisza P éter prédikációi hiteléül sok helyen kortárs példákra hivat
kozik. fgy vázolja egy alkalom m al a versíró w ittenbergi diák, Csirke György
egész életú tját: „Láttam egy deákot, kinek csuda nyughatatlansági leieltek
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kevélysége m iatt, ki mészáros fia lévén, el h itetett sokakat nagy álnokul,
hogy ő gróf nemzet, kinek egy ideig nagy bölcsek, urak, császárok, török
basák hittek, és csélcsapásával sok bíbor, bársony és friss öltözetet kalm ároktul felszedett, kinek csélcsapása ugyan szám lálhatatlan, ki végre igen nyo
m orultul vészé el török közben.”2 M ár itt megjegyzem, hogy Bornem isza el
m arasztaló ítéletének m egértésére a m aga helyén m egnyugtató módon kísér
letet teszek. Indulattól nem m entes jellem zéséért hálásak lehetünk, m ert
enélkül a fönnm aradt hiteles adatok az élő em ber helyett csak egy vérsze
gény váz m egism erésére adnának lehetőséget.
A versíró Csirke György nevével a bécsi egyetem aktáiban találkozunk
először. 1552-ben fölvétette m agát a m agyar tanulók érdekvédelm i intézm é
nyébe, a Natio Hungaricába. Neve itt Georgius Cyrzcay Dobricensis alakban
fordul elő. Majd jó egy év m últával beiratkozott az egyetem re is Georgius
C hyrke Albinus nobilis néven.3 N evének többféle alakja onnan van, hogy az
egyetemi anyakönyv vezetője hallás után írta be a ném et fülnek ugyancsak
szokatlan hangzású Csirke nevet. Az első bejegyzés szerint debreceni szár
m azású volt. Debrecen város tanácsülési jegyzőkönyvei a tehetős polgárok
között em lítik a XVI. század közepén a C sirke család több tagját. K alm ár
em berek, talán m arhakereskedők, tőzsérek voltak, ezért írta róla Bornemisza,
hogy mészáros fia volt. Az egyetem i anyakönyvben neve m ellett „Albinus
nobilis” áll. Nemességét illetően csak föltevésekre tám aszkodhatunk. Az
1550-es évekből fönnm aradt oklevelekben többször találkozunk fejérvári
C sirke István lovaskapitány nevével. M int a lévai hadnagyok és község kö
vete Bécsben is m egfordult, hogy elm aradt zsoldjukat sürgesse/* Csirke Ist
v án és Csirke György bécsi találkozása alkalm ával fölelevenedhetett az el
felejtett rokoni kapcsolat, a hom ályba veszett nemesi kiváltságok. Ha a fe
jérv ári (és ennek megfelelője lehet a latin A lbinus vagy Albanus) C sirke csa
lád egy ága, talán éppen Székesfehérvár török kézre kerülése u tán polgár
k én t óhajtott letelepedni Debrecenben, akkor le kellett m ondania nemesi ki
váltságairól és a mezővárosi polgárokkal kellett osztoznia a közteherviselés
ben. Ilyen esetben a család nem szűnt meg nem es lenni, csak az ezzel járó
kiváltságokról kellett lem ondania. A titu lu st a külföldön tanuló diákfiú ezért
használhatta. Talán így m agyarázható Bornem isza megjegyzése: „elhitetett
sokakat, hogy ő gróf nem zet”.
Bécsi tanulóéveiről nincsenek további adataink. Csak föltételezhetjük,
hogy nem lehetett könnyű dolga az akkor még eléggé alacsony színvonalú
debreceni iskolából külföldi egyetem re jutó ifjúnak. Az új környezethez való
lassú alkalm azkodást m utatja talán az, hogy több m int egy év telt el bizo
nyítható bécsi tartózkodása és az egyetem re való beiratkozás között. Debre
cen a század közepén jómódú m ezőváros volt, vásárait a határokon túlról
is látogatták, kereskedői Moldvába, Lengyelországba és Németországba is el
ju tottak. Mégis az egy szál debreceni kisdiáknak ■—13 éves leh etett — a vi
lágváros, a királyi udvar, az ott székelő m agyar közhivatalok világa külö
nös élm ényt nyújthatott. Odahaza a reform áció szellemében nevelkedett,
m ert Debrecen polgársága m ár jó ideje befogadta a lutheri tanokat. A vá
ros papja Kálm áncsehi S ánta M árton volt; továbbtanulását — am int látni
fogjuk — valószínűleg ő tám ogatta. Bécsben szem tanúja volt a király tám o
gatását élvező jezsuiták ellenreform ációs törekvéseinek. Egyelőre csöndes,
szívós küzdelm et folytattak a trónörökös Miksa főherceg oltalm a a la tt álló
protestánsokkal és főleg az udvari lelkésszel, Sebastian Pfauserrel. Éppen
Csirke bécsi évei a la tt szorult vissza a protestantizm us, m ert fő pártfogója
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világpolitikai érdekek m iatt, keservesen bár, de elveiből is engedett. A ko
rabeli levelezésekből tudjuk, hogy a bécsi esem ényeket idehaza is nagy fi
gyelemmel kísérték. Az egyetem n y ú jto tta ism eretek m ellett nagyszerű poli
tik ai iskola volt ez a néhány év annak, aki n y ito tt füllel és szemmel, meg
bizonyos ráterm ettséggel rendelkezett.
1557-től a bécsi m agyar diákok között volt m ár Bornemisza P éter is. F á
rad hatatlan kezdeményező és szervező m unkájának egyik eredm énye itt
Sophokles görög nyelvű Elektra drám ájának m agyar fordítása és m inden bi
zonnyal színrevitele is diáktársai közreműködésével. Bornemisza kezében a
görög drám a is eszközzé vált a bű n t követő büntetés és a m egtérés hirdetésé
re. Ezt prédikálta rendszeresen a m agyar diákok szállásán is, ezért tám adt
kellem etlensége az ú jra erősödő katolikus főpapsággal. 1559-ben királyi ren 
deletre el kellett hagynia Bécset Pfausernak. Bornem isza Csirke Györggyel
W ittenbergbe készült.
Évtizedek óta szívesen látottak voltak a m agyar diákok a reform átorok
házában. A messziről jö tt vendégnek járó gondoskodásnál jóval többet kap
tak, testi-lelki gondozást, gondoljunk csak a Dévai M átyást körülvevő szeretetre. A W ittenbergből hazatértek azután újab b ak at ajánlottak m aguk he
lyett. Ilyen ajánlólevélért fordult Csirke György is Gyalui Torda Zsigmondhoz, a M agyar K am ara vezető tisztveselőjéhez. Torda korábban négy évet
tö ltö tt W ittenbergben, és M elanchthonhoz meleg b arátság fűzte. G yakori le
vélváltásukból sok fönnm aradt, kapcsolatukat innen ism erjük. A trónörökös
Miksa főhercegnek is bizalm as tanácsosa volt, h itü k is megegyezett, m ert
lutheránus volt élete végéig. H ajdan tanítványa volt G yulafehérvárt Kálm áncsehi S ánta M ártonnak és erről később is hálával em lékezett meg. Föl
tételezhetjük, hogy az időközben debreceni pappá lett Kálm áncsehi ajánlotta
ifjabb diákját a m ár m agasabb polcra em elkedett régebbi tan ítv án y a párt
fogásába. Torda azt írta M elanchthonhoz intézett ajánlólevelében, hogy
Csirke György W ittenbergben jogot kíván tanulni.5 Aki akkor M agyarorszá
gon jogi pályára készült, az általában m egelégedett a hazai gyakorlati kép
zéssel, ha tervei nem vitték m agasabbra a megyei érvényesülésnél, vagy a
birtokos nemesség jogvédelménél. A hazai szokásjog, Werbőczy ism erete er
re elégséges volt. Aki külföldön tan u lt, az róm ai jogi ism ereteket szerzett.
E nnek pedig akkor, Balassi Bálint sokat idézett kijelentése szerint „semmi
ereje nincsen M agyarországban”. Ez bizonyos m egszorításokkal igaz is. A
való helyzet pedig az, hogy külföldön képzett világi jogász a XVI. század
ban igen kevés volt nálunk, és m int országos hivatalok vezetői tevékenyked
tek. Csirke bécsi évei alatt m egism erkedett az ott működő m agyar Kancel
lária és a nádori h iv atal m unkakörével. A debreceni kalm árfiú n ag y ra törő
terveiről tanúskodik, hogy tanulm ányait ilyen irányban kívánta folytatni.
A w ittenbergi egyetem re 1559. októberében iratkozott be Csirke György
Bornemisza P éter társaságában.6 Az egyetem nek ekkor legnagyobb tekin
tély ű professzora M elanchthon volt, őrá m aradt L uther örökének megőrzése.
Alapvetően tudós egyénisége a hum anista filológia eredm ényeit kívánta gyümölosöztetni a teológiai stúdium okban. Valójában elvonuló szobatudós volt,
ak it k o rának körülm ényei és sajátos helyzete kényszerített arra, hogy belső
hajlandósága ellenére harcba szálljon a Luther tételeitől eltérő tan o k at valló
teológusok ellen. Bornem isza alig néhány hónapos w ittenbergi tartózkodása
u tán otthagyta a szellemi küzdelm ek színterét. Schulek Tibor m u tato tt rá,
hogy ő ezekben a kérdésekben inkább az egyeztető A ndreae híve volt. Csir
ke ott m aradt M elanchthon környezetében. A budapesti Egyetemi K önyvtár
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őriz egy igen szép lyoni kiadású bibliát 1558-ból.7 A kötet elején az üres
lapokon Csirke ajándékozó sorait olvashatjuk. Nádasdy Tamás nádor négy
éves kisfiának kedveskedett a könyvvel, ajándékul 1560 újévre. M elanchthon,
Cam erarius, Georg M aior és Paul Eber professzorok is írtak az előzéklapok
ra em léksorokat. M elanchthon utolsó évei kedves történelem filozófiai téte
lét jegyezte be a közelgő világvégéről. Ez az ajándékkönyv tanúsítja, hogy
Csirke György tanulm ányainak anyagi tám ogatója Nádasdy Tam ás nádor
lehetett, aki Bornemisza P étert is pártfogolta.
Az 1560-nal kezdődő év volt M elanchthon utolsó féléve az egyetem en. Ta
nítványaival az Apostolok Cselekedeteit olvasták görögül, a Róm aiakhoz írt
levelet pedig latinul. Euripides görög drám áinak olvasása során a nyelvi
m egértés m ellett igen nagy hangsúlyt k ap o tt az etikai m agyarázat. N agyon lá
togatottak voltak M elanchthon egyetem es történelem órái, am elyeken több
féléven át, az akkori teljes ism eretanyagot rendszerezve a világtörténetet
m int egy egységes folyam atot adta elő. Az előadások vezérfonala a tőle át
dolgozott, úgynevezett Cárion krónika volt. Ezek az órák Bornem iszában is
m aradandó em léket hagytak, ő is tervezte egy m agyarra fordított C árion ki
nyom tatását.
Csirke György első tanévét töltötte W ittenbergben, am ikor 1560 áprilisá
ban m eghalt M elanchthon. Az egész egyetem őszintén gyászolta nagy tek in 
télyű professzorát. A tanítványok, sok közülük m aga is tanár m ár, a m ester
szívéhez legközelebb álló módon vettek búcsút. M elanchthon kedves és so
kat hangoztatott tétele volt, hogy a költői ihlet, különösen a tudós költőé
Isten ajándéka, am elyben őt m agát ism erhetjük föl. Még a „pogány bölcsek”,
az ókori költők elemzése során is m indig ehhez a következtetéshez jutott.
A szeretettől in d íttato tt tudós igyekezet M elanchton halála alkalm ából egy
egész kötetnyi verset eredm ényezett.8 Csirke György verse nincs benne a kö
tetben, önállóan jelent meg. Az akkor éppen W ittenbergben tartózkodó m int
egy negyven m agyarországi diák közül tudom ásunk szerint egyetlen résztve
vője volt e költői versenynek. M űve az akkori ízlésnek megfelelő allegorikus
költem ény. Címe szerint U rania m úzsa búcsúja az Elba (latinul Albis) folyó
tól. Tém ája röviden az, hogy a kesergő költő magányosan bolyong az Elba
p artján, ahol a riadtan m enekülő U rania m úzsára talál. A múzsa pedig azért
készül örökre búcsút m ondani régi otthonának, m ert m eghalt az, aki W ittenberget a tudom ány és m űvészetek otthonává tette. A vers a személyes val
lomás m iatt érdekes. M egtudjuk belőle, hogy M elanchthon tan ítv án y át nem 
régen D ániába küldte, az u tat az Elbán tette meg. Tapasztalatszerzés és bi
zalmas küldem ények továbbítása volt az ilyen utazások célja, kitüntető meg
bízatás. A vers végén ír a ta n á r és tan ítv án y kapcsolatáról.
. . . scribere jussit amor.
O quoties tu m e de religione docebas
Quique Deo verus, sit tribuenda honor,
Et m undi fluxus qui sint, qua lege tributi
Tu praeceptor eras, tu meus hospes eras.
Azaz: a szeretet késztette e vers írására, m ert olyan sokat tan u lt tőle a hit
ről és a helyes istentiszteletről. M egism ertette vele a világ folyását, a tö rté
nelem törvényszerűségeit. És nem csak ta n á ra volt, hanem házába, otthonába
is befogadta. Tudjuk, hogy a 2500 lakost számláló W ittenberg ezekben az
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években 3500 diáknak adott otthont. A városka m inden lakójának ju to tt
kosztosdiák, nem is egy. Csak az igazán választottak ju to ttak M elanchthon
otthonába. Ehhez kellett Torda ajánlása.
Nem tu d ju k m ennyi időt töltött még W ittenbergben, sor került-e a jogi
stúdium okra. 1561 novem ber—decem berében m indenesetre m ár otthon volt
Debrecenben. Az A rany Tamás rajongó eretnek nézeteit vizsgáló bizottság
tagjai között találjuk. Bizonyára friss keletű w ittenbergi tudom ánya képesí
te tte erre. A jegyzőkönyv hitelesítői: „Somogi P éter pap püspec” (Méliusz),
„Gál pap” (Huszár Gál) és ott az ő neve is A lbani György.9 Ekkor teh át hités elvbéli azonosság volt e tekintetben közötte meg a fogságból szabadult
Somogyi P éter és a K assáról Bornemisza közrem űködésével m enekített Hu
szár Gál között. A következő év tavaszán valam ivel m agára haragította a
nádort, iákkor m eg az ugyancsak Somogyit tám ogató Körösi Fraxinus G áspár
doktor és Torda Zsigmond siettek Csirke segítségére N ádasdy kiengesztelé
sében.10
Torda pártfogását kell látnunk abban is, hogy a debreceni polgárfiú egy
k ét éven belül királyi hivatalnok, u dvari tisztviselő lett. 1564 februárban
m ár „aulicus”, akit m aga a király aján lo tt a m agyar K am ara titkári tisztére.
P ályája ettől kezdve egyenesen ívelt fölfelé. Egy hónap m úlva bizalmas dip
lomáciai küldetésben já r t Erdélyben m int Miksa király követe. Terjedelm es
útijelentése fönnm aradt, rendkívül érdekes olvasm ány. A hivatalos hangon
átü t a naiv m egilletődöttség; a János Zsigm onddal folytatott személyes tá r
gyalás élmény volt számára. Nem is leplezi, hogy a fiatal uralkodó nagyon
m ély benyom ást te tt rá. Ez a k ét országrész uralkodói között fönállt fe
szült viszonyt tekintve elég különös, és legföljebb úgy m agyarázható, hogy
Csirke tap asztalatait célzatosan szépítette. H tjának egyik célja ugyanis egy
esetleges házasság előkészítése volt egy H absburg hercegnő és János Zsig
m ond között. Közben egyéb inform ációkat is g y ű jtö tt olyanoktól, akiket jól
ism ert külföldi akadém iákról, akikkel a közös tanulóévek vagy a hit kap
csolták össze. Jelentésében ezeket úgy említi, m int akiknek közlései a leg
teljesebb m értékben hitelt érdem lőek éppen a közös m últ, az azonos nézetek
m iatt.11
Erdélyi küldetése próbaút lehetett, am it a királyi kegy még nagyobb meg
bízatással jutalm azott. Még ugyanazon nyáron K onstantinápolyba indult,
hogy a töröknek járó adót bevigye.12 K övettársa M ichael Zernovith volt, ré
gi kipróbált levantei diplomata. A katonai kíséretet eddig is m inden alka
lommal a kom árom i naszádos kapitányok biztosították, de a tárgyalásokat a
bécsi udvar nevében eddig csak külföldi diplom atákra bízták. A Habsburg
uralkodók első m agyar diplom atája Csirke György volt a török portán. A
tárgyalásokról, am elyeken Csirke is részt vett, Zernovith rejtjeles olasz nyel
vű jelentéseket küldött. Az egyikben tudósítja a királyt, hogy Giorgio Al
bani 1565. jan u ár 3-án meghalt, a következő napon el is tem ették Perában,
Szent Ferenc tem plom ában.13 Ahogy Bornem isza P éter írta róla: „kinek egy
ideig nagy bölcsek, urak, császárok, török basák hittek . . . ki végre igen nyo
m orultul vészé el török közben”.
Itt térek vissza Bornem iszának hajdani d iák társát elítélő véleményére.
Csirke élete az ő szám ára nyilvánvaló példája volt annak, hogyha valaki
teológiai képzést nyerve nem prédikátorként fo ly tatja életét, az végül is rú 
tu l vész, és őszerinte m éltán. A felsorolt példák között ugyanott m ás diákok
ról is emlékezik, akik nem átallották később udvarbíróvá, prókátorrá vagy
ítélőm esterré lenni. És Bornem iszának sikerült hallgatói épülésére minden

RITOÓKNÉ SZALAY ÁGNES: ALBANI CSIRKE GYÖRGY

21

egyes ilyen útfélre esett mag, vagy szökevény életében rá m u ta tn i Isten nyil
vánvaló büntető kezére.
A m últat k u tatva m a e kérdésben másképp látunk. Sajátos történelm i fej
lődésünk következtében nálunk a középkorban m egindult városi fejlődés a
XVI. századra m egtorpant. A polgárosulásban jócskán elm aradtunk a nyu
gati országok mögött. És éppen a világiak egyetem járása hozott ismét vala
melyes javulást e téren. Azok a tanárok, jogászok vagy orvosok, akik m int
új értelmiség tértek vissza külföldről, nagy szolgálatot tettek nem zeti m űve
lődésünk szintjének fölemelésében. Ezen új ifjú generáció fölnevelésében pe
dig a XVI. század közepén éppen a w ittenbergi egyetem nek vannak elévül
hetetlen érdemei.
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HALÁSZ KRISTÓF

Isteni sakkjáték
Az öröklődés törvényszerűségei

B árm ilyen term észetes, hogy az élőlények m agukhoz hasonló utódokat hoz
nak létre, mégsem könnyű ezt m egérteni; csak tudom ásul vesszük. Megmo
solyogjuk a középkori hiedelm et a kacsaterm ő fáról, a boszorkányról, aki
fark asfiat szült és a többi badarságot. Azon viszont cseppet sem csodálko
zunk, hogy az em bernek a fia, unokája, dédunokája is ember, sőt apró voná
sokban is hasonlíthatnak egymáshoz. Pedig m ár m aga az önreprodukció, a
szaporodás ténye is alig érhető fel ésszel. Ugyanis nem ism erünk olyan mo
dellt, gépezetet, autom atát, am ely külső segítség nélkül önmagát tu d n á elké
szíteni. M inden gyártm ány egyszerűbb, m int létrehozója, az önm űködő gé
pezet. V ajon az élőlényekre ez a törvény nem érvényes?!

Lehetséges-e önreprodukáló automata ?
N eum ann János, a m agyar szárm azású neves m atem atikus (1903—1957) ép
p en az élőlények öröklési folyam atából m erítette azt a gondolatot, hogy ilyen
gép mégiscsak szerkeszthető, ha a szerkezet a lyukkártyát vagy m ásféle ve
zérlő rendszert is elkészíti megfelelő kombináció segítségével. Ügy rémlik,
m intha az örökmozgó eszméje kelne életre új köntösben.
A term észet ú tja azonban más. Az élőlények nem közvetlenül a saját szer
vezetükhöz hasonlót, hanem ennál egyszerűbbet: tojást, petét, m agot, spórát
hoznak létre, am iből m ajd a szülőhöz hasonló egyed fejlődik egy belső in
díték és a külső környezet együtthatásának eredm ényeként. A szülői szer
vezetből csupán bizonyos információ, ha úgy tetszik terv és utasítás szárm a
zik át a fejlődésre kész kezdeményekbe. Ezen a ponton van csak ném i kap
csolat a m echanikus autom atika elm életével, am ely az önszabályozó rendsze
rek fejlettebb form áira törekedve tulajdonképpen egy terem tő gondolatot, az
önreprodukciót, sőt m agát az élő szervezetet próbálja modelleken tanulm á
nyozni.
A tudom ánytól távolabb élők szemében esetleg ijesztőnek látszik az efféle
törekvés, m intha ú jra az egek ostrom lására készülne a bábeli to rn y o t hasz
talan építő emberiség.
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Istenkísértés vagy keresés ?
A term észettudom ány és köztük a biológia éppen az áthághatatlan isteni
törvényeket ism erheti m eg a kutatás-kísérletezés útjain. Ilyen csodálatos tör
vény az öröklődés is, melyet a genetikai tudom ány egyre m élyebben tan u l
mányoz elsősorban gyakorlati céllal, az orvostudom ány, továbbá a mezőgaz
daság, a növénynemesítés, illetve az állattenyésztés érdekében. így az ember
értelm esebben teljesítheti küldetését, hogy uraskodás helyett valóban ural
kodjék a földi világban a terem tés igazi koronájaként.
Nem állíthatjuk, hogy mindez tudatosan a m agasabb szellemi régiók felé
ösztökéli a tu dom ányt művelő em bert, ez személyes beállítottságától is függ,
de azért a term észeti törvények egyre igazabb megismerése közelebb segít
heti az örök törvények eredendő forrásához is.

Rejtjeles kódex a sejtmagokban
Az örökléstani kutatás mélyen bevilágította a korábban teljes sötétségbe bo
rított terü letet: hogyan hordozza m inden élő a m últat, jelent és jövőt kép
viselő titokzatos előírást, hogy milyen legyen m aga a faj és annak egyedei?
K itűnt, hogy m inden egyes élő sejt körülhatárolt belső terecskéjében, a sejt
magban, valóságos törvénygyűjtem ény rejlik, fonalakra írt m olekuláris írás
jelekkel, az úgynevezett génekkel.
A gének határozottan m ateriális létezők éppúgy, m int az ősi aztékok fo
nál-írásánál a különböző csomókból álló jelek. F urcsa ellentm ondásként ép
pen a gének feltételezése m iatt tekintették egyesek a m odem örökléstant
idealista irányzatúnak! Ügy vélték ugyanis, hogy a génelmélet végül is a
kreacionizmushoz, vagyis a terem tés feltételezéséhez vezet.
A gének azonban csakugyan részt vesznek nem csak az örökítésben, hanem
az élet folyam atos alakításában is. Hangjegyek a zenei partitúrában, vagy
betűk a törvénykönyvben m eghatározott rendszert képviselnek, ha pedig rá
kerül a sor, akkor megelevenednek a dallam ban és a cselekvési norm ákban.
Ez a hasonlat többé-kevésbé érzékeltetheti a gének szerepét.
Az öröklés egész törvénykódexe belefér a porszem nél kisebb spórának,
sperm ium nak és m ásféle sejtnek egy körülhatárolt terecskéjébe, a sejtmagba.
A páfrány, a fenyő, a szitakötő, a mókus, az elefánt és az em ber is „meg van
írv a” a sejtm agok finom fonalas állom ányában a gének m olekuláris betűi
vel.

Kémiai betűk, szavak, mondatok
Az öröklés kódrendszerének írásjelei különböző nukleinsav-m olekulák; hár
masával (triplet) jelentenek egy kód-szót, am elyek hosszabb-rövidebb kód
m ondatokká kapcsolódnak. Ezek m ár utasítások az élet számára; megszab
ják, hogy milyen fehérjék jöjjenek létre a környezetből felvett anyagokból,
az ébredező életet hordozó protoplazm a képzésére.
Itt m ár érvényre ju t az atutom atikus önreprodukció csodálatos képessége.
A m agasabbrendű szervezeteket felépítő sejtek, m int eleven téglák, önm agu
kat szaporítják. Ebből csak akkor nem lesz alaktalanul burjánzó sejttömeg,
hanem célirányos fejlődés, ha m inden új sejt m aga is m egkapja az eredeti
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kódrendszer pontos m ásolatát. Ezért norm ális esetben a sejtszaporodás m in
dig az öröklődési kódexet (a genetikai kódrendszert) tartalm azó sejtm ag kettéosztódásával kezdődik, csak azután válik k e tté az egész sejtállom ány a
m aga protoplazm ájával és tartozékaival.

Kromoszómák mint irattekercsek
Am ikor a sejtm ag osztódni kezd, akkor m ikroszkópban meg is láthatjuk a
genetikai kódrendszer teljes állom ányát képviselő görbült pálcikákat, a kro
moszómákat, am elyek finom szerkezete nukleinsav-fonalakból kettős spirá
list alkot. M intha tekercsek, vagy szorosra sodrott szálak lennének, sok-sok
csomócskával. A krom oszóm ákat meg is lehet színezni, hogy a m ikroszkóp
ban élesebben látszódjanak. Innen kapták a nevüket (krom oszóm a=színes
test).
Számuk a fa jra jellem ző; az em ber testének sejtjeiben 46 kromoszóma is
m erhető fel, akár a szájüreg nyálkahártyájáról vett sejtm intákban is, a női
atléták ellenőrzésekor. Tudniillik a kromoszómák közül kettő az em ber ne
m ét határozza meg. Ha ez a két nemi kromoszóma nem egyforma, akkor az
férfias szervezetre vall, teh át az illető nem versenyezhet a női atlétákkal.
Egy-egy kromoszóma többnyire egész gyűjtem énye a géneknek. Az egyik
vagy m ásik krom oszóm ába tartozó géncsoportok m integy közös fejezetet al
kotnak a kód-szövegben; ez az oka annak, hogy bizonyos tulajdonságok öszszekapcsoltan öröklődnek.
A kromoszóma-szerelvény vagy -g arn itú ra párosán fordul elő m inden sejt
ben, kivéve az ivarsejteket, ahol m inden kromoszóma csak egy példányban
van jelen. A m egterm ékenyítéskor lesz az egyszeres garnitúrából dupla (23+
23=46). A gyerm ek teh át az anyától és apától a krom oszóm a-párok révén
egyaránt örököl, de nem okvetlen egyform a hatékonysággal. Az apai vagy
az anyai eredetű tulajdonságok közül egyik-m ásik dom inálhat, de háttérbe
is szorulhat. U tóbbiak a lappangó (recesszív) tulajdonságok. Az utódok vál
tozatosságát ez is gyarapítja, de azt is jelenti: jóból-rosszból több rejlik mibennünk, m int a látszat alapján gondoljuk!

Ariadne fonala
A sejtm ag osztódása előtt a kromoszómák azért nem látszanak, m ivel fonalas
szerkezetük még teljesen laza gombolyag. Csak ebben az állapotban válnak
az egyes tulajdonságokat (kék szem, szőke haj stb.) hordozó gének hozzá
férhetővé, hogy hatásukat kifejtsék. E fonál igazít el az öröklés labirintusá
ban. Most még nem kromoszóma, hanem görög szóval krom oném a (nem a=
fonal) a neve.
Em ber esetében a több m illiárd gén egym ás utáni sorrendjét viselő fonál
viszonylag nagyon hosszú; ha ki lehetne húzni, egy m éternél hosszabb lenne.
Képzeljük el a sejtm agot gyűszű nagyságúnak, akkor a belsejében rejlő gom
bolyag Budapesttől Gödöllőig volna kiegyenesíthető.
Ahhoz, hogy a sejtm ag kettéosztódásakor az apai és anyai eredetű géneket
el lehessen osztani, a nagyon hosszú kettős fonalat képtelenség lenne a gom
bolyagban gyorsan elkülöníteni egymástól. Ha azonban hosszukban spirális
sá csavarodnak a fonalak, azzal m egrövidülnek és rendeződnek is. A leg-
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szorosabban csavart szakaszok most m ár külön pálcikáknak tűnnek fel, vagy
is m int kromoszómák jelennek meg.
E spiralizálódás közben eltűnnek a sejtm ag h atárai és a k é t kromoszómag arnitúra szétvándorol a sejt két ellentétes végébe. O tt új sejtm aghártya ve
szi körül őket. Űj terecskéjükben a kromoszómák spirálisai fellazulnak gom
bolyaggá, a ra jtu k lévő gének hozzáférhetővé válnak, és m ost a sejt két vé
gében indul m eg az új élet, m iközben m aga a sejt is válaszvonalat épít a k ét
sejtm ag között. Így az átm eneti „társbérletből” két külön terü let alakul.
Sok-sok ismétlődés után az élő sejtek töm ege különböző szöveteket és szer
veket, illetve eleven szervezetet hoz létre.

Másolóüzem sejtek számára
A sejtosztódás rendje azt parancsolja, hogy a sejtm agban táro lt roppant
hosszú, nagyon vékony fonalat, a krom oném át, a ra jta sorakozó csomókkal,
m int kód-jelekkel, azaz génekkel egyetem ben hajszál pontosan és gyorsan
le kell másolni. Ezt a kényes m űveletet azon tú l is folyam atosan ism ételni
kell, m iután m á r kialakult az élőlény egész teste. Ugyanis az élettel együtt
járó anyagcserében elpusztuló sejteket pótolni kell, hogy a szervezet fenn
m aradhasson és részben meg is újuljon. Valóban csodálatos teh át az a m ikrom iniátűr m ásoló folyam at, am ely a sejtek m illiárdjait ellátja az öröklési
kód-rendszer utasításaival, mégpedig generációk láncolatán á t az ősidőktől
kezdve a b eláth atatlan jövőig. Ez bizony csoda! Azonban a tudom ány te tte
lá th a tó v á . . .

A tökéletes elosztás módja
M ár szóltunk arról, hogy a géneket hordozó igen hosszú fonál a sejtm ag
ban laza gombolyagot alkot, am elyben tulajdonképpen egy anyai és egy apai
eredetű fonálrendszer van együtt. A sejtben bizonyos változások kapcsán,
melyek bevezetik az osztódást, a fonálrendszer spirálisokká alakulva össze
húzódik. Egyelőre még nem nagyon szoros (kromonéma), később m ár össze
sodort gyöngyfüzér látványát kelti a m ikroszkópban. A gyöngyök a látható
vá lett öröklési egységek, illetve csoportok. (Űjabb kutatások szerint a
„gyöngyszemek” közti fonalrészek is közvetítenek öröklési inform ációt, vagy
is a lehetőségek még az eddigieknél is gazdagabbak.) Am ikor a spirális csa
varodás m ár nagyon szoros, akkor az em ber sejtjeiben 23+23 görbült pál
cikaként láthatóvá válnak az apai és anyai eredetű kromoszómák, köztük az
egy-egy nem i kromoszóma, am ely férfiben nem egyform a (X és Y), nőben
viszont igen (X és X).
Kérdés, hogyan lehet úgy kétfelé terelni őket, hogy jusson m inden sejtbe
m inden kromoszóma m inden porcikájából? Ennek egyetlen m ódja, hogy a
kromoszómák; hosszukban szétihasadnak és az osztódáskor m indenhova
ju t mindenből. A kromoszómák ugyan vékonyabbak lettek a hosszanti szét
hasadás folytán, de az általuk hordozott öröklési információ így is „elolvas
ható” azaz hatékony m arad; a vastagságbeli kiegészülés pedig az új sejt „m ű
helyében” az o tt m eginduló anyagcserével megy végbe. A génsorozatot az
anyagcsere egyik hatótényezője, ha tetszik: szerszáma (az un. DNS-polimeráz
enzim) tükörképként lem ásolja és hozzátapasztja a m intául szolgáló hosszan-
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ti félhez. Ily módon te h á t a szervezetet felépítő sejtek m inden egyes apai
és anyai génből egyaránt tartalm aznak m intákat, am elyek az egész faj tö r
ténete alatt soha el nem fogynak, m ert m indig kiegészülnek.

Számcsökkentő elosztás
Van azonban a kromoszómák elosztásának olyan m ódja is, am ikor egész
kromoszómák távolodnak el egymástól és számuk em iatt felére csökken az
új sejtekben. így jönnek létre az utódok nem zésére szolgáló ivarsejtek (pe
tesejt, spermiumok). Ezek önm agukban nem képesek továbbfejlődésre. Egye
süléskor azonban m inden kromoszóma m egkapja a m aga hiányzó p árjá t. A
kiegészült, ún. diploid állom ányú sejt — vagyis a m egterm ékenyült petesejt
— m ár osztódásra képes. Tehát soksejtű testet hozhat létre, amely sok milliárdszor akkorává nőhet, m int kiinduláskor a petesejt volt.

Vontatás a sejtben
Most m ár tudjuk, hogy az öröklésért felelős állom ány a kromoszómák szétvándorlásával oszlik kétfelé a sejtben. De m itől vándorolnak el eredeti he
lyükről a kromoszómák és gyülekeznek az ellentétes sejtpólusokon? B árm i
lyen furcsa dolog, m ikroszkopikus húzófonalak tapadnak hozzájuk, és azok
rövidülése vonszolja a krom oszóm ákat új helyükre, ahol a bennük rejlő örök
lési inform áció és parancs értelm ében — bonyolult áttételekkel — irán y íta
ni kezdik az új sejt anyagcseréjét, belső életét és végső soron — más ténye
zőkkel együtt — m agát az egyedfejlődést is.

Sorsdöntő pillanat
M ikor dől el, hogy valaki milyen genetikai állom ányt örököl szüleitől és ra j
tu k keresztül őseitől? Szerencse fia, vagy szerencsétlen flótás lesz-e az ille
tőből? Van-e fellebbezés?
Ne tű n jék szentségtelennek, ha játékos hasonlattal próbáljuk közelebb hoz
ni gondolkodásunkhoz, korlátozott értelm ünkhöz ezeket a sorsdöntő kérdé
seket! A m ikor a m egkevert kártyacsom agból osztanak, vagy a dom inót em e
lik, senki sem tudja, m ilyen lehetőségekkel számolhat. Csupán az bizonyos,
hogy két egyform a osztás nem fordul elő a mezőnyben. M agyarán szólva még
a sziámi ikrek adottságai sem teljesen azonosak; m ár csak azért sem, mivel
az egyik szükségképpen balkezes, m íg a hozzánőtt és egyazon petéből szár
mazó ikertestvére a jobb kezét használja.
Noha az öröklés anyagi tényezői m eghatározottak, akárcsak a betűk a tö r
vénykönyvben, mégis ez az öröklési kódex, vagyis a genetikai kódrendszer
bizonyos határok közt nagyon változatos tarta lm ak a t hordozhat. Gondoljunk
csak az anagram m ákra, midőn néhány betű felcserélése teljesen m ás értel
m et ad a szónak, vagy m ondatnak. Például a Biblia latin fordításában Pilá
tus kérdése így hangzik, s talán így is hangzott el: Quid est veritas? (Mi
az igazság?) A nagram m ája pedig: Est vir qui adest! (A jelenlevő férfi! Azaz
Krisztus.) — Em lékezhetünk a számcsökkentő osztódásról m ondottakra, hogy
az ivarsejtek képzésekor egész krom oszóm ák vándorolnak az ivarsejtekbe.
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Az ivarjelleget megszabó krom oszóm a-pár is elkülönül, s a férfi term ékenyítő
sejtjeibe vagy X vagy Y kromoszóma kerül 50-50 százalékban. A női pe
tesejt viszont csak X kromoszómát tartalm az, így m egterm ékenyüléskor min
dig az apai részről dől el, hogy a születendő gyerm ek fiú (X + Y ) lesz-e vagy
leány (X +X ).
Ez m ég nem olyan, m int az anagram m a, de sorsdöntő a születő em ber
számára, hogy férfi lesz-e vagy nő. A m egterm ékenyülés pillanatában törté
nik ez a sakkhúzás, vagy első lépés a földi világ sakktábláján. A többi kro
moszóma nagy változatossággal kom binálódik az apai és anyai eredetű gar
nitúrában, sőt d arabjaikat kölcsönösen ki is cserélhetik átkeresztezéssel a
kromoszóma-párok. A m egterm ékenyülés pillanata a kom binációkat is el
dönti. Így indul hát az életre-halálra szóló játszm a a m egszületéskor.

Vaksors vagy győzelmi akarat?
Kétségtelen, hogy talentum ot és antitalentum ot, jót is, rosszat is örököl az
ember. Akinek teherautó jutott, az ne akarjon vetélkedni a versenyautó bir
tokosával. Az útirányban viszont jóval több szabadságot n y ertü n k ; senkinek
sem kötelező rossz ú tra térni, bárm inő járm űvet bíztak rá. A használat és
vezetés m ódja is tőlünk függ. Elhanyagolni vagy túlfeszíteni testünket, idegrendszerünket egyaránt helytelen, sőt bűnös dolog, ha m indezt nem az élet
követeli, hanem hiúságunk vagy önző lustaságunk. És minél nagyobb ter
heltséggel indultunk, annál nagyobb veszedelem a lejtő, m elynek elkerülése
a saját józanságunktól függ.
El lehet ásni öt talentum ot is, viszont nem áll vesztésre az sem, aki m ind
össze egy talentum ot kapott.

Megjegyzés. A biológus fenti cikke, amely a tudományos eredményeket rend
kívül szemléletesen adja elő, teológiai szempontból is jelentős, ha következményeit
megvonjuk. „Isten teremtett engem” — valljuk Lutherrel a Kiskátéban. Ez a hivő
keresztyén mai gondolkozásában azt jelenti, hogy Istennek az egyes ember sze
mélyét alakító, sőt jelentős részben sorsát is meghatározó munkáját a sejtma
gokban megírt „utasítás” végzi a gének „betűivel”. A gének a hit szemével Isten
láthatatlan teremtő és gondviselő munkájának a látható eszközei sorába tartoz
nak. Az így megszabott életben érvényesülnek más hatások is, ezek között a mi
meggyőződésünk szerint döntően jelentős: Isten igéjének és a belőle fakadó hit
nek az ereje. (Szerkesztő)

S Á N T H A

G Y Ö R G Y

Mennybemenetel
„És m ikor ezeket mondotta, az ő láttokra
felem elteték és felhő fogd el őt szem eik
elől.” (ApCsel 1, 9)
„Imé eljő a felhőkkel; és m inden szem
m eglátja Őt, még akik őt áltálszegezték
is” (Jel 1, 7)

Ki annyi szenvedés után
kicsavart kezekkel
sután
A tyád felé fo rdított arccal
függtél a kereszten
— óriás, glóriás Függvény
e koordinált rendben —
és harm adnap eltűntél
m int a kám for
a sziklasíri síkból
halkan,
hogy a p ár szegény, hitvány
ijedt tanítvány
értelm etlen álljon
és várjon
a három falu térben
oroszlán- bika- és sasképpel. . .
így vagy Te most
és mindig nékem
tündöklő „felhők” mögött
rejtőző L áthatatlan
meg-megujuló, örök
csudám.
Te a Tamások homályos éjén
testem benyúló m ásvilágnak
foszlánya, fénylő széle;
Te az észbontó Térnek
negyedik kiterjedése:
örökélet,
ki úgy szívódsz agyamba, szívinamba,
m int a víz a szivacsba . . .
M ár hallom az öröm hirdető Négynek
hegyeketm ozdító hangját,
mely sodor m int Szél a hangyát
Feléd, föl, egyre föntebb,
hol Véled egyre könnyebb
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s többé nem érzem a gethszem áni fákat
zúgató Lelkesállat
tudatfrissító szeszét,
csak nézem a százszemmellátó,
szim ultánt j átsző,
egyszerre négyfeléfutó,
kerekes K erubokat,
ahogy Istentcsodáló em berarccal
„em elnek” T éged: diadalmas,
bűbájos zenét
fel-fel a hétegeknek,
hogy m ajd a fényszigetben
minden szem lásson,
minden fül halljon,
még azok is, akik
tudatlan és hitetlen
átalszegeztek.

SÁNTHA G Y Ö RG Y

Öreg költő dala
„és Elizeus jelenteié az Illés palástját, m ely
róla leesett és megállóit a Jordán partján.”
(2Kir 2, 13)

Még egy két év,
még egy két hó,
vagy egy két n ap
s meglep az É j :
fekete hó
fekete fagy.

Mi az örök?
M int víz fölött
illő olaj
szállj hét csudát
szülő búvár,
száz Gondolat?

Még egy két szó,
még egy két k o rty
s csak egy halk csók
s elfut a kéj,
a hús, a vér,
m arad a csont.

Még alakít
egy V alakit
a hit s a „gén”
s nagyhirtelen
istentelen
színt fest a Tél.

Én futok-é,
s vén tuzok-é
a Pillanat?
Áll a folyó
a robogó
vashíd alatt?

F ent kék harang
tüzel s a Champs
Elysées zúg.
M intha Illésszekér vinné
Elizeust.
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Engem. Még egy
szép perc, szép vers
csillogva int,
s megáll a szív:
pirossalírt,
kis pont az „I”-n.

SÁ N TH A G Y Ö RG Y

Operáció előtt
Míg Te fönt a perceket m éred,
én próbálok egy „örök” m élyet
aludni. Szivet hűtő dallal
ringat m ajd a vas m űtőasztal
m int valam i ősvizen álom
s míg fölöttem felhős Nap lángol,
a fölszakadozó zavarból
egy egyre tisztulóbb harang szól
Istenközei van s Istentávol
beszélő köntös, kettős fátyol:
Ő ez az Élet s ö a „m ásik”,
Űt, m elyen a perchangya mászik
s egy lépés ezer évet számít
vesét a testanyaghomokból,
verset a nyersaranyfolyóból
kimosó, végső Igazságig
Sántha György az általa gyönyörűen és találóan elnevezett „aranyhom ok”
szülötte (1888—1974). Költészetének értékelését leghívebben Pomogáts Béla
végezte el — a nem régiben a Kecskem éti K atona József Társaság kiadásá
ban m egjelent Naphívás című posztum usz verskötet kapcsán —, átfogva az
ötvenes évek közepéig terjedő „népi” korszakának egész jellemzését (Alföld
1980/6.). A költő élete utolsó húsz évében javarészt biblikus verseket írt,
ezekből most jelent m eg szép gyűjtem ény, kis példányszám ban, Kecskem é
ten a családja kiadásában Testam entum címen. A term észettudom ányos vi
lágkép hasonlataival, bibliai kifejezések, képek, történetek transzparensével
tesz tanúságot Arról, „aki m indenben M inden” : „állatnak, növénynek mézgás
M árcius,. . . halásznak Háló, . . . m űvésznek Hangszíntűzvész, . . . halónak
Álomhajó, . . . s nekem az öreg Biblia kódexe felett görnyedő b arát fátyolos
szeme tü k rén lángolva táncoló rem ek INICIÁLÉ.” (Profán éjféli zsoltár) Az
élete utolsó negyedét átizzító biblikus korszakából valók az itt közölt ver
sek. (Szerkesztő)

SZABADI JU D IT

Bálint Endre

Bálint Endre, aki m a az idősebb festőgeneráció legjelentékenyebb és leg
eredetibb személyiségei közé tartozik, kalandos pályát já rt be. Élete és m ű
vészete rendkívül mozgalmas volt; fékezhetetlen és gyötrődő, diadalm as és
kétségekkel teli hajsza önmaga kiteljesítéséért, művészi form áinak megte
rem téséért. Életm űve m agán viseli lázas kísérleteinek, szellemi kalandjainak
valam ennyi m úlandó és „végzetes” következm ényeit az École de Paris h a
tásától kezdve m agyar m estere, V ajda Lajos szuggesztiójáig, Chagalltól Max
Ernstig, a kubizm ustól a szürrealizmusig. Így azután nem véletlen, hogy
mindaz, am it alkotott, látszólag csupa paradoxon: a végletek és ellentétek iz
galmas, feszült összeforrottsága. Bálint ízig-vérig urbánus festő, s művésze
tének mégis máig kim eríthetetlen forrása a folklór; műveltsége, szellemi iga
zodása nyugat-európai, m űvészetének jellege azonban nem zeti vagy legalább
is kelet-európai; s szinte végtelenségig folytathatnánk ezeknek a zavarba ej
tő kettősségeknek a sorát a zsidó és a keresztyén, az avantgarde és a hagyo
mányőrző, a szürrealista és az absztrakt, a mozgalm akhoz csapódó és a m a
gányos Bálintról.
Tulajdonképpen az is ellentm ondás, hogy ez a mások form áin elidőző, az
idegen form ákkal sáfárkodó, „vétkesen” fogékony Bálint saját egyéniségére
rátalálhatott, és jellegzetes, im m ár stílusában is szuverén festészetét létre
hozhatta.
Miben lehetne m eghatározni ennek a kam éleon-term észetű festészetnek az
állandóságát? Sem Bálint nosztalgiákra és álm okra hajlam os egyénisége, sem
szürrealisztikus asszociációs képessége, sem a szürrealizm ust ném iképp meg
hazudtoló stílizáló-absztraháló hajlam a nem fedi fel teljesen m űvészetének
term észetrajzát. Ha m űvészettörténeti kategóriával akarjuk megközelíteni,
festészetét elnevezhetjük nosztalgikus szürrealizm usnak, s ha művészi hova
tartozását kívánjuk körülhatárolni, besorolhatjuk az ún. szentendrei művé
szet körébe, de ezeknek a fogalm aknak a tarta lm át csakis m aguk a művek,
s olykor az életrajz mozzanatai tá rh a tjá k fel kielégítően.
Bálint Endre 1914. október 27-én született B udapesten. Apja, B álint Ala
dár, neves képzőművészeti- és zenekritikus volt, nagybátyja Osvát Ernő pe
dig a kor legjelentősebb irodalm i orgánum ának, a N yugat című folyóiratnak
a főszerkesztője. 1924-ben B álint elvesztette apját, s anyja, aki kenyérkereső
m unkája m ellett nem tudott felügyelni rá, beadta fiát a zsidó árvaházba.
Bálint máig nyomasztó emlékei között őrzi az egyenruhás intézeti időket,
m elyeknek csak 1930-ban szakadt vége. Ebben az évben felvették az Ipar
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művészeti Iskola grafikai osztályára, am elynek négy évig növendéke volt.
1934-ben, húszéves korában Párizsba utazott, ahol három hónapot töltött.
Ennek az utazásnak az élménye ébresztette rá hivatására, és kötelezte el vég
érvényesen a festészetnek.
Párizsból hazajőve Vaszary János és Aba-Novák Vilmos — az akkori idők
két tekintélyes m esterének — az iskoláját látogatta. Vaszary m agániskolájá
ban Ism erkedett m eg a n ála alig idősebb, de m ár szuverén szeBemilsógű
V ajda Lajossal (1909—1941), ak it ettől kezdve m estereként tisztelt. V ajdával
1937, 1939 és 1940 nyarán együtt lakott Szentendrén, ebben a Budapesthez
közel fekvő, dunaparti kisvárosban. Szentendre népm űvészeti és ortodox em 
lékei, táji szépsége, m editerrán jellegű építészete m ellett szellemi m odellt is
jelen tett rajtu k kívül még jó néhány festőnek, akik a rra törekedtek, hogy a
látvány esetlegessége mögött m egm utassák a dolgok törvényszerű szerkeze
tét, ren d jét; illetve a jelenségek világa m ögötti rejtettebb összefüggéseket
feltárják az asszociatív jelentéseket sugalló form ákkal, a szürrealisztikus for
m akapcsolatokkal.
A szentendrei m űvészettel való elkötelezettsége azonban csak hosszú évek
m últán v ált nyilvánvalóvá. M ikor 1935-ben először 'kiállított, m ajd 1938-ban
m egrendezte első gyűjtem ényes kiállítását, még részben Chagallra em lékeztető
érzelmes képeket m u tato tt be, m elyeken a kisem berek bensőséges világát áb
rázolta, a „színek gazdagabb és szélesebb festői sodrába olvasztva”. 1946-ban
ta g ja le tt az Európai Iskola néven ism ertté vált művészcsoportnak, s három
évig egyéni kiállításait az iskola tagjaként rendezte meg. 1947-ben h ét hó
napot tö ltö tt Párizsban, m iközben részt v ett a „Réalité Nouvellé” (nemzet
közi absztrakt) felvonuláson, valam int a S zürrealista Világkiállításon.
Tulajdonképpen ekkor, 1947—48 körül zárult le első művészeti korszaka,
az a tízegynéhány esztendő, am elyet — a szót igen tágan értelmezve — a
felkészülés idejének nevezhetünk.
Az 1948 és 1956 közötti években B álint visszavonultan dolgozott. Az elm é
ly ü lt m unka újabb fejezetet nyitott festészetében, am elyet a Zsennyén és Sá
rospatakon talált népm űvészeti kincsek inspirációja, egy sváb népviseleti
könyv geom etrikusán tiszta és kultikus jellegű motívumai, végül pedig V aj
da Lajos művészi örökségének „beérése” te tt form ailag és tartalm ilag egy
arán t gazdaggá. Egyetlen, árnyalás nélküli, szálkam entes vonallal rajzolt Bá
lint, csakhogy ez a form ai tisztaság csupa szabálytalanságot hordozott: kés,
szárny, főkötő, maszk, m adár, oszlop, kéz k erü lt egymással m eghökkentő
kapcsolatba. Az egym ásba szerkesztett m otívum ok súlytalanok, lebegnek,
nincs töm egük, m intha kategorikus körülhatároltságuk ellenére is tov atű n 
hetnének az álom vagy látom ás m ákonyos közegében.
M ikor 1957-ben B álint Párizsba költözött, m ár ezeknek a rajzoknak a nyo
m án ju to tt el a művészi összegezésig. Ekkor, pályája derekán bontakozott ki
az a „párizsi k o rs z a k in a k jelölt periódus (1957—1962), mely egybeesett m ű
vészi kiteljesedésével, a tulajdonképpeni bálinti festészet megszületésével.
P aradox módon Párizsban buzogtak fel benne otthoni élményei, emlékei,
álom szilánkjai: a gyerm ekkor csodaországának látott vurstlija a hipnotizőr
rel, a ringlispillel, a mézeskalácsszívekkel; a szomszédságukban levő tem ető
szorongást keltő és titk o t sugalló kőszobrai, m ajd a szentendrei b aro k k házak
és kapuk, népi cégérek és súlykolófák. De Párizs nemcsak ifjúkorának lát
vány-em lékeit dobta felszínre, hanem felerősítette benne lelki élm ényeit, katartik u s m egrázkódtatásait is. Az árvaházban töltött nyomasztó évek szoron
gását, a szeretet és az otthon irán ti sóvárgást, mely Franciaországban kínzó
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Kiscelli múzeum. 1959. Olaj, fa. 32X50 cm. Budapest, Passuth Krisztina tulajdona

honvággyá növekedett, a huszonkétévesen kapott tüdőbajból eredő beteg
ségtudatot és halálfélelm et, vagy ahogyan ő m ondaná b izarr aforizm ával,
életfélelm et, a sehol-otthon-nem -levés nyugtalanságát, az örökös elvágyódást,
valam int a soha be nem teljesülő gyönyörűségek és csodák irán ti csillapítha
tatlan nosztalgiát.
A vajdai vonásokat megőrző szürrealisztikus szerkesztőm ódszerrel m ost
m ár ott, Párizsban a legszemélyesebb m otívum ait, a m aga által terem tett
form ákat m ontírozta össze Bálint. Csupa intim , olykor szinte banális dolgot
rakosgatott ki a képeire: sótartót, petróleum lám pát, bádoglovacskát, kerí
tést, kapuívet, virágkoszorút; hogy lépten-nyom on összefűzze őket kultikus
és kozmikus m otívum okkal: szárnyakkal, csontokkal, a m induntalan vissza
térő hum uszos nőalakkal, valam int égitestekkel és angyalokkal.
Ebben a kozm ikus-látom ásos közegben áttranszponálódnak a motívum ok:
B álint Endre létezésévé válnak a falak, a tengerek, az égitestek, a szárnyak,
a tem etők, a lovak, a kések és a kocsikerekek. Ez az átlényegülés a csodák
nagyszerűségével és egyben term észetességével megy végbe — és az élet gyö
nyörűségét mégis tragikum szövi át. Bálint a teljességgel idézi fel a hiányt,
úgy is m ondhatnánk: csodával v árja a csodát. M intha éppen az élet birtok
b a vehető szépségéből érintené meg valami szorongató és egyben mámoros
hiányérzés. M inden képe a teljesség illúziójának újból és újból való kétségbeesett m egterem tése, s noha ez az illúzió alkotás közben meg is adatik, nem
válik végérvényessé.
A Várakozókon három szfinksszé derm edt alak nézi kezdettől fogva és vé
get nem érően az elérhetetlen vizeket, dombot és a parányi napot. A vízió
szerű táj m ágikus szépségében tá ru l fel előttük: az egzotikus fa a törzsére
„lehelt” legyező form ájú leveleivel, a domb cseppkő-form ájú, sejtelm es alak
zataival és a szürkébe ágyazott északi-sápadt fények, m elyek rem egve tűk-
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Csodálatos halászat. 1960. Olaj, fa. 19,5X60 cm. A művész tulajdona

Roueni látomás. 1961.
Olaj, vászon. 96X50 cm. Budapest,
dr. Rácz István tulajdona
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Leprás angyal. 1960. Olaj, vászon. 33X40 cm. A művész tulajdona

röződnek a végtelen vizekben. A m ennyire ígéretes és m egzavarhatatlan
m indez a szépség, annyira tragikus is. S nem csak azért, m ert a „csoda” birtokbavehetetlen, hanem főként azért, m ert az élők és a holtak helyzete kö
zött m intha nem lenne különbség. M indhárm an ugyanabból a kilátástalan és
szomorú pozícióból függesztik szemüket a túloldalra, és m indhárm an ugyan
a rra a tehetetlenségre vannak kárhoztatva . . .
A Várakozók halk m elankóliájánál jóval drám aibban vall a bálinti nosz
talgiáról a Csend világa, ahol a szürke, fekete, sárga alkonyaiban egyszerre
vágyakozik az ég, a föld, a p a rt felé a bálvánnyá varázsolt, koporsótestű
asszony.
S ha Bálint kétségeit, érzelm i kiszolgáltatottságát a továbbiakban is el
á ru lja egy-egy félbehagyott, szinte segélykérő, esengő form a (K astély Bloisban), vagy a lecsurgó festékcsíkok és a falak ra vetülő árnyékok szaggatott
ábrái (Szobor a temetőben, Temetőfal), a Párizsban alkotott képek zöme
mégis a hittel rokon s a rem ényből táplálkozó valam iféle belső bizonyosság
kivetítője. Hiszen hogyan is lehetne vitatni a Roueni látomás, a Fehér éjsza
ka, a Leprás angyal vagy főként a Csodálatos halászat kultikus ünnepélyes
ségét, azt a m ár-m ár szakrális jellegű em elkedettséget, am ely a földi eset
legességek zűrzavarától meg nem bolydítható égi harm ónia megsejtéséből
táplálkozik. Még a Leprás angyal „istenkárom lása” is átfordul az ösztönök
sötét örvénylésén átsugárzó fényesség diadalába. A Fehér éjszakában ez a
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transzcendens átlényegülés még teljesebb: a m úlandóság rekvizítum ait jelké
pező k rip tá t sápadttá halványítja a kékeszöld ragyogásban foszforeszkáló
angyalok víziója. S m indennek az élm énynek a betetőzéseként megszületik
a Csodálatos halászat rituális jelenete, a középkori oltárképekre em lékeztető
fenségességgel. A csónak falába zárt csontok, égitestek és a m ozdulatlan burnuszos nők időtlen harm óniát sugároznak, m elyet egyaránt hitelesítenek a
vörös kapuba zárt angyalszárnyak és a holdtestű pap kozmikus figurája.
A látszólag önkényes form avariációk azonban nem kaotikus kavargásban
találkoznak össze, egy olyan zűrzavarban, am elyben m inden a véletlenre és
az autom atizm usra van bízva. A Csodálatos halászat, a Leprás angyal, a
Várakozók vagy a R oueni látomás valósággal rem ekei az építészeti szilárd
ságú és rendű kompozíciónak, m elyben a síkban k iteregetett és lebegő for
m ák m értani szabályosságú egységekbe rendeződnek. A racionális kompozí
ció, am ely az önkényesen társított elem ek képi logikáját terem ti meg, hitelt
és feszültséget ad a festm ényeknek; úgy is m ondhatnánk, törvényt terem t az
esetlegesből.
B álint Endre Párizsban objet-kat és m ontázsokat is készített, amelyek
nem csak m űfaji sokoldalúságát, hanem tág szellemi horizontját is érzékelte
tik. Hiszen egyrészt arról a képességéről adnak számot, amely az utca hul
ladékaiban is fel tu d ja fedezni az esztétikum ot, illetve a m űvészetté való
form álhatóság anyagát, m ásrészt arról a politikai és morális indítékokból
táplálkozó szemléletről tudósítanak, amely az em beri igazságtalanságokat,
fonákságokat metsző iróniával láttatja.
A párizsi korszak B álint életm űvében nem pusztán állomás vagy szakasz,
hanem olyan csomópont, am elyben valam ennyi szellemi im pulzusa összeta
lálkozott, s amelyből — voltaképpen máig — m űvészetének valam ennyi el
ágazása szétfutott. Igaz, azóta a párizsi képek felséges nyugalm át, melyben
csak enyhe vibrációként rezgett benne Bálint szorongásos m elankóliája, ön
sanyargató lelkének valam ennyi keserű kétsége és valam iféle XX. századi
m ítosz után sóvárgó reménysége, felváltotta az érzelm ek elérzékenyültebb és
közvetlenebb ábrázolása. Azóta B álint hol líraibb lett és lágyabb, hol pro
fánabb és harsányabb, hol egyszerűbb, szűkszavúbb, talán súlyosabb is -—,
d e — úgy érezzük — festészetének egyszer rejtettebb, másszor nyilvánvalóbb
bázisa és tartaléka a Párizsban bekövetkező öneszmélés és az ott m egterem 
te tt művészeti szintézis m aradt.

H A N S -D IE T R IC H A L T E N D O R F

Kortárs teológusok:
Paul Tillich, a lét határán gondolkodó

Ha megkísérlem Paul Tillich alak ját m egjeleníteni m agyar hittestvéreim nek*
és egyúttal m agam nak is, csak azt tehetem , hogy azokhoz a benyom ásokhoz
kapcsolódom, am elyeket én m agam szereztem őróla. M ert először is ezt kell
elm ondanunk erről az em berről: ő egészen más volt, m int ahogy rendszerint
elképzelünk egy teológiai professzort, és teljesen más, m int am ilyennek meg
szoktuk a teológusokat. U gyanakkor Paul Tillich valóban teológiai profeszszor volt, és nem is lehetne más hivatást elképzelni szám ára; a szó teljes ér
telm ében teológus volt, te h á t olyan valaki, akinek m indent arra kell felten
nie, hogy az evangélium üzenetét magyarázza és lefordítsa a kor nyelvére
anélkül, hogy b árm it is elvenne az igazságból és elárulná a hitet. Miben volt
ő más?
Paul Tillichet fiatal teológushallgatóként ism ertem m eg szülővárosomban,
M arburgban, ebben a régi városban, amely akkor még kisváros volt. Mar
burg a Lahn folyó partján fekszik, zöld hegyek övezik, a völgyben Erzsébet
m agyar királylány tem plom a áll. A várhegyet a hesseni őrgrófok öreg vár
kastélya koronázza. Itt volt 1529-ben a nevezetes megbeszélés az úrvacsorá
ról a w ittenbergi Luther M árton és a zürichi Zwingli Ulrich között. Ezért
h ato tt ránk, m arburgi diákokra mindig kettős varázzsal ez a város, am ely
régi katolikus zarándokhely (milyen sok lány viseli ma is Hessenben az Eli
sabeth, vagy népiesebben a Liesbeth nevet!) és ugyanakkor olyan város,
amelyhez a protestáns keresztyénség történetének egyik döntő eseménye kap
csolódik. A kkor — azt hiszem 1956-ban volt — a m arburgi egyetem legna
gyobb, zsúfolásig m egtelt előadóterm ében beszélt Paul Tillich, m iután 1952ben egyszer m ár látogatást te tt o tt: soha nem hallgattam teológust olyan
megigézetten, m int azon az estén. I tt nem egyszerűen Istenről beszélt valaki,
hanem úgy szólt, m int az Isten valóságának élő tanúja. Majd este az egye
tem i tem plomban — micsoda m eglepetés (s ez is m élyen h ato tt rám !) —
ugyanaz a P aul Tillich prédikált a mélyen liturgikus esti istentiszteleten,
am elyet egyébként a nagy liturgus, K arl B ernhard R itter tarto tt. Mi, tu d at
lan kezdők, ak k o r még nem tu d tu k ezt egészen összeegyeztetni. Ma m ár egé
szen világos a dolog számomra. P aul Tillichnek, akit kétszer hallgattam , d e
sohasem beszéltem vele, többet köszönhetek, m int sok m ás tanárom nak.
Az olvasó m ost m egkérdezheti: m iért ez a lelkesedés?! M it szám ítanak egy
fiatal diák benyomásai, ha a lényegről van szó? Sőt, egyik-m ásik olvasó ta A szerző tanulmányát a folyóiratunk részére írta. (Szerkesztő)
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Ián kedvezőtlen értesüléseket is szerzett Tillichről: vajon valóban keresztyén
teológus volt ő, a szó szigorú értelm ében? Nem adta-e fel a keresztyén ha
gyom ány lényeges elemeit, vagy legalábbis nem szorította háttérbe azokat?
Nem beszélt-e olyan nyelvet, am elyben hiába keressük a bibliai üzenetet és
a bevált keresztyén tan ítást?
M int teológiai tanár, akit m ár nem kápráztat el ifjúi lelkesedése folytán
egy m egindító példakép, hanem igyekszik m indent szigorúan és lelkiism e
retesen megvizsgálni, egy m ondattal így felelhetek: mindezek a gyanúsítások
tarth a ta tla n o k és felszínesek. Paul Tillich ténylegesen és igazán keresztyén
teológus volt, aki a neki ju tta to tt képességekkel végezte szolgálatát. Term é
szetesen (hogy is lehetne másként?!) am a korlátok és határok között, am e
lyeket em beri term észete jelölt ki. Ez azonban m inden em berre érvényes. De
hadd kíséreljem m eg vélem ényem et megindokolni.
Először is: Paul Tillich lutheránus lelkészcsaládból származott. Berlintől
keletre nőtt fel, konzervatív egyházi és társadalm i környezetben. Lelkész
volt. 1919-ben doktorált a berlini egyetem en, m ajd a m arburgi (1924), a drez
dai és a m am a-frankfurti (1929) egyetem eken és főiskolákon tanított. M int
vallásos szocialista, 1933 N ém etországában azok közé a főiskolai tan áro k közé
és am a kevés nem-zsidó közé tartozott, akiket elsőként helyeztek tan ítási ti
lalom alá. Ekkor kivándorolt az Egyesült Államokba. A New Y ork-i Union
Theological Sem inary, a H arvard egyetem és Chicago voltak tan ári m űkö
désének állomásai. Chicagóban halt m eg 1965. október 22-én, 79 éves korá
ban.
A száraz adatok a tevékenységek szinte áttekinthetetlen gazdagságát ta
k arják. M egszám lálhatatlan sok utazás, előadás, szűkebb és tágabb körben
fo ly tato tt beszélgetés alkalm ával fe jte tte ki gondolatait, am elyeknek írásbeli
a lak ja több, m int 500 publikációt tesz. Tillich mégis a beszélgetések em bere
volt elsősorban. Éspedig a szóbeli gondolatcsere em bere, amelyben a beszél
gető partn erek m egnyilatkozásai egym ásnak felelnek és a dialógusban egy
m ást term ékenyítik meg. Ezért érin te tte őt oly súlyosan, m ondhatni, tragi
k usan 1933 katasztrófája. A rra kényszerítette, hogy idegen nyelven kezdjen
gondolkodni. De ez az átállás ugyanakkor igen nagy nyereséget is jelentett
szám ára. A tapasztalás új horizontjait nyitotta még előtte, és m indenekelőtt
a rra kényszerítette, hogy gondolatait m ég egyszerűbben és még alaposabban
fogalmazza meg, hogy megértesse m agát egy új kulturális környezetben. A
ném et nyelv megengedi a szavakkal és a hasonlóan hangzó fogalm akkal való
játékot, és ez nem v ált mindig előnyére a ném et teológiának. Az angol nyelv
ben az ilyen nyelvbűvészkedést könnyebb leleplezni. Ez javára v ált Tillichnek. A személyéből áradó varázs, am elyről beszámoltam, az Egyesült Ál
lam okban még csak fokozódott. Az ötvenes évektől kezdve Tillich hatása az
Egyesült Állam okban rohamosan nőtt, miközben Németországnak és a ném et
teológiának mindig nehezére esett Tillichet befogadni.
Mi m agyarázza nagy hatását és ugyanakkor a vele szembeni fenntartásokat?
Bizonyára az, hogy ő a határokon járó em ber volt. Ezt érezte a teológiai
m egism erés term ékeny területének.
Tillich bizonyos m értékben bonyolult fejlődésen m ent keresztül. Teológiai
gondolkodására először is a XIX. század első felének rom antikus filozófusa,
Schelling gyakorolt erős hatást. N eki köszönhette gondolkodásának alapm a
g atartását, azt a szándékát, hogy „rendszert” alkosson. Ugyanakkor felism er
te a sürgető szükséget: a keresztyén hit régi igazságát valóban m egértve el

H. D. ALTENDORF: PAUL TILLICH

39

sajátítani! Ezért soha nem tagadta, hogy az egykor Halléban tanító, kegyes
és éleselm éjű teológus, M artin K ähler (meghalt 1912-ben) volt az ő tulajdon
képpeni teológiai tanítóm estere. De a megértés szándéka (kortársához, Bultm annhoz hasonlóan) a rra késztette Tillichet, hogy túllépje (vagy ahogy ő
szokta m ondani: „transzcendálja”) a hagyományos egyházi és teológiai nyel
vet és szemléletmódot. Tillich az isteni igazságot új módon és meggyőzően
ak arta értelm ezni önm aga és a körülötte élő em berek számára. V égül: a né
m et egyház hagyom ányosan állam hű és konzervatív érzelm ű volt. Tillich ama
kevés protestáns és lutheránus teológus közé tartozott, akik 1918 u tán felis
m erték, hogy ez a m agatartás nem csak hogy nem kielégítő, hanem veszélyes
is. Ezért fordult a vallásos szocializmus felé, am ely a rra törekedett, hogy fel
ism erje az „ó rát”, a „kairos”-t, am ely nemcsak a gazdasági és szociális, ha
nem a szellemi és teológiai szituációt is m eghatározza.
M indez érthetővé teszi, hogy Paul Tillich inkább ta lá lt visszhangra a laiku
sok és a nem egyházi em berek között, m int a szakteológusoknál. Tillichet
nem lehetett besorolni a m egszokott sémákba.
Rendszer, transzcendálás, kairos: íme néhány vezérszó, amely m ind Tillich
gondolkodásának valam ely lényeges m ozzanatát fejezi ki. Egyébként Tillich
m egértéséhez a legjobb segítséget kisebb cikkei és meditációi adják, amelyek
nek ő az egyházban szokatlan „Vallási beszédek” cím et adta. H árom kötetes
Rendszeres teológiája, am elyet még éppen be tu d o tt fejezni, a kezdő számá
ra nem egykönnyen érthető, noha nincsenek benne szakkifejezések (és, m int
m inden m űvében, itt is kerüli a tudom ányos jegyzeteket).
Paul Tillich életm űvének egyetlen központi tém ája az volt, hogy a gondol
kodás segítségével körülírja az isteni kinyilatkoztatás szabadító igazságát a
maga teljességében és világosságában. Kiindulása egy alapvető felism erés
volt: az isteni közlés és az em beri befogadás (recepció) egym ásra vonatkoz
nak. Ez nem azt jelenti — am int gyakran félreértették —, m intha Tillich
szerint az isteni közlést az em beri befogadás határozná meg, úgyszólván tőle
függne, vagy éppen általa jönne létre, hanem épp fordítva. A hogy Tillich
egy egyszerű és érthető képpel fejezte ki: a kegyelem edényt vesz igénybe, de
ennek az edénynek m indig ú jra szét kell törnie, m ert nem tudja m agába fo
gadni az isteni kegyelm et. „A kegyelem edénye”: ezzel a képpel leírást ka
punk arról, hogyan vonatkozik egym ásra elfogadás és adomány, és egyúttal
leírást k apunk Tillich gondolkodásának alapvető kategóriájáról, a korrelá
cióról, az egym ásnak való megfelelésről. Remélem, m áris látható, hogyan kö
vetkeznek ebből az alapvető szemléletmódból a m ár em lített tém ák : a rend
szer, a transzcendálás (a m indig ú jra szétrepedő edény!), a kairos (az alkal
mas óra).
Más szóval: Tillich képes arra, hogy a keresztyénség és az em ber ezernyi
egyedi problém áját annak az egészen elementáris és alapvető meggondolás
n ak a fén yéb e állítsa, am ely az ajándékozó Istenre és az elfogadó emberre
figyel. Innen ered e „korrelációra” épülő gondolkodás szabadító és univerzá
lis hatása —, ha valaki m egnyílik előtte és aggályoskodva nem riad tőle
vissza.
És m ost ki lehetne fejteni, hogyan dolgozza fel Tillich m indezt egészében
és részleteiben. De félék, hogy az olvasó azt az ellenvetést teszi: m ilyen elvontnak látszik mindez! Milyen „tipikusan ném et” az egészre irányuló rend
szeresség! M ennyire elm életi és „elvi”, és mily kevéssé „gyakorlati” ! Hol ma
rad a konkrét és ellentm ondásos valóság? Vajon a rendszer kedvéért nem
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mossa-e egybe a kontúrokat a korreláció módszere? Hol m arad a Biblia,
am ely sem m it sem tud keresztyén „rendszerről” ?
Ilyen ellenvetések valóban elhangzottak és mindig ú jra hallhatók. Véle
ményem szerint ezek az ellenvetések célt tévesztenek, m ert ham is előfelte
vésből indulnak ki. Tillich „a kereszt b o trán y át” nem m egszüntetni akarta,
hanem „felfogni”, jobban m ondva és az ő szándékát helyesebben visszaadva:
„megragadni”, benne részesedni. Tillich teológiája, ahogy ő maga ism ételten
állította, alapjában véve a keresztyén hit „apológiája”, számadás arról, hogy
m it hiszünk. Ez azt jelenti: Tillich abból az elsőrendűen gyakorlati kérdés
ből indul ki, am elynek m inden lelkészt és m inden keresztyént foglalkoztatnia
kell: hogyan közvetítsem a hitem et, am ely nem egyszerűen az én szubjektív
hitem , hanem a keresztyénség hite? Itt van Tillich gondolkodásának valóban
felszabadító hatása, m ert olyan segítséget ad, amely beválik a gyakorlatban.
A fokozódó szekularizáció világában Tillich gondolati kezdeményezései a jö
vőben még bizonyára igen term ékeny segítségnek bizonyulnak keleten és
nyugaton egyaránt.
Ezért most csak néhány megjegyzést teszek Tillich teológiai m űvének köz
vetítő funkciójával kapcsolatban. Tillich abból indul ki, hogy Isten, az igazi,
a „feltétlen” Isten, a földi valóság közegében és csak ebben nyilatkoztatja ki
magát. L uther M ártonnal szólva: Isten elrejtőzve nyilatkoztatja ki m agát.
Jézus, a földi ember, hordozójává lett ennek az isteni önkinyilatkoztatásnak.
Tillich szavaival: az em ber Jézusból le tt „a K risztus” (a kegyelem edénye,
am ely széttörött!). A teológia e titok körülírásának kísérlete, am elyre újból
és újból vállalkoznunk kell. Eközben két alapfelism erést kell szem előtt ta r
tani: egyrészt döntő, hogy Istennek Jézus Krisztusban m egjelent igazságát
ne torzítsuk el, másrészt, hogy azt az em ber szám ára befogadhatóan közve
títsük. Tillich ezt éppen a protestáns fül szám ára meghökkentően, de találóan
így fejezte ki: az a döntő, hogy a „katolikus lényeget” (Substanz) és a „pro
testáns elvet” (Prinzip) egyaránt megőrizzük. A „katolikus lényeg” hitünk
öröksége, am elyet nem mi, em berek találtu n k ki, hanem kaptuk, m ert Jézus
K risztusban m egjelent. A „protestáns elv” prófétai tiltakozás az ellen, hogy
Istent és az ő kinyilatkoztatását összetévesszük annak kifejezésével és meg
jelenési form ájával. T ehát: „a kegyelem edényének” mindig ú jra szét kell
törnie (és széttörhet), m ert Isten túláradó jósága és jelenléte több, m int az
a mód, ahogy mi azt befogadjuk. De: „edény” nélkül mi, em berek nem tu d 
ju k befogadni Istent és az ő kinyilatkoztatását, ahogy Pál m ondja: „a kin
csünk cserépedényekben v an ” (2 K or 4, 7).
Ezért érdeklődik Tillich oly nagyon a hitnek m ár em lített „közvetítése”,
teh át a korreláció kérdése iránt. L átható: egyenesen missziói szituáció az,
am ibe Tillich beleállít bennünket. Ugyancsak innen ered Tillich fent em lített
érdeklődése az istentiszteleti form ák és egyáltalán az egyház kérdései irán t:
hogyan ju t kifejezésre az Isten jelenléte istentiszteleteinkben, azok form ájá
ban, nyelvében és az egész egyházban? Így ju t el Tillich a „jel”, a szimbó
lum, sőt a „szentségek” kérdéséhez. Ez utóbbi különösen jelentős. A szent
ségekben m indenekelőtt azt ism eri fel Tillich, hogy azok különös erővel „kö
zeggé” válhatnak: a kenyér, a bor és a víz term észetüknél fogva is életadó
erő hordozói (edényei!). Am ikor a gyülekezet, am ely hisz a kinyilatkoztatást
hozó Krisztusban, az ő nevében elfogadja a kenyeret, bort vagy vizet, akkor
Isten ezeket a földi elem eket a m aga szolgálatába állítja: korreláció a szó
teljes értelm ében! A kenyér, a bor és a víz különben is túlm utatnak önma-
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gukon („transzcendálják” önm agukat), és a gyülekezet tudja, m ire irányul
nak ezek a földi adom ányok és hol teljesednek be. A földi szeretet átélése
is mindig túlm u tat önm agán, és az isteni szeretetre utal, amely a földi sze
retet m inden kétértelm űségét legyőzi és egyúttal m inden földi szeretet be
teljesedését ad ja meg. A földi dolgok hordozóivá, edényeivé lesznek az isteni
teljességnek: ez m inden szakram entális gondolkodás alaptörvénye. És: maga
a földi em ber Jézus is az isteni kinyilatkoztatás m úlandó hordozójává lett.
A kereszt és a feltám adás olyan jelek, amelyek által Isten jelenlétében ré
szesedünk, elrejtve, de teljes „realitással”.
Beszámolómat itt megszakítom. El ak artam kerülni, hogy e rövid tanul
m ányban úgyszólván összefoglaljam Tillich gondolkodását. Inkább az ő ter
mékeny alapkategóriáira akartam felhívni a figyelm et. Ezek, h a jól látom,
olyan dolgok, amelyek alapjában véve egészen egyszerűek és evidensek: gon
dolj a földi víz ama képességére, hogy szomjadat oltja! Nem u tal-e minden
víz az „élet vizére” ? És a m indennapi, tápláló kenyér nem u tal-e „az élet
kenyerére”, am ely az időben és az örökkévalóságban egyaránt táp lál bennün
ket?
Ha Paul Tillich azzal szolgál az em bereknek, hogy őket ilyen m editálásra
indítja, akkor a legnagyobb szolgálatot tette, am it egy teológus, m in t a ne
künk ajándékozott igazság m agyarázója, egyáltalán teh et: rám u tat a fényre,
„amely megvilágosít m inden em bert”. Tillich János evangélium ának proló
gusában látta gondolkodásm ódjának bibliai alapját, és azt hiszem, igaza volt.
Dóka Zoltán fordítása

Bálint Endre vallomása Jób könyvéről
Harmati Béla budapesti evangélikus lelkésznek Bálint Endre festőművésszel 1978.
április 27-én folytatott beszélgetéséből (magnetofonfelvételről)

— A rra a kérdésre, m elyik rész okozott nekem a legnagyobb öröm et (1957ben Párizsban a Biblia illusztrálása közben), megmondhatom, hogy Jób
könyvét illusztráltam a legnagyobb szeretettel és átérzéssel. Valahol mindig
ott voltam szíven ütve, m egérintve érzelmileg, ahol a szenvedéssel, fájda
lommal, gyötrődéssel találtam szembe m agam. Ez úgy egészében véve a fes
tői m últam ra is karakterisztikus volt, hogy a szenvedések, a nyom orúságok,
az élet perem ére hullások m indig nagyon m egérintettek, olyannyira, hogy
fiatalságom idején ott a legsötétebb Józsefvárosban, ahol laktam , mindig
ezek a teljesen esett figurák vonzottak, és nagyon sokat festettem a háború
előtt ezekről a figurákról. És végül is bennem m aradt ennek a tartalom nak
a súlya, a m ai napig — an n ak ellenére, hogy term észetszerűleg egyfajta —
hogy m ondjam — felülemelkedések á tjá rtá k a pikturám at, enyhítették a
kínjaim at. Gondolok arra, hogy anekdotikus term észetem , ironikus term é
szetem, hum orérzékem bizonyos fokig m ind segítettek abban, hogy a m ér
legnek necsak az egyik serpenyője nehezüljék el, hanem egyfajta kiegyen
lítődés következzen be.

PA U L T IL L IC H

A létezés mélysége*
„A L élek m indent megvizsgál, még az Isten
m élységeit is.” (1 K or 2, 10)
„A mélységből kiáltok Hozzád, U ram !”
(Zsolt 130, 1)

Pál apostol első korintusi leveléből irányítsuk figyelm ünket a következő
versrészletre: „A Lélek m indent megvizsgál, még az Isten mélységeit is.”
Em eljük ki a versből a „m ély” szót, és válasszuk ezt a szót m editációnk té 
m ájául! A 130. zsoltárból pedig mindössze egy versre figyeljünk: „A m ély
ségből kiáltök Hozzád, U ram ”, és itt is a „mélység” szó irányítsa m editá
ciónkat !
A „m ély” vagy a „m élység” szavakat használjuk a m indennapi életünkben,
előfordul a költészetben, a filozófiában, a Bibliában és számos olyan írás
műben, am ely vallásos összefüggésben bizonyos szellemi-lelki m agatartásra
utal, noha e szavak eredetileg a térbeli-fizikai tapasztalatból szárm aznak.
A mélység térbeli dimenzió ugyan, de egyúttal mégis a szellemi-lelki m inő
ség szimbóluma. Vallásos szim bólumaink legtöbbike megőrizte azt a tu la j
donságát, hogy végességünkre és a látható dolgokhoz való kötöttségünkre
em lékeztetnek. Még akkor is az érzékeinkre u talt lények vagyunk és m ara
dunk, am ikor szellemi dolgokkal foglalkozunk. [...]
A „m élység” szellemi-lelki értelem ben k ettő t jelent: jelentheti a „sekélyes
ségnek” és a „m agasságnak” az ellentétét. Az igazság mély és nem sekély;
a szenvedés mélység és nem magasság. Az igazság fénye és a szenvedés sö
tétsége is mély. Az Istenben mélység van, és van olyan mélység is, ahonnan
a zsoltáros Istenhez kiált. M iért lehet m ély az igazság? És ugyanúgy a szen
vedés? És m iért használjuk ugyanazt a térbeli szimbólumot m indkét jelen
ségre?
M inden látható rendelkezik felszínnel. A felszín a dolgoknak az a része,
ami először ötlik szemünkbe. Ha a dolgokra tekintünk, először azt tu d ju k
meg, hogy azok m ilyennek látszanak. Mégis csalódottak leszünk, am ikor asze
rint cselekszünk, ahogy egyes dolgok és személyek látszanak; elvárásaink
ilyenkor kudarcot vallanak. Mi a felszín alá kívánunk behatolni, azért, hogy

* Tillichnek egy prédikációját közöljük csekély, a lényeget nem érintő kiha
gyásokkal. A prédikációs kötet 1947 decemberi keltezésű előszavában Tillich meg
írja, hogy úgy publikálja prédikációit, ahogyan azok élőszóban elhangzottak New
York-i diákjai előtt. Megjegyzi, hogy beszédeiben sokszor a „radikálisan nem ke
resztyén” háttérből érkező hallgatókat tartotta szem előtt. A kívülállók számára
is érthető gondolatvilágba helyezi a bibliai üzenetet. A kor: a negyvenes évek
közepe. (Paul Tillich: The Shaking of the Foundations. London 1963. Penguin
books.) A közölt rész címe: The Depths of Existence. A kötet első kiadása 1949ben jelent meg. (Szerkesztő)
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m egtudjuk, valójában milyenek a dolgok. Miért is keresik az em berek ál
landóan az igazságot? Talán azért, m ivel rájöttek, hogy az igazság nem áb
rán d íth at ki, hiszen a felszín alatt, a mélységben gyökerezik, fgy az em ber
egyre m élyebb rétegeket tá r fel, s am i az egyik n a p igazságnak látszott, az
a másik nap m ár felszínesnek tűnik. Amikor egy személlyel találkozunk,
benyom ást szerzünk róla. Mégis, ha a benyom ásaink szerint cselekszünk csu
pán, gyakran csalódunk a személy valódi m agatartásában. A m ikor jellem é
nek m élyebb rétegeibe hatolunk, ta lá n kevésbé leszünk csalódottak. De le
het, hogy aztán olyasvalam it tesz, am i m inden eddigi elképzelésünket áthúz
za, és ilyenkor rájövünk, mennyire felületes az em berism eretünk. Ezért ú jra
és ú jra m élyebbre ásunk, az igazi énje irányába.
A tudom ány is m indig ezen az ú to n haladt. A tudom ány ugyanis olyan
közös feltételezések alap ján kérdez, am i mindenki szám ára igaznak tűnik —
a laikusnak és az átlagos tudósnak egyaránt. A ztán hirtelen m egjelenik egy
lángelme, aki az elfogadott feltételezések fundam entum át vonja kétségbe,
s ha azok nem bizonyulnak igaznak, ak k o r valóságos földrengés indul meg a
mélyből a tudom ányok területén. Ilyen földrengés volt, amikor K opernikusz
kétségbe vonta, hogy az érzéki benyom ások az asztronóm ia valódi alapjai;
vagy am ikor Einstein a rra kérdezett rá, hogy létezik-e olyan abszolút pont,
ahonnan a dolgok m ozgása szemlélhető. Az is földrengés volt, am ikor M arx
m egkérdezte, hogy az emberiség szellemi és erkölcsi története valóban füg
getlen-e a társadalm i-gazdasági alapoktól. A legm egrázóbb földrengés talán
mégis az volt, am időn az első filozófusok éppen azt vonták kétségbe, ami
em berem lékezet óta m indenki szám ára term észetesnek tűnt: m agát a léte
zést. A bban a pillanatban, amikor világossá vált szám ukra az a meglepő tény,
hogy van Valami, és n em a „Semmi” létezik —, a k k o r hatoltak le a gondol
kodás kim ondhatatlan mélységébe.
Am ikor elindulunk a világunk m élysége felé haladó nagy és m erész úton,
tekintsünk csak önm agunkra és a m agától értetődő nézetekre! Ilyenkor ész
re kell vennünk, hogy előítéleteink nagy részét egyéni ízlésünk vagy társa
dalmi környezetünk form álja. M egdöbbenünk a k k o r is, am ikor azt vesszük
észre, hogy szellemi-lelki életünk alig mélyebb, m in t a felszín. [...] Valami
szörnyű tragikus tö rtén ik az ember lelki életének m inden periódusában: az
egykor m ély és erőteljes igazságok, am iket a legnagyobb lángelm ék fedeztek
fel mélységes szenvedés és hihetetlen mennyiségű m unka árán, ab b an a pil
lanatban sekélyessé és felszínessé válnak, am int a m indennapi beszélgetés
tárgyává lesznek. Hogyan lehetséges és hogyan tö rtén h e t meg ez a tragédia?
Ilyen eset elkerülhetetlenül előfordulhat és elő is fordul, ugyanis nincs mély
ség a mélységhez vezető ú t nélkül. H alott az olyan igazság, am ivel nem jár
együtt az igazsághoz vezető út, s ha mégis m int igazságot em lítik, akkor is
csak a dolgok felszínéhez tartozhat. Gondoljunk csak arra az egyetem istára,
aki m egism erte ugyan a világtörténelen száz leghíresebb könyvét, de a lelki
élete ugyanolyan sekélyes m aradt, sőt talán még felületesebb, m int kezdet
ben volt. Ezután vegyük észre azt a m űveletlen m unkást, aki nap o n ta elvég
zi m echanikus feladatát, s egyszercsak hirtelen felteszi m agának a kérdést:
„Mi ennek az értelm e? M it jelent, hogy végzem ezt a m unkát? M it is jelent
ez az életem szám ára? Egyáltalán, mi az életem értelm e?” A m unkás azért
teszi fel a kérdéseket, m ivel a mélységhez vezető úto n jár, am íg a másik, a
történelem ifjú tudósa csak a felszínen tartózkodik, olyan m egkövesedett tes
tek között mozog, am elyeket a m últnak valam elyik szellemi földrengése do-
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bott ki a mélyből. Az egyszerű m unkás m egragadhatja az igazságot, még ak
kor is, ha kérdéseit nem tu d ja megválaszolni, és lehet, hogy a m űvelt tudós
nincs az igazság birtokában, noha ism eretével elsajátíthatta a m ú lt összes
igazságát.
A gondolat mélysége az élet mélységének egy része. Életünk legnagyobb
része azonban a felszínen zajlik. [...] A rohanásban meg sem bírunk állni,
hogy felnézzünk a felettünk levő magasságba, s hogy letekintsünk az alattunk
húzódó mélységbe. [...] Állandó mozgásban vagyunk, de sohasem állunk
meg, hogy a mélységbe pillantsunk. Örökké csak fecsegünk, de sohasem hall
gatjuk meg azokat, akik a mélységből, vagy a m élységről beszélnek. Olya
noknak fogadjuk el m agunkat, am ilyeneknek látszunk, és nem azzal törő
dünk, hogy valóban m ilyenek is vagyunk.
Vadul hajtó vezetőként rohanunk a felszínen, s k á rt okozunk a lelkűnk
nek, majd továbbrohanunk, és m agára m arad vérző lelkünk. Hiányzik teh át
életünkből a mélység és az igazi élet: csak ak k o r vagyunk hajlandók léte
zésünk m élyebb rétegeit m egpillantani, am ikor tökéletesen széttöredezik az
önm agunkról alkotott kép; am ikor azt vesszük észre, hogy éppen e képből
származó elvárásaink ellenére cselekszünk; csak akkor, am ikor földrengés
rázza meg és zúzza szét az önm agunkról való tudás felszíni rétegét.
Minden korszak és kontinens bölcsessége a mélységhez vezető útról beszél.
Szám talanszor leírták m ár ezt az utat. De m indazok, ak ik m egjárták ezt az
u tat — legyenek m isztikusok vagy papok, költők vagy filozófusok, egyszerű
vagy m űvelt em berek; az ú t pedig lehet a hitvallás, a magányos önvizsgá
lat, belső vagy külső katasztrófa, az im ádság vagy a kontem pláció — m ind
nyájan ugyanarról a tapasztalatról beszélnek. Felfedezték ugyanis, hogy egé
szen elütnek attól a képtől, am it önm agukról alakítottak ki, hiszen mindig
újabb és ú jab b m élyréteg tű n t fel az elhalványuló felszín alatt, s így az egy
kori m élyréteg felszínné vált. [...]
A tudom ányok területén e fenti m ódszer nem régiben híressé vált form ája
az ún. „mélypszichológia”. Ez a m ódszer az önm agunkról való tudás fel
színéről olyan rétegekbe visz le bennünket, ahol eddig soha nem ism ert igaz
ságokat fedezünk fel m agunkról. A mélypszichológia olyan tulajdonságain
kat leplezi le, am elyekről kiderül, hogy teljesen ellentm ondanak annak a
képnek, am it önm agunkról alkottunk. A mélypszichológia segíthet abban,
hogy rátalálju n k a mélységhez vezető útra, noha a végső kérdésekben nem
adhat megoldást, mivel nem tud elvezetni sem létezésünk, sem az összes lé
tező, sem az élet m élységének legmélyebb gyökeréig.
A végtelen és kim eríthetelen mélységnek, m inden létezés fundam entum á
nak Isten a neve. Ez az a mélység, am it az Isten szó jelent. És ha a szónak
m agának m ár nincsen jelentése számotokra, akkor fordítsátok le saját nyel
vetekre, beszéljetek életetek mélységéről, létezésetek forrásáról, végső céljai
tokról, és m indarról, am it fenntartás nélkül kom olyan vesztek. Lehet, hogy
ennek érdekében el kell felejtenetek m inden tradicionális tételt, am it az Is
tenről tan ultatok, talán m agát a nevet is. H a tudjátok, hogy az Isten mély
séget jelent, úgy m ár sokat tudtok róla. A kkor m ár nem m ondhatjátok m a
gatokat ateistának vagy hitetlennek, hiszen csak nem állítanátok olyat, hogy
az életnek nincs mélysége, hogy az élet csak sekélyes, s hogy a létezés is
mindössze felszín. Csak ak k o r lennétek ateisták, ha teljes komolysággal m er
nétek ezt állítani. M áskülönben nem vagytok azok. Ugyanis aki tu d a mély
ségről, az m ár tu d az Istenről is.
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Mindeddig a világ és a lelk ü n k mélységéről beszéltünk. Valójában azonban
csak akkor élünk a világban, ha közösségben vagyunk em bertársainkkal.
Lelkünket is csak az em bertársaink által felénk ta rto tt tükörből ism erhetjük
meg. Az életnek m agának nincs mélysége a közösségi élet mélysége nélkül.
[...] A tö rténelm i létünket is csak a látszat alapján értelmezzük, s nem úgy,
ahogy az a valóságban van. G ondolatainkat teljesen lefoglalja a napi hírek
áradata, a m indennapos propaganda hullám verése, a konvenciók és a szen
zációk hömpölygése. A sekély vizek csobogása m egakadályoz abban, hogy
m eghalljuk a m ély m orm olását, akár a társadalm i szerkezetünk alapjaiban, a
tömegek vágyakozó szívében, vagy a történelm i változásokra érzékeny küz
dő elmékben. Fülünk éppúgy süket a társadalm i mélységből, mint lelkünk
legmélyéből jövő kiáltásokra. M indennapi életünkben egy-egy ütés után
ugyanúgy m agára hagyjuk a társadalm i rendszer m egsebzett áldozatait, m int
saját m egsebzett lelkünket. A zt hittük egykor, hogy olyan korszakban élünk,
amelyet igazafob em berség felé tartó fe ltartó ztath atatlan fejlődés jellem ez,
de a társadalm i stru ktúra m élyében m ár szervezkednek a pusztítás és a rom 
bolás erői. M ár egyszer úgy tű n t szám unkra, hogy az em beri szellem m eg
hódította a term észetet és a történelm et. M indez azonban csak a felszín volt;
a közösségi élet mélyében megkezdődött a felszín elleni lázadás. Egyre jobb
és tökéletesebb eszközöket terem tettünk az em beri élet körülm ényeinek m eg
javítására. D e a mélységben minden ilyen eszköz az em ber önpusztításának
a fegyveréré vált.
P ár évtizeddel ezelőtt m ég csak próféták tekintettek a mélységbe. A festők
vásznaikon ju tta ttá k kifejezésre az em ber és a term észet felszínrétegét szét
romboló eljövendő katasztrófa veszélyérzetét. A költők furcsa, sértő szava
kat és ritm u st használtak annak érdekében, hogy felvillantsák a látszat és
a valóság között húzódó ellentétet. A m élylélektan m ellett a „mély-szocioló
gia” kialakulásáról is beszélhetünk. De csak most érkeztünk el abba a kor
szakba, am ikor m inden idők legnagyobb társadalm i földrengése rázza m eg az
emberiséget, és az egyes nem zetek csak m ost nyitják ki szemüket az alattu k
húzódó m élysége: a történelm i létezés valóságára. Mégis mindig v an n ak
olyan em berek, még vezető helyen is, akik gyorsan leveszik tekintetüket a
mélységről, és arra törekednek, hogy visszaforduljanak a szétzúzott felszín
hez, úgy téve, m intha semmi sem történt volna.
De mi, akik m egism ertük a mélység valódi term észetét, [...] ugorjunk b á t
ran a történ elm i lét m élyebb rétegeibe, a történelem végső mélységébe! A
történelem végtelen és kim eríthetetlen fundam entum át Istennek hívják. Ezt
jelenti m aga a szó, és ebbe az irányba m u tatn ak olyan kifejezések is, m int
az Isten országa és az isteni gondviselés. S ha ezek a kifejezések nem jelen
tenek sokat számotokra, úgy inkább beszéljetek a történelem mélységéről, a
társadalm i élet fundam entum áról és céljáról, m indarról, am it fenntartás nél
kül komolyan vesztek m orális vagy politikai cselekedeteitekben. Lehet, hogy
ezt a m élységet rem énynek, egyszerűen rem énynek kell neveznetek. Ugyanis
ha felfedeznétek a történelem alapjaiban a reményt, ak k o r csatlakoztok
azokhoz a nagy prófétákhoz, akik bepillantottak koruk legm élyebb rétegeibe.
Lehet, hogy m egpróbáltak elszökni, nem bírván elviselni látom ásaik ször
nyűségét, de végül is volt bátorságuk, hogy m élyebbre tekintsenek, és o tt
a mélységben a rem ényt fedezték fel; s rem énységük nem szégyenült meg.
Semmilyen rem ény nem szégyenít meg, ha azt nem a felszínen találjuk meg,
ahol az ostobák hiábavaló elvárásokat tám asztanak, hanem abban a m ély
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ségben, ahol a remegő és bűnbánó szívek elfogadják a reménység erejét. Ez
a rem ény — igazság.
Ezek az utolsó szavak vezetnek el ahhoz a m ásik jelentéshez, am elyet a
„mély” és a „mélység” szavak a világi és a vallásos nyelven egyaránt kife
jeznek: ez pedig a szenvedés mélysége, am i nem más, m int kapu, méghozzá
az igazság mélységét egyedül feltáró kapu. Nyilvánvaló tény, hogy kényel
mes a felszínen élni, am íg nem érik azt m egrázkódtatások. Fájdalm as érzés
leszakadni a felszínről és leszállni egy teljesen ism eretlen fundam entum ig.
[...] A legtöbb em ber szám ára elviselhetetlen a saját mélységébe pillantás.
Inkább visszatérnek életük és gondolataik m egrendült és m egtépázott felszí
néhez. Ugyanez áll különféle társadalm i csoportokra is, amelyek [...] aprócseprő javításokkal ak a rják elfedni a felszínen keletkezett réseket, ahelyett,
hogy m élyebbre ásnának. Minden korszak prófétái tanúskodnak arról a gyű
lölködő ellenállásról, am it azzal idéznek elő, hogy fel m erik tárni a társa
dalm at sú jtó ítéletet, de a társadalom rem énységének a mélységét is. [...]
Tulajdonképpen term észetesnek nevezhetjük azokat a kísérleteket és ki
agyalt ürügyeket, am elyek arra irányulnak, hogy kikerüljük a szenvedés
mélységéhez vezető u tat. Az egyik ilyen — eléggé felületes — módszer az az
állítás, hogy a mély dolgok valójában m ondvacsináltak és a m űveletlen em
berek szám ára érthetetlenek. De a valódi mélység ism ertetőjegye éppen an
nak egyszerűsége. Ha azt állítjuk, hogy a túlságosan mély dolgok szám unkra
m egragadhatatlanok, m agunkat csapjuk be. [...] Nem azért riadnak el az
em berek az igazságtól, m ivel az túl mély, hanem azért, m ert tú l kényelm et
lennek találják. [...]
Van egy másik, még komolyabb tényező, am it m entségül szoktak felhoz
ni azok, ak ik ki a k a rják kerülni a m élységhez vezető utat. A vallásos nyel
ven a m élységet gyakran használják a gonosz erők, a démoni hatalm ak, a
halál és a pokol helyének kifejezésére is. Nem olyan birodalom ba visz-e a
mélységhez vezető út, am elyet ezek az erők ta rta n a k hatalm ukban? Nincs-e
igazság abban, hogy a mélység utáni vágyakozásban benne rejlenek a pusz
títás és a m orbiditás erői is? Am ikor egy am erikai barátom egy ném et me
nekültcsoportnak a „ném et mélység” irán ti tiszteletéről beszélt, m egkérdez
tük m agunktól: elfogadhatjuk-e ezt az elism erést? Nem annak a mélységnek
a terü letérő l van-e szó, ahonnan a m odern történelem legdémonibb erői el
szabadultak? Nem volt-e m orbid és pusztító ez a mélység?
H add válaszoljam m eg ezeket a kérdéseket egy régi és gyönyörű mítosz
példázatával! Am ikor a lélek elhagyja a testet, egész sor olyan szférán kell
átm ennie, ahol dém oni erők lakoznak. S csak az a lélek, aki ism eri az erős
és h atalm as Szót, ennek birtokában folytathatja ú tjá t az isteni fundam entum
végső mélysége felé. Nincs olyan lélek, am elyik m egkerülheti ezt a próbát.
Vegyük csak szemügyre minden korszak szentjeinek, prófétáinak és refor
m ereinek, m inden birodalom nagy alkotóinak küzdelm ét, akkor m ajd fel
ism erjük ennek a m ítosznak az igazságát! M indenkinek szembe kell néznie
az élet mélységeivel. N em m entesíthet senkit sem az, hogy ez veszélyes. Ne
künk a felszabadító Ige ism eretével kell legyőznünk a veszélyt. A ném etek,
akárcsak más népek és nemzetek, nem ism erték az Igét, ezért a végső és a
m egváltó mélység hiányában a gonosz erők mélysége ragadta el őket.
Nincs mentség, am ely m egengedné nekünk az igazság mélységének kike
rülését, s az egyetlen ú t a szenvedés mélységén át vezet. Hogy a szenvedés
kívülről jön-e és azt úgy fogadjuk el, m int a mélységhez vezető u tat, vagy
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önkéntesen m agunk választjuk, m in t a mély dolgokhoz vezető egyedüli
irán y t; hogy az alázatosság vagy a forradalom ú tja lesz-e; hogy belső vagy
külső kereszt —, ez nem számít, a lényeg az, hogy ez az ú t éppen az ellen
kező irányba fu t azzal, amin korábban já rtu n k : előző életünk és gondola
tain k útjával. Ézsaiás ezért dicséri Izraelt, Isten Szolgáját szenvedéseinek
mélységében, és ezért nevezi Jézus boldognak azokat, akik a szomorúság és
az üldöztetés m élységében járnak, testileg és lelkileg is éheznek és szomjaz
nak; ezért hirdeti, hogy életünket kell elveszítenünk ahhoz, hogy m egtalál
ju k azt. A két nagy forradalm ár, a XVI. századi Münzer és a m últ századi
M arx egyaránt hasonló kifejezésekkel azok hivatásáról szólnak, akik az em
beriesség határán állnak: Münzer az üresség mélységéről, M arx pedig az em 
bertelenség mélységéről beszél, am ikor a proletariátusról szól, m int a meg
szabadító jövő hordozójáról.
[...] A vallást és a keresztyénségét gyakran váldolták irracionalizm ussal
és p aradox jelleggel. Valóban sok butaság, babona és fanatizm us fűződik
hozzájuk. Az a parancs például, hogy valaki áldozza fel intellektusát, inkább
démoni, mintsem isteni eredetre vall. Hiszen az em ber em berségét veszíti el,
ha feladja intellektusát. Azonban az áldozat, a kereszt a szenvedés mélységét
m egköveteli tőlünk gondolkodásunkban is. A gondolkodás m élysége felé te tt
m inden egyes lépés egyúttal szakítást jelent korábbi gondolataink felszíné
vel. A m ikor ez a szakítás olyan em berek életében tö rtén t meg, m int Pál apos
tol, Augustinus vagy Luther —, oly m értékű szenvedéssel já rt, am it halál
k én t és pokolként éltek át. De elfogadták ezt a szenvedést, m int az Isten
mélységébe, az igazsághoz vezető szellemi-lelki u tat. Kifejezésre ju tta ttá k az
igazságot [...], am ely szemben állt minden felszínes okoskodással, de össz
hangban volt az értelem mélységével, ami viszont isteni eredetű. A vallás
p aradox nyelvezete felfedi az igazsághoz, m int a mélységhez vezető utat, am i
egyúttal a szenvedés és az áldozat ú tja is. Csak az képes m egérteni a vallás
paradoxonjait, aki vállalja ezt az u ta t.
Ilyen paradoxon a mélységhez vezető útról szóló utolsó megjegyzésem is. Ez
pedig így hangzik: az ú t végén boldogság vár, s ez a boldogság m ég mélyebb,
m int a szenvedés. Ez a végső valóság. Hadd illusztráljam ezt olyan em ber
szavával, ak it a m élység iránti szenvedélyes küzdelm ében elragadtak a pusz
títás erői, s ez az em ber nem ism erte az Igét, amivel győzelmet arath ato tt
volna. Imigyen szól Friedrich Nietzsche: „A világ mély, m élyebb annál, am i
egy napból kiolvasható. A jajk iáltása mély. De a boldogság még mélyebb,
m int a bánat lehet. A jajkiáltás így szól: el innen, m enjünk! De a boldogság
az örökkévalóság teljességét ak a rja birtokba venni, a kim eríthetetlen örök
kévalóságot.” És Isten útjának végén is örök öröm vár. M inden vallás üze
nete arró l szól, hogy az Isten országa békesség és öröm. Ez a keresztyénség
üzenete. De az örök öröm öt nem érhetjük el, h a a felszínen élünk, hanem
csak úgy, ha behatolunk saját lényünk, a világ és az Isten mélységébe. Ab
ban a pillanatban, am ikor elérjük életünk legm élyebb pontját, akkor tapasz
talju k meg az örökkévalóságot m agában hordozó örömöt, az elpusztíthatat
lan rem ényt, az életet és a halált megalapozó igazságot. M ert a mélységben
ott az igazság, a mélységben ott a remény, a m élységben ott az öröm.
Hafenscher Károly és ifj. Fabiny Tibor fordítása

H. KOLBA JUDIT

Gótikus kelyhek az evangélikus gyülekezetekben

Az Evangélikus Országos M úzeum 1979-ben m egnyílt kiállításának előkészí
tése folyamán több értékes és a szakirodalom ban alig vagy egyáltalán nem
ism ert gótikus ikehellyel találkoztunk. Ezek a kelyhek még a gótikus ötvös
ség emlékei, készítési idejük a reform áció m egjelenése előtti korra esik.
A m agyar ötvösség a XV. század folyam án m ég m indig nagy számban el
sősorban egyházi m egrendelésre készítette tárgyait. A pom pás kelyhek, k e
resztek, ostyatartók, a korszak összes ism ert, és ötvöseink által művészi fo
kon gyakorolt technikai tu d ásán ak az eredm ényei. Sajnos, ebben az időben
m esterjegy használata még nem volt kötelező, így a tárgyak készítői, és leg
többször a m egrendelők is, ism eretlenek m aradtak. A liturgikus tárg y ak at
egyes technikai sajátságok, díszítési m otívum ok alapján próbálhatjuk egyegy vidék m űhelyének jellegzetes készítm ényeihez kapcsolni.
A tem plomok történetében néha igen nehéz m eghatározni a reform áció
megjelenését. Nem egyszerre, fokozatosan té rt át egy-egy falu közössége az
ú j hitre, s a kezdet dátum át m ár nem m indig lehet m egállapítani. Ezek a
tem plom ok a patronátus elve alapján sokszor főúri tám ogatással, vagy a kö
zösség döntése alapján lettek evangélikussá. A tem plomok berendezései és
felszerelései közül m indazt továbbra is használták, am i a m egújított litu r
g iát szolgálta. Így válik érth ető v é a gótikus kelyhek fennm aradása az evan
gélikus gyülekezetekben.1

A gércei kehely
A kelyhek között a legkorábbi az 1430 körül készített gércei kehely. (1. kép).2
G érce első em lítése az 1290— 1300jas évekből ism ert: Gherce néven, m ajd
1304-ben és 1424-ben is em lítik az oklevelek. A korai keletkezésű falunak
biztosan volt középkori tem plom a, az evangélikus ugyanis csak 1794-ben
ép ü lt fel. Ezt a kelyhet később Ném eth István (1796—1818 között kispéci lel
kész) ajándékozta a gércei evangélikus egyháznak, a kissé későbbi paténával együtt.3 A nyaga aranyozott sárgaréz. H atkaréjos talpa sima, vízszintes
lemezíven nyugszik, külön ráforrasztva. A talpélen haladó, ferde vésett vo
naldíszítés nem áttört. A hat sim a karéj közötti élek a hatszögletes talp g y ű 
rű alá futnak. M inden élén kis, fiáié (torony) szerű borda díszíti. A szárgyű
rű k simák, középen kissé hom orítottak. A nódusz (a kehely középrésze), la
p íto tt pogácsaalakú, két félből kalapált és az élnél forrasztott. A felső levél-
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A gércei kehely kuppakosara

sor dom borított m intájában vízszintes pólyákkal díszített és vésett erezetes
levelek váltakoznak. Középen, b eh ajto tt szélű karm os foglalatokban zöld,
enyhén dom borított kövek ülnek (kettő hiányzik). A szárgyűrűk újak, arán y 
talanul alacsonyak; eredetileg magas és szögletes lemezekből készített gyűrűi
lehettek. A kehely legszebb része a kuppakosár: (2. kép): alul vésett sugár
koszorú, közben poncolt (hegyes szerszám m al a tárg y felületébe ütött) hát
térkidolgozással, majd vízszintes vonalszegélyek között 2 cm szélességben
jellegzetes vésett gótikus lombdíszítés látható, erezett ágakon visszahajló
lombos levelekkel. A h á tté r itt is vésővel megdolgozott, így jobban kiemel
kedik a sim a felületű levelek sora. Legfelül öntött elemekből egyszerű liliomos pártakoszorú ékesíti, díszítetlen ágakból alakítva. A sima kuppapoháron az ered eti szép tűzaranyozás sok helyen erősen kopott. Legalul újabb
rézlemez beforrasztásával szétszedhetetlenné tették a kelyhet.
A gércei kehely készítésének körülm ényeire, sajnos, nincs adatunk. Form á
ja és díszítése alapján budai vagy győri m űhelyre is gondolhatunk, de szá
mos erdélyi párhuzam ával inkább erdélyi ötvösök m unkájának vélném : az
ott készült XV. századi kelyhek igen gyakori díszítése a sugaras kuppako
sár.4 P árhuzam ai is erről a területről szárm aznak: a Nemzeti Múzeum Csík
szeredái kelyhe és a győri székesegyház himódi plébániáról származó5, szin-

50

H. KOLBA JUDIT: GÓTIKUS KELYHEK . . .

A dabronyi templom kelyhe

tén sugaras díszítésű és nagyon hasonló nódusszal díszített kelyhe. Mivel
ajándékként került a gércei templomba, a középkori tárgyak sokszor igen
viharos ú tjá t végigjárva kerülhetett Erdélyből a d unántúli falu kincstárába.

Dabronyi kehely
Vésett talpdíszítése alap ján a Pápa környéki D abrony kelyhe is (3. kép) a
XV. század első felének emléke. A falu a középkortól ism ert: 1380-ban, 1443ban és 1482-ben em lítik az oklevelek. A H éderváriaké volt6, akik a birto
kukban levő, talán m ár a gótikus korban átépített tem plom berendezéséhez
bizonnyal hozzájárultak; talán ezt a rem ek kelyhet is ők készíttették. Itt a
XV. században átalakított templom le tt az evangélikusoké, s a katolikusok
építettek ú j tem plomot a XVIII. században. A kehely7 aranyozott ezüstből
készült, hatkaréjos talpa viszonylag széles perem en áll. A talpéi gótikus ablakfülkesort utánoz, de nincs áttörve. G ótikus kelyheink között a ritkább
változat a h a t karéj vésett lombdíszítése (4. kép), am ely mindegyik k aréjban
más m intát m utat. Vékony, sima szalaggal keretelve, egym ást keresztező vé
sett vonalakkal szabdalt, m élyített háttérből változatos lombdíszítmények
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tűnnek elő. Lényegében gótikus lombos leveleket v ariált az ötvös: egym ást
keresztező ágak, alul nagy, virágszerűen kialakított levélcsomó, széles ere
zett levelek váltakoznak a karéjokban. A leveleket vésésekkel árnyékolták..
A talp zárógyűrűje hatszögletes, bordázott, a szárgyűrűk m élyített hátteréből
szépen vésett m inuszkula betűkkel maria iE. ihesus nevet olvashatjuk ki..
Gótikus em lékeinken nem gyakori a lapos nódusz díszítése: a felső oldalon
hat, alul három áttört nyílás készült, hosszúkás, hólyagalakú m intával. A
négyszögletes küllők közepén bibés rozetták, egykor zománccal voltak borít
va, am elynek ma m ár csak a nyomai m aradtak. A kuppakosár is hiányos:
a magas, karcsú poharat derekáig öleli a kosár, nyolc függőleges sodrott drót
szál osztja a kosár felületét, közben rá te tt trapézalakú lem ezeken vésett vagy
zománcos díszítmények lehettek, melyek sajnos eltűntek. A drótok közti fe
lületekre egym ást metsző vonalakat véstek, s ezek csak előkészítésül szol
gáltak a felső lemezek erősítéséhez. Igen szép a kuppakosarat záró másfél
cm-es pártakoszorú, am ely indás, egym ásba kapaszkodó szirmok szövevényé
ből áll. Szintén kisebb tagok forrasztásával került a kehelyre. A latta szépen
sodrott, kétféle vastagságú drótköteg díszíti a peremet.
Díszítéséhez több párhuzam ot ism erünk a m agyar em lékanyagban. A Nem
zeti M úzeumban ismét a Csíkszeredái kehely talpa, a győri kincstárban az
ism eretlen lelőhelyű, részben kék zománccal díszített kehely m ind a h at ka
réjában egészen hasonló vésett leveleket őriz8; valam int a him ódi kehely
lombozata is kapcsolódik. Az erdélyi em lékek között legjobban a brassói ke
hely9 talpa, form ája és kuppaszerkezete hasonlít a dabronyi kehelyéhez. Te
kintettel a birtokos H édervári családra, a remek ötvösm unkát budaköm yéki
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vagy dunántúli ötvösm űhelyben készült m unkának véljük, nagyon közeli
m ű helyt vagy m estert feltételezve a győri kehely készítőjével. Az 1430—40-es
években készülhetett; ezen kor m agyar m esterei készítettek hasonló kiváló
d arab o k at a tem plomok számára.

Galgagyörki kehely
G ótikus kelyheink között páratlan a galgagyörki tem plom kelyhe (5. kép)10
Az evangélikus tem plom itt a XVIII. század, az 1710-es évek szülötte, így a
pom pás kelyhet korábbi vagy m ásik tem plom emlékei között kell keresnünk;
sajnos, az adományozás körülm ényeire nincs adatunk, így az első tulajdo
nost sem tudjuk.
A ranyozott ezüst, hatkaréjos talpon nyugszik. Széles talpperem e fölött át
tört, ind ák ra fűzött gránátalm ák koszorúja kereteli a karéjokat. A sima ta l
p a t h at él osztja, a talp tetejénél kecses a díszítőgallér: lefelé fordított pártakoszorúnak tűnik, am elyet gótikus em lékeken nem ism erünk. Elegánsak a
gondosan kidolgozott szárgyűrűk is: m élyített vésett hálóm intán kiem elt gó
tikus m inuszkulák: ihesus, fent pedig vésett lemezek között inri. Szép, k ar
csú a lapos nódusz, dom borított levelekkel, közben rombusz alakú küllőkben,
sötétkék zománcos h áttérrel ism ét m inuszkulák: hissac (hibás vésés, felold-
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Meszlen gótikus kelyhe

hatatlan rövidítés). Leglátványosabb a kuppapoharat körülölelő kosár (6.
kép), am ely magas, hullám osán hajló gótikus levelekből áll, alul közös gyű
rű re forrasztva. Ehhez hasonló díszítménnyel a m egm aradt, 1450 körüli m a
gyar anyagban még nem találkoztunk. Párhuzam ait csak a későbbi ném et,
ill. lengyel em lékekből ism erjük11, egy bécsi kehely későbbi típusú levél
koszorúval m ár a század végén készült. Az egész kehelyre nagyon pontos,
arányos szerkesztés a jellemző, s ez elsősorban annak köszönhető, hogy a ke
hely m inden része még eredeti, nem későbbi pótlás.
Készítési helyéül feltétlenül budai m űhelyre gondolhatunk, a kehely tech
nikai kidolgozása, a részletek remek elkészítése komoly gyakorlattal rendel
kező, első osztályú m unkát végző ötvös kezére m utat. Mivel a helység ko
rábbi tem plom áról nincs adatunk, feltehetően a török idők viharaiban m en
tették meg egyik tem plom kincseiből, s így került valam ikor az evangélikus
gyülekezet birtokába.

A meszleni kehely
Az 1255-ből ism ert Meszlen község r. k. tem plom ára a rom ánkortól vannak
építészeti nyomok (karzata rom ánkori), a XIII. században téglából építették.
Evangélikus tem plom a csak II. József idejében, 1784—85-ben készült el, így
a náluk őrzött kehely (7. kép) a középkori tem plom kincsei közül szárm áz-
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h a t.12 A ranyozott ezüst, hatkaréjos talp a széles, ívelten hajló talplem ezen
nyugszik. A talpéi m intája csak vésett. A talp egyetlen díszítése a karéjokat
keretelő vésett vonalsor; az éléket is két oldalról vésett vonalak emelik ki.
T alpgyűrűje barázdált, a szárgyűrűk dísztelenek, hatszögletes vésett keretű
lemezekkel. A kevés díszítés a nóduszon v an: lapított pogácsa alakú, közé
pen az élben összeforrasztva a két kézzel kalapált rész. Felső és alsó levél
koszorúja dom borított erezetekkel, lekerekített végű levelekből áll. A kül
lőket is csak a véső jelölte: négyszirmú, középen vésett, gerezdes bibéjű vi
rágok láthatók. A kehely kuppapohara alacsonyabb, szélesebb a gótikus for
m ánál, m ár a reneszánsz kelyhek alakját m utatja. Készítési körülm ényei tel
jesen ism eretlenek, díszítése nem jellemző egy vidékre, így — párhuzam ai
alap ján — elképzelhető, hogy a közeli osztrák, vagy valam elyik nyugat-m a
gyarországi m űhelyben öltött form át, m égpedig a XV. század végén, a gó
tik a és a reneszánsz m űvészet ötvösségben is jelentkező átm enete idején;
nürnbergi, bécsi és lengyel párhuzam ai közép-európai típusnak m utatják.

A csöngei un. huszita kehely
M a a Vas m egyei Csönge tem plom ában őrzik az evangélikus egyház egyik
legérdekesebb kelyhét (8. kép), mely biztosan nem m agyar m unka.13 Ez a
tem plom is XVIII. századi keletkezésű. Az aranyozott ezüst kelyhet vésése és
szerkezeti elemei alapján kiváló ötvös készíthette. H atkaréjos széles perem ű
talp a fent befelé vésett kerettel díszített; a talp éi nem áttört, m élyített ala
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pon dom borított kis levelek keretelik. A talp hat k a ré já t vonallal k ísért élek
választják el, minden karéjb an m ásféle vésett m inta látszik: 1. kezdetleges
rajzú, öreges arcú Madonna, ölében a gyerm ekkel; 2. leveles, gyümölcsös ág
a la tt szárnyas ifjú, bő, reneszánsz szabású redős ruhában, kezében m ondat
szalagon S MATEUS felirat; 3. m ásféle gyümölcsök keretében két láb án álló
oroszlán, m ancsában S MARCUS a m ondatszalagon, lábainál is vésett gyü
mölcsök; 4. függő reneszánsz virágos ág alatt, városkép előtt ágaskodó bika,
oldalán a mondatszalagon S LUCAS felirat; 5. gyümölcsök között, szintén
városkép h áttérrel ágaskodó sas, oldalán S IOHANES m ondatszalag (9. kép);
6. a kehely adom ányozójára vonatkozó vésett felirat, gyümölcsökkel és leve
lekkel keretelve, vésett pajzsban (10. kép): JAN SIN WACLAWA MLINARZE
ZSSIROKI VLICE, m agyarul: „M olnár Waclaw (Vencel) fia Ja n (János),
a Siroki (Széles) utcából.”14 A vésett betűik jellegzetes reneszánsz a n tik v a típúsúak, m inden betűvégen beütött poncvonal zárja a vonalszakaszokat. A
szöveg alatt kerek pajzsban beütve „P ” olvasható, am ely a XVI. század ele
jétől a P rágában készült tárgyakat m eghatározó jegy volt15. P rág áb an ez
volt az első használt ötvösjegy. Mellette, külön, enyhén ovális pajzsban „G”
betű, valószínűleg az ism eretlen prágai ötvös nevét jelzi.
A talp tetejére visszahajlik az áttört, vésett, liliomos pártakoszorú, lefelé
hajlítva (ez a változat igen ritka a korszak emlékein). A szárgyűrűk hatol-
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dalúak, szépen kidolgozott oldallapjukon vésett geom etrikus m inta látszik. A
nódusz erősen lapított, felül és alul egyform án hom orú dom borított árkok
kal kereteit; lekerekített végű levelek díszítik, poncolt és vésett erezéssel.
A többszörösen tagolt, négyszögletes küllők erősen kiugranak, elől poncolt
alapba m élyített véséssel nagy betűk m utatják az IHESUS nevet. Kuppapohara díszítetlen, form ája a reneszánsz kelyhek alacsonyabb, szélesebb válto
zatának felel meg.
Igen érdekes párhuzam a bukkant fel a m agyar anyagban, a Katolikus
Gyűjtem ényi Központnak végzett leltározás folyam án. Egyházashetyén (Vas
m.) hasonló aranyozott ezüst, hatkaréjos, a karéjokon vésett evangélista
szimbólumokkal díszített kehely van, s egyik karéján szintén szláv nyelvű
felirat olvasható. A kehely m esterjegye m agyar ötvös, a kassai Zegedy Ta
más nevét rejti,16 a felirat évszáma későbbi a csöngei kehelyénél: 1588. A
kuppakosár díszítése m ár jellegzetes reneszánsz angyalfejes-gyümölcsös vé
sés. B ár a kehely jó néhány évtizeddel későbbi, azonos form ája és a talp vé
sett díszítése igen közeli, talán azonos m intakönyv ism eretét feltételezi.
A kehely sorsáról igen érdekes családi és helyi hagyom ány m aradt fenn.
E szerint az Ostffy család egyik férfitag ja a fehérhegyi csatából hozta m agá
val, és az Ostffyak akkor csöngei anyagyülekezetének ajándékozta. Mivel a
család és a gyülekezet azonos ism eretekkel rendelkezik a szép alakú kehely
történetéről, azon nagyon kevés ötvösm unka közé sorolhatjuk a huszita kelyhet, am elyek eredete nem nyúlik a teljes ismeretlenségbe, s így a ra jta levő
prágai jegy is hitelességét erősíti a kis m agyar faluba került ötvösm unkának.
Evangélikus gyülekezeteinkben az o tt őrzött értékes, zömében későbbi öt
vösm unkák mellett, kiem elkedően értékesek s legkorábbiak ezek az ism erte
tett kelyhek. Eredetük többnyire hom ályba vész, megrendelőik, tulajdonosaik
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ism eretlenek, és megegyeznek abban, hogy — a huszita kehely kivételével
—•. sem m esterük, sem készítési helyük nem ism ert. Élő jelképei a gótika li
turgikus tárgyakban is kifejeződő gondolatvilágának, és annak a törekvés
nek, hogy a hívek a templomok, az egyházi szolgálat számára m indig a leg
szebbet, a legértékesebbet adták.
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A tudományos-technikai fejlődés mai távlatai
A keresztyén etika új feladatok előtt

Aki ma n y ito tt szemmel nézi a világot, két jelenségre fel kell figyelnie. A
tudom ány és technika fejlődésének felgyorsulására, életünket, világunkat át
alakító hatására. De a rra a bizonytalanságra, sőt félelem re is, am ely ma
o tt él sok em berben, am ikor ezekre a szédítő változásokra figyel. Valóban,
csak a „forradalom ” szó fejezi ki azt a radikális átalakulást, amely a leg
utóbbi harm inc-negyven évben a tudom ány és technika csaknem m inden
területén végbement.
Űrállomások, űrhajók és m űholdak keringenek planétánk körül. Óriási
atom erőm űvek százai — nem sokára ezrei — term elik a szűkössé vált ener
giát indusztrializált világunknak. Szám ítógépek egyre újabb fajtái „gondol
kodnak” h elyettünk és veszik á t egyre több term elési folyam at irányítását.
Színes televízió m űhold-csatornákon át sugárzott program jai, m iniatűr tra n 
zisztorok, lézer-technika, m űanyagok légiója, gén-m anipuláció, új növény- és
állatfajták —, ki tudná felsorolni azokat a változásokat, melyek átform ál
tá k m indennapi életünket és világunk arculatát?

A tudományos-technikai fejlődés kettőssége
Ez a fejlődés azonban nem csak az em beri élet szebbé és em beribbé tételét,
m unkánk m egkönnyítését segíti. Súlyos veszedelm eket is hordoz m agában —
ak ár a körülöttünk élő term észetre, akár az em berre és társadalm ára. Csak
néhány példát em lítünk.
Az autók, m otorok százezrei m egnövelték a mai em ber mozgási lehetősé
geit, egyéni élete távlatait. De különösen a nagyvárosok egyre növekvő mo
toráradata, mérgező gázokkal fertőzött levegője, a növekvő energiahiány,
a közlekedési halottak ezrei új, eddig ism eretlen problém ák elé is állítottak
bennünket.
A töm egkom munikációs eszközök kitágították látókörünket. A televízió
képernyőjén át szinte az otthonunkba lép ett a világ. De ez az „információrobbanás” m eg is terheli az idegrendszert és felidézi a k u ltú ra elsekélyesedésének a veszélyét. K inek ju t m a ideje értékes könyvek nyugodt végigolvasására, egy-egy jó színdarab megnézésére, nem is beszélve a családi együttlét óráiról, a gyerm ekeinkkel foglalkozás egyre fogyó idejéről?
Az autom atizált, számítógépes gyártási folyam atok terjedése a nyugati
társadalom ban erősen m egnövelte a m unkanélküliséget. Milliók — különö-
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sen fiatalok — m aradnak m unka nélkül, érzik fölöslegesnek m agukat a tá r
sadalom ban, vesztik el vagy fel sem ism erték az életük értelm ét és lesznek
a bűnözés, alkoholizmus vagy a 'kábítószer könnyű zsákm ányaivá.
Korunk egyik csodája, az atomenergia, fényt, m eleget, új életlehetőségeket
ad energiaéhes világunknak. De ugyanez az atom energia — egyre pusztítóbb új fegyverek form ájában — ugrásra kész, hogy a k á r ezerszeresen is el
pusztítson m inden életet a Földön, ha n e m vigyázunk reá, ha kisiklanék a ke
zünkből.
Ezt a helyzetképet világm éretekben tovább élezi és árnyalja három té
nyező. V ilágunk sok részében ma m ég rendkívül aránytalan a tudom ány és
technika jav ain ak az elosztása. Szűk elit-rétegek rendelkeznek velük, a
nagy töm eg középkori elm aradottságban él. Világviszonylatban az em beri
ség kéth arm ad a — elsősorban a több évszázados gyarm atosítás m iatt — leg
alább száz évvel m aradt el a tudom ányos-technikai fejlődésben. Egész né
pek és fajok vergődnek m ég ijesztő szegénységben, tudatlanságban, beteg
ségekben. És ez a „fejlődési ű r ” — talán néhány kivételtől eltekintve m int
India, Brazília vagy M exikó — nemhogy csökkenne, hanem egyre növekszik
köztük és a fejlett ipari társadalm ak között. Végül — és ez talán a legellent
mondásosabb vonása m odem technikai civilizációnknak — az éhező száz
milliók világában naponta több mint egy milliárd dollár anyagi é rté k e t és
m érhetetlen szellemi energiát nyel el a világra rákényszerített fegyverkezési
verseny.
A mai technikai civilizációnak ez a sokat em legetett kettősége két hom lokegyenest ellentétes lehetőséget hordoz m agában: az élet szebbé, gazdagab
bá, em beribbé válását egész Földünkön, — vagy bioszféránk, az em ber és
társadalm a pusztulását, fokozatos tönkretételét, ha vigyázatlanul és felelőt
lenül élünk vele.
Mi hát a teendő?

Társadalmi haladás és etikai felelősség
Vannak, akik a tudom ányos-technikai civilizációban rejlő vaszélyekért m a
g át a tu dom ányt teszik felelőssé, tudom ány- és technika-ellenes m agatar
tást hirdetnek. Súlyos tévedés! A veszélyek gyökere nem a tudom ányban és
a technikában, hanem ezek alkalmazásában, felhasználásában rejlik.
Hogyan alkalmazzuk, m ire használjuk roham osan növekvő ism ereteinket,
bám ulatos technikai eszközeinket? Az éhség, a betegségek, a tudatlanság, a
kiáltó társadalm i különbségek felszám olására? Vagy csak kevesek előnyére,
gazdagok tovább gazdagodására, egyes népek és fa jo k uralm ának biztosí
tására más népek és fajok fölött? Az élet fokozatos elpusztítására „kék boly
gónkon”, vagy minden élet védelmére, em bervoltunk szebbé, teljesebbé té
telére az egész emberi társadalom ban?
A tudom ányos-technikai fejlődés jövője elkerülhetetlenül vezet tovább a
gazdasági, szociális és politikai struktúrák, a társadalm i és nemzetközi rend,
s ezeken tú l az em ber etikai felelőssége kérdéseihez.
Ha jobb világot akarunk az életet és az em ber világát segítő tudom ánnyal
és technikával, akkor a m indenki ja v á t szolgáló társadalm i stru k tú rák és
a m inden népnek, fajnak egyform a életlehetőséget adó, békés világrend meg
valósítása korunk legfontosabb feladata.
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A m odern tudom ányos-technikai fejlődés teszi igazán nagykorúvá az em 
bert. N em hogy levenné a válláról a döntések súlyát, ellenkezőleg, eddig nem
ismert m éretekben növeli meg etikai felelősségünket. A tudom ány és techni
ka által kezünkbe ad o tt hallatlan lehetőségek, m érhetetlen, de veszedelmes
hatalom felhasználását az élet minden síkjában átfogó etikai céloknak kell
irányítaniuk, amilyenek
— az életnek — a term észet és az em ber életének — feltétlen tisztelete;
— a m indenki javát szolgáló társadalom építése;
— egy békés, a népek és fajok közös ja v á t tiszteletben tartó, segítő világ
rend kiform álása.
Ezeknek a nagy etikai céloknak a „lefordítása” napjaink konkrét tá rsa 
dalmi, politikai, gazdasági és személyes döntéseire igen összetett, bonyolult
folyamat. Hogy nemzetközi feszültségek idején konkrét kérdésekben hogyan
foglaljanak állást a népek vezetői, hogy egy közszükségletet szolgáló nagy
üzem vagy egy autópálya épüljön-e m eg előbb, hogy egyéni életcéljainkat
hogyan tu d ju k beilleszteni a körülöttünk élő társadalom nagyobb, közös
érdekeibe —, ilyen és hasonló m indennapi döntések mögött, re jte tt és átté
teles form ában, végeredm ényben az előbb em lített átfogó etikai célok vallá
sa vagy m egtagadása áll.
A m odern technikai-tudom ányos civilizáció jövője végeredm ényben a tá r
sadalmi és világm éretű politikai-gazdasági fejlődés irányán és a m indenkit
személyesen felelőssé tevő etikai döntéseken fordul meg. Ezek alól a dön
tések alól senki sem vonhatja ki magát.

A keresztyén erkölcs új perspektívái
Elmúlt századok során az egyházak m aguk is sokszor beleestek a tudom ányés technika-ellenesség vétkébe. A h ite t és az egyház m egm aradását féltet
ték a szellem világától, az emberi tu d ás és technikai képességek növekedé
sétől.
Ez a helyzet alaposan megváltozott. A keresztyén gondolkodás ma elism e
ri és vallja, hogy a tudom ány megism erő m unkája és a technikai fejlődés
szerves részei Isten világterem tésének, a terem tett világban rejlő lehetősé
gek fokozatos kibontakozásának. Ez a „folyam atos terem tés” pedig sem m i
képpen sem az ember kikapcsolásával, hanem éppen az em ber közrem űkö
désével m egy végbe. „Az a keresztyén hit, am ely nem ism eri el vagy nem
veszi kom olyan a tudom ány és technika csodáit a mezőgazdaságban, az or
vostudom ányban vagy az energia világában, nem m éltó a vallás nevére és
még ennél is m éltatlanabb az inkarnáció (Isten em berré létele) csodájára” —
állapította meg H um berto Medeiros kardinális a m últ nyáron Boston kö
zelében ta rto tt nemzetközi konferencián, ahol teológusok és tudósok foglal
koztak a h it és tudom ány összefüggéseivel és jövőjével.
A keresztyén etika legsarkalatosabb igazsága, hogy Isten akarata — ezért
a hívő em b er számára a legfőbb etikai parancs és etikai m otívum — a szere
tet. S zeretet az egész terem tett, élő és élettelen világ iránt. És szeretet, nem
pusztán érzelem, hanem szüntelen cselekvő szeretet a felebarát, az em 
bertárs és világa iránt.
K risztus golgotái k eresztje szám unkra ennek az em bert és világát átfogó
szeretetnek a legteljesebb kinyilatkoztatása. A keresztről — a hiten át —
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ennek az ak tív szeretetnek az erői áradnak a világ és a hívő em ber életé
be.
A tudom ány és technika m odern világában ez előtt a szeretet előtt is új
perspektívák nyílnak meg: a személyes em beri kapcsolatoknak a szeretettel
való áthatása m ellett a tágabb körű szeretet mai feladatai. A társadalom és
a nemzetközi élet síkján szüntelen fáradozás igazságos és hum ánus gazda
sági, szociális és világ-struktúrákért, s a nagyobb, teljesebb em beri felelős
ségért.
A „diakónia teológiája” mögött, amely m ai keresztyén gondolkodásunk és
etikai m ag atartásu n k lényege, a személyes, a társadalm i és a világm éretű
szeretetnek ezek az új és szélesebb perspektívái állanak. A hívő em ber —
a más hitet vagy más világnézetet vallókkal közösségben — felelős részese
annak a nagy küzdelemnek, hogy az em beri tudom ány és a technikai hala
dás mai és holnapi csodáit ne a terem tett világ m egrontására, lerom bolására,
hanem az élet védelmére, az em ber és társadalm a javára használhassuk fel.
M ert Isten a k a ra ta és a szeretet lényege ez: az em berben és világában ne
a bűn, a gonosz győzzön, hanem a terem tett-m egváltott világ m inden jó le
hetősége kibontakozhassék.

KUTAS KÁLM Á N

Magasztos pillanat
Öregen visszatérni ifjúságunkhoz —
eljutni annak belátására,
hogy a m agunk kifejezésére m ár nincs szavunk —
s am int igaz, hogy a valódi Nagyok
halottá ném ulva szólnak leghatalm asabban,
s így nekünk is m ár e földi létben
meg kell tan u ln u n k némává csendesedni;
Lezárni tudni szemünket, hogy messze lássu n k : m agunkba —
még életünkben beállni a H alál kapujába,
s türelm esen bevárni, míg a felvillanó villám fénynél
egészében fogja át tekintetünk
a m ár letűnt életünket — ;
és látni a cso d át:
a szakadékok betöm ődnek —
a görbék kiegyenesednek —
a mélységek feltom yosulva m agasokká lesznek —
s értelem költözik az eddig m eg-nem -érthetőbe —
kezdetünket az ÖRÖKKÉVALÓBÓL kiszakadottnak látni,
és látni, hogy üstökösként vágtató életünk
a m egérkezéskor piciny maggá zsugorodva
belehull az ÖRÖKKÉVALÓBA:
magasztos p illan at —
elértük rendeltetésü nket!

JÁ N O SY ISTVÁN

Háború a császárral
Részlet az István király című drámából

Gizella kereszt (München,
a királyi palota kincstára)
8. jelenet (István, Gizella)
GIZELLA: K iadtad a parancsot a had felülésére. H át mégis háború lesz?
ISTV Á N : Harcolok. Nem tehetek mást.
GIZELLA: Nem lehet valahogy elkerülni az em berölést?
ISTVÁN: Nem én tám adom meg K onrád császárt. Nekem Ostm arkból egy
barázda sem kell. ö akarja elfoglalni Pannóniát. Ha átlépi a h atárunkat,
én k ard d al fogadom.
GIZELLA: Nem lehetne valahogy m egm enteni a békét? Küldenél hozzá még
egy követet.
ISTVÁN: És az a követ m it m ondjon neki? Azt, hogy önként ajánlom m a
g am at vazallusának? M ert csak erre fordulna vissza.
GIZELLA: Azért a ném et császár m égis több, m int a m agyar király; m in t
ahogy a ném et nép előbb já r az igaz hitben, meg a m űveltségben is.
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ISTVÁN: Fölsőbbrendű szerinted?
GIZELLA: (hallgat)
ISTVÁN: T eh át én, az alsóbbrendű alázkodjak K onrád lábához? Ez igaz
ságos, m ert ez a világ rendje. így érted?
GIZELLA: Nem, de én csak a békét akarom . Eddig olyan szép békességben
megvolt a k ét nép, m ert a róm ai császár és a m agyar király úgy voltak
egymással, m in t két testvér.
ISTVÁN: Bátyáddal, H enrik császárral. Azért, m ert ő valóban egyenrangú
független uralkodónak ism ert el engemet. Sohasem tám adott meg, és a
kereszténység plántálásában igazi testvérként segített. M iért nem cselekszi ugyanezt Konrád? M iért ak a r igát vetni rám ? En nem tekintem őt
testvérem nek?
GIZELLA: Ezt nem értem én sem, m iért v an az új császár ilyen ádáz in
dulattal irántad, mikor nincs a világon a ném eteknek még egy ilyen régi,
hűséges b a rá tja . . . és a ném etek is hű barátk én t álltak m elletted.
ISTVÁN: K oppány leverésére gondolsz?
GIZELLA: A rra. Akkor még te is másképp gondolkoztál.
ISTVÁN: Én? Ugyan miben?
GIZELLA: Elism erted a császár felsőbbségét. És az ő barátsága volt m in
dennél drágább neked és nem . . .
ISTVÁN: . . . az ország függetlensége. Erre gondolsz?
GIZELLA: Igen. Azóta m in th a fejedbe szállt volna sok dicsőséges tetted.
Egyenlőnek képzeled m agadat a . . .
ISTV Á N : . . . a császárral. N em vitatkozom veled, nem akarlak m egbántani.
Csak an n y it: én m ár akkor m egfogadtam k ettőt: hogy a m agyar népet
és országom at kereszténnyé teszem, és hogy függetlenségét m inden tám a
dóval szemben megoltalmazom. Kérdem : m egtám adott-e akkor a császár?
GIZELLA: Én sem vitatkozom veled, hiszen érveidnek nem is tudnék el
lene m ondani. Csak azt vallom be őszintén neked, hogy ha elkezdődik a
háború: m inden egyes tőr, lándzsa, nyíldöfés, am ellyel megölnek egy né
m et vitézt, az én szívem et já rja át, és nem tudom , vajon túléli-e a szívem
ezt az iszonyú kínt.
ISTVÁN: Elhiszem neked, Gizella. És fáj nekem a te fájdalm ad, hiszen te
mindig őszinte és becsületes h itves voltál és kivetted a részedet — nem m int
egy ember, hanem m int egy valóságos szent — em berfölötti m unkám ból,
az igaz h it plántálásából. De m ost végre m egérted: nekem is m ennyire fájt,
m ikor saját népem vérét k e lle tt ontanom, köztük közeli rokonaim ét, minit
Koppány. A nnyiszor kérdezted: m iért gyötröm m agam at örökös-álom talanul, mosoly m iért nem száll soha arcom ra, m iért olyan ritk á k és szomo
rú a k öleléseim. H át ezért. M ert ezreket irto ttam k i népem legjobbjaiból.
GIZELLA: István, tudod, hogy nem volt m ég a földön hitves, aki oly hűsé
gesen csüngött az urán, m int én. Mindig csak az volt egyetlen célom, hogy
boldoggá tegyelek, és ha azt láttam , hogy a te egyetlen szenvedélyed a
m unka, csak azon törtem m agam at, hogy m inél több terh e t levegyek a válladról még erőm ön fölül is. Csak egyet nem m ondtam elégszer neked: azt,
hogy szeretlek. Hogy szeretlek úgy, m int senki más, jobban, m int a szülő
anyád. De éppen m ert szeretlek, most nagyon féltelek.
ISTVÁN: Ugyan? Nem voltam eddig is állandó életveszélyben, am ikor K u
pa, Ajtony, Thonuzaba elé m entem ?
GIZELLA: K upa, Ajtony, Thonuzaba? Kik voltak ezek? Legföllebb egy m a
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gyár megyének urai. De most a császár vonul ellened, aki a világ m inden
fejedelm ét hódoltatta, még a pápa is úgy táncol, ahogy ő fütyül. Tudod te
egyáltalán, hogy kivel állasz szembe?
ISTV Á N : Tudom, hogy ez lesz életem legnehezebb próbája. M inden eddigi
csak gyerekjáték volt. De azt is tudom : hogy István, míg él, hű fog ma
rad n i fogadalm ához: országát és népét megoltalmazom. Ha pedig holtan
m aradok a csata porondján: hősi példám m ajd világít fiam nak, hogy hí
ven kövesse azt.
GIZELLA: (zokogva borul István nyakába) István, nem tudok szólni többé.
Elhagytak a szavak. Csak olyan iszonyúan f á j . . . f á j . . . és féltelek, fél
telek, fé lte le k !. . . Könyörülj rajtam !
9. jelenet (A haditanács)
10. jelenet (A haditerv)
11. jelenet (Gizella, Im re)
GIZELLA: Te is örültél a császár vereségének, ne ta g a d d !
IMRE: Nem is tagadom , anyám . Hiszen m agyar vagyok, és István király
fia és örököse.
GIZELLA: De az én fiam is.
IMRE: A te fiad is. De a császár b etö rt a h atáraink mögé. És ha m ajd király
leszek, én sem fogok másképp cselekedni, m int apám.
GIZELLA: Szomorú vagyok, fiam . Vigasztalanul. Talán leginkább am iatt,
m ert m agam is úgy érzem, apád nem tehetett másképp. Eddig m indig úgy
érezhettem , sokszor még hétszeres életveszélyben is, hogy apád és én tö
kéletesen egy vagyunk: Jézus u ra t szolgáljuk, az ő országát építjük itt
a vadak között.
IMRE: Most kim ondtad azt, ami egy idő óta az én szívemet is fojtogatja.
GIZELLA: (meglepődve) A te szívedet?
IMRE: Igen, anyám. Mind sötétebb képek m erülnek föl bennem. Ez a világ,
am iben élek, m ind idegenebb.
GIZELLA: Megértem. M estereid elsősorban G ellért püspök, csupa jóra, szép
re tanítottak, m intha m ár m ost a m egváltottak között élnél, és most rá 
döbbentél, hogy a való világ öldöklő, kegyetlen és gonosz.
IM R E: Így érzem valahogy, de azért mégsem így.
GIZELLA: Akkor hogyan?
IMRE: Nem a világgal állok pörben, hanem önmagámmal.
GIZELLA: Önm agaddal? Nem értem . Hisz te jám borabb, szentebb vagy min
denkinél.
IMRE: önm agám m al periek. Jézus u ru n k parancsolata világos. Különösen
h árm a t kötött a lelkünkre: Ne ölj, ne bántsd még ellenségedet se. Ne le
gyen birtokod. Segíts a gyöngébben, a bajban, halálveszedelemben levőn.
GIZELLA: Ugyan ki tu d ja betölteni m indezt! Alom ez!
IMRE: A kkor meg m iért térítünk m indenkit a Jézus igája alá, még azt is,
aki n em akar, ha u ru n k lehetetlent parancsol? Nem így van, anyám ! Ö
azért ak a rta az em bereket tanítványává tenni, hogy ezek cselekedjék
az ő parancsait. Ebben hittem eddig, és így készültem föl átvenni az ural
m at apámtól. Igaz, ő kem ényen keresztelt, és aki Jézus ú r ellen és őelle
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ne föltám adt, azt elrekkentette, de azért mégis a békére törekedett, soha
sem csapott külországra, és ittbenn kegyelm ezett, h a megcsöndesültek.
GIZELLA: Akkor mi pöröd volna m agad ellen?
IMRE: M ikor én gyerm ek voltam , úgy látszott, hogy a külső fejedelm ek is
ilyen lélekkel vannak, m int apám. Külországra nem tám adnak, m indig
békességre igyekeznek és legfőbb gondjuk, m iképpen szelídítsék m eg fék
telen alattvalóikat. És ha m ár m egvetették az ékes rend alapját, akkor
m ár m ást nem cselekszenek, m int valósítják u runk parancsait. E rre buz
dítottak Cluny jám bor szerzetesei, és tudós apátjuk Odilo, és ezt az u tat
já rta a te jóságos bátyád, H enrik császár, aki m indenkivel csak a békessé
get kereste, valam int te is, anyám , és apám is, és engem is erre nevel
tetek . . .
GIZELLA: . . . é s te olyan jó tanítvány voltál, hogy m intaképül állíthatunk
m inden ifjú elé. Apád néha m ár sokallta jám borságodat.
IMRE: És most? B átyádat követte a császári trónon Konrád, aki háta m ö
gé v etett m inden jám bor tanítást, és m int egy új Sándor akarja jogara
alá vetni az egész világot. M ire vezet ez a szörnyű hatalm i akarat? Hogy
ak ár ő, akár az unokája föltám ad még a pápa ellen is, és a letiport feje
delmek meg föltám adnak ellene, m ert azok is csak hatalm uk k iterjeszté
sét hajszolják. Homo hom ini lupus — ez a világ jön. És én ebben nem le
szek szer, hanem csak azok az erősek, kegyetlenek, a lelki durvák — olya
nok, m int a m agyar Vazul, vagy a velenoés Péter.
GIZELLA: Látod, m ost m agad m ondtad ki: mi lenne az országgal, ha akár
Péter, ak ár Vazul kerülne trónra?
IM RE: Így is, úgy is végromlás.
GIZELLA: Csak te lehetsz a király. Ez elől nem térhetsz ki. Veled áll vagy
bukik az ország.
IMRE: Tudom, anyám. Mégis fölöslegesnek érzem m agam at, mivel eszmé
nyeim m egbuktak, s nem tudom , hogy valaha is még életre bírom -e tá
masztani.
ISTVÁN: (belép. A béketárgyalások forgatagába beleveszve észre sem veszi
övéi nyom ott hangulatát) Gizellám, hitvesem ! M iután a császár hadát le
győztük, m ost m utassuk meg, milyen lovagias ellenfél vagyunk, hiszen
a továbbiakban is békében és jóbarátságban kell együtt élnünk szom
szédainkkal. Ilyen szellemben adtam parancsot: hadaim a határon tú l ne
üldözzék a m enekülőket, és most, hogy m egjöttek a császár követei: a fia,
H enrik herceg, a kancellár és a freisingi püspök úr, fogadjuk e m agas
m éltóságokat igazi m agyar vendégszeretettel. És itt, Gizellám, tiéd a fő
szerep, hiszen te ism ered legjobban szokásaikat. (Imréhez fordul) Fiam !
Rád bízom Henrik Herceget, te légy vele mindig, és terem ts elő m indent,
am it csak kíván. Éppen m ost m ondta: szeretne vadászni. Kísérd el őt, fiam.
Különben is a nagy lakom ákon sosem elég a vadhús.
IMRE: T üstént indulok, apám uram .
12. jelenet
(Állam tanács: István, Aba, Csanád, Vazul, Pázmán)
ISTVÁN: Holnap kezdjük meg a béketárgyalásokat a császár követeivel.
Szeretném tudni efelől m int vélekedtek.
VAZUL: M iért nem jö tt m aga K onrád császár, m iért csak serdületlen fiát
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küldte m aga helyett? Nem m er a szem ünkbe nézni? Vagy ezzel is meg a k a r
alázni? Ezzel a küldöttséggel egyáltalán nem kell tárgyalnunk.
ISTVÁN: Tárgyalni fogunk, mivel a béke a mi érdekünk is. Halljátok, m i
lyen utasítást adok m ajd az én m egbízottaim nak. A Morva-mező és a
Fischa folyó innenső p a rtja hozzánk tartozzék. Bécs v á rá t rom boljuk le,
és o tt is mi leszünk. Ha ezekkel a feltételekkel a tárgyalás elhúzódnék, a k 
kor végső engedm ényként eltekinthetünk Bécs átadásától, de fizessenek
érte elegendő váltságdíjat.
PÁZM ÁN: (láthatóan m egörül ennek)
VAZUL: (indulatosan) De bátyám uram ! H át ők vertek meg m inket?! Konrád császár meg sem állt Bajorországig. V égigdulhattuk volna a B irodalm at!
ISTVÁN: Nem a pusztítás a célunk és nem az ellenség megalázása.
VAZUL: Megalázása? Ök ugyan hogy b án tak velünk?! M ikor Lél és V érbulcsú vezéreinket elfogták, tárgyalás h ely ett példátlanul m egkínozták őket,
és fölakasztották. De legalább Lél m éltó köszönetét m ondott e császár
nagyapjának: főbevágta a kürtjével, hogy fölbukfencezett.
ISTVÁN: Ez csak mese. K onrád herceg a csatában halt meg.
VAZUL: Mindegy. Ha éppen élt volna, Lél vezér m egadta volna neki. M ert
ő nem volt olyan gyáva, m int Árpád egyes korcs utódai.
ISTV Á N : (végsőkig megbotránkozva) K ire m ondtad ezt?
VAZUL: Vegye m agára, a k it illet. Én nyíltan kim ondom : igenis gyalázatnak
tarto m és árulásnak az országgal szemben, hogy am ikor most végre m eg
fizethettünk volna L éiért és B ulcsúért és ezerszeresen nagyobb félelm et
plán tálh attunk volna az ellenségbe, m int Attila, ak k o r bolond parancsra
meg kellett állnunk határainkon, és m ost olyan békét ajánlunk, m intha
nem is győztünk volna.
ISTVÁN: Gyáva, áruló . . . Kire m ondtad ezt? Tessék, nevezd meg!
VAZUL: (sápadtan, dühtől reszketve hallgat, majd sziszegve) A kárkire
m ondtam , igaz. Az elrettentésnek m ost olyan alkalm át szalasztottuk el,
amivel évszázadokra m egm enthettük volna az ország békéjét.
ISTVÁN: Vazullal nincs szavam többé. K érem a testőröket.
TESTÖRÖK: Parancsodra, uram !
ISTVÁN: (Vazulra m utatva) Ezt az em bert most m egfogjátok.
TESTÖRÖK: (körülveszik Vazult és m egfogják. Vazul nem védekezik)
ISTVÁN: Elviszitek N yitra várába, átad játo k a várnagynak, tartsa fogoly
ként tisztességes őrizetben.
TESTÖRÖK: így cselekszünk uram. (K ivonulnak Vazullal)
ISTVÁN: Sajnálom a szerencsétlent, hiszen jót akart. Csak elébb já r a szá
ja, m int a feje. A hadakozás nem v irtu s és nem öncél. A béke a cél. Ha
m egtám adnak, védekezünk, m ert nem tehetünk m ásképp. De mi n em tá 
m adunk, nem csapunk be idegen országba: sem O stm arkba, sem Lengyel
be, sem Bizáncba. Szomszédaink elébb-utóbb m egértik ezt, és nem tám ad 
nak, m ert ugyanakkor jól tudják azt is, hogy nem gyöngeségből teszünk
így, hanem em beri becsületből. És így valóban béke lesz körülöttünk. Ha
m ost beszáguldoztuk volna az egész B irodalm at és gyillkoltunk, dúltunk,
raboltunk volna, ők ezt elrakták volna em lékezetükbe és századokig csak
alkalm át lesnék légyen, m ikor fizethetnének érte tízszeresen. És ilyen
alkalom ham arosan nyílnék nálunk, m ivel nem kenyerünk az egyetértés.
Viszont ha mi most em berséget m utatunk, abból ők is tanulhatnak, ne
m esedhetnek.
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13. jelenet (Gizella, István, Velencés Péter)
PÉTER: (lélekszakadva rohan be) Szörnyűség! Isten irgalmazzon nékünk!
ISTVÁN: Mi az, Péter? Miért vagy így m egneszűdve?
PÉTER: M iért kell ezt épp nekem jelentenem ?!
GIZELLA: Mi történt?
PÉTER: Im re herceg halott. (Hosszú, rém ült csönd)
GIZELLA: Ilyet nem tehet Isten.
PÉTER : H ihetetlen valóban. Mégis igaz.
ISTVÁN: Ki ölte meg?
PÉTER: Nem ember. Vadkan.
ISTVÁN: V adkan? Egy oktalan állat?
PÉTER: Egy vadász jelentette: v adkant sebesítettek, beszaladt a sűrűsbe.
Ekkor Im re herceg így szólt: „Megyek a vérin és leterítem .” És futva el
tűnt. Íj, szablya volt a fegyvere. H enrik herceg, m agam és kíséretünk men
tünk utána, de a sűrűsben nem láthattunk, csak a vad dühödt horkantásait hallottuk. Mire odaértünk, lám a herceg arccal a földön fekszik és
a kan fölfelecsapó pofával épp akkor nyesi föl Im re nyakán a verőeret:
messze fröccsen föl a vére és lüktetve ömlik, fgy holttá lett. A vadállat
először a láb át vágta föl, m ikor elesett: a beleit, és végül a nyak erét
nyeste el. M ár szólni sem tudott hozzánk.
ISTVÁN: (hosszú, döbbent hallgatás után) Elmehetsz, Péter. Hagyj m agunk
ra! (m iután P éter kiment) Istenem, A tyám m iért büntetsz így?! Kegyet
lenebből, m in t Jóbot! Mi lehet az én vétkem , am iért így m eggyűlöltél?
Thonuzaba élve eltem ettetése? Az bizonnyal. Thonuz: besenyő nyelven
vadkan, és m ost e vadkan-apa szelleme állt szörnyű bosszút rajtam .
GIZELLA: Édes uram , ne szólj károm lást! Régi pogány hitre vall, hogy va
lakinek a szelleme a halál után tovább él állatokba költözve. Ezt az ördög
su g allta!
ISTV Á N : M iért? Krisztus urunk nem küldte a disznókba a légiónyi go
nosz lelket?
GIZELLA: Nem Thonuzaba m iatt bosszul az úr.
ISTVÁN: A kárki m iatt büntet, ilyet nem szabad lett volna tennie. K ire
hagyom az országot, U runk zsenge vetését? S aját ügyének legfőbb tám a
szát szólította el. Hogy tehetett ilyet az Isten?! Az én szívem m ost olyan
sebet kapott, am ely m ár sose gyógyul be.
GIZELLA: És az én szívem? Aki annyi fiam at veszítettem el még pólyá
ban? És most e drágalátos, gyönyörűséges egyetlen kincsemet?! Aki ne
kem életem nél is több volt: lelkem szentélye! M it vétettem én, Uram , aki
gyönge nő voltam, nem hadakoztam , nem öltem, nem ártottam , csak a
Te egyházadat ékesítettem drágaságokkal és a Te szegényeidet istápoltam
alam izsnával. M it vétettem , hogy ilyen iszonyúan sújtasz?!
ISTVÁN: Veszve im m ár éltem m inden szorgalma! Veszve im m ár Isten
ügyének zsenge vetése! Erőm elhágy, értelm em kihuny. Nem látok kiutat.

SZOPORI NAGY LAJOS

A Kalevala keletkezése
Egy magyar tudós hozzájárulása a rejtély megfejtéséhez

A Kalevala roppant gazdag, sokrétű anyagának értelm ezése a megjelenése
óta eltelt csaknem m ásfél évszázad alatt tudósgenerációk sorának adott új
és új feladatokat. M ajdnem ugyanennyit foglalkoztatta a kutatókat az eposz
keletkezésének folyam ata is, am elyről a legkiválóbb finn Kalevala-szakértő,
Väinö Kaukonen állapította meg, hogy „a világirodalom ban csak ritkán fel
bukkanó sajátságos jelenség, m elynek m egvannak a m aga külön problém ái”.
M ár a m últ század m ásodik felében m egkezdődött a vita arról, hogy va
jon népi alkotás vagy m űköltői konstrukció-e a K alevala; gyűjtő-e Lönnrot
vagy igazában szerző; ősi (eredeti) szövegeket tartalm az-e az eposz vagy ro
m antikus átköltés; m esterségesen létrehozott egység-e vagy egy néhai ter
mészetes egész visszaállítása.
Érdekes, hogy M agyarországon, ahol a finn irodalom egészét tekintve is
a Kalevalával foglalkozó irodalom a legbőségesebb, s ahol — és ez „világre
k o rd ” — négy kész és egy készülőben levő fordítása van a műnek, ezekkel a
v itato tt kérdésekkel elem ző igénnyel századunk 30-as éveiig senki sem foglal
kozott, s később is valójában csak egy kutató vállalkozott az eposz egyik
alapvető kérdéskörének tüzetes megvizsgálására: a 70. életévét nem rég be
tö ltö tt Korompay Bertalan.
„Mi fejti meg a K alevala létrejöttének rejtélyét?” — ezt a kérdést tette
föl m agának a 30-as évek elején Finnországban a fiatal ösztöndíjas. S noha
az adandó válasz lényege, m agva nem sokkal később m ár meg is form áló
dott benne (A K alevala keletkezése, 1935), egész életének és m unkásságá
nak egyik központi kérdése m aradt ennek kiegészítése, árnyalása — és el
fogadtatása.
Ma már, visszatekintve, rálátva tudósi pályájának egészére, a legterm é
szetesebbnek látszik az a tény, hogy éppen ehhez a kérdéskörhöz nyúlt, akár
csak az, hogy éppen a rra a m egoldásra talált rá, am elyről az alábbiakban
m ajd részletesen szólunk.
A m últ és annak újraterem tése irán ti érdeklődését a családból hozta ma
gával: a M átyás-tem plom rekontstrukcióját elvégző nagyapjától, Schulek
Frigyestől. Tőle láto tt példát arra, hogyan élhet egy em berben szinte ro
m antikus vágy a töredékekből a volt egész újraálm odására és újjáterem tésére. Bizonyára e hatásnak is tulajdonítható, hogy az irodalomszakos Hor
v áth János-tanítvány m ár szakdolgazatául is olyan tém át választott, amely
egyform án összefüggött a régiség és a folklór irán ti vonzalmával. Ugyancsak
a családban (régi szepességi evangélikus família) m ódja nyílt m ár mégis-
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m erni a módszeres, aprólékos kutatóm unka szépségét a rákkutató orvostu
dós apa, Krom pecher Ödön közvetítésével.
K orai finnországi ú tjain két, a továbbiak szem pontjából alapvető szelle
mi h atás érte. Első ú tjá n a Lönnrot-életrajz írója, A arne A nttila volt a ven
déglátója: nála a Lönnrot-kérdéssel és a Kalevalával volt életre szóló talál
kozása. Legközelebb K aarle K rohnnál lakott fél évig, aki apja, a néprajz
k u tatás ún. finn m ódszerének egyik kidolgozója nyom dokain haladt tovább
folklórkutatásaiban. Ezzel az összehasonlító földrajzi-történeti m ódszerrel
ism erkedett meg itt szövegelemző m unkáik során, s ekkor vált egyik leg
fontosabb kutatási segédeszközévé a fokozatosan finom ított-alakított finn
módszer. Ezt alkalm azta többek között közép- és kelet-európai folklórku
tatásaiban (a M olnár A nna című népballada m agyar és román változatának
összevetése), ezt a megjelenés előtt álló néprajzi főm űvében, a Csapdafélék
ben. És az e módszerről írt m unkáját adták ki könyvalakban fin n tudós
b arátai tisztelgésképpen 70. születésnapjára.
Tém a (Lönnrot és a Kalevala) és érdeklődési kör (irodalom, folklór), lelki
beállítottság (a m últ újraterem tése) és kutatási eszköz (finn módszer) úgy
találkozott szerencsésen m ár a pályakezdéskor, biztosítva a feltételeket és
m egadva az in d íttatást ahhoz, hogy Korom pay fölvértezetten kapcsolódjék
be a finn kutatók vitájába. Mindeme tényezők persze egy finn tudósban is
összetalálkozhattak volna. A többlet, am ihez éppen m agyar volta segítette
hozzá őt, az, hogy jól ism erte és érte tte a naiv eposzunk után nyomozó és
azt ú jjáterem ten i akaró A rany János kísérleteit. A merészen, de egyúttal
kellő tudom ányos óvatossággal alkalm azott analógia segítségével sikerült
m egalkotnia rekonstrukciós elm életét a Kalevala keletkezéséről.
Az elm élet kiindulópontja és egyik lényeges tartópillére az általa „rom an
tikus axióm á”-nak nevezett álláspont XIX. század eleji finnországi jelenlé
tének és hatásának bizonyítása. A nnak m egm utatása, hogy Lönnrotban is
élt m unkája során az a hit, amely szerint m inden európai népnek — a fin
neknek is — volt naiv eposza. A K alevala születését — Lönnrot m unkáját —
lépésről lépésre, történetileg vizsgálja meg, s közben összeveti egym ással az
eposz három változatát, hogy hipotézisét sokoldalúan bizonyítsa.
L önnrotot folkloristának, tudósnak ta rtja elsősorban, olyan kutatónak, aki
n em költői am bíciókkal dolgozott a K alevala létrehozásán. Ennek bizonyítá
sára végigkalauzol pályáján. K im utatja, hogy a tudom ány felől k erü lt kap
csolatba anyagával: 1827-ben Väinäm öinenröl írt értekezést. A folytatás is
a folklorista gyűjtő és szövegközlő tevékenysége, am elynek első eredm énye
egy népdalgyűjtem ény. 1833-tól kezdi gyűjteni az elbeszélő énekeket, s ezek
közzététele abban különbözik a népdalokétól, hogy — fölfedezve tem atikus
kapcsolataikat — ciklusokba rendezi őket. Ebben a lépésben Korom pay m ár
a rekonstrukció nyom ait látja; vélem énye szerint ugyanis ahhoz, hogy a
különböző énekek v ariánsait — most m ég a népi énekesek előadásának gon
dolatm enetét követve — egybefűzze, ott kell lennie benne a hitnek, hogy
ezek valam ikor összetartoztak. Még világosabban bizonyítja rekonstruálási
törekvését a három ciklus (Väinämöinen, Lem m inkäinen, Ilm arinen) rö
viddel ezután történő egybedolgozása, az Ős-Kalevala kiadása. Itt ugyanis
m ár m aga állapítja meg az egyes m otívum ok legmegfelelőbb helyét, m eglát
va „a távoli m últ hom ályán szemei előtt kibontakozó finn őseposz körvona
lait”. A nnak kompozícióját próbálja visszaállítani — ez a változat azonban
még nem lesz igazi eposz: hiányzik belőle „a távlat, a teljesség, a te líte tt
ség”. Az 1835-ben m egjelenő Régi-Kalevala viszont m ár e teljesség —, k e -

70

SZOPORI NAGY LAJOS: A KALEVALA KELETKEZÉSE

Gallen-Kallela:
A szampó védelme

rekség-igény m egvalósulását m utatja. Nemcsak a ciklusok anyaga bővült az
újabb gyűjtések alapján, hanem most m ár beépítette Lönnrot a ráolvasá
sokat és im ádságokat is m in t a néhai nagy egységhez tartozó elemeket. Lát
nia kellett ezt az egységet — m ondja K orom pay — „m ert mi m ás m agyaráz
h atn á . . . a hézagok kitöltését, a kompozíció kikerekítését?”
A végleges — az általunk is jól ism ert — Ü j-K alevala összeállításakor lép
túl Lönnrot a rekontsrukciós elven, de továbbra sem költőként, hanem tudós
stilisztaként dolgozik. A változás okát K orom pay abban látja, hogy az újabb
énekek, énekvariációk tömegéből m ár nem tu d h atta kiválasztani az erede
tit, illetve hogy közben fölfogása is változáson m ent át, am it jól tükröz a
Hom érosz-vitában elfoglalt álláspontja. Itt fejti ki a népi énekek fejlődéséről
vallott nézetét, am elynek lényege az, hogy a kezdetben rövid énekek a továbbhagyományozódás során egyre bővültek, hosszabbá váltak, s így m a
radtak fönn több változatban, mígnem valaki összegyűjtötte és egybefűzte
őket. Ezt a homéroszi feladatot kívánta elvégezni az Ü j-K alevalában: a ko
rábbi karjalai énekgyűjtem ény és eposz u tán azt a finnországi eposzt össze
állítani, am ely az egész finn népköltészetet magába foglalja, egyszerre fe
lelve meg a tudom ányos és a szépirodalmi m ű követelményeinek.
A föntiekben vázlatosan előadott Korompay-koncepció hosszú időn át vi
ta tárgya volt. Elsősorban a bevezetőben m ár em lített K aukonen professzorral
folyt term ékeny eszmecsere több évtizeden át. (A tanulm ány finnül is meg
jelent.) Az ő álláspontja szerint ugyanis L önnrot valójában nagy fantáziájú
költő volt, aki nem egy sosem volt naiv eposzt akart újjáterem teni, azaz nem
rekonstrukciós m unkát végzett, hanem konstruált egy új eposzt. Az elm últ
évben m egjelent, a L önnrottal kapcsolatos kutatásait összegező könyve tér-
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mészetesen foglalkozik a rekonstruálási koncepcióval is. Nagy elismeréssel
szól Korompay kutatásairól: ism ételten leszögezi, hogy ő volt az első, aki
Homérosz L önnrotra gyakorolt hatását kim utatta, s m egállapítja, hogy „fi
gyelmet érdem lően világította meg az eposz hátterét, Lönnrot m otivációit”.
És am ikor a Kalevaláról azt írja, hogy „Lönnrot elbeszélő költeménye és
az ősidőkről szóló versek gyűjtem énye” egyszerre, s am ikor Lönnrot „Kalevala-m ítoszáról” beszél, engedni látszik a rekonstrukció gondolatának teljes
elutasításából és Lönnrot költő voltának egyértelm ű hangsúlyozásából.
A nézetek e közeledésének, Korompay eredm ényei elism erésének ténye
itt írásunk végén (és a m agyar tudós pályáján is) valam iféle szép, szinte
„népmeséi” igazságszolgáltatás hatását keltheti. De nem népm eséi: valósá
gos pályaív teljesedik általa kerekké, egyenes követelm ényként a tudósi
alaposságnak és a kitartó érvelésnek.
A tudóspálya mégsem csak ebben lehet példa számunkra. Abban is, hogy
a finn irodalom kérdéseiről is van esélyünk, lehetőségünk nem csak a h ír
adás, hanem az elemzés szintjén is szólni, ú jat m ondani: bevonni ezt a tá 
volinak és periférikusnak ta rto tt irodalm at is összehasonlító, kom paratisztik ai vizsgálódásainak körébe. Itt, Magyarországon — a világirodalom nak
e másik „perifériáján”.

GaDilem-iKiaffléla: Lemiminkäinen anyja

E R D É L Y I JÓ ZSEF

Jézus imája

Szívünk mozgató ereje,
agyunk világló veleje,
világ intéző törvénye,
fülünk dobja, szemünk fénye,
szagló-izlő orrunk-nyelvünk,
szavunk-dalunk és szerelmünk,
aty án k , anyánk, testünk-vérünk,
ki által a földön élünk,
k it Istennek neveztünk el,
vigyázz ránk, hogy ne vesszünk el
élve-halva hogy teveled
egyesítsen a te neved.
A te neved szenteltessék,
m inden néppel tiszteltessék!
Országodban m inden népet
egyesíts s adj békességet,
örök békét m inden népnek,
kik nevedben frigyre lépnek,
ak arato d hogy legyen meg;
törvényednek m ert engednek
égen-földön amik vannak,
voltak s lesznek, élnek-halnak;
éltess m inket napról-napra,
ne gondoljunk a h o ln ap ra!
V étkeinket megbocsássad,
m int mi m egbocsátunk másnak,
azoknak kik szövetkeznek
ellenünk és úgy vétkeznek.
Na vígy m inket kísértésbe
hogy m ásokat döntsünk vészbe,
de m ents m inket m inden rossztól,
m in k et m egrontó gonosztól;
m ert országod-birodalm ad,
m ind örök a te hatalm ad,

ERDÉLYI JÓZSEF VERSEI

népek atyja, népek anyja,
atya, anya, fiú és lány,
egyben bárány és oroszlán . . .

E R D É L Y I JÓ Z SE F

Emlékvers
Virágos sírok közt, virágos sírban
nyugszik élettelen rom tetem ed,
de olyan érdem et m int a Tiéd,
nincs az a mély s ír s föld mely eltem et;
sírod felett fénylik az m int a Nap
és m int a Hold és m int a csillagok;
azért hull harm at, hó és váltakoznak
évek, havak, hetek, éjek-napok
szám unkra hogy virágok nyíljanak
sírod halm án és hogy szeretteid
sorsodra em lékezve sírjanak,
s örüljenek hogy voltál mégis, mégis! —
unokáid s dédunokáidat
láttad ; segélted költő férjedet,
tám ogattad egyetlen lányodat;
Föld voltál, élő s Nap világa, fénylő,
szeretteidnek Holdja, csillaga,
Te voltál nekik m íg éltél, Te voltál
a szent anyai szeretet maga.
S mivel fizethetünk? — Kisded sírdombod,
m arék földdel, m it koporsódra szórt
könnyes kezünk . . .
Volt jó anya a Földön sok, volt özön,
de nálad jobb-szeretőbb sose v o lt. ..
V irágokat ü ltetü n k sírhalm odra,
kis fejfád at sim ogatja kezünk
s Rólad, míg élünk, m intha élnél,
örökké élnél, úgy emlékezünk.
Erdélyi József itt első alkalommal közzétett versei költői hagyatékából valók.
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR

„S a mandulafa virágba borult!”
Nők, Luther-kabátban (részlet1)
„Viseljetek gondot azért magatokra és az
egész nyájra, am elyben a Szentlélek tite 
ket vigyázókká t e t t . . (ApCsel 20, 28)

M agyarországon alkotm ányos jog biztosítja a lelkiism ereti- és vallásszabad
ságot. A tem plom ba járók száma nem m ondható jelentősnek napjainkban —,
igaz, otthon is lehet imádkozni —, de az utóbbi években figyelem re méltó
vallási érdeklődés tapasztalható a fiataloknál. Sokan látogatják rendszeresen
az istentiszteleteket, miséket és néhányan élethivatásul választják az igehir
detést. A katolikusoknál csak férfiak jelentkezhetnek teológiára, míg az
evangélikusoknál, a reform átusoknál, valam int a szabadegyházaknál a nők
is szerezhetnek lelkészi képesítést. A „gyengébb nem ”-hez tartozóknak vi
szont hiába van diplom ájuk, csak kevesen lehetnek teljes jogú papok. Pél
dául nem vehetik m agukra reform átusoknál a palástot, evangélikusoknál pe
dig csak lelkésszé avatásuk esetén ölthetik fel a L uther-kabátot; továbbá
püspöki engedéllyel szolgáltathatják ki a szentségeket (úrvacsora, kereszte
lés), s végezhetnek egyéb szertartásokat.
Nők, egészen a XX. század közepéig hiába a k a rta k bejutni a férfiak do
m ínium ába, erősen ta rto tta m agát az Űj Testam entum m ondása: „Az asszo
n yok hallgassanak a gyülekezetekben!” Ám a Szentírásnak számos olyan fe
jezete van, am ely egy adott korban felelt meg csupán a társadalm i szokások
nak. H azánkban először a protestánsok ism erték fel; az egyház lem aradna a
fejlődéstől, ha m inden apostoli tételhez m ereven ragaszkodnak, s 1972. novem 
ber 19-én Kovács Etelka evangélikus lelkész magára vehette a L uther-kabá
tot. (R eform átusoknál még nem avattak fel nőt.) Azóta még kilenc nőre a d 
ta lelkésszé avató áldását — azaz ordinálta őket — Káldy, illetve O ttlyk
püspök. Közülük m utatunk be kettőt, m ajd sorsukkal, vélem ényükkel szem
besítjük a fiatal teológák vágyait, terveit, hiszen az iskolapadból nézve egé
szen más a diakóniai teendőkről, az Isten megerősítő, konfirm áló igéjének
hatásáról beszélni, m int egy távoli, eldugott parókián teljesíteni a szellemi
leg, fizikailag, lelkileg kim erítő feladatokat, és panasz nélkül, szolgáló szeretetben é ln i!

„De a hitemet azt nem veszíteném e l..
M arcalgergelyi, Szergény, Külsővat, Vinár, Csögle, Nagypirit, Kispirit, Kis
csősz, Egeralja, A dorjánháza, Bánhalm a. Ezek a települések Veszprém és
Vas megye h a tá rá n találhatók. N yárfákkal szegélyezett, keskeny, gyér for
galmi út vezet Csöglére, ahol Kovács Etelka — azóta a M arcalgergelyiben
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felépített új parókiára költözött — az em lített községekben élő 1500 hivő
lelkipásztora.
A lakásba lépve első pillanatban szem betűnt a sok könyv: klasszikusok,
m odern írók, versek, regények, színdarabok. Művek címét, szerzők nevét ol
vasva próbáltam következtetni Kovács Etelka jellem ére, em beri m agatartá
sára, nyitottságára. A későbbiek során is kénytelen voltam néhányszor a
m egérzéseimre hagyatkozni, m ert a kérdésekre nehezen válaszolt, inkább a r
ról beszélt, am i éppen akkor foglalkoztatta.
„A teológián 1962-ben végeztem. Négy évig Debrecenben, utána pedig h á
rom esztendőt Veszprémben töltöttem segédlelkészként. Csöglére 1969-ben
kerültem . Itt püspöki engedéllyel láttam el önálló feladatokat, s 1972-ben
avattak fel. A környéken lévő szórványgyülekezetekhez először m otorkerék
párral, később autóval jártam , naponta ötven-hatvan kilom étert vezettem ,
általában két istentiszteletet tartottam . Pontosabban fogalm azva, m ost is ez
a program . Reggeltől késő estig autózom, felkeresem a magányos, beteg, öreg
testvéreket, akik vágyódnak a szóra, igénylik a lelki vigaszt, de elkél az ápo
lás is. Kevés szabad időm m arad. Prédikációkra készülve segítenek a köny
vek, hiszen tém át nem csak a Bibliából lehet m eríteni. A Szentírás textusai
nak m egértésében és m agyarázatában sokat segítenek az irodalm i gondola
tok. Nézem a tévét, hallgatom a rádiót, érdekel mi történik a világban. El
olvasom, áttanulm ányozom a m arxista szellemben írt cikkeket, de a logikus
érvek ellenére sem hiszem, hogy Isten nélkül terem tődött a Mindenség.”
A faluban kisebb eseménynek szám ított: „Férfi látogatója van a tiszteletesnőnek.” Szinte egym ásnak adva a kilincset jöttek az érdeklődők. Először
nem értettem a hirtelen „nyüzsgés” okát, Kovács Etelka mosolyogva súgta,
hogy érkezésem ről levélben értesítette O ttlyk püspök úr, s ezt elm esélte né
hány ismerősének. Most a rra kíváncsiak a helybéliek, m iféle személy fag
gatja papjukat. Távozóban m indannyian a rra kértek: „Szépen írjon ám, m ert
áldott egy jó terem tés az E telka!”
A községi tanács vb. titk árán ak vélem énye viszont közel sem volt ilyen
pozitív — a faluba érve őt kerestem fel először —, s tanulságként részlete
sebben idézem m ondatait, m ert ez a m entalitás elgondolkodtató és főképp
idejétm últ. Vagy nem hallotta még, vagy nem ak a rta tudom ásul venni, hogy
társadalm unkban az állam és egyház harm onikus viszonyának alapja: pár
beszéd a haza javára!
„Nálunk a fiatalok nem járn ak sem hittanra, sem tem plom ba. Az utóbbi
években — ez m ár a mi ideológiai nevelésünk eredm énye — összesen két
tem plomi esküvő volt, csak a temetéshez kérnek gyakrabban papot a lako
sok. Nem régiben a fülem be jutott, hogy a lelkésznő úgy édesgeti a gyereke
ket bibliaórára: fagylaltot vesz nekik és autózni viszi őket. Ez, kérem , meg
engedhetetlen módszer. De figyelm eztettem a szülőket, tiltsák meg a paró
kiára menést, különben baj lesz.”
— Tényleg autózni viszi a gyerekeket és fagylaltot vesz nekik? — kérdez
tem Kovács Etelkát.
— A keresztlányom at és olykor egy-két b a rá tjá t valóban elviszem, de
m iért baj ez? — csodálkozott.
— M ert a tanácsházán . . .
— É rtem — nézett rám szomorúan —, én is hallottam , hogy ezzel vádol
nak, pedig higgye el, távol áll tőlem m inden praktika. Az igazság annyi:
nagyon szeretem a gyerekeket, de a hivatásom annyira leköt, nem láttam ér-
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teknét férjhez m enni, nem lehettem anya. A törődés vágya viszont él ben
nem. Ezt nem lehet felróni vétkemül.
— Soha nem gondolt arra, hogy jobb lenne polgári foglalkozást válasz
tania?
— K ora ifjúságom tól erre készültem, m inden energiám at a szolgálatnak
szenteltem. Ha fárasztó is ez a tempó, eszembe sem ju t panaszkodni vagy
könnyebb m unkát kérni csupán azért, m ert nő vagyok. Amennyiben mégis
úgy hoznák a körülm ények, hogy muszáj lenne más területen elhelyezked
nem, igyekeznék továbbra is em berek között m aradni, segíteni nekik, de az
Űrba v etett keresztyén hitem et azt soha nem veszíteném e l . . .
Bevásárolni, tankolni indultunk. Passzentos, hosszú nadrágot és divatos
pulóvert v ett fel. P raktikusan, ám nem feltűnően öltözködött. Sim ára fésült
haját kendő alá szorította. Arcán, tekintetén nyom a sem volt annak a „szent
fénynek”, ahogy általában elképzelik, ábrázolják a papokat. S ez a „szürke
ség” előnyére válik, hiszen nem a foglalkozásának „m isztikusságával” éri el,
hogy bízzanak benne, szeressék. Különösen azt találtam szim patikusnak:
nemcsak Istenről, hanem változó világunk m inden problém ájáról lehetett ve
le beszélgetni. Az evangélium hirdetésén tú l fontosnak ta rtja figyelemm el kí
sérni az em berek — lakjanak akárhol — egyéni sorsát, életét.

„Saját confessio alapján...”
A szarvasi tem plom ban — am ely kétszáz éves m últra tek in t vissza — avat
ták lelkésszé 1977. m árcius 20-án N obik Erzsébetet. A nagy eseményre sok
százan jöttek el, nem is fé rt el m indenki a zsúfolásig telt padokon. F ejken
dős, népviseletbe öltözött asszonyok — szlovák nemzetiségiek — és fekete
ünneplős, kem ényített ingű férfiak áhítatos — döbbent — csodálkozással fi
gyeltek K áldy püspökre, aki érdekes m agyarázattal kezdte az igehirdetést:
„Felvethetné valaki, hogyan is állunk a Szentírásnak azon kérdésével: nők
hallgassanak és ne prédikáljanak a gyülekezetben. Szeretném azonban fel
hívni a figyelm et arra, Jézusnak nem csak férfi, hanem női követői is vol
tak, soha nem dicsért meg annyira em bert, m int éppen őket.” És felsorolt a
püspök számos esetet az Újszövetségből, el egészen azokig az asszonyokig,
akik húsvét hajnalán elsőként m entek az üres sírhoz.
Az avatási cerem ónián nem találtam különösnek a prédikáció e fejezetét,
ám m iután visszahallgattam (és legépeltem), hosszasan töprengtem , m iért
részletezte ilyen alaposan a Bibliában fellelhető, nőkről szóló közléseket
Káldy püspök. Később, am ikor tájékoztatást kértem tőle, hogy hazánkban
m ilyen vélem ény alakult ki az evangélikus egyházon belül a nők lelkésszé
avatásáról, erről kérdeztem először.
— Az „érvelés” több októl is szükségszerű volt. A lutheránus egyházak
egyes konzervatív képviselői úgy vélekednek világszerte: a Szentírás szavait
betű szerint kell értelmezni, m e rt az o tt leírtak Isten személyes, verbális ins
pirációit tartalm azzák, azon nem szabad változtatni. Kétségtelen, belátha
tatlan következm ényekkel járna, ha m inden indok nélkül, öntörvényűén
átfogalm aznánk a Biblia sorait. Bizonyos esetekben azonban ésszerű és szük
ségszerű módosítani. A nők egyenjogúsításáról nem csupán a papok vitáz
nak, a hívők között is akadnak jelentős számban ellenzői, hiszen a Bibliá
ban azt olvasták: nők nem beszélhetnek a gyülekezetben. Szerte a világon
különböző Vélemények alakultak ki erről a kérdésről, s országonként más
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döntést hoznak. Mi, saját confessió alapján határoztunk. M egemlíteném, hogy
K anadában a nálunk bevezetett m ódszereket alkalmazzák. Svédországban
m ár bonyolultabb a helyzet, míg a finneknél — ahol a lakosság kilencvenhét százaléka evangélikus — a teológián jelenleg tanuló ezerhatszáz hall
gató fele nő.
— Jézus, követőinek csak egy kis csoportját választotta apostollá, s tette
hivatásukká az evéngélium hirdetését. A z egyház most teológiai akadém ián
készíti fel a lelkészeket erre a feladatra. A diploma elegendő biztosíték arra,
hogy helyt tu d n a k majd állni?
— A tan áro k kezdettől fogva figyelemm el kísérik az alkalm asságot. A lel
készavatás azonban nem a „ráterm ettség” vizsgája, hanem Krisztus küldő
parancsának átadása. Ez a missziós feladat kötelezi őket a nyilvános gyüle
kezeti igehirdetésre, de senkit nem függetlenít, és emel a hívők fölötti papi
rendbe. E zért kerüljük a szentelés elnevezést. A lelkészt nem a nagyobb h a
talom gyakorlása, sokkal inkább a nagyobb felelősség vállalása jellemzi.
— P ülpök úr! A z N SZ K evangélikus egyházának hivatalos lapjában kö
zölt adat szerint: a közel tizenkétezer lelkipásztori állás alig három Százalékát bízták nőkre. Nálunk hasonló az arány. M ilyen lehetőség van arra, hogy
a jövőben m inél többet avassanak fel?
— Jogilag m ár nincs akadálya beiktatásuknak, de ügyelni kell az objek
tív tényezőkre. Vegyük sorjában. Diploma után két évig kell segédlelkészi
gyakorlatot végezni, ezután lehet vizsgát tenni a „Lelkészképesítő B izottság”
előtt. Ha o tt megfelelnek a kívánalm aknak, lelkészi oklevelet kapnak. Ettől
kezdve, am ennyiben valakit m egválaszt egy gyülekezet, felavatható, de az
im ént em lített konzervatív teológiai szemlélet m iatt sok helyütt idegenked
nek ettől. Az emancipációs folyam at kiteljesedését főként az a vélem ény
gátolja, hogy a női m ivolt nem tesz képessé a teljes értékű lelkészi m unkára.
Férjhez m ennek, gyereket szülnek, a „gyes” idejére nehéz helyettest találni,
a háztartással járó kötelezettség elvon a szolgálattól. Ism étlem : M agyaror
szágon elm életileg és hivatalosan nincs hátrányos m egkülönböztetés. Remél
hetőleg, nem sokára eljön az idő, am ikor a hívők is bizalm at szavaznak a
nőknek, s m ind többen végezhetnek teljes liturgiát oltár előtt, és vehetik m a
gukra a L uther-kabátot.

„Hogyan képzelem el a szolgálatomat..
A Teológiai A kadém ia hűvös csöndű előadóterm ében hosszasan társalogtam
„indulásukról”, jövőjükről a lányokkal. M agatartásuk, ruhájuk alapján ítél
ve nem lehetne m egkülönböztetni a diákokat más egyetem ek hallgatóitól,
csupán a fegyelm ezettségük tű n t szokatlannak. Nem vágtak egymás szavá
ba, türelm esen várták, am íg társu k befejezi a m ondatot. A „vallom ások”ból ítélve azonban tévedés lenne egyértelm űen arra következtetni, hogy vá
lasztásukban elsődleges szerepe volt a vallásos nevelésnek. Igaz, nem elha
nyagolható ennek jelentősége sem, de a gyökerek szerteágazóbbak. Közülük
sokan ak tív an kivették részüket a középiskolai KISZ-m unkában, orvosnak,
tanárnak, m érnöknek készültek, ám m enet közben, különböző lelki, környe
zeti hatások eredm ényeként határoztak úgy: a h it ad értelm et életüknek,
am ely csak az evangélium hirdetésével lesz teljes.
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Házi Magdolna:
— Közgazdasági érettségim van. A szakközépiskola elvégzése u tán sem
voltak kialakult terveim , ezért k é t évig adm inisztrátorként dolgoztam. Az
iroda négy fala ham arosan szűknek bizonyult. Em berek között, velük be
szélgetve erősödött meg bennem az elhatározás: a kiábrándultaknak, a szín
telen életűeknek szeretnék vigasztalást, célt adni. Gyerekkorom ban hitben
neveltek, de nem beszűkültén, egyoldalúan a világ ellen. Éppen az életre ké
szítettek fel vele. Szüleim szeretetét, áldozatvállalását, becsületét — édes
apám üzemi asztalosként nyugdíjbavonulásakor M unka Érdem rendet kapott
— követendő példának tartottam . Teológiára jelentkezésem et öröm m el fo
gadták. Falusi parókián szeretnék dolgozni, gyerm ekeim nevelését m odernül,
de hivő keresztyén m ódjára képzelem el. Ha azt kérdeznék tőlem, az egye
tem istákhoz viszonyítva hová helyezném el magam, azt válaszolnám : „Az
vagyok, ami ők, csak bizonyos dolgokban kevesebbet engedhetek m eg m a
gamnak, más téren viszont — s ez a felelősség — többet kell tennem , m ert
az em berek százainak gondját csak így vállalhatom m agam ra.” Olyan hiva
tás a miénk, am ely kötelez, és nem szétválaszt, hanem összekapcsol a kö
zösséggel.

Szabó Márta:
— Középiskolás korom ban kérdezték tőlem először: „Te még a X X . szá
zadban is hiszel Istenben?” A kkor kezdtem el gondolkodni, beszélgetni er
ről m ásokkal, hogyan is van ez. A vallás erkölcsi norm ái megegyeznek a szo
cialista társadalom m orális kívánalm aival, követelm ényeivel. Először a kol
légium ban lettem figyelm es arra, m ilyen nagyfokú az emberi bizalm atlan
ság. Észrevettem, hogy a felnőttek nem alkotnak egységes közösséget, sokan
élnek magányosan. Remelém, a m ajdani gyülekezetem ben sikerül bizalm as
légkört kialakítanom , s fogódzót adnom a m agukra hagyatottaknak.

Kepe nyes Erzsébet:
— K onfirm áltam , de azon túl sem az általános iskolában, sem a gim ná
zium ban eszembe sem ju to tt, hogy teológiára jelentkezzem . Mezőgazdasági
Főiskolán szerettem volna tovább tanulni, ám az utolsó évben é rt ellentétes
hatások nem hagytak nyugodni. Beszélgettem lelkészekkel, az életet rózsa
színben látó em berekkel, de olyanokkal is, akik a lét m inden poklát meg
já rtá k: kábítószertől az öngyilkosságig m indent kipróbáltak. Véleményem sze
rin t azért ilyen szerencsétlenek, m ert nincs igazán mibe kapaszkodniuk,
hiányzik lábuk alól a biztos talaj. Ha végzek, azt a h ite t szeretném hűséggel
tovább adni, am it itt kaptam a teológián.

Drobina Erzsébet:
— Szőlész-borász szakközépiskolát végeztem Kiskőrösön, s közben szor
galm asan részt vettem a K ISZ-m unkában, ezért ju talm a k at is kaptam . Ez
zel párhuzam osan aktívan bekapcsolódtam szülőfalum — Csengőd — gyüle
kezeti életébe. K ántorizáltam , s eljártam F ótra a kántorképzőbe, ahol a ze
netanulás m ellett a Bibliával is foglalkoztunk. M egtárgyaltuk hitü n k kér
déseit, Istenhez való viszonyunkat. Ekkor indult el a „lavina” és a családban
m indenki idegenül fogadta elhatározásom at. Ijesztgetés, lebeszélés, szülői fél
tés ellenére jelentkeztem . Ma m ár kijelenthetem : a kezdeti lobogás nem szál-
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m aláng volt. Nincsenek világm egváltó terveim, de hiszem, hogy Isten hasz
nos eszköze lehetek, m ert sokan várnak megértésre, baráti kézfogásra.

Pecznyik Ilona:
— Zenei pályára szerettem volna menni, de nem tudtam attó l a gondolat
tól szabadulni, am i tizenkét éves korom ban fogalm azódott m eg bennem : „Jó
lenne teológiára jelentkezni és egész életemm el Isten ügyét szolgálni!” A
gim názium ban végig dilem m áztam mind a négy évet. A m ikor szóba került,
hogy aki nem meggyőződéses marxista, az ne legyen K ISZ -tag, kiléptem,
s ezt egy döntő lépésnek tartottam . Nem azért akarok pap lenni, m ert a lel
készek jól keresnek — közismert, hogy kevés a fizetésük —, s nem is azért,
hogy tudom ányos m unkát végezzek. Az U rat akarom szolgálni, hiszen Ö
ta rtja kezében az életünket.

„Szorgalmazni fogok minden ügyet,
amely a közösségért történik...”
„Érettségi után — 1958 — egy esztendőt dolgoztam, m ajd jelentkeztem az
Orvostudom ányi Egyetem gyógyszerészeti karára, de nem vettek fel. Ezután
m entem a teológiára. A szüleim ezt hosszú ideig ellenezték, én azonban ki
tarto ttam , hiszen Jézus követői között voltak nők is, sőt, tanúi, hirdetői let
tek feltám adásának. Az akadém ia elvégzését követően — 1965 — a váckisújfalusi gyülekezetben lettem „lelkészi m unkatárs” — ahogyan a teológiát
végzett, de lelkésszé még nem avatott nőket nevezik egyházunkban, s öt év
m úlva jöttem haza, Szarvasra. Itt születtem, ebben a városban él édesanyám.
Mivel sokan ism ernek, az átlagosnál jobban kellett bizonyítanom . Különösen
a n ők fogadtak el nehezen. Azt m ondogatták: Szépen beszél, de szoknyát
hord, mégsem valók asszony szájába az evangélium szavai. Ám lasanként
m egszerettek, elfogadtak és a csabacsüdieknek köszönhetem, hogy felavatott
a püspök ú r.”
Az utóbbi évek adatait tekintve a község lakosainak 40 százaléka esküdött
tem plom ban, a gyerekek 70 százalékát keresztelték meg és a hozzátartozók
90 százaléka kért egyházi tem etést. A tanács vb. elnöke — m aga is nő —
dísztáviratot k ü ldött Nobik Erzsébet beiktatásakor.
— Nincs ebben semmi különös. Ha jó a kapcsolat a pappal, az sokat segít
het. Am ikor szószékről hirdetik ki a társadalm i m unkákat, többen jelentkez
nek, m in t a plakátokon történő felhívásra. N álunk egyébként is „nőuralom ”
van, a fontosabb pozíciókat nők töltik be. B ár elvi alapon bizonyos dolgok
ban eltérő a vélem ényünk, de praktikus oldalról közelítve an n á l gyorsabban
ju tu n k közös nevezőre. Például: m ostanában költöznek be rengetegen vég
leg a tanyákról, ahonnét önző szemléletet hoznak m agukkal. A tem plom ki
válóan alkalmas hely arra, hogy elmagyarázzák nekik, a világ nem szűnik
meg portájuk határával. Többnyire asszonyok já rn a k az istentiszteletre, s
m ert a nők fogékonyabbak a prédikációkra, ezért szubjektív m ódon közelít
meg Erzsiké egy-egy tém át. A férfiak m erevebben intéznek ügyeket, mi vi
szont talán azért leljük meg ham arébb a közös hangot, m ert hivatali idő
után, am ikor hazamegyek, kötényt kötök és Nobik Erzsébet is azt teszi, ha
lejön a szószékről.
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Nehéz diófabútorokkal berendezett szobában ü ltetett le a lelkésznő, s házikolbászos szendvicsekkel, ízletes borral kínált. Hiába szabadkoztam, addig
nem volt hajlandó beszélgetni, míg utolsó falatig nem fogyasztottam el a bő
séges uzsonnát.
— Végleg ideköltözött Csabacsüdre?
— Igen, de ha m unkám engedi, gyakran m eglátogatom az édesanyám at.
Sokat dolgozom, m inden hónap utolsó vasárnapján szlovákul tarto k istentisz
teletet, erre jönnek legtöbben. Igénylik a hivők, hogy az anyanyelvükön be
széljek.
— Eddig nem m ent férjhez. N em hiányzik a család, a gyerekek?
— B ár Isten által terem tett rend a házasság, de a korban és végzettségben
hozzám illő férfiak között kevés a hivő. Egyelőre nincs nyugtalanság ben
nem em iatt, lekötnek a tennivalóim .
— Felavatásán a következő m ondattal fejezte be igehirdetését K áldy
püspök: „Legyen gondod rá, hogy teljesítsd azt a szolgálatot, am it átvettél az
Ürban!”
— Ez „lefordítva’' annyit jelent: hivatásunk gyakorlása során m indenben
segítsük a népeit. A diakónia so k rétű feladat vállalása, a gyülekezet örömei
ben, gondjaiban egyaránt osztoznom kell. Kötelességem nek érzem, hogy az
evangélium hirdetésén túl szorgalmazzak m inden ügyet, am ely a közösségért
történik.
Búesúzáskor kezet fogtunk. Erősen, biztosan szorította jobbom at. Tenyere
kérgéből a rra következtettem , nem riad vissza a kertben burjánzó gaz gyomlálásától, a fizikai m unkától sem. Eszembe ju to tt annak az idős férfinak a
véleménye, aki m egm utatta, hol találom a parókiát: „Azért hiszek a tiszteletesnőnek, m ert nem Bibliával a hóna alatt szaladgál és nem a Szentírás
ból v ett idézetekkel győzi meg az em bereket, hanem személyes példam uta
tással éri el célját. Nemrégiben két m ondat elég volt ahhoz, hogy a falu apraja-nagyja ott tolongjon az óvoda építésénél. É rti már, m iért szeretjük?”

Igent mondani a szülők munkájára!
Azoknál a teológáknál, akiknek lelkészek a szülei, egy közös vonás m egfi
gyelhető: mindig olyan pályára készültek, ahol em berek problém áival fog
lalkozhatnak. Am az érettségiig, vagy nem sokkal utána felism erték, ha or
vosok, pszichológusok, tanárok lesznek, akkor csak egy-egy betegségből, lel
ki krízisből segíthetik ki a bajba jutottakat, s képtelenek lennének m arxista
szellemben tanítani. Természetesen nem m indegyik „papgyerek” m egy az
evangélikus teológiai akadémiára, de a kik így döntenek, tudják, m ire vállal
koznak, m it jelent, m ekkora a felelősség „az Isten hivatalos bár, de gyarló
földi szolgájának lenni.”

Ferenczy Erzsébet:
— Pszichológusnak jelentkeztem , de helyhiány m iatt elutasították a fel
vételim et. K itartottam az elhatározásom m ellett, s az Autóközlekedési Tan
intézet Közúti Járm űvezetői Alkalmasságvizsgáló Állom ásán kezdtem dol
gozni. Hivatásos és fiatalkorú gépkocsivezető jelöltek alkalm asságával fog
lakoztam , személyiségvizsgálatokat végeztem. „Mozgó laboratórium m al”
rendszeresen utaztam vidékre is. Tanulás m iatt azonban — az Idegennyelvű
Továbbképző Központban közép-, m ajd felsőfokú nyelvvizsgát szereztem né
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m etből — nem tudtam vállalni a kiküldetéseket. Egy m ásik részleghez kerül
tem. O tt a többszörös balesetet okozó és büntetett előéletű gépkocsivezetők
vizsgálatában vettem részt. Sokféle em berrel, esettel találkoztam . M unkatár
saim kedveltek, néha sor került „h itv itá k ra”, ám soha nem bántó szándék
kal. Őszinte érdeklődést éreztem kollégáim részéről. Jól éreztem m agam kö
zöttük, de a m unkám nem elégített ki. Csalódtam a pszichológiában. Ennek
egyik oka talán az volt, hogy szinte csodát vártam az egésztől. Szép feladat
az alkalm atlanok kiszűrésével baleseteket megelőzni, életeket m enteni, ám a
vizsgált személyekkel kapcsolatosan éreztem először: nem elég diagnózisokat
gyártani, dönteni sorsuk fölött, úgy, hogy nem is próbálunk segíteni rajtuk,
hiszen am ikor egy lelkileg sérült em bertől bevonjuk a jogosítványt — m ert
ezt kell tenni —, tovább rontunk a helyzetén. A gyülekezeti m unka mindig
öröm öt jelentett nekem, szinte a tem plom ban nőttem fel. Életem hez hozzá
tarto zo tt az oltárdíszítés, a harangozás, a kazánfűtés, a beteg testvérek láto
gatása. Bekapcsolódtam a bibliakör vezetésébe, boldogság volt tanítani a gye
rekeket, látni, milyen n y ito tt szívvel fogadják az Igét. Ezt tapasztalva döntöt
tem . A pszichológia módszerei korlátozottak, azzal kevésbé lehet segíteni.
Az evangélium az egyetlen erő, am ely vigasztalást adhat, boldoggá tehet.

Pintér Márta:
— Édesanyám , édesapám lelkészek. H itet nem tu d ta k nekem adni, de si
k erü lt istenfélelem re nevelniük. Orvostól kezdve a tanárig m inden akartam
lenni, csak pap nem. (Kivéve, ha ateista tanáraim at bosszantottam vele.)
Hogy m égis a teológiára jöttem ?! Isten szolgálatába állni felelősségteljes do
log, az em beri oldal ehhez kevés. Nem mindegy, önkéntesen akarok-e „m un
k atársa” lenni, vagy Ö hív el. Egyházi körökben az öröm m ellett — „Hála
Istennek, vannak teológusok” — érthetetlen módon sokan keseregnek am iatt,
hogy a hallgatók közül számosán lelkészcsaládból kerülnek teológiára. Nem
a „papgyerekek” védelm ére kelek, de úgy érzem, ha ezt választják, igent
m ondanak a szüleik m unkájára, elism erik annak szépségét, értelm ét, pedig
velük szemben a fiatalok mindig kritikusabbak.

Smidéliusz Katalin:
— Gimnazista korom ban m egszállottként olvastam, teljesen az irodalom
bűvkörébe kerültem . De számomra Ady istenes versei nem egy kor eszmei
ségét tükrözték csupán. Benne az Istennel viaskodó lélek harcát éreztem.
T anárnő akartam lenni, ám lassan rádöbbentem , nem tudnám a rám bízott
gyerekeket m arxista módon nevelni. E zért úgy éreztem, becsületesebb, ha le
teszek erről a tervem ről, hiszen a m űvészetekről való gondolkodásom és a hit
nem két külön skatulya, hanem egym ásba szorosan kapcsolódó láncszem.
Édesapám hivatása m indig vonzott, s egy Ganai G ábor vers sokat m ondott
nekem : „Akinek belső ragyogása van . . Gyakran éreztem, jó lenne m ások
nak is szólni arról, hogy aki ezt a belső ragyogást adja, megszabadít az ön
zéstől, m egtanít a fájdalm at békével hordozni. De rengeteg ellenérvem is
volt. Nő vagyok, gyenge. Végül édesanyám súlyos betegsége s szinte csodá
val határos gyógyulása után határoztam . Az irodalom szeretete azóta sem
csökkent. Olvasok, színházba járok, m indez hasznos segítség ahhoz, hogy m á
sokkal szót értsek. Máig nagy kérdés előttem : m iképp tudok hűséges lelkipásztor, gondos feleség, és jó anya lenni egyszerre. M ajd ügyes időbeosztást
kell kifundálnom . Lakásom ban egy szobát népi hím zésekkel akarok díszíte
ni, szabad időmben kézimunkázok. Az alkotás ősi ízét érzem, am ikor a te-
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rítőn, párnán lassan életre kelnek a virágok. Ha kislányom lesz, fehér ru h á 
k at veszek neki, s a vászonra öltögetem népem álmait. Jó lenne tudom ányos
szinten foglalkozni Pál apostol leveleivel, ám úgy érzem, sem időm, sem
energiám nem lesz rá. Egy nő csak a gyülekezet vagy a család rovására va
lósíthatja ezt meg, inkább lem ondok róla, m ert felelős leszek a gyülekeze
tem ért, m int asszony pedig az otthonom ért. Nem tudom, mi és mennyi való
sul meg terveim ből. Hivatásom m ottójául azt az idézetet választom, am it
Kazantzakis írt, Jelentés G reconak című regényében:
„M egkértem a m andulafát: Nővérem , beszélj nekem Istenről! S a m andu
lafa virágba borult!”
JE G Y Z E T
1. Közel négy esztendeje hallottam először, hogy nők is lehetnek papok. Tájé
kozatlanságom szégyeltem, ám hasonló végzettségű, foglalkozású barátaimat,
kollegáimat faggatva kiderült, ők sem tudnak erről semmit. Ezt követően
fogalmazódott meg az ötlet: érdemes lenne egy kívülálló szemével nézve szo
ciográfiát írni e témáról. így kezdtem hozzá 1977 tavaszán, de minél inkább
beleástam magam az anyaggyűjtésbe, annak arányában töprengtem mind
többet a megoldáson. Nevezetesen: a fogalmazás ne tűnjék klerikális propa
gandának, vászomit azt se képzeljék a laikus olvasók ezekről a lányokról, hogy
olyan apáca-életű nők, akik a parókia csöndjébe menekülnek a világ zaja elől,
ugyanakkor a hozzáértőknek is adjak valami érdekes információt. A kb. 100
oldalnyi kéziratból azért ezt a háromnegyed ívnyi terjedelmet „emeltem ki”,
mert ezt tekintem a majdan — talán — megírandó mű szinopszisának. Továb
bá: tárgyilagosan illusztrálja mind a teológák (közülük azóta néhányan már
végeztek, férjhez mentek és most „lelkészi munkatársak” : Házi Magdolna,
Kepenyes Erzsébet, Smidéliusz Katalin, Drobina Erzsébet), mind a már fel
avatottként szolgálók vágyait, életmódját, valamint azt a szándékot, hogyan
lehet, miért érdemes ellentmondásokkal teli korunk egyik figyelemreméltó
jelenségéről az irodalom eszközeivel szólni.

R A IN ER M ARIA RILKE

Záródarab
(Schluss-stück)
Nagy a halál.
U runk, miközben
szánk mosolyog.
H a azt hisszük, pályánk delelőben,
ő vakm erőén
bennünk zokog.
Hárs Ernő fordítása

FABINY TAMÁS

Az ifjúság önértelmezése
három fiatal író művében

Egy nem zedéket keresek a kortárs m agyar irodalom ban. Azokat, akik m in
dig lázadoztak, akik nem voltak hajlandók a korlátokat elfogadni, akik hoszszú hajat növesztettek, ak ik et a farm erosok nem zedékének neveztek, akik
szám ára „K afkában, S artre-ban és távoli bölcsekben fogalm azódott meg ez
a világ”, akik örökké albérletben vagy szükséglakásban éltek, akiket kicsap
ta k az egyetem ről —, akik m égis büszkék voltak erre a m ásfajta életükre
és szemléletükre. N apjainkra viszont lehanyatlott a beat-mozgalom, — mi
lett ezzel a nem zedékkel? H a családfenntartóvá váltak és vezető beosztásba
kerültek, nem azonosultak-e éppen azzal, am i ellen lázadtak?
Három, ebben a „hőskorban” felnőtt író m unkássága hozható fel tanúság
ként arra, hogy ebből a szellemből át lehet m enteni az értékeset, hogy belső
kapcsok által még összetartozik ez a nemzedék. A harm incas évükben járók
megegyező értéknorm ái, m orális szemlélete nyomon követhető mai m agyar
irodalm unkban.
Bereményi Géza, Esterházy P éter és Hajnóczy Péter. Nevük ma még talán
csak viszonylag szűk olvasóréteg, elsősorban saját nem zedékük körében is
m ert, de hiszen hárm an együttvéve is alig m últak százévesek. A sajátos arcéleket külön-külön most csak elvétve húzhatjuk meg: a hasonló életérzést
és társadalm i hátteret, a megegyező problém ákat fogjuk vizsgálni. Ebből a
szempontból m ég az sem különösen fontos, hogy egy-egy idézet melyik író
m elyik m űvéből való —, a talaj a lényeges, am elyből a gondolat születik.
A három író regényei, novellái sem form ai, sem tartalm i szempontból nem
tartoznak a könnyű olvasm ányok közé. Form ailag azért nem, m ert b ár szép,
tiszta m agyar nyelven írnak, szakítanak a m egszokottal: idősíkok váltogatják
egymást, írásjelek tűnnek el, bukkannak fel vagy éppen torlódnak össze,
nyelvtanilag hiányos m ondatok éppen úgy szerepelnek, m int átláth atatlan
szövevényű körm ondatok, gyakori a fantasztikum és a játékosság. Hajnóczy
novelláit — pl. A szertartást, vagy a K ék ólom katonát — hozhatjuk fel an
nak illusztrálására, hogy az eddig legfeljebb csak a lírában megszokott esz
közöket hogyan lehet a prózában is alkalm azni (gondolatritm us, a végletekig
való sűrítés). N ála ez látszólag szenvtelen dokum entáló leírással is társul, de
éppen ezzel k av arh at érzelm eket. Tartalm ilag pedig azért nehéz ezeket a m ű
veket m egérteni, m ert az írók feltételezik a m odem próza játékszabályainak
ism eretét: hogy az olvasó „társszerzővé” lép elő, és így a m ű végleges form á
já t csak az ő tu d atában nyeri el. Ez azt jelenti, hogy vannak gondolatok,
am elyeket m ásként kell érteni, m int ahogy a szerző leírta, m ásokat m eg ne
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künk kell megfogalmazni. Az ilyen „perm anens regény” persze lehetőséget
ad többféle értelm ezésre is, de ez korántsem áll ellentétben az írók szándé
kával! Ezzel aztán többszörösen is összefonódhatnak nem zedékükkel: azt az
érzést írjá k meg, am ellyel telítve van a kortársaikat körülvevő levegő, de az
vissza is h a t azokra, form álva egy nem zedék tu d atát — és talán a levegőt is
tisztítva.
M indhárom író szinte csak fiatalokat szerepeltet, gyakori önéletrajzi u talá
sokkal. Egyikük egy B erem ényi-novellában így elm élkedik egy gőzfürdő
társadalom fullasztó levegőjében, körülvéve a „fehérfenekű” öregekkel: „Ügy
tetszik, én vagyok itt a legfiatalabb. Van itten egy nemzedék, az én vagyok.
Hosszú sorban vonulunk. Egy nemzedék. M enetünk elindult. Talán h a t évig
tarto tt a hőskor, azóta véget ért.”
Feltűnő, hogy az események színhelye m ennyiszer megegyezik: utcán, kocs
m ákban, parkokban, távoli autóutak m entén találju k ezeket a látszatra lé
zengő fiatalokat. C éltalan kóborlásnak tűnhet életútjuk, állandó, de rem ény
nyel alig kecsegtető keresésnek. G yakran érezzük, hogy üresek ezek az em
berek, a kamaszkori nagy vágyak jelentéktelen célokká zsugorodtak, öröm öt
nem ritk án csak az italban találnak. Hajnóczy kisregénye — A halál kilova
golt Perzsiából — első jelentésrétegében erről szól: egy alkoholista, novellá
kat is író kazánfűtő küzdelme önm aga ellentétes énjeivel. C sillapíthatatlan
alkoholszom jában kölnit és arcszeszt iszik m ár — de ki is a k a r szabadulni
ebből a démoni rabságból. Rém képek és lidércnyomások lepik meg ú jra és
újra, am elyeket írásai élm ényanyagául akar felhasználni — de végső vízió
jában édesvizű patakról, m egszabadulásról álmodik. Fájdalm as vergődés a
fiatalem ber sorsa, mégis hihetjük, hogy a poklokat m egjárva teljesebb létre
szabadulhat fel. Nagyon mélyről igazán m agasra lehet emelkedni.
Az előző korosztályokat, a m últat kritikusan szemlélik ezek a fiatalok, s
ez sajátos történelem szem léletet is kialakít: „Történelm ünket m intha ollók
vagdosták volna darabokra — így látom gyakran. M ert én is hajlam os va
gyok arra, hogy a pillanatnyilag égető kérdések felől nézzek vissza a jelen
végtelenbe nyúló okaira. Az összekötő szálakat keresem fordulatok szabdal
ta történelm ünk d arab jai között. A folyam atosságot, az összefogó erő t” —
m ondja egy Berem ényi-alak. A lézengés, a semmivel sem törődő cinizmus
csak a látszat tehát! Tévedés, hogy ezek a „csavargók” nem tu d n ak lelke
sedni, hogy szám ukra nem léteznek nagy eszmék. Csak talán túl sok áté r
tékelésnek voltak m ár tanúi. Esterházy egy zászló jelképében m ondja ki, mit
is ta rt következetességnek, becsületnek: „M últam tiszta, derekam at csak tisz
ta kezek m arkolták.” Ugyanő az egyes em ber felől is megközelíti az életcél
és eszközök kérdését. Negatív megközelítése: „a pillanat rése — am elyen át
m egpillantunk egy férfit, aki végérvényesen m agára m aradt, s aki m ár soha
nem m eri vállalni a létezést egy az egyben, csak bizonyos kényszermozgások
unott p ály áját — gyorsan behegedt.” De az em ber célját pozitív irányból is
m eghatározza: „hogy én én legyek, m ár am ennyire telik tőlem, és függet
lenül attól, jól járok-e evvel avagy sem ”.
B erem ényit is szüntelenül foglalkoztatja saját maga, illetve nem zedéke ön
magával való azonosságának kérdése. Társa ebben a szintén ehhez a h arm in
cas korosztályhoz tartozó Cseh Tamás, aki egy szál g itárral és rokonszenves
előadói stílussal adja elő Bereményi dalszövegeit. (Akit egyébként sok tám a
dás ért am iatt, hogy ilyen, íróhoz nem méltó dolgokkal foglalkozik. De ak 

FABINY TAMÁS: AZ IFJÚSÁG ÖNÉRTELMEZÉSE...

85

kor ugyanezt kellene mondani Tinódi vagy Sztárai énekköltészetével kapcso
latban is. M ert — legyen bárm ilyen meglepő —, van köztük rokonság.) A m it
Cseh Tam ás énekel, az feltétlenül igaz és becsületes, s a daloknak — am elyek
népszerűek, de sem m iképpen nem olcsó m elódiák — van egy m élyebb jelen
tésrétege. Koncertjei nem zajos esem ények: előfordul, hogy a közönség nem
is tapsol, de a levegőben ott vibrál a feszültség, am elyet egyetlen nagy no
vellává összeálló dalai hoznak létre. Hogy m iről szólnak ezek? M indenek
előtt erről a nemzedékről, amely m ár tú l van teh át a hőskoron, de abból át
ak ar m enteni valam it a mába, és azt tovább ak arja adni az utána követke
zőknek. Ilyen szellemben énekel aztán történelem ről, a második m agyar had
seregről, m últról (,,az ötvenes évek szűk levegőjéről”, vagy a hatvanas évek
ről, am ikor „nyár felé tetőzött az ifjúsági problém a”), kamaszkori vétkekről,
az ingázókról, lezüllött közgazdászokról, a lakáshiányról, a 424-es m ozdony
ról, az értelm iségről, hűségről, barátságról — de sohasem csak ezekről. Cseh
Tamás és Berem ényi ezzel az ú jfajta, de hiteles közéletiséggel a rra ak ar ta 
nítani, hogy a tények mögött m indig van valam i, am i fontosabb: az em ber
szándéka, az értékek megőrzése. Rá akarnak ébreszteni m indennapos kis
m egalkuvásainkra, „arcunkra száradt szokásainkra”, de arra is, hogy tarto 
zunk valahová: egy néphez, egy városhoz, egy közösséghez. K orántsem csak
a környező világot bírálja; saját nem zedékét is kem ény szavakkal illeti, ha
kell, öreg m agnószalaghoz hasonlítva azokat, akik ham ar felejtenek: „elsza
kadtak, szétszakadtak, nem szólnak m ár sem m iféle fordulatnak”, m áskor vi
szont önm aga m ú ltját is kijózanodva értékeli: „mélyvízi életform a volt — új
k u ltúrának tű n t pedig”.
Esterházy P éter nagy port kavart műve, a Term elési regény (kisssregény),
m ár többet fejez ki életérzésnél, hangulatnál — szintézisre törekszik. Nem is
egy regény ez, hanem legalább négy, „m esterien” összedolgozva. (A könyv
fiktív krónikása a szerzőt nevezi m esternek.) Az elsőt sejteti a cím —, csak
hogy nála ez a két-három évtizede meglehetősen elterjedt, irodalm unk di
csőségére kevésbé vált m űfaj paródiája. A vaskosabb második rész pedig
m int ennek „jegyzetanyaga” szerepel. De az elnevezés szándékosan m egté
vesztő; önálló regényekre lehetne ezt a második részt bontani: egy családregényre (a szerző családjának távolabbi és közelebbi m últja egyaránt hor
doz m agában tanulságot a m ára nézve), egy sportregényre (egy alsóbbosztályú egyesületen keresztül következtetni lehet egész sportéletünkre, s na
gyobb, társadalm i és erkölcsi összefüggésekre is), továbbá egy olyan regény
re, am ely a regény születéséről szól (látjuk a hol gyötrelmes, hol könnyed
alkotói folyam atot — Esterházynál az utóbbi a gyakoribb —, m egism erjük
az írói élm ényanyagot, a félkész vázlatokat, találkozunk cenzorokkal és szer
kesztőkkel, akikkel „két-három jelzős szerkezeten” kell vitatkozni).
Esterházy m éltatói egyöntetűen elismerik, hogy Weöres Sándor óta nem
jelentkezett hasonló nyelvi tehetség a m agyar irodalom ban, stílusbravúrjai
legfeljebb Kosztolányi vagy K rúdy m egoldásaival mérhetők. V alóban: a
mondatszerkesztés, a szójáték, a m etafora, a stilusparódia terén egyedülálló
ötletekkel lép fel. Csak két példa: „látszott rajta, hogy dicső m últ elé néz”,
és „m intha odanézni és pont oda nem nézni nem lenne ugyanaz”. A hum or
területén is méltó utóda a legnagyobbaknak. Éltető hum or ez: a legrútabb
visszásságokat is ezzel tudja szemlélni, ami ítéletét persze nem enyhíti, de
önmaga szuverenitását ezáltal őrizheti meg.
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Minthogy a regény egészét most nem áll m ódunkban értékelni, azt vizs
gáljuk meg, am i tém ánkhoz elsősorban kapcsolódik: Esterházy tükrében ho
gyan értelmezi önm agát és a világot ez a nem zedék, hogyan látja a tá rsa 
dalom ban való élés lehetőségét?
Első: a megközelítés. A m egértés szándékával indul, az em pátiának, a be
leélésnek nem csupán művészi, hanem gyakorlati m egvalósításával: egy szá
m ítástechnikai intézm ény m atem atikusaként, egy futballcsapat csatáraként
és egy grófi család sarjaként ez meg is valósítható. Az, hogy ilyen m egértés
sel közelít, segíti abban, hogy ne egyes személyeket bíráljon, hanem jelen
ségeket, okokat, mély gyökereket.
Második: a módszer. Az előzőből következik, hogy nem szubjektív ítéletet
alkot. Ebben pedig a távolságtartás módszere a célravezető. Az így létreho
zott „gram m atikai té r” abban is segíti, hogy a beleélés ne azonosulás legyen.
H arm adik: a szakítás. Szám ára, egy új nem zedék 30 éves képviselője szá
m ára m ár nem létezik az „erről nem szabad beszélni” erkölcstelen tabuja.
Így hozhatja szó szerint a családja kitelepítéséről szóló végzést, különböző
szövegkivágásokat, vagy így szerkesztheti szinte észrevétlenül egybe Tisza
K álm án és Rákosi M átyás beszédét.
Negyedik: a helyes m agatartás. „Ő se bátor, se nem bátor nem akar len n i”
és „hős sem a k a rt ő lenni, áruló sem a k a rt ő lenni, prózaíró akart ő lenni”.
Nem a középszer m ondatai ezek, ellenkezőleg: nem ak a r leragadni csip-csup
csatározásoknál, értelm etlen, anakronisztikus vitáknál. A társadalom ban való
írói m agatartásra pedig M ikszáthot választja példaképül — „Kálmán bácsi”
személyének megidézése a könyv legjobb részei közé tartozik —, ezzel pedig
az alkotó és k ritikus részvételt.
Ötödik: az etikai norm ák. Etikus mű ez —, de nem moralizáló —, m ert
könnyed csevegésű, d erűt fakasztó vagy lebilincselő részek közé észrevétle
n ü l csempészi be etik ai norm áit. Ezzel pedig azt sugallja, hogy e nemzedék
nem ak ar m indent felrúgni, sőt egyes m egkopottnak h itt fogalm akat — tisz
tesség, család, m unka — m ennyire komolyan vesz. Ezért nem „bundázik”,
vagy nem fogadja el a góljaiért felajánlott alibi-állást. V annak idők, „am i
kor minden a tisztesség próbája lesz”. Egyik bírálója jól m utat rá, hogy a
szokatlanul bonyolult szerkezet mögött szokatlanul egyszerű értékhierarchia
rejtőzik. Itt pedig vallásossága — progresszív katolicizm usa — igencsak felül
helyezkedik el: m ár form ailag is, am int a legnagyobb természetességgel írja
le, ahogyan térdel „a helyi katedrálisban”, vagy ahogy szervesen beleilleszti
m űvébe a M iatyánk pontos szövegét. De m ég inkább, ahogy legmélyebb ér
zései előtörnek. Van eset, hogy ezt titkolni próbálja: egyik csapattársa ha
lála m iatti egy perces ném a csöndben a leghétköznapibb dolgokat szemléli,
látszólag felszínesen, érzéketlenül, de a záró m ondatból kiderül, hogy m ind
ezt csak azért tette, „hogy ne zokogjon fel”. M áskor aztán m ár palástolni
sem próbálja a feltörő mély hum ánum ot: am ikor a tem plom ban ülve észre
vesz egy idegbeteg fiút, aki határtalanul boldog lesz attól, hogy többszöri
sikertelen k ísérlet u tán be tu d ja dobni a pénzt a perselybe: „És ekkor —
látva ő az elébb még jelkép erejével őt m ag át önvizsgálatra késztető ős-kamaszi örök tisztaságot, m elyről most kijött, hogy mi —, ekkor neki könny
szökött a szemébe, és letérdelt, hogy imádkozzék a fiúért. ,Kicsi öcsém, ki
csi öcsém, kicsi öcsém.’
Így telt az idő egészen az áldásig, mely nagy, áhítatos pillanata volt a
m esternek. Kevés ehhez a szó. ,M enjetek békével!’ ”
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A tisztaság kérdése ú jra és ú jra előkerül ennél a három írónál, s többnyire
úgy, m in t valam i elérhetetlennek tűnő messzeség. M indhárm ukban — és
m iért ne hihetnénk, hogy az általuk képviselt egész nem zedékben is — él a
vágy valam iféle m egtisztulás iránt. Berem ényi kitalál egy személyt, akit so
hasem szerepeltet, akiről csak beszélnek: egy korán m eghalt gyerm eket, Im 
rét. A szüntelenül álarcot viselő em berek között az ő csak sejthető alakja,
eszmeisége képviseli az elveszett tisztaságot: „Még az arcára sem emlékszem.
Kezded m ár érteni? Ti m ind m ásm ilyenek vagytok, Im re semmilyen. Ö az,
aki egyedül megfelel nekem most.”
E sterházy más m űveiben is könnyed, gondtalannak tűnő felszín alá rejti
szinte szégyenlős vágyakozását a tisztaság után, de a m élyréteg ú jra és ú jra
árulkodik, leginkább talán a Fű, sár novellában, ahol „füst és részeg szó kö
zött préselődve” észreveszi azt a lelki törést, am elyet egy önfeledten lelke
sedni tu d ó fiúnak okozott egy negyvenes, „szép és fals m aszkot” viselő nő.
Csak ő veszi észre, am int a kiskölyök vállát „két kézzel rázza a zokogás”.
Hajnóczy önemésztő hősének egyik látom ása pedig m indennél szebben m u
ta tja a kétségbeesett m egtisztulni-vágyást, egy nemzedék törekvését: „A fér
fi hol a sárga porban botladozott a sárga kövek között, hogy átju tv a a vá
roson, találkozhassék a feleségével, hol ism ét felülnézetben látta a várost és
önm agát is, ahogy botladozik a romok labirintusában; ilyenkor látta, tú l a
városon, a bokrok vagy fák zöld síkját. Talán édesvíz is van ott, gondolta,
m ert ajk a cserepes volt, to rk a száraz, s nagyon szomjazott, talán o tt v ár rám
a feleségem .”

R A IN E R M ARIA RILK E

Az életem egyre nagyobb gyűrűket vet
(Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen)
Az életem egyre nagyobb gyűrűket vet
a földi dolgokon át.
Talán be se végzem a legnehezebbet,
de elkezdem legalább.
Az Isten, ez ősi bástyatorony,
k it k ö rbeszám yalok;
s m ég nem tudom , sólyom-e, szél-e vajon,
vagy zengő dal vagyok.
Hárs Ernő fordítása

KULTURÁLIS FIGYELŐ

Keresztury Dezső: így éltem
Budapest 1979. Magvető Kiadó
Folyóirataink versközlésedt, meg az an
tológiákat böngészve sokszor csalódot
tan hagyom abba az olvasást: annyi sok
szóval, képpel milyen szegényes mon
danivaló, milyen kevés téma, gondo
lat. Ezekből a versekből úgyszólván
semmi sem maradt meg emlékezetem
ben.
Viszont annál nagyobb élvezet olvas
ni „öregjeink” köteteit: Illyés, Csanádi,
Kálnoky, Jékély, Zelk, Vas . . . mennyi
váratlan rácsodálkozásra indít bennün
ket! És íme Keresztury! Az ÍGY ÉL
TEM-kötet tartalmi gazdagságát meg
sem próbálhatom érzékeltetni. Csak
úgy találomra emelek ki néhány moz
zanatot.
A táj változó fényben-ciklus a Du
nántúlra kalauzol bennünket, fölismerhetően a Balaton vidékére. E táj szép
sége, lakóinak szelid embersége Ber
zsenyi révén honosodott meg költésze
tünkben, és ez a Berzsenyi-örökség cso
dálatos gazdag virágzásba fordult a
XX. században Babits, Illyés, Ke
resztury, Weöres; Takáts, Csanádi és
Bárdosi Németh és annyi más kiváló
költő művészetében. Berzsenyi ösztön
zése kimutatható Kereszturynál is : a
Dunántúli hexameterek pamnom-antikizáló hangulatai néha mintha egyenesen
nagy földijének tollából folytak volna:
a varázslatos táj, a mélázó róvedezés, a
szemérmes érzékiség és az az elemi erő,
amely a leghétköznapibb mozzanatot is
valami lelki ünneppé emeli. A régi
kúriák csöndes, meghitt otthonossága
támad életre e költészetben. De éber
szemmel figyeli az egyszerű nép rögös
sorsát is. Idézzük a Piéták című versét:

A postaútnál két vén tamariszkusz
bozótjában kőkereszt, rajta vasKrisztus:
állíttatta hősi-halott fia
nevére Szőcs Antal, Csép Mária; —
mohos, mállik, több mint félszázad óta
eszi eső, fagy, szél eróziója;
nem térdel már, nem pihen árnyékában
senki: magára maradt a magánnyal; —
de nekem ott űl előtte az a
sokezer néma paraszt-pieta:
kezükben gyűrt pósta-lap, rajta ott áll,
hogy Kimpolungnál, vagy a Donkanyarnál,
a Doberdón, vagy „eltűnt” — nem
maradt
semmi, a múltba hullt a pillanat;
Isten kezében, vak idők sodrában
anyák, fiúk meztelen, koronátlan.
De ez már a vérzivataros magyar
történelem, amely Molochként időről
időre szedte áldozatait. A történelem
bujkál; a többi tájversében is, akár Ma
gyar Benigna félelmes alakját villantja
föl, akár a szorgalmas templomépítő
Bíró Márton püspököt, vagy a „jakobi
nus gróf” Festetich Györgyöt. Másik
két kedvence jelenik meg a két nagy
kvázi-hexameteres
esszé-versben:
a
Barbár hattyú Berzsenyi, és A józanság
lángelméje Deák Ferenc.
Kiemelkedik a kötetből a Partonciklus: egy csodálatos asszony, egy cso
dálatos házasság emléke. Az asszony
törékeny, virágszerű alakja megjelenik
már a; Dunántúli hexameterekben is.
Itt is az a kristály-áttetsző archetipusszerű jelenésként köszönt ránk:
Lankás fövényen, színarany fényben
állsz.
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Alighogy esett; hűs pára burkol
álomnál könnyűbb fátyolokba.
A zt hiszem elszállsz a surranó széllel,
mint ahogy születtél bennem:
fényből, álomból, vágyból;
mint amit szerettem benned:
vágyaim tündér játékait.
De itt vagy, ruganyos tested valóság.
Ennek az asszonynak a zene a lé 
nyege. Nemcsak minit foglalkozás^ mimt
életre szóló szenvedély, hanem ő maga
a zene:
Ifjúságod tiszta zenében ébredt;
abban égtél mindig; a tűz reám is
átcsapott, s veled égek: egybefont két
láng szava lettünk.
Mint ahogy a ‘költészet is tulajdonkép
pen zene, akkor is, ha a költő nem
komponálja meg hozzá a dallamot.
De ez a zene-poézis-asszony az élet
prózájában is helytállt férje oldalán.
És az élet olykor rettenetes volt:
ó mennyiszer
mentettük egymást tétovátlanul!
bakkancsok
rúgták az ajtót, pergőtüzek, halálos
hurkok közt jártunk: magunkért csupán,
vagy valami jövőért?
És a költő — bár igazi hajlama szerint
az „élj rejtekezve” epikuroszi elve sze
rint szeretett volna élni, sorsa mégis a
legsűrűbb, veszedelmesebb bonyodal
mak közé sodorta, mert nem tudott so
hasem megfutni a helytállás elől. Mi
lyen nehéz volt ezt a „veszedelmes éle
tet” együtt végig küzdeni a törékeny,
csak zene-lénynek! Néha kétségbeesett,
de vállalta.
Ilyen legendás, hosszú egybefonódás
után egyiknek a 'halála százszorosán
rettenetes a másik számárai. A végső istemhözzádra a költő már nem is talál
hat szavakat, az angyal szavával búcsú
zott:
„Üdvöz légy Mária!”
. . . Légy üdvözült az átszületésben és
maradj malaszttal teljes ottan is.
Megosztottad öregek magányát, árvák
árvaságát,
gyerekek sírása elnémult, habár
gyermektelen

szavadra: szóltál állattal, széllel,
növénnyel;
sorsszabó sugallatokkal teljes, áldott
voltál mindhalálodig, légy az enyémig
is:
mint megújuló forrás töltesz be, s úgy
élsz
bennem, m int égő jel, bár a szembesítés
már soha fel nem szakadó ködbe hullt.
Föltűnik ez a szó: átszületés. Hogyan,
hát az életnek nincs vége a halállal? Et
től kezdve ez a kérdés mindegyre fölbukkiam a költő eszmélkedései során:
Én élek-e vagy valami más,
mindnyájunknál nagyobb erő?
. . . Ki kellene lépni a hektárral,
naptárral
mért emberi rend köreiből
oda, hol egy az idő, tér, úgylehet
nincs is alakváltás, csak a mindent
magába foglaló létezés van:
vágyódva azt kívánjuk,
lenne bár túl a törvény és szabadság
korlátain is.
ö s sejtelmeink üzenik, hogy
oda térünk meg mindannyian, bár
jobb volna már idelenn
dallammá vagy kristállyá válni.
Ezek a szinte goethei intenzitású so
rok azt sejtetik, hogy tér-idő szemléle
tünkkel úgy éljük át létkeretünket,
mint tér- és időbeli eseménysorozatot.
De lehet, hogy egy más perspektívából,
mondjuk: az Abszolutum, a Teljesség
perspektívájából nincs tér és nincs idő.
A pont ugyanaz mint a végtelen tér, az
idő nem folyik és mindaz, amit átél
tünk, nagy állóképékbe van rendezve.
Ezt az Örök Rendet ismeri föl Keresztury a saját életében is a kötet zá
ró versének utolsó versszaka szerint:
Sokszor éreztem: vége van,
megölnek, elvesztem magam,
s mindig túléltem;
sokszor éreztem: eltűnők,
s a nap mind újra kisütött,
valaki lenyúlt értem;
mindig úr lett a vadakon
valami nagyobb hatalom,
s elfértem tenyerében.
J .
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Lukács József: Történelem, filozófia, vallásosság
Budapest 1979. Gondolat Kiadó
A neves marxista valláskutató újabb
tanulmánykötete főként a hetvenes
évek második feléből tartalmazza írá
sait. Bennünket a könyv elsősorban a
keresztyén—marxista dialógus szem
pontjából érdekel, amelynek igen je
lentős megnyilvánulásaként tarthatjuk
számon.
Megállapítja a marxizmus és a val
lásos világnézet között folyó vita té
nyét. „Tudomásul kell vennünk, hogy
a gyakorlati együttműködés közben
mindkét fél továbbra is érdekelt saját
világnézeti elveinek terjesztésében, és
hogy a kooperációtól is kölcsönösen el
térő eredményeket várnak világnézeti
tekintetben.” Ez valóban így van. A
világnézeti párbeszéd hazánkban nem
tanácskozóasztaloknál vagy bizottsá
gokban, hanem a nyilvánosság előtt
folyik, ha mennyiségileg eltérő arány
ban is, a kommunikációs eszközök ré
vén, mégpedig az „eszmék” terjesztésé
vel. A dialógus része például a mi ol
dalunkról az egyházi sajtó, vagy akár
a templomi igehirdetés.
A szerző reálisan számol a vallásos
hit valóságával, amelynek tárgyköre —
Isten léte, a túlvilág stb. — kívülesik
az értelmi, a tudományos érvelés ható
sugarán. Ö érzelmi természetűnek
mondja. Mi ezt nem így fogalmazzuk,
de valljuk, hogy felesleges dolog Isten
ről és a keresztyén hitigazságokról vi
tázni, mert nem bizonyíthatók sem
igenlő, sem tagadó értelemben. Ezzel
máris kikapcsolódik közöttünk számos
régi vitatéma, s mindkét fél érdekel
tebbé válik saját meggyőződésének
nem annyira polemikus, mint inkább
pozitív kifejtésére.
Ez nem zárja ki, hogy hasznos bizo
nyos kérdéseknek egymástól eltérő, de
újbóli megközelítése. így nagyon ta
nulságos olvasnunk a halállal kapcso
latos egyéni rezignáció humánus tölté
sének és a halál közösségi nézőpont
jának a jelentőségét. Hasonlóképpen a
személyes adottságok, különbségek kiküszöbölhetetlen voltának és az ezt át
hidaló társadalmi tényeknek s önérté
kelésnek a megállapítását. Továbbá,

hogy a marxizmus „nem tagadja a hi
bák, a tévedések objektív elkerülhetet
lenségét sem”. „Nem ringathatjuk ma
gunkat olyan illúziókba, hogy a szenve
dés, a csalódás és a magány, az öreg
ség, a betegség, a halál az életből vala
ha is teljesen kiküszöbölhető.” Mindez
zel közelebb jutunk egymáshoz a halál,
a teremtettségbeli adottságok, a szenve
dés, a bűn keresztyén tanítása oldaláról
nézve is.
Régi, vulgáris érveket rombol le a
szerző annak kiemelésével, hogy a mű
velődés növekedése, a tudományos vi
lágkép elfogadása még nem vezet a
vallásos világnézet elejtéséhez. Köszön
jük az ilyen mondatokat: „A vallást
nem lehet egyszerűen a műveletlenség
és elmaradottság termékének, mégkevésbé holmi ostobaságnak tekinteni,
amelyet a kultúra, a műveltség terjesz
tése egymagában is képes eliminálni.”
Hasonlóan reális szemléletet tükröz egy
másik megállapítása: „a társadalmi tu
dat kibontakozó elvilágiasodása, a val
lás térvesztése nem azonosítható a val
lás elhalásával.”
Jólesik nekünk az az emberi nyi
tottság, amellyel Lukács József a hí
vőket és belső meggyőződésüket nézi:
„olyan ateista propagandát kell folytat
ni, amely a párbeszéd egy fajtája,
amely megérti problémáikat, érzel
meiket, választ ad kérdéseikre anélkül,
hogy maga a tévedhetetlenség pózában
tetszelegne.” Másutt is: „tudatában
(kell) lenni annak, hogy nem vagyunk
tévedhetetlenek, hogy nincs alapunk
más világnézeti társainkat önmagunk
nál értéktelenebbnek tekinteni.”
A szerző — és ezt Marxszal ism étel
ten alátámasztja — nem a vallás hit
elvi tartalmának a megítélését teszi
döntő kritikai szemponttá, hanem tár
sadalmi szerepét. Ebből következően
méltatja a reformáció társadalmi haté
konyságát. Ezért tartja szükségesnek a
mai teológiai és vallásos filozófiai
irányzatok differenciált kritikai elem
zését: „ezeknek az irányzatoknak a tár
sadalmi funkciója a perdöntő”. Hang
súlyozza: „azokon a pontokon kell vi-
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fázni a vallással, ahol az társadalmilag
ténylegesen retrográd hatást fejt ki”.
(Az itt felsorolt egyik példája a konzer
vatív katolikus álláspontra vonatkozik:
„a születésszabályozás teljes tilalma”.)
S ugyanebből az alapelvből következik,
hogy „a világnézeti konfrontáció.. .
igazában azoknak a kérdéseknek esz
mei tudatosítása körül folyik, amelyek
hivőt és ateistát egyaránt érintenek,
amelyek megoldásában] érdekeik közö
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sek, de amelyekre eltérő módon reagál
nak”.
Az egész kötet tanúsiágtétel arról,
hogy keresztyének és marxisták társa
dalmi együttműködése mellett, a dialó
gus is nélkülözhetetlen, éspedig nem
csak gyakorlati kérdésekben, hanem az
eszmék terén, világnézeti tekintetben
is. Folytassuk tovább, a meggyőződések
ilyen kölcsönös tiszteletben tartásával!
Veöreös Imre

Magyar filmek etikája
A magyar film művészi fölívelésekor
előnyben részesítette a nemzeti ön
ismeretet, kiváltképp a történeti tuda
tot; ez is etikai mozzanat persze, habár
közvetettebben, mintsem a mindennapi
életben annak tartaná az ember. Ké
sőbb viszont megnövekedett a várako
zás,, hogy a magyar film közvetlenebbül
foglalkozzék az élet adta kérdésekkel.
Tette ezit az előző időszakban is, a
Nehéz emberek, a Húsz óra, az így
jöttem, a Szegénylegények, az Apa, a
Tízezer nap, a Szerelem, a Hideg na
pok és sok más emlékezetes műalkotás
csakugyan etikus életre kötelezte ‘né
zőit, értőit. Mégis hiányolták sokan a
közvetlenebb tanítást, a mai — vagy
maibb — élet ábrázolását.
Tükör a filmvászon, ránézve magun
kat és korunkat kell látnunk és ér
tenünk, ha művészet rangjára törek
szik a mű is, nézője is. őszinte vagy
idealizált képet vár-e a néző, s várako
zásának kielégítésére mit ad a film —
más kérdés. Vitathatatlan azonban, hogy
a film (is), ha művészet; tükröt tart,
hogy ember és kor önnön ábrázatát föl
ismerhesse. Ez a tükör lehet múlt ide
jű i d e kétségkívül fölismerhetőbb a
kép, ha. jelen idejű. Jelen idejűnek
mondható persze az a kép is, amely a
ma élő nemzedékek átélte korábbi ko
rokkal, közelmúlttal, foglalkozik.
Mint az Angi Vera például, az utóbbi
egy-két esztendő világméretekben is
egyik legsikeresebb magyar filmje. A
mához vezető út torkolatában szemlé
lődik ez a Vészi Endre írta, Gábor Pál
rendezte film, s arról szól, hogy még az

igazságot is mindig szigorú erkölcsi
mércével kell mérni, nehogy salak ta
padjon hozzá. A film címszereplője az
új világ igazába vetett rendíthetetlen
hitte] járja útját, s a néző szorongva ta
pasztalja, miképp kényszerülj erkölcsi
megalkuvásra küzdelme során.
A mozinéző sokadmagával figyel a
vászon-tükörre (már ha csakugyan so
kam vannak a nézőtéren), de ki-ki m ég
is magában, már-máir magányosan éli
át (vagy mulasztja el) a film-tükrözte
gondolatokat, így az erkölcsi példát, in
tést, tapasztalatot, tanítást is. Bármire
figyeljen is, jelképes értelemben saját
magát keli látnia a filmen (a maga hi
báit, tévedéseit, feladatait észrevennie),
de mindig a környezetet is, mintegy a
hátteret (amelynek ő maga elidegenít
hetetlen, része). Miás szóval: a műalko
tás egyaránt szód az egyénnek és a kö
zösségnek, a társadalomnak, mintegy az
egész emberis,égnek (ez mércéje annak,
hogy csakugyan műalkotás-e). így is
merteti föl az Angi Vera azt a fajta té
vedést is, ha nagyobb igazságért kisebb
igaztalansáigokat tűr m eg az ember, s
azt is, ha nagyobb igazság leplében
önös érdeket, erkölcsi hibát szorgalmaz,
kényszerít másra:
Az újabb filmek nagy része közvetle
nül is szól a ma mindennapos, életvite
léről; az Angi Veráéhoz hasonló mai
erkölcsi felelősségről például Szalai
Györgyi és Dárday István filmje, a
Harcmodor. Az igazságért vívott küz
delem harcmodoráról szól a történet, ar
ról, hogy egy öregek otthona érdekében
— vagy éppen ellene — miféle módon
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küzdenek különféle emberek. Egy m á
sik film, Gothár Péteré, az Ajándék ez
a nap, a lakásért s talán a boldogsá
gért vívott küzdelem harcmodorát .jel
lemzi, s mutat rá különféle erkölcsi
(vagy épp erkölcstelen) magatartásokra.
Mi az erkölcs* sokain sokféleképpen
fogalmaznák meg, ráadásul a köznapi
használat) általában jócskán leszűkíti az
értelmezést. Hasonlóképp az erkölcste
lenség is félreérthető; a többi között
azért is, mert az, akit erkölcstelennek
tartamiak, többnyire valamiféle erkölcs
alapján gondolkodik és cselekszik, csak
hogy más etika alapján, mint ami elfo
gadott. Mérlegelni lehetne azonban ezt
az elfogadást is: gyakran képmutató
módon mást fogadnak el szóban az em 
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berek, mint aminek alapján élnek és
ítélnek.
Ezért is kavart vitákat Jeles András
filmje, A kis Valentino. Egy fiatalember
céltalan csellengését mutatja ez a film:
némelyek szerint a társadalmi erkölcs
jónéhány hibájának érzékeltetésére, má
sok szerint azonban visszás hatással,
hiszen épp a főhős (egyszersmind a tük
rözés fő eszköze) valójában híjján van
mindenféle etikus tartásnak. Bizonysá
ga tehát ez a film annak, hogy a v á 
szon-tükörben sem megmutatni, sem
megfigyelni nem elegendő sosem vagy
csak egy arcot vagy csak a közösség
(ilyenkor elmosódó) arcát, hanem a
kettőt együtt kell tükröztetni és a tü
körben. meglátni is.

Zay László

Fényszóró
Elsőként a Köznevelés 1980. május 16-i
számának „A Biblia mint irodalmi tan
anyag a középiskolában” c. cikkére
hívjuk fel olvasóink figyelmét. Szerzője,
Versényi György már bevezetőjében
hangsúlyozza : „ . . . Mi nem cáfolni, ha
nem megismertetni akarjuk a Bibliát,
amely számunkra nem valamelyik egy
ház szent könyve, hanem az ókori kelet
egyik legnagyszerűbb remekműve” A
továbbiakban Mózes első könyvéből a
világ teremtéséről szóló részt elemzi, és
felettébb tanulságos módszertani útmu
tatót ad hozzá. Érdeklődést keltő m a
gyarázata, gondolkodásra késztető fel
adatai nemcsak a tananyag megértését
és megőrzését szolgálják, de élménysze
rűvé teszik az órát és elindítják a diá
kot az önálló olvasás felé.
„Az idő doktora” a címe Szabó Magda
Augustinusról szóló esszéjének, mely a
Nagyvilág 1980. áprilisi számában je
lent meg. Szabó Magda írói átéléssel,
ihletett szavakkal tanít itt egyháztörté
nelmet, világtörténelmet és irodalomtörténetet, azzal a szimultán techniká
val, amellyel minden históriai témát
kezel; fölvázolva; a kor hátterét, az egy
más mellett és egymás után futó ese
ményeket, mindezek középpontjába ál
lítva hősét. Ez esetben író-ősét is, h i
szen Augustinus Vallomásairól szólva

éppen azt bizonyítja be, hogy a szub
jektív időt nem Bergson, az időfelbon
tást nem Proust találta ki, mert mindez
már másfél évezreddel korábban, m eg
volt a Vallomásokban. Ilyen értelemben
Augustinus a XX. századi próza igazi
mestere. Nála a „lélek vár, figyel és
emlékezik”, a múlt örök jelenként lük
tet a* sorokban, bármelyik pillanatban
megelevenedik, miközben az idősíkok
váltakoznak. Ennél azonban fontosabb
a Vallomások tartalma: az Istennel
való találkozás. Augustinus azért vall,
hogy ezt tudtunkra adja, s hogy ezen
az úton vezetőnk legyen.
Fényszórónkat most komorabb téma
felé fordítjuk: a Valóság 1980. áprilisi
száma Blasszauer Béla: Eutanázia, ér
vek és ellenérvek című tanulmányát
közli. Az összefoglaló szándékú írás tör
ténetileg is áttekinti a sokat vitatott té 
mát, utal a görögöknek, s főként a ró
maiaknak a miénktől élesen eltérő életfelfogására, hiszen mindkét kultúrkör
ben szokásban volt a gyönge és torz
csecsemők kitevése, s az öngyilkosság
nak, mint halálhoz való jognak az elfo
gadása, sőt az öngyilkos fokozott meg
becsülése. Hangsúlyozza, hogy az élet
abszolút tisztelete a keresztyénséggel
veszi kezdetét, a továbbiakban azonban
már homályosan', a fogalmakat keverve
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beszél erről. A császárkor mártírjait
még a római éleitmegvetés „öngyilko
sainak” tekinti (holott egyáltalán nem
az élet megvetése vezette őket a vérta
núságihoz!); az élet első igazi értékelőjénak Augustinust tekinti, s tőle szár
maztatja az öngyilkosság bűnné válá
sát, melynek következtében az egyház a
középkor végéig vissza tudta 'tartaná e
cselekedettől az embereket. (A középkor
végéig? A XIX. század első felében még
fehérholló számba ment a suicidium!)
A keresztyénség álláspontjának még né
hány zavaros megfogalmazása (például
az abortusz és eutanázia kérdéskörénél)
ellenére a tanulmány alapos áttekintést
ad, betekintésit enged a mai vitákba és
álláspontokba. Kiutat nem mutat.
A témáihoz mintegy illusztrációként
kapcsolódik Brian Clark angol író
Mégis, kinek az élete? című drámája,
melyet a Nagyvilág közölt 1980. már
ciusi számában. A dráma hőse közleke
dési baleset során gerinctörést szenve
dett szobrász, aki teljes bénaságában a
halál jogáért harcol. Bár a dráma olva
sása közben vitatkozni kél kedvűnk —
nem volna-e éntekne a szobrász életé
nek így is, ha igazén szeretné valaki? !
—, mégis tudnunk kell, hogy az orvos
tudomány mai fejlettsége olyan hely

zeteket is teremt, amelyekben ez az eldönthetetlamnek látszó dilemma' idősze
rűvé vált.
Végül nem hagyhatjuk említés nélkül
a Kortárs 1980. évi első negyedében
folytatásokban közölt önéletrajzot Vas
István: Mért vijjog a saskeselyű? című
mamoárjíának részletei ugyan már hoszszabb ideje megjelennek, és reméljük,
mielőbb könyvalakban is találkozunk
majd a mű egészével, ez utóbbi részek
különösen megrendítők, mert a költő
első feleségének lassú haldöklíásáról,
majd; haláláról szólnak. A tragikus sor
sú fiatalasszonyt gyermekkorában' szi
gorú apácák nevelték, rigorozitásukkal
elriasztották a hititől, halála előtt azon
ban, egyszerre és hirtelen visszatalál
Istenhez, E végtelenül őszinte emlékirat
egy különösen, vonzó költői lélekben
tükrözteti a kort., s a lélek eseményeit;
betegség és gyász kegyetlen vésőjének
hatását a formálódó leiekre. Mert mind
kettő formálódik: az eltávozó is, az itt
maradó is, s az utóbbi pontos látleletet
ad, mindazok helyett, akik nem tud
ják így elmondani, amit átélnek. A köl
tői szó emberismerethez vezet miindanynyi unkát.

Bozóky Éva

A külföldi egyházi sajtóból
A kulturális határok átlépése — a szó
nak tág értelmében — a keresztyén ige
hirdetésnek és teológiáinak minden idő
ben nagy feladata. Ahogyan Krisztus
testet öltött a különböző európai kultú
rákban, úgy akarják az afrikaiak
„Krisztus fekete arcát megadni, hogy
közben ne torzítsák el arcvonásait”,
vagyis azt kérdezik, „ . . . miképpen le 
hetne a keresztyén tanítást, afrikai be
széd, szimbólumok, képek és az afrikai
világértelmezés
szemszögéből
nézve
megfogalmazná”. Ha ez nem történik
meg, akkor a harmadik világ egyházi
vezetői és teológusai csak „színesbőrű
európaiak”, az európai kultúra impor
tőrei, idegen testek odahaza, s „good
boys” („jó fiúk”) a nemzetközi konfe
renciákon — ahogyan Philip Potter né

vezte. Intő példa az első századok
észak-afrikai keresztyónsége, mely vi
rágzott, de az őslakosság nyelvéhez és
kultúrájához nem ért el, és szinte
nyomtalanul eltűnt.
Bár nincsen, steril, valamilyen kultú
rához nem kapcsolódó evangélium, hi
szen az inkarnáció éppen a kultúrába
való beágyazódást is jelenti —■, az
evangéliumnak egy másik kultúrában
való megjelenése sohasem ment könynyen. Gondoljunk csak a zsidó kultú
rából a hellenisztikus, majd a latin, a
germán ’kultúrába való átlépésre. Nincs
ez másképpen ma sem, amikor afrikai
és ázsiai teológiáról, „fekete” teológiáról
(USA) és a felszabadulás teológiájáról
(Latin-Amerika) beszélnek. Ennél a fo
lyamatnál csupán egyik vonás a kör
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nyező világ komolyan vétele. A másik,
hogy — ebben az esetben — az európai
teológia felekezeti vitáit, történeti múlt
ját és hagyományait a saját szempont
jukból teljesen érdekteleneknek tart
ják, sőt határozott szándékuk, hogy az
új környezetben az evangéliumot meg
szabadítják az európai keresztyénség
torzulásaitól: intellektuális és indivi
duális egyoldalúságától, megmerevedettségótől, cselekvőképtelenségétől, és
így teológiai téren is szembefordulhat
az európai és nyugati gyámkodással,
melynek lerázása politikai és gazdasági
téren már régi törekvésük. A nyugati
teológia aggódva figyeli a fejleménye
ket, mint az a szülő, aki egy szép na
pon arra ébred, hogy gyermeke nem
csak nagyra nőtt, de önálló gondolatai
is vannak, melyeket érvekkel támaszt
alá. Sokfelé mély megértési tapasztalha
tó, azonban az aggodalomnak is van
jogosultsága, hiszen éppen a keresztyén
ség és a teológia európai történetének
tapasztalatai segíthetnének régi tévedé
sek és hibák mai elkerülésében.
A különféle teológiák az evangélium
adott időben, adott kultúrában, adott
helyhez szóló megfogalmazására tett
kísérletek. Ez a sokféleség világunk sok
féleségéből adódóan szükségszerű. Még
is az egy evangéliumnak kell megszó
lalnia bennük! Ha a különféle teológiák
kihívást, ellenkezést, kritikát is jelente
nek egymással szemben, a teológia egy
sége a középpontjában, fő tartalmában,
Jézus Krisztusban van, akire nézve az
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egyes kész legyen elfogadni a kritikát,
és merhet mást kritizálni. Hiszen a
teológia feladata éppen az, hogy konk
rét történeti helyzetben, egy meghatá
rozott kultúrában, de univerzális ér
vénnyel és igénnyel szólaltassa meg
Krisztus evangéliumát.
A kulturális határok átlépése nem
csak földrajzi értelemben vehető. Zairé
ben néhány évtized alatt naggyá nőtt
az úni. Kimbangu-egyház: vezetőinek,
igehirdetőinek, tagjainak talán több
sége írástudatlan, de a világ sok táján
élnek emberek, akik az evangéliumot —
hozzájuk hasonlóan — nem fogalmi
absztrakciók, nem könyvek, hanem be
széd, történet, példázat útiján értük meg
és adják tovább. Primitív emberek pri
mitív keresztyénsége? Ki tudja, az
absztrakt gondolkodás mesterei az élet
más területén nem primiitívek-e?
Tág értelemben vett kulturális határ
a szociális helyzet. A gazdag ifjú pél
dázatát nem egyformám hallgatja és érti
a villanegyed milliomosa és a városszé
li nyomornegyed lakója.
Noha e beszámoló hátteréül szolgáló
tucatnyi tanulmány nem tesz említést
róla, tulajdonképpeni „határátlépés” a
diakórpai teológia is: a mi társadalmi
helyzetünkből és rendszerünkből adó
dóan, ebben megélhetően, de ugyanak
kor univerzális igénnyel, mert nem az
adott helyzetet, a kultúrát, a rendszert
hirdeti, hanem mindezekben Krisztust.

Reuss András
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Diakonia
Lutheran Review
Summary
Literary historian and university pro
fessor Mihály Czine explains why
Transylvanian Lutheran poet Sándor
Reményik (1890—1941) was considered
the most expressive poetical represen
tative of Transylvanism, and why alm
ost everything beautiful and noble
created in Hungarian lyric poetry in
Romania between the two World Wars
was linked with his name.
Bishop Zoltán Káldy’s referendum
given at the Lutheran World Federa
tion Headquarters in Geneva on 13
March 1980 under the title ’Service of
Bridges’ is published in some detail.
Especially at the time of growing in
ternational tensions the churches and
their world federations must act as
bridges between East and West.
Church historian Jenő Sólyom (fl976)
discovered a Latin poem by György
Albani Csirke that was published in
Wittenberg in commemoration of Melanchthon at the time of his death. In
fulfilment of the deceased Lutheran
professor of theology’s wish, literary
historian Agnes Ritoók-Szalay outlines
in her essay the Hungarian Melanchthon pupil’s biography. On returning
home after studying some years first
in Vienna, then in Wittenberg, he be
came a diplomat, but soon died on one
of his missions in Constantinople. He
was one of the many secular scholars
to receive academic training at Witten
berg University.
In his essay ’Divine Game of Chess’
biologist Kristóf Halász reviews the
microscopic processes involved in bi
ological inheritance from the angle
whether a person’s inborn characteris
tics are merely a trick of blind fate
and whether these determine the indi
vidual’s fate. In the light of his faith
he believes that each one of our good
and bad qualities is inherited to be
utilized with individual responsibility
according to the decision we make.
Endre Bálint is one of the most ori
ginal and impressive personalities of
the older Hungarian painter generation.

Publication of the Lutheran Church
in Hungary
Responsible editor: dr. Zoltán Káldy
Editor: Imre Veöreös
Editorial and Publishing Office:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12.
Subscriptions to above address.
Published every six months.
Annual subscription 100,— Forints.
His art is firmly embedded in the ab
stract, surrealistic trend of the Szent
endre school, refined today into a sig
nificant Hungarian painting tradition.
His individual form of expression —
a nostalgic visionary style suggestive
of lyric mood — was developed in Pa
ris between 1957 and 1962. The essay
by art historian Judit Szabadi — who
has written several books on Endre
Bálint — contains a brief review of
his entire career along with a profound
analysis of the pictures he painted
during the Paris period.
H. D. Altendorf, Professor of Church
History in Zurich, presents Paul Til
lich’s not entirely simple figure from
personal recollection. He defines him
as a theologian whose thinking moves
on the limit of existence. As Lutheran
theologian active in both German and
Anglo-Saxon environments, he tried to
reformulate the dogmatic traditions
so as to enable a live interpretation
that concerns modern man. The method
of correlation is highlighted as Tillich’s
speciality. The essay is followed by a
sermon (’The Depth of Existence’) that
Tillich addressed to his students in
New Yarik in the mid forties.
While collecting material for exhibi
tion at the National Museum of the
Lutheran Church in Hungary, opened
in 1979, some magnificent Gothic cha
lices from the Pre-Reformation period,
mostly from the 15th century, were
found in various Lutheran congrega
tions. These are described in an essay
by archeologist H. Judit Kolba.
Literary historian Lajos Szopori
Nagy describes Bertalan Korompay’s
reconstruction theory according to
which with the New Kalevala Lönnrot
intended to recreate a unified and once
existing naive epic poem. Korompay
formulated his theory at an early age,
in 1935, thereafter he improved it in
scientific discussions over several de
cades. His theory was recently praised
as noteworthy by V. Kaukonen.
See the table of contents too.
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Der Literaturhistoriker Mihály Czine
würdigt den si ebenb ürgischen lutheri
schen Dichter Sándor Reményik (1890—
1941), in dem man den vollkommens
ten dichterischen Vertreter des Trans
silvanismus sah, an dessen Namen man
fast alles Edle und Schöne knüpfte,
was die ungarische Lyrik in Rumänien
zwischen den beiden Weltkriegen ge
schaffen hat.
Wir drucken in erweiterter Form
das am 13. März 1980 in der Genfer
Zentrale des Lutherischen Weltbundes
gehaltene Referat „Der Dienst der
Brücken” von Bischof Zoltán Káldy ab.
In einer Zeit wachsender internationa
ler Spannungen müssen die Kirchen
und kirchlichen Weltverbände beson
ders als Brücke zwischen Ost und West
dienen.
Der Kirchengeschichtler Jenő Sólyom
(fl976) entdeckte ein lateinisches Ge
dicht auf Melanchthons Tod von
György Albani Csirke. In seinem Auf
trag skizziert nun die Literaturhistori
kerin Agnes Ritoók-Szalay die Biog
raphie dieses ungarischen Melanchthon-Schülers, der nach seinen Wiener
und Wittenberger Studienjahren als
Diplomat tätig war und kurze Zeit
später in Konstantinopel starb. Er war
einer der weltlichen Gebildeten, die
auf der Wittenberger Universität das
Rüstzeug für ihre Laufbahn erhielten.
Der Biologe Kristóf Halász unter
sucht in dem Beitrag „Göttliches
Schachspiel” über die biologischen Ver
erbungsprozesse, ob die dem Einzelnen
angeborenen Eigenschaften vom blin
den Schicksal abhängen. Im Sinne des
Gottesglaubens sind alle guten und
schlechten Eigenschaften unsere gesetzmässige Erbschaft, mit der wir
eigenverantwortlich leben.
Endre Bálint ist einer der originell
sten und wirkungsreichsten Maler der
älteren Generation. Sein Malstil ist in
eine zu bedeutender Tradition vere
delte Richtung der ungarischen Male
rei eingebettet, in den abstrakten, sur
realistischen Zweig der Szentendre-
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Schule. Er schuf ihn in Paris 1957—
1962; eine nostalgische, lyrische Stim
mung suggerierende, visionäre Kunst.
Judit Szabadi, Kunsthistorikerin, zeich
net in ihrer Studie den Bogen der ge
samten Laufbahn Bálints nach, analy
siert aber in erster Linie die Pariser
Arbeiten tiefgründig.. (Sie beschäftigte
sich schon in mehreren selbstständigen
Büchern mit Endre Bálint.)
Von persönlichen Erinnerungen aus
gehend, versucht H. D. Altendorf, Pro
fessor für Kirchengeschichte in Zü
rich, die nicht ganz einfache Gestalt
Paul Tillichs zu vergegenwärtigen.
Tillich erscheint als Theologe der
„Grenze”. Im deutschen und angel
sächsischen Sprachraum wirkend, be
mühte sich Tillich als lutherischer
Theologe, die dogmatische Überliefe
rung neu auszusagen, um sie lebendig
und den heutigen Menschen angehend
zu interpretieren. Die Methode der
„Korrelation” wird als Tillichs Eigen
art herausgestellt. Professor Altendorfs
Beitrag folgt eine Predigt Tillichs, die
er Mitte der vierziger Jahre vor seinen
Studenten in New York gehalten hat.
Für die 1979 eröffnete Ausstellung
des Museums der Lutherischen Kirche
in Ungarn wurden prächtige gotische
Kelche aus vorreformatorischer Zeit
von den lutherischen Gemeinden zur
Verfügung gestellt. Die Archäologin
Judit H. Kolba beschreibt sie uns. Die
Namen unter den Bildern bezeichnen
ungarische Dörfer.
Der Literaturhistoriker Lajos Szopori
Nagy informiert über die sog. Rdkonsitruiktiorastheorie Bertalan Korompays,
wonach Lönnrot mit der Neuen Kale
vala ein früheres naives Epos neu
schaffen woUite. Diese schon: in jungen
Jahren, 1935, formulierte Theorie ent
wickelte er dann im Laufe jahrzehnte
langer
wissenschaftlicher
Debatten
weiter. Auch V. Kaukonen würdigte
jüngst seinen Standpunkt positiv.
Ausserdem bringen wir das vollstän
dige Inhaltsverzeichnis in englischer
und deutscher Sprache.
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