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KÁLDY ZOLTÁN

Az emberi tényezők a gazdasági életben

Az országgyűlés 1980. decemberi ülésszakán elfogadta a hatodik ötéves ter
vet. A terv  hangsúlyozza eddigi eredményeink megőrzésének és életszínvo
nalunk fenntartásának szükségességét, és szól a továbbfejlődés új feladatai
ról. Tehát eredményeink megőrzése, továbbfejlesztése a következő évek nagy 
feladata. Továbblépésünket nagyon nehezítik azok a világgazdasági változá
sok, amelyek országunknak is nagy veszteségeket okoznak. Ez a helyzet a 
jelek szerint hosszú távon is megmarad.

Ahhoz, hogy gazdasági terveinket végrehajthassuk, szükség van a ma
gyar gazdaság mielőbbi átalakítására. Ha ez nem  valósulna meg, külföldi 
összefüggésben a cserearányok tovább rom lanának. A fejlett tőkés országok
kal folytatott kereskedelmünkben — amely terü le ten  nagy lépésekkel kell 
előrehaladnunk — áruinkkal szemben megnőttek az igények. A minőségileg 
kifogástalan, a piaci igényeket magas fokon kielégítő termékekre van szük
ség. Egyébként ez a magasabb igényesség jelentkezik a szocialista területe
ken is a gazdasági életben. Ez okok m iatt minőségi változásra van szükség 
egész gazdasági életünkben, és annak végrehajtásával nem késlekedhetünk.

Természetesen ebben a helyzetben elengedhetetlen a tudományos-technikai 
forradalom  eredményeinek alkalmazása, a term elési szerkezet megváltozta
tása, a gyári rekonstrukciók stb., mégis egyre világosabb előttünk, hogy az 
emberi tényezők gazdasági életünkben igen nagy szerepet játszanak, és ezek
nek elhanyagolása fél kudarcot jelentene.

Ismert, hogy magam nem vagyok közgazdász. Mégis mint országgyűlési 
képviselőnek az ülésteremben, a képviselői fogadó órákon közgazdasági is
m eretekkel kell rendelkeznem, különben elhomályosulnak az összefüggések 
és elm aradnak a konkrét tennivalók. Mint evangélikus keresztyén ember 
etikánk alapján szeretnék megközelíteni néhány olyan problémát, ami meg
győződésem szerint a közgazdászokra tartozik elsősorban, mégis megközelít
hetők etikai oldalról is.

Az emberi tényezők fontossága
Nagyon figyelemre méltó Marjai József miniszterelnökhelyettes a Népsza
badság január 1-i számában megjelent „Nemzeti programunk valóra váltá
sáért” című cikke. Az egész cikken végigvonul az a gondolat, hogy az embe
ri tényezők milyen döntő jelentőségűek gazdasági terveink megvalósításá
ban. Fontos tehát gazdasági életünkben maga az ember, aki tervez és a ter
veket végre is hajtja.
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Idézünk a cikkből: „Joggal esik szó az em beri tényezők megnövekedett je
lentőségéről és fontosságáról. A társadalom minden tagjával szemben megnő
nek a követelmények, és ez különösen vonatkozik a legkülönbözőbb irá 
nyító, vezető posztokon dolgozókra”. Majd arról szól a szerző, hogy sajnálatos 
módon még mindig találkozunk a legkülönbözőbb szinteken olyan vezetők
kel, akik úgy látszik nem tudnak, vagy nem  akarnak a helyzetükből eredő 
módon gondolkodni.

Az emberi tényezők sorában lássunk néhányat, melyek jelentős módon be
folyásolhatják egész gazdasági életünket.

A gondolkodási mód
Gazdasági életünkben nem közömbös a gazdasági vezető emberek gondol
kodási módja. Az, hogy ragaszkodnak-e beidegződött régi utakhoz és mó
dokhoz, melyek történelm ünk bizonyos szakaszában gazdasági életünkre jel
lemzőek voltak, vagy pedig készek a problém ákat új oldalról megközelíteni 
és új következtetéseket levonni. Ezt igénylik gazdasági vezetőink is. Így fo
galmazza ezt M arjai József: „A magasabb fokú műveltségünk birtokában ál
talános társadalm i reflexszé kell fejlesztenünk az igényességet, a szervezett
séget, a kulturáltságot a technika kezelésében, a munkaszervezésben, a fo
gyasztásban és az emberi viszonyok területén egyaránt. Az effajta gondol
kodási mód, reflex kifejlesztése ma sokszorta fontosabb, mint a termelés 
vagy a pénzbeli jövedelem növekedésének megtoldása még egy-két százalék
kal.” Vagyis a gondolkodásmód megváltozása egész gazdasági életünk szá
m ára létfontosságú. Nagyon fontos szerepet játszanak gazdasági életünkben 
a gépek, a vegyi anyagok, a technológia, de a legmodernebb gépek sem pó
tolják a gondolkodó embert, aki képes m indig leleményesen újat kezdeni, a 
régit fejleszteni, a  hibákat kijavítani, és ha kell egész gazdasági életünkben 
„pályamódosítást” végrehajtani. Ezt a keresztyén etika szempontjából kü
lönösen is aláhúzzuk, m ert ebben látjuk biztosítékát annak, hogy nem a gé
pek és a technika kerül az em ber fölé, hanem  végül is az ember irányítja 
a gépeket, a technikát, és egy új gondolat jegyében maga alá rendeli a 
gépeket.

Szakmai rátermettség
Az emberi tényezőkhöz tartozik a szakmai ráterm ettség. Ezt röviden így is 
m ondhatjuk: az embernek jól kell értenie ahhoz, amit csinál. Evangélikus 
etikánk oldaláról nézve ez azt jelenti, hogy hivatásunkat teljesen be kell 
töltenünk. Nem lehetünk hivatásunkban felkészületlenek, tudatlanok, a dol
gokhoz nem értők, m ert ezzel megkárosítanánk em bertársainkat, a társadal
mat, az emberi közösséget. Olyan időket élünk, amelyekben kinek-kinek a 
maga szakmáján belül a maximumot kell adnia. Aki ma nem olvas, tudását 
nem fejleszti, képzettségét időnként nem konfrontálja azoknak a tudásával és 
képzettségével, akik az élenjárnak, az hónapokon belül lemarad és sokszor 
behozhatatlan hátrányba jut. Ezt pedig megérzi nemcsak az a terület, ame
lyen éppen dolgozik, hanem összefüggésében az egész gazdasági élet. Azt is 
mondhatom, olyan mérnökökre, közgazdászokra, szakmunkásokra van szük
ség a munka minden területén, akik értik — éspedig magas fokon — a dol
gukat. Még azt is meg m erjük kockáztatni, hogy jelen gazdasági életünkben 
a kiváló emberek ideje jött el. Nem arra gondolunk, hogy csak a zsenik vi
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hetik előre gazdasági életünket, de arra  igen, hogy mindenki a maga helyén, 
a maga szakmájában felkészülten a m axim umot adja bele gazdasági éle
tünkbe.

Az alkotóképesség
Bárm ennyire aláhúzzuk az emberi tényezők vizsgálatánál a szakmai rá ter
mettség jelentőségét, ugyanígy hangsúlyozzuk az alkotóképesség fontossá
gát. A szakmai ism eretek előbb-utóbb elavulnak, s ami még tegnap jó volt, 
az ma m ár kevés, és gátolja az előrehaladást. Nem elég a szakmát kiválóan 
ismerni, azt tovább is kell fejleszteni. Nem elegendő a mai technológiai eljá
rásoknál megállni, új technológiákat kell kidolgozni. Mindez azt jelenti, hogy 
egész gazdasági életünkben az alkotásnak kell előtérbe kerülnie. Űj felta
lálókra és feltalálásokra van szükség. Gazdasági életünkben most különösen 
is segítenünk kell azokat a tudósokat, mérnököket, szakmunkásokat, akik 
gazdasági életünk fejlesztéséhez jobb technikai, technológiai, sőt szervezési 
feltételeket tudnak terem teni. Közismert tény, hogy hazánk nem  rendelke
zik nagy anyagi erőforrásokkal, nem vagyunk anyagiakban gazdagok, de 
szellemi erőforrásokban nem vagyunk szegények. E területen még igen nagy 
tartalékaink vannak. Annyi azonban bizonyos, hogy nagyra kell értékelnünk 
az alkotó embert, a tudóst, a kutatót és szakmunkást, aki képes ú jat terem
teni, új alkotást létrehozni, új technológiákat kidolgozni, és új technikát be
vezetni. A gazdasági életben világviszonylatban a verseny olyan óriási, hogy 
az új alkotások felhasználása nélkül csak lem aradni lehet.

Az emberi érzelem
Azt lehetne gondolni, hogy ha valahol nincs szükség érzelemre, hanem csak 
józan, hideg észre —, az éppen a gazdasági élet. Mégis megkockáztatjuk 
annak állítását, hogy népünk gazdasági program jának valóra váltásához 
szükséges az érzelem is. Nemcsak a fejünkkel, hanem  a szívünkkel is, tehát 
érzelmileg is azonosulnunk kell azokkal a célkitűzésekkel, amelyeket gazda
sági program unk elénk tűz. Azt is mondhatjuk, hogy közömbösein, afféle kí
vülállóként nem tudjuk  ezeket a program okat segíteni és valóra váltani. 
Érzelmi töltetűnek kell lennie cselekvésünknek. Nem pusztán azért, m ert 
maguk a célkitűzések is — illetve azoknak a valóra váltása — igénylik a 
teljes ember odaadását. Ezen túlmenően szem előtt kell tartanunk, hogy né
pünk, társadalm unk, hazánk iránti szeretet is forrása lehet a cselekvésnek. 
Bárm ennyire merésznek tűnik, mégis kimondjuk, hogy hazaszeretet nélkül 
még a gazdasági életben sem tudunk eredményesen dolgozni. Ez önmagá
ban is igazolja, hogy az emberi érzelem tényezőjét nem lehet nélkülözni 
gazdasági életünk területén sem.

Erkölcsi kérdések
Az emberi tényezők összefüggésében szólnunk kell az erkölcsi kérdésekről 
is. Nem lehet közömbös a gazdasági életben, hogy azok az emberek, akik a 
gazdasági élet különböző területén dolgoznak, irányítanak, szerveznek, 
végrehajtanak, milyen erkölcsiséget képviselnek, illetőleg milyen erkölcsi 
elvek motiválják őket cselekvéseikben.
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A munkaetika
Ha a gazdasági élet kapcsán erkölcsi norm ákról beszélünk, akkor sokan azt 
majdnem kizárólag a munkához való viszony területére szűkítik le. Vagyis 
azt a kérdést vetik fel, hogy a gazdasági élet különböző szintjén dolgozó 
emberek m iként viszonyulnak a munkához, jól használják-e ki a munkaidőt, 
törekszenek-e a minőségileg legjobb eredm ény létrehozására, „tiszta ke- 
zűek-e” a m unkában, megbecsülik-e a társadalm i tulajdont, csak olyan m un
kabért vesznek-e fel, am iért valóban megdolgoztak stb. Valóban rendkívül 
fontos a gazdasági életben ezeknek az erkölcsi norm áknak az érvényesíté
se. M ondhatnánk azt is, hogy a tisztességes és becsületes m unka elenged
hetetlen feltétele a gazdasági élet fejlődésének. Ez megkövetelendő a dol
gozó embertől, függetlenül attól, hogy szellemi vagy fizikai m unkát végez, 
és függetlenül attól, hogy m arxista vagy keresztyén világnézetű. Nekünk az 
evangélikus etika oldaláról nézve mindehhez hozzá kell még tennünk azt, 
hogy a mi etikánk szerint a m unka végeredményben istentisztelet, amelyet 
Isten előtt és végső soron Istennek végzünk. Nem egyszerűen a m unkabér 
becsületes megszolgálásáról van szó, hanem arról, hogy a m unkával — a 
munkaidő kihasználásával és a minőségi m unkával együtt — Istent szolgál
juk. Hálából. Másodszor: a m unka nem valamiféle „robot”, „meló”, hanem 
etikánk szerint „hivatás”, olyan szolgálat tehát, amelyre maga Isten hívott 
el, ő maga állított abba bele. Ha pedig ő állított a munkába, akkor neki ta r
tozunk felelősségei az elvégzett vagy el nem végzett m unkáért. Végül evan
gélikus etikánk jellemző vonása, hogy a m unkát — miközben azt Isten szol
gálatában végezzük — felebarátunk javára kell hasznosítanunk. Ügy kell 
dolgoznunk, hogy m unkánkkal — éspedig minőségi m unkánkkal — segítsük 
kielégíteni felebarátunk szükségleteit, vagyis a munka végzésének nem a 
m unkabér felvétele a végső célja, hanem az a felebarát, családtag, akinek 
a javára kell azt felhasználni. Nekünk az a véleményünk, hogy a magyar 
gazdasági életben mind a keresztyéneknek, mind a m arxistáknak az eddigi
nél sokkal jobban kell érvényesíteniük a m unkára vonatkozó erkölcsi nor
mákat. Az erkölcsi normák erősítése nélkül nehezen képzelhető el gazdasági 
életünk továbbfejlődése, még akkor is, ha végrehajtjuk a termelési szer
kezet megváltoztatását, új gépeket állítunk be, és hasznosítjuk tudósaink 
számos új találm ányát.

Más erkölcsi tényezők
Mint em lítettük, a gazdasági élet kapcsán az erkölcsi norm át szinte kizáró
lag a m unkához való viszonyban szokták vizsgálni. Ez azonban valóban na
gyon szűk terület. Az ember, aki a gazdasági életben a legkülönbözőbb szin
teken a m unkát végzi, nem pusztán m unkás elvonatkozva minden más 
kapcsolattól, hanem  családtag, m unkatárs, beosztott vagy irányító. Azt le
hetne gondolni, hogy ezek nem „érdekesek” a gazdasági élet számára. Szok
ták azt mondani, hogy „végezzék el az em berek jól a m unkájukat, és ben
nünket nem érdekel a ’p rivát’ életük.” Csakhogy az emberi élet egy és tel
jes. Ezt az életet nem lehet szeletekre osztani, olyan szeletekre, amelyek nin
csenek összefüggésben egymással. Éppen ezért a családi élet nem a „privát” 
élet területéhez tartozik, legfeljebb csak néhány vonatkozásban. Az, hogy a 
házastársak közötti kapcsolat rendezett vagy rendezetlen, szeretik, megbe
csülik egymást, vagy kapcsolatuk a feszültségek sorozata, kihatással van a
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munkára. Aki reggel feszült idegekkel távozik otthonából munkahelyére, az 
nem tudja gondolatait arra központosítani, amit a gép mellett végeznie kell, 
és így a családi rendezetlenség meghatározza egész napi m unkáját. Éppen 
úgy a család „meleg fészek”, a megértés, a harmónia, a rendezettség erő
forrás tud lenni az egész napi munkához, öröm m é tudja tenni a munkát. 
Ugyanerre a terü le tre  tartozik a gyermekeknek a szülőkhöz való viszonya, és 
megfordítva. E tekintetben a családokban a tapasztalat szerint rengeteg ener
gia használódik el, és szinte bénítja sokszor a m unkát. Az sem közömbös, 
hogy Magyarországon évente 28 000 házasságot bontanak fel, és ez legalább 
30—40 000 gyermeket is érint. Már az is gazdasági kérdés, hogy a 28 000 el
vált embernek hogyan lehet kielégíteni újabb és újabb lakásigényét, és 
az is, hogy miképpen lehet megfelelő körülmények közé helyezni — sokszor 
állami gondozás igénybevételével — az elvált szülők gyermekeit. De ezen 
túlmenően a válóperek idején egymás gyötrése, vádolása rengeteg időt, fi
gyelmet vesz el a munkától. M egismételjük: a házassági téma egyben gazda
sági probléma is. Az erkölcsi norm áknak ezen a területen is az eddiginél 
jobban kell érvényesülniük. Tegyük ehhez hozzá keresztyén etikánk alap
ján, hogy a válás csak a legvégső esetben engedhető meg, akkor, amikor a 
két fél között a gyűlölködés olyan magas fokra hágott, amely m ár a másik 
számára szinte életveszedelmet jelent. Egyébként ú jra  meg ú jra  meg kell 
próbálni a megromlott házastársi viszony helyreállítását és az újrakezdést. 
Az erőforrás ehhez az a szeretet, amelyet Isten tud  az ember szívébe plán
tálni.

A munkatársi viszony
Az erkölcsi kérdések közé tartozik a m unkatársi viszony problémája. A 
m unkaköri légkör vagy lendít a m unkára, vagy bénít. Az, hogy tisztelik-e és 
segítik-e egymást a m unkatársak, vagy „egymás vállára állva” törtetnek elő
re, őrlik fel egymás idegeit, terjesztik egymás rossz hírét, kihat a m unkára és 
ezen keresztül egész gazdasági életünkre. A beosztottak kiszolgáltatottsága 
egész emberi méltóságukat és személyiségüket csonkítja, és lehetetlenné te
szi, hogy felszabadultan dolgozzanak a maguk helyén. Döntő kérdés, hogy 
a vezetők a beosztottakat m unkatársaknak tekintik-e, akik velük egyenlő 
rangúak. Fontos kérdés, hogy a vezetők egyéniségükkel, személyiségükkel, 
m unkájukkal, erkölcsiségükkel tudják-e inspirálni a beosztottakat a kitű
zött célok elérésére, vagy pedig éppen személyes rossz példájukkal gátolják 
meg a beosztottak erőfeszítéseit. K itűnik, hogy ez is erkölcsi kérdés.

Írásunkban azt a kérdést vizsgáltuk, hogy az emberi tényezők milyen 
szerepet játszanak gazdasági életünkben. Már csak az eddigiek alapján is el
mondhatjuk, hogy sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint azt sokan gon
dolják. A legmodernebb gépekkel, számítógépekkel, technológiákkal önma
gukban nem tudjuk megoldani gazdasági életünk jelenlegi kérdéseit. Előtér
be kell tenni az em beri tényezőket és azok fontosságát. Ezzel együtt az er
kölcsi tényezőket.



VEÖREÖSIMRE

Interjú Szentágothai Jánossal

Szerkesztő:
Dr. Szentágothai János professzornak, a M agyar Tudományos Akadémia el
nökének az „Egységes agyelmélet: utópia vagy realitás?” című cikkében pub
likált új megállapítások, illetve kérdésfeltevések bennünket gondolkozó hi
vő keresztyéneket is közelről érdekelhetnek (Magyar Tudomány, 1979. 8—9. 
szám). Még nem új elméletnek, csak szerényen „egy, az idegrendszer szerke
zetének és működésének az eddigiektől radikálisan eltérő szemléleté”-nek 
nevezett felfogása vázlatos ism ertetését kértük  tőle folyóiratunk számára, s 
válaszát néhány kérdésünkre.

Előrebocsátom: modern teológiai gondolkozásunk csatlakozik a mai tudo
m ánynak ahhoz a megállapításához, hogy az ember lelki életének, értelmi, 
érzelmi, akarati funkcióinak hordozója az agyidegrendszer működése. Ez a 
tudományos álláspont nincs összeütközésben mai hivő meggyőződésünk sze
rin t a tudomány eszközeivel észlelhetetlen, transzcendens tényező — Isten, 
Szentlélek — hatásával az emberi tudatban és tudatalattiban, sem a Krisz
tusban való hitnek a végső soron nem anyagi eredetű létrejöttével. Kérde
zésünk nem a hitbeli valóságok igazolására törekszik, m ert ilyen tendencia 
magának a hitnek a lényegével, a Biblia igazságtartalm ával is ellenkeznék. 
Ellenben érdekel bennünket is, hogy a lelki folyamatok miként mennek vég
be abban a végtelenül bonyolult alkotásban, szerkezetben, amelyet az em
beri agy képez.

Válasz:
A  szerkesztő kérdéséhez előrebocsájtott megjegyzésnek ama kitétele: „Kér
dezésünk nem a hitbeli valóságok igazolására törekszik . . .  stb.” jelentős m ér
tékben megkönnyíti a dolgomat. így nem kell hosszabb fejtegetésekbe bo- 
csájtkoznom a tudomány lényegére és funkciójára vonatkozóan. Ilyen fel
adatra a tudom ány szerintem elvileg sem vállalkozhatna, m ert lényegétől 
idegen területre tévedne. A tudom ány nem — legalábbis ma nem — vállal
kozhat olyan kérdések megválaszolására, m int pl. mi a világegyetem, benne 
az élet és különösen az emberi lét célja és értelme? Ezek olyan kérdések, 
amelyek kívül esnek a tudom ány látókörén, bárm ennyire fontosak lehetnek 
az egyén számára. Veszélyes lenne persze a rra  vonatkozóan jóslásokba bo- 
csájtkozni, hogy ez egyszer s m indenkorra így van-e, vagy pedig a tudom ány 
előrehaladása során eljuthat-e valamikor a megismerésnek a maitól radiká
lisan eltérő magasabb szintjére. Óvatosságra inthet ebben épp a szerkesztő 
hozzám intézett kérdése is, amelyre 1948 előtt — az információelméletnek
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C. Shannon által adott első megfogalmazása előtt — senki sem adhatott vol
na az itt adandó válaszomhoz hasonlót. Hangsúlyoznom kell m indjárt, eb
ben semmiféle érdemem nincsen, egyszerűen ma más tudományos közegben 
gondolkozunk ilyen kérdésekről, mint ezelőtt.

„Agyelmélet-vázlatom”-at az a sajátságos ellentmondás ihlette, hogy — ré
gebbi naiv elvárásunkkal ellentétben — az agykutatás utóbbi negyedszáza
di robbanásszerű fejlődése és a pszichológiában és etológiában (ez az állatok 
m agatartását természetes életkörülmények közt elemző tudomány) bekövet
kezett ugyancsak forradalm i jellegű változások nyomán a szigorú értelem
ben vett élettani idegműködések és durva egyszerűsítéssel a „pszichikus” 
(lelki, gondolkozási, tudati) jelenségek fogalma alatt egybegyűjthető műkö
dések közt a rés — ma m ár inkább szakadék — nemhogy szűkülne vagy plá
ne záródna, de inkább tágul.

Erre a kihívásra a kutatók többsége két, alapvonalaiban m ár évezredek 
előtt megfogalmazott ellentétes képzet szerint válaszol. Vannak — erős ki
sebbségben — az „agy—elme” relációt (az egyszerűség kedvéért az ideg
elemek biológiai mechanizmusokra közvetlenül visszavezethető minden mű
ködését az „agy”, a pszichológia és etológia valamely módszerével, köztük 
introspekcióval [önmegfigyeléssel] is, tehát mindenképp csak indirekt mó
don észlelhető jelenségeit az „elme” szóval jelöljük) dualista módon, lénye
gében Descartes „rés extensa” (=agy) és „rés cogitans” (=elm e) klasszikus 
fogalmi rendszerében értelmezők. Mások, általában a nyugati kutatók több
sége, a kettő  között valamiféle azonosságot (psycho-neurális identitást) té
teleznek fel. Nem nehéz átlátni, hogy a második ugyan materialista, de egy
ben reduktivista (minden jelenséget egyszerű fizikai, vagy molekuláris fo
lyam atra visszavezető) szemlélet lényegében nem más, mint a XVIII. szá
zadi klasszikus vagy mechanikus materializmus felú jíto tt XX. századi vál
tozata. Így nem csodálható, hogy nem túlságosan nehéz tisztán logikai ok
fejtéssel zavarba hozni a klasszikus monista állításokat vagy tételeket. Lo
gikai elemzés tekintetében lényegesen ellenállóbbak a dualista elméletek. 
Ez nem véletlen, hiszen Platón, Arisztotelész, és Descartes filozófiáin csi
szolódtak ki. Viszont a monista elméletekkel ellentétben sokkal esendőbbek 
a természettudomány előrehaladásával való konfrontációban. A fentebb em
lített szélesedő szakadék ellenére, mind a szigorúan biológiai jellegű agyku
tatás, m ind a pszichológiai és etológiái megközelítés állandóan erodálja a 
dualista szemlélet talaját, és nincs semmi garancia arra, hogy egyáltalán 
van-e és ha igen, hol a határ, amelynél ez az „eróziós” folyamat valaha 
megáll.

Explicit módon dialektikus m aterialista „agy—elm e” elmélet tekinteté
ben a helyzet ellentmondásos. A kérdést biológiai oldaláról megközelítő ki
elégítő elm élet nincsen. Ennek történelm i okai vannak: I. P. Pavlov rendkí
vül konzekvens — habár igen jelentősen kiterjesztett — reflex-szemlélete, 
paradox módon épp meglátásai zsenialitása folytán, pont akkor akadályozta 
meg a kutatókat gondolataik szabadabb szárnyalásában, am ikor a neuro- 
biológia egyrészről és a pszichológia-etológia másrészről az 50-es évektől 
kezdve — tehát Pavlov halála után 15 évvel — az em lített forradalm i vál
tozáson m ent át. Ez a változás a klasszikus reflexelméletnek ugyan egyet
len tételét sem cáfolta meg, csupán — ahogy ez a tudom ányban történni 
szokott — elhaladt mellette. Ma a reflextan az idegtudományokban — ugyan
úgy m int az Euklidész-i klasszikus geometria a m atem atikán belül, a New- 
ton-i klasszikus mechanika a fizikában, a Darwin-i származástan alaptétele,
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a létért való küzdelem (survival of the fittest =  a jobban alkalmazkodott 
túlélése) a biológiában — egy sokkal általánosabb valóság elenyészően ki
csiny része. Akadt mégis — ezúttal a nyugati filozófiában — egy kvázi dia
lektikus m aterialista elm élet az „agy—elm e” reláció magyarázatára. M. Bun
ge kanadai filozófus szóhasználata szerinti „emergentista m aterialista” 
(emergence =  valami minőségileg újnak  kibontakozása; szó szerint: előtű- 
nés, felbukkanás) elmélete a dialektikus m aterializmus ki nem m ondott 
(vagy öntudatlan?) és kissé vulgarizált alkalmazása. Ahogyan azonban ezt, a 
kérdés tárgyát képező cikkemben vázoltam, ez az elm élet ugyan elfogadha
tóan fejti ki az „agy” és az „elme” ok—okozati viszonyát az egyik irány
ban, de csütörtököt mond, mihelyst a sorrendet megfordítva az „elm e” fe
lől az „agy” felé vezető oki láncot keressük, ami pedig elég alapvető hiba. — 
Lényegesen jobb a helyzet egy határozottan filozófiai jellegű dialektikus ma
terialista tudatelm élet körül. I. D. Dubrovszkij moszkvai filozófus tudat- 
elmélete, bár az agykutató számára jelen alakjában talán még tú l elvont, 
mégis a Bunge féle „emergentista m aterialista” elmélettel szemben annyi
ban vonzóbb, hogy nemcsak megengedi, de megköveteli a gondolat (elme) 
befolyását az agy működésére és ezzel az akarat viszonylagos szabadságát is. 
Dubrovszkij szerint az egész probléma ún. „kategóriazavar”, am ennyiben a 
gondolkodók összetévesztették az információt és annak hordozóját.

A nyugati világ mechanikus m aterialista kutatói számára minden ilyen 
gondolat eleve abszurdum nak tűnik, és nem is késlekednek az „obskurantiz- 
mus” vádjával. Az „agy—elme” reláció kérdésében teh á t ugyanaz a paradox 
helyzet jelentkezik, m int az élet keletkezéséről k ialakult elméletek körül, 
ahol a szélsőséges reduktivisták (pl. Jaques Monod nagy feltűnést keltett 
„Véletlen és szükségszerűség” című műve, 1970) a keresztyén és a m arxista 
ideológiákat ugyanarra a vádlottak padjára ültetik.

Saját, talán  némi eufémizmussal „egységes agyelméletnek” nevezett el
képzelésem lényegében biológiai indíttatású. Ezt azért kell hangsúlyoznom, 
m ert az em beri pszichikum nyilvánvalóan nem tisztán biológiai, hanem  je- 
lenetősTneftekben társadalm i jelenség lévén, biológiai tényekre alapozott el
mélet korlátáit sohasem szabad szem elől tévesztenünk. — Lényegében két 
pilléren nyugszik: egyik az ideghálózatok új elmélete, másik az információ- 
elmélet.

Az ideghálózatok hagyományos és a reflextannal összhangban levő szem
léletével szemben az utóbbi két évtized során felism ertük, hogy az idegele
mek bőséges és viszonos egymás közötti kapcsolatai az egész hálózat mű
ködésének minőségileg m ás módjait is lehetővé teszik. Ez a korábbi, a szer
kezet által egyértelműen meghatározott működések mellett az ideghálózat
ban mint „önorganizáló” rendszerben létrejött ún. „dinamikus működési 
m inták” (a fizikai kém iában egyszerűbb rendszerekben már ismert és ma
tem atikailag egzaktul leírható „disszipatív struk tú rák”-kal lényegileg azo
nos jelenségek) létrejöttét tételezi fel. Ennek részletesebb kifejtése itt nem 
lehetséges; csupán annyit, hogy az ideghálózatokban a tényleges anatóm iai 
struktúrákon (a „huzalozáson”) túlm enően dinam ikusan ingerületi „szuper
struktúrák” jöhetnek létre. Ez a hagyományostól annyira eltérő képzetrend
szer, hogy a szakmabeliek majd csak nagyon lassan fognak vele megba
rátkozni.

Másik lényeges eleme az információelmélet. Hogy információ létezik, azt 
régen tudták, sőt azt is, hogy ez nagyon sajátos valam i: nem anyag, sőt nem 
is az anyagnak valamiféle tulajdonsága, habár anyagtól függetlenül nem
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létezik. Ugyanazt az információt számtalan anyagi rendszer hordozhatja 
(közvetítheti), m int pl. Morse-jelek a sürgönydrótban, fény- és hangjelek 
(ez a biológiában is általános), elektromágneses hullámok, idegingerület stb.; 
tudományosabban fogalmazva az információ hordozójára nézve invariáns. 
Ezért teljesen értelmetlen is lenne az információ fizikai fogalmakkal való 
definícióját megkísérelni. Mindezzel azonban a tudom ány nem sokat tudott 
elkezdeni, míg C. E. Shannon am erikai kutató 1948-ban meg nem tud ta  ad
ni az információ mennyiségi m értékét és ezzel meg nem  vetette az inform á
cióelmélet alapjait. Azt, hogy az információ mennyiségi mértékét kifejező 
Shannon-féle egyenletek nagyon hasonlítanak a hőenergiának mechanikai 
energiává való transzform ációját leíró Clausius-féle (1864) és a klasszikus 
term odinam ikát megalapozó egyenletekre, és mind a kettő a bizonytalanság 
vagy rendezetlenség m értékét kifejező „entrópia” fogalmat használja —, 
sokáig pusztán formai hasonlóságnak vélték. Bizonyos mértékig joggal, hi
szen míg a Clausius tételnek alapja reális fizikai jelenség, Shannon egyenle
tei kezdetben minden fizikai alapot nélkülöző, eléggé önkényes (bár hasz
nos) gondolati konstrukciók voltak. Pedig az, hogy információ és entrópia 
közt valami kapcsolat lehet, m ár Jam es Clark Maxwell (1871) híres gondolat- 
kísérlete (az eléggé közismert M axwell-féle démon vagy paradoxon) jelezte, 
amely szerint tökéletes információ birtokában ki lehetne játszani a fizika 
egyik legfontosabb alaptörvényét, a term odinam ika második főtételét. No, 
azóta a tudomány Maxwell „dém onját”, és annak néhány rafináltabb utód
já t is sikeresen „exorcizálta”, mégis ez az „ördögűzés” nem járt olyan si
kerrel, hogy ne m aradt volna vissza egy kis tüske term észettudományunk 
húsában. Nevezetesen megm aradt az a felismerés, hogy az entrópia term o
dinam ikai és információelméleti fogalma között mégis kell legyen valami 
lényegi összefüggés: Brillouin fogalmazásában az „információ negentrópia 
(negentrópia az entrópia reciprokja) elve”, amely szerint negentrópia árán 
(jelentős veszteséggel) információ nyerhető (ez még eléggé triviális), de in
formációból ú jra  veszteséges folyam attal egy rendszer negentrópiája növel
hető.

Alig pár évvel Shannon információelméletének megfogalmazása u tán  egyes 
kutatók m ár m egpróbálták elsősorban „értelmes” m űtárgyak (pl. robotok), 
de ugyanúgy élőlények „elme”-jellegű, sőt tudattal is egybekötött tevékeny
ségeit a külvilág és a robot (vagy élőlény) közötti zárt körben folyó infor
mációáramlás, úgynevezett áramlási (ez esetben információs áramlási) dia
grammok segítségével modellezni és őket lényegében erre visszavezetni (pl. 
Donald M. MacKay, 1951—1966). Bármilyen szellemesek is az ilyen analó
giák, mégis az elvontság olyan fokát jelentik, hogy a természettudósok ért
hetően idegenkedtek ezek valós jelentőségét elfogadni az általuk épp ez 
időben oly sikerrel vizsgált reális természetes agy működései értelmezésé
ben. Természetesen sokáig én is így gondolkodtam. — Fordulatnak éreztem 
D. I. Dubrovszkij-nak az 1978-as Düsseldorfi Nemzetközi Filozófiai Kong
resszus elé szánt ama tézisét, hogy „önorganizáló rendszer” által hordozott 
információ más — passzív — hordozó által közvetítettel szemben minőségi
leg eltérő tulajdonságokkal, pl. a hordozóra való visszahatás lehetőségé
vel bír.

Ez lehetővé teszi, hogy a MacKay-féle absztrakt információáramlási sé
mák helyére valóságos idegsejt hálózatokat helyettesítsünk, és ezzel az ad
dig absztrakt modelleket valóságos és a műszaki fejlődés nyelvén „második 
generációs”, az eddigieknél sokkal realisztikusabb modellekké fejlesszük.

1 1
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Ezek nyomán mármost mint a reális aggyal foglalkozó biológusok is jogo
san állíthatjuk (vagy állíthatnánk), hogy mentális (elmebeli) jelenségek 
ideghálózatok dinamikus m intáiban megtestesülő információk, illetve infor
máció-forgalom. A „mentális” persze semmiképpen nem üresen információ, 
m ert ilyesmi nem létezik, hanem ideghálózatainkban mint önorganizáló anya
gi rendszerek ingerületi m intáiban megtestesülő információ. (Érdekes, hogy 
egymástól függetlenül a dialektikus m aterialista Dubrovszkij és a keresz
tyén alapon álló MacKay pontosan ugyanazzal a szóval — „megtestesül” — 
fejezi ki az információnak fizikai [élő] hordozójához való viszonyát).

Igen ám, de ezzel m indjárt egy olyan ellentmondásba keveredhetünk, 
ami MacKay elvont információáramlási sémáiban és Dubrovszkij ugyancsak 
elvont filozófiai gondolkozásában még nem jelentkezik szükségszerűen. De 
bajba ju tunk azonnal, ha e gondolati konstrukciókat reális anyagi tartalom 
mal (ti. a valóságos ideghálózatokkal) töltjük meg. Hogyan lehetséges, hogy 
fizikai jellemzők nélküli információ (gondolat) hatással legyen valóságos fi
zikai (élettani) működésekre a term odinam ikában meghatározott fizikai vi
lágképünk sérelme nélkül? — Itt vissza kell kanyarodnunk az információ 
és entrópia kérdéséhez. A Brillőuin-féle elv szerint létezik entrópia és in
formáció között egy — igaz minden lépésében veszteséges, ti. a rendszer ne- 
gentrópiaveszteségével járó — viszonossági kapcsolat, fizikai világképünk 
(főleg a term odinam ika második főtételének) sérelme nélkül. Információ al
kalmas egy rendszer rendezettségi állapotának fokozására, tehát alkalmas 
lehet rendező tényezőként beavatkozni ideghálózatunk dinamikus ingerü
leti mintáiba. Persze mindez csak „önorganizáló” rendszerre érvényes, de 
m int láttuk az ideghálózatunk ilyen. A minden lépésnél szükségszerűen je
lentkező veszteség, élő rendszerről lévén szó, ez esetben nem bír jelentő
séggel. Élő rendszerek — ez persze az idegsejtekre is érvényes — a kül
világ energiaforrásai rovására állandóan újraépítik saját negentrópiájukat, 
azaz belső molekuláris rendezettségüket. Idegrendszerünk ezért, mindaddig 
míg idegsejtjeink élnek, bőségesen biztosíthatja az információ-entrópia cse
re-kapcsolat minden veszteségét. Természettudományosán tehát teljesen jo
gos annak feltételezése — am it intuitívan egyébként úgyis tudunk —, hogy 
a „gondolat befolyásolja agytevékenységünket”, és ehhez nem kell más, mint 
az agyunk és elemei működéseiben kódolt információ. Az agykutatók aggá
lyoskodása e téren tehát felesleges.

Szerkesztő:
Lehet-e mondani a cikkben kifejtett szemlélet alapján, hogy a bennünket 
érő „szellemi hatások” — legyen az gondolat, zenei, művészi, vallási élmény 
vagy képzet — idegrendszerünk „szuperstruktúráit” módosítják, éspedig ma
radandó jelleggel?

Válasz:
Ezek tartalm i része feltétlenül; de nem szükségszerűen pl. ezek hangulati ve
lejárói, amelyek nem információáramlással magyarázhatók, hanem az agy 
ma m ár ism ert speciális idegsejtcsoportjai által termelt, sok esetben eléggé 
egyszerű szerkezetű kémiai anyagok (polipeptidek) forgalmától függenek. 
Azt, hogy jókedvűek vagy lehangoltak vagyunk, makkegészségesnek érezzük 
m agunkat vagy elviselhetetlen fájdalm at érzünk, éhesek vagy jóllakottak, 
szexuális vágytól felajzottak, kielégültek, vagy éppenséggel közömbösnek 
érezzük m agunkat stb. —, azt tizenegynéhány ism ert (és ki tudná megmon
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dani, hány még ismeretlen) agypeptid határozza meg. — Itt az olvasók bo
csánatát kell kérnem ezért a kissé drasztikus és nem  éppen a lap profiljá
ba vágó példáért: egy Casanova vagy Don Juan  és a legpéldásabb, kölcsö
nös szereteten, bizalmon, megbecsülésen alapuló „holtomiglan-holtodiglan” 
házasság partnerei agykémiájában valószínűleg semmi különbség nincsen —, 
a kettőt mégis egy világ választja el az „információáramlás” és agyi „szu
perstruk tú rák” tekintetében.

Az em beri elme minden term éke: maga a beszéd, mondák, mesék, vallá
sok, ideológiák, m atem atikai formulák, tudományos elméletek, művészi és 
műszaki alkotások minden képzete és erkölcsi norm ák az információáram
lás keltette és ideghálózatunkban megtestesülő „szuperstruktúrákhoz” ta r
toznak. — Azaz, hogy egészen pontosak legyünk, részben oda is tartoznak. 
Az emlékezés mechanizmusát sajnos nem ismerjük. Lehet, hogy egy része 
dinamikus „szuperstruktúrákban” is kódolt, de a tartósabb emlékezés ele
mei biztosan anyagi szubsztrátumokban is rögzítettek (és egyben kódoltak). 
Valószínűleg az idegsejtek anyagreprodukciós mechanizmusaiban; hiszen 
egy év u tán  egész agyunk egyetlen molekulája sem ugyanaz, csak tökéletes 
reprodukciója az előzőknek, kiegészítve az időközben tapasztaltak emlék
nyomainak megfelelőkkel. Az állandóságot tehát nem az információ, hanem 
az élő hordozó biztosítja.

Szerkesztő:
A hivő keresztyént persze az érdekli elsősorban, hogy a Professzor Úr el
mélete értelmében miképp magyarázható egy-egy elme-konstrukció (szuper
struktúra), pl. elmélet, hit, meggyőződés, vagy esetleg éppen ennek ellen
tétének elfogadása?

Válasz:
Ilyen biológiai jellegénél fogva korlátozott érvényű elmélettől aligha várha
tunk választ a lét minden kérdésére. Az „elme” konstrukciói közül egye
sektől, pl. a meséktől semmiféle konkrét valóságtartalm at nem várunk, meg
elégszünk bizonyos m etaforikus és esztétikus értékeikkel. Mások, mint pl. 
m atem atikai tételek, formulák, fizikai törvények stb. valóságértéke a gya
korlaton lem érhető; m int pl. éppen Shannon információelmélete, amely min
den fizikai realitást (sokáig) nélkülöző gondolati konstrukció létére a táv
közlés eszközeinek és csatornáinak tervezésében dollármilliárdokban kifejez
hető hasznot jelentett felhasználóinak

A két véglet között a szellemi (elmebeli) konstrukciók széles skálája van. 
melynek helyes vagy helytelen voltáról nem lehet objektív bizonyítékot 
nyerni. Valóságtartalm ukat mégis az fémjelezheti, hogy emberek hajlandók 
rájuk egész életüket feltenni, értük veszélyeket vállalni, és m ártírjukká vál
ni. (Persze a közelmúlt szomorú tapasztalataiból tudjuk, hogy még nem fel
tétlenül érték, amiért emberek meghalni hajlandók.) Talán valamivel jobb 
kritérium  hitek, meggyőződések, ideológiák megítélésére az emberszeretet és 
humanizmus gyakorlatához való viszonyuk. — Emberi mivoltunkhoz min
denesetre egyedül az méltó, hogy legjobb lelkiism eretünk szerint szabadon 
választhatjuk, életünket szerintük rendezhetjük be, esetenkint akár felül is 
vizsgálhatjuk őket.

A lap olvasói többsége számára nem lesz ismeretlen az e kategóriába ta r
tozókra Károli Gáspár gyönyörű magyar nyelvén adott egyik legszebb meg
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határozás (revideált szöveg — Szerk.): „A hit pedig a rem énylett dolgoknak 
valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsidókhoz írt levél 
11, 1) .

Szerkesztő:
A m ondottakból nem ugyan természettudományos bizonyításként, hanem  
teológiai következtetésként azt a megállapítást vonom le, hogy amit mi ke
resztyének Isten igéjének nevezünk — a Krisztusról való bizonyságtétel, az 
igehirdetés, a Biblia olvasása — szintén az „információ” fogalma alá ta r 
tozik, s ez az információ is visszahat az anyagi hordozójára. A bennünket 
érő keresztyén hatások révén — mint agyidegrendszerünket ért új benyo
mások által — „módosult szuperstruktúra” jön létre, s ez aktivitásban m a
rad a tudat és a tudatalatti működésében. — Noha az én teológiai felfo
gásom alapján ezek szerint nem érzek ellenkezést az elhangzottakkal kap
csolatban, egyes hívők szemében az Ön agyelmélete nem  állhat ellentétben 
a keresztyén hit lélek fogalmával?

Válasz:
A középkori képeken ábrázolt olyan fogalmával, mint am it a meghaló szá
jából utolsó leheletként kis angyal, vagy a gonoszok esetében kis ördög ké
pében elszálló „homunculus” jelképez, m inden bizonnyal. Ellentétben áll te r
mészetesen a spiritizmus visszaidézhető lelkek képzetével is, ami tudományos 
megvilágításban úgysem más, mint csalás, önbecsapás és pszichopatológiai 
reakciók bonyolult szövedéke. Viszont nem  áll ellentétben Franklin B enja
min saját sírkövére szerkesztett feliratával; pedig Franklin tudósnak, hivő 
keresztyénnek, állam férfinak és em bernek egyaránt nem  volt akárki: „Itt 
nyugszik Benjamin Franklin  könyvnyomtató teste, m int ócska könyv köté
se, melyből a tartalm at kitépték, aranyozását és címét eltörölték, pondrók- 
nak táplálékul adták. De maga a mű nem  megy veszendőbe, mert az ő hite 
szerint m egjelenik még egyszer, új és szebb kiadásban, am it átnézett és meg
javított a Szerző.”

De ha a fejlődéssel elválaszthatatlanul együttjáró ellentmondásoktól fél
nénk, akkor a XX. század vége felé a tudom ányt biztosan nem szabadna m ű
velnünk: elméleti ellentmondások m ellett sajnos a tudom ány számtalan ál
dás mellett az emberiség vagy a civilizáció végkatasztrófájának vízióját is 
felidézi. Ez m indannyiunkat számtalan dologban hagyományos eszméink újra  
átgondolására és olykor nehéz döntésre is kényszerít. Nemcsak „aki dudás 
akar lenni”, hanem aki „tudós” akar lenni, arra  is érvényes az, hogy „po
kolra kell annak menni, o tt kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fúj
ni”. A tudományos gondolkozás m egkívánja a dolgokkal való szembenézést, 
és nem hiszem, hogy egy tudományos korszak emberének épp az „agy—el
m e” reláció kérdésében kellene behunynia a szemét. — De semmiféle tudo
mányos szembenézés nem  menthet fel bennünket az alól, hogy — első vála
szom kezdetén m ondottak értelmében —- élete értelmének kérdéseiben ki-ki 
maga személyesen jusson el valami álláspontra; ebben engem az a szempont 
vezérel, hogy miben találom  meg lelkem békességét.



ifj. FABINY TIBOR

Kortárs teológusok:
Reinhold Niebuhr, az ember értelmezője

A tíz évvel ezelőtt elhunyt amerikai gondolkodó szellemi hagyatéka Ma
gyarországon még nem eléggé ismert. Nehéz egyértelműen megválaszolni, 
hogy teológus volt vagy filozófus, szociáletikus vagy történelembölcselő. Az 
angolszász teológiai térképen olyan kilengésű hatást gyakorolt m int Európá
ban B arth és Bultmann. A filozófiai gondolkodásban Jaspers és Heidegger 
formátumához mérhető. Többen a keresztyén gondolkodók nagy vonulatá
ban helyezik el: Augustinus, Pascal, Kierkegaard és Bergyajev után. Ame
rikában és Angliában többször nevezték prófétának, és munkásságát a „pro
fetikus realizmus” kísérleteként minősítették. Többrétegű életművének köz
ponti szervező elve mindvégig az antropológia, az ember értelmezése. Ezen 
a ponton találkozik felfogása a kortárs és kolléga Tillich teológiájával.

1892-ben született az amerikai Missouri államban, egy ném et bevándorló 
evangélikus lelkész fiaként. Öccse, Helmut Richard is teológus, munkássága 
szintén figyelemre méltó. Niebuhr a Yale egyetem teológiai fakultásán szer
zi meg teológiai diplomáját, majd 1915-től egy detroiti evangélikus gyüle
kezet lelkipásztora. Itt döbben rá  a Ford autógyár m unkásainak embertelen 
életkörülményeire, tapasztalatai érlelik meg a szociális kérdések iránti fo
gékonyságát. 1928-ban kinevezik a New York-i Union Theological Seminary 
professzorának, s itt dolgozik nyugdíjba vonulásáig, 1960-ig.

A harmincas évek végén vendégelőadóként meghívják az angliai Edin
burghba, ahol az ún. ,,Gifford Lectures” keretében előadássorozatot ta rt „Az 
ember természete és rendeltetése keresztyén megközelítésben” címmel. Az 
edinburgh-i katedráról elhangzott antropológiai fejtegetések két évvel ké
sőbb két vaskos kötetben jelennek meg, amely életművében — számos köny
ve között — központi helyet foglal el. Az am erikai szellemi élet minden te
rületén kitapintható N iebuhr hatása, elsősorban azok számára akarta  a ke- 
resztyénség tanítását közvetíteni, akik a ku ltúra oldaláról fordítottak annak 
hátat. A híres angol költő, W. H. Auden is neki dedikálja egyik kötetét. 
Niebuhr jelentősége abban áll — mint egy m éltatója hangsúlyozza —, hogy 
átütő erővel szembesíti a keresztyén teológia nagy fejezeteit a kor problé
máival, és azok számára is új távlatok nyílnak tapasztalataik és a történe
lem értelmezésében, akik nem hittek Istenben.

Niebuhr életművének értékelése itt nem feladatunk, mindössze annak dia
lektikus jellegére hívnánk fel a figyelmet. A teológusnak m ár a fellépése is 
egyértelmű kihívást jelent a m últ századi haladás-hitben gyökerező ameri
kai liberális teológia bárgyú optimizmusával szemben, amely az Isten orszá
gát azonosította a társadalm i jólét gondolatával, és a bűn lényegét pusztán
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az emberi önzésben és egoizmusban vélte fölfedezni. Ezzel szemben Niebuhr 
határozottan állítja, hogy az a keresztyénség, amelyik zavartalanul otthon 
érzi magát a világban, olyan, mint az ízét veszített só. A Szentírás teológiai 
értelmezésében a lényegi kérdésekre: a terem tésre, a bűnbeesésre, a meg
testesülésre, Krisztus visszajövetelére irányítja  a figyelmet. De egyúttal fel
tárja  a Biblia sajátos szimbolikus nyelvezetét és gondolatmenetét, a mítosz 
szerepét és helyét a keresztyén gondolkodásban. Eszerint a fenti fogalmak 
nem betű szerint és a történelm i kronológia logikája szerint értelmezendők, 
hanem képekben közlik az emberrel Isten történelem terem tő és Krisztus 
embermegváltó szándékát. Pál apostolra hivatkozik, amikor így szól: „ámí
tok vagyunk és mégis igazat mondunk”. (2 Kor 6,8) Külön figyelmet érde
mel Niebuhr idő és történelemszemlélete: a világvallások és a keresztyénség 
összevetésekor rám utat arra, hogy a görög-római és az indiai hagyomány 
illúziónak és káprázatnak (maya) tekinti az időt és a történelm et, amely csak 
a természet ciklikus körforgását követi. Ezzel szemben a zsidó-keresztyén 
hagyomány lineáris idő-, és történelemszemléletet vall magáénak, ahol a 
történelemnek van értelme és jelentése. Ezt az értelmet hordozzák a prófé
ciák, ez az értelem villan fel Krisztus megjelenésével és ez az értelem fog tel
jesen feltárulni Krisztus visszajövetelében. így természetes az, hogy abban 
a szemléletben, amelyik nem  húsz az idő és a történelem értelmében, nincs 
olyan kérdés, amelyre Krisztus lehetne a válasz, és nincsen olyan várakozás, 
aminek a Kereszt lehetne a beteljesítése.

Niebuhr tehát ú jra  értelmezi a keresztyénség súlyos kérdéseit, megvédi 
azokat a mindennapos profanitásban való feloldódástól, az erjedéstől. Ezért 
sokan új-ortodoxnak, konzervatívnak is tartják . Ugyanakkor — és ebben áll 
dialektikája — teológiai „jobboldalisága” politikai baloldalisággal párosul. 
Történelembölcseleti-politikai írásaiban a demokrácia hagyományos védel
mével szemben kidolgozza annak új apológiáját: „azáltal nyílik lehetőség a 
demokráciára, hogy az ember fogékony az igazságra, de azért válik a de
mokrácia szükségszerűvé, m ert az ember hajlik  az igazságtalanságra”. A tá r 
sadalmi igazságtalanságot ugyanúgy ostorozza, mint a nemzetközi politi
kában a nagyhatalm ak agresszív politikáját.

Niebuhr tanítása azért tudott áthatolni a kultúra több rétegén is, m ert 
nyelvezete — minden intellektuális tömörsége ellenére is — érthető és kö
vethető. Nem zárkózik a teológiai vagy a filozófiai szaknyelv elefántcsont
tornyába. Későbbi műveiben az ún. „prédikációs esszé” m űfajával kísérle
tezik, amely az irodalmi forma nyújto tta lehetőségeket próbálja kihasználni 
Isten igéjének tolmácsolására.

Szemelvényünk reprezentálja a niebuhri életművet. Stílusáról és nyelvé
ről azt m ondhatjuk, am it T. S. Eliot írt Pascalról: „szenvedélyes és izzó, de 
ez a szenvedély egy erőteljes és fegyelmezett intellektus m egnyilvánulása”.

Részletekbe helyszűke m iatt nem bocsátkozunk és elvi meggondolások is 
erre késztetnek. Napjainkban ugyanis nagyon kevés eredeti szöveggel, tiszta 
forrással találkozunk. A karatlanul is az értelmezések értelmezésein rágó
dunk, többszörös áttételen keresztül fogyasztjuk a kultúrát. Szintén Eliottól 
származik az a gondolat, hogy a bölcsességet elvesztettük a szakképzettség
ben. S ehhez egy huszadik századi m agyar író nyomán hozzátehetjük: a mű
veltséget is elvesztettük az értesültségben, ami olcsóbb és praktikusabb, 
mint a műveltség. A további ismertetés helyett tehát szólaltassuk meg a mű 
egy részletét!



REINHOLD NIEBUHR

Az antik és a keresztyén emberkép*

A klasszikus ókor emberképe
Az ember önértelmezése mindig problémát jelentett, a modern ember azon
ban tovább nehezítette a helyzetet azáltal, hogy túlságosan egyszerű és éret
len választ adott önmagának. A modern em bert — legyen idealista vagy m a
terialista, racionalista vagy rom antikus —, az jellemzi, hogy önmagáról egy
szerű bizonyosságokat állít. Azért nehezítette meg az önértelmezés problé
m áját, m ert ezek a bizonyosságok vagy ellentmondanak egymásnak, vagy a 
történelem, kiváltképp napjaink történetének nyilvánvaló tényeivel össze
férhetetlenek: vagy a történelem cáfolja meg az emberképet, vagy az em ber
kép jelent dacos kihívást a történelem  ism ert tényeivel szemben. Megálla
píthatjuk, hogy a modern kultúra (amely a reneszánsszal kezdődött) hozta 
a legnagyobb felfedezéseket a természet megértésében, s ugyanakkor az em 
ber önértelmezésének legnagyobb zűrzavarát eredményezte. Logikus össze
függés m utatható ki az előző érdem és az utóbbi tartozás között.

Ahhoz, hogy igazán mérlegelhessük az em beri természetre vonatkozó mo
dern ellentmondásokat, szükségesnek látszik, hogy a jellegzetesen modern 
emberértelmezéseket történelm i perspektíváiban azokhoz a hagyományos 
nézetekhez viszonyítsuk, amelyek meghatározták a nyugati kultúrát. Az em
ber term észetére vonatkozó minden modern elképzelés alapvetően két kü
lönböző emberkép átvétele, átalakítása vagy keveréke: (a) az egyik a klasz- 
szikus antikvitás, vagyis a görög-római világ emberértelmezése, (b) a másik 
pedig a bibliai emberkép. Ne felejtsük el, hogy noha e két nézet alapvetően 
különbözik, s részben összeférhetetlen egymással, a középkori katolikus gon
dolkodásban mégis gyakorlatilag összemosódott. (Az egység tökéletes kifeje
ződése a tomista szintézis, amely egyesíti az ágostoni és az arisztotelészi 
gondolkodást.) A modern kultúra valójában e szintézis szétrombolásával kez
dődik, amelyet m ár a nominalizmus jelzett és amely a reneszánszban és a 
reformációban fog kiteljesedni. Az erjedési folyamatban a reneszánsz kiszűr
te a szintézis klasszikus összetevőit, a reformáció pedig azt kutatta, hogy m i
ként teheti szabaddá a Szentírást a klasszikus hatástól. A liberális protes
tantizm us olyan — ugyan alapjaiban elvetélt — erőfeszítés volt, amely e két 
felfogást ú jra  egyesíteni kívánta. Valójában nem sok közös m utatható ki a 
két hagyományban. Amiben eredetileg mégis megegyeztek, az majdnem tel-

* Részlet a The Nature and Destiny of Man (Az ember természete és rendelte
tése) című könyvből. London, Nisbet and Comp. Ltd. 1941. I. kötet 4—18.
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jesen eltűnt, m iután a modern gondolkodás úgy értelmezte ú jra  és úgy alakí
to tta át a klasszikus emberképet, hogy az egy magasabb fokú m aterializmus
hoz vezetett. Így vált a modern kultúra az emberi term észetről alkotott két 
egymással szemben álló nézet csataterévé. Ezt a konfliktust nem lehetett 
feloldani. A csata végül is a modernizált klasszikus emberkép teljes győzel
mével ért véget. Ezt a győzelmet manapság m ár nem valamiféle külső ellen
ség fenyegeti, hanem az önmagán belül kialakult bizonytalanság és zűrza
var. Ahhoz, hogy az eddig elm ondottakat megerősítsük, a rra  van szükség, 
hogy röviden vázoljuk a klasszikus és a keresztyén elképzeléseket.

Az antik emberkép összetevői a platoni, az arisztotelészi és a sztoikus em
berfelfogások; mindezek természetesen egymástól eltérő szempontokra he
lyezik a hangsúlyt, de alapállásukban mégis közös, hogy az embert m in
denekelőtt egyazon nézőpontból tekintik: racionális képességeinek egyedül
állóságából. Ami egyedüli és páratlan az emberben az a nous. Ezt a kife
jezést „szellemként” is fordíthatjuk, de a hangsúly a gondolkodási és az é r
telmi képességen van. Arisztotelésznél a nous a tisztán intellektuális tevé
kenység közvetítője, egy egyetemes és halhatatlan princípium, amely kívül
ről kerül az emberbe. Mindössze a nous passzív alkotórésze az, ami — szem
ben az aktívval — vagy alárendelődik egy fizikai szervezet individualitásá
nak, vagy szerepet játszik abban. Hogy m ennyire intellektuális jellegű a 
nous, ezt abból értjük meg legjobban, hogy Arisztotelész nyíltan tagadja 
annak az öntudatra való képességét. Nem válik sohasem saját tárgyává, csak 
a tudatot ismerteti meg a dolgokkal. „Az ész nem  ismeri önmagát az ism eret
ben való részvétel által, hanem csak az érintkezés és a tudás által válik is
mertté, így az ész és az ész tárgya ugyanaz.” (Fizika, 20) Ez a definíció ak
kor válik még világosabbá, ha az isteni tudás arisztotelészi felfogásával ál
lítjuk  szembe, ami pusztán az önismeret gondolatában ju t kifejezésre.

Platónnál a nous vagy a logistikon nem különbözik olyan élesen a lélek
től, m int Arisztotelésznél, hanem a nous (szellem, értelem, ész) a lélek leg
magasabb foka, a másik kettő pedig az érzelmi és a vágyódó lélek. P latón
nál és Arisztotelésznél a lélek alapvetően különbözik a testtől. Az egyesítő 
és a rendező elv a logos, ami a lélek életében harmóniát terem t, m iután a 
logos maga a világ alkotó és formáló elve. A görög metafizikai előfeltevé
sek természetesen meghatározzák az emberről szóló tanítást. A görög filo
zófia egyfelől Parmenidész óta állítja a lét és az értelem azonosságát, más
felől azt is feltételezi, hogy az értelem olyan formátlan és alaktalan anya 
gon működik, amelyet teljesen sohasem lehet megmunkálni. Arisztotelész 
gondolkodásában az anyag csak egy olyan „maradvány, amely önmaga szá
m ára nem létezik, az értelem számára ismeretlen és idegen, ami hátram a
rad a dolgoknak formává és fogalommá tisztuló folyamata után. Ez a nem 
létező ’nem van’ és ’nem nincs’, ez valójában ’még nincs’, ez csak annyiban 
válik valósággá, amennyiben a fogalmi meghatározás közege lesz.” (W. 
Jaeger, Aristotle VIII. fej.)

Platónnál és Arisztotelésznél tehát ugyanúgy megtalálható a racionaliz
mus, mint a dualizmus; az utóbbi Platon műveiben nyíltan és egyértelműen 
jelenik meg, amíg Arisztotelésznél burkolt formában. A racionalizmus és a 
dualizmus hatása mindig meghatározta a klasszikus emberfelfogást és az 
erre épülő modern nézeteket is. Mindez az alábbi következményekkel já r: 
a) a racionalizmus gyakorlatilag azonosítja a racionális embert (aki vég
eredményben az ember) az istenivel, mivel az értelem m int alkotó-terem tő 
elv azonos Istennel. Az individualitás nem játszik fontos szerepet, m ert az a
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test esetlegességéhez tartozik. Arisztotelész gondolkodásában csak az aktív 
nous, pontosabban a szellem halhatatlan, ami ugyanis nem a lélek része; 
Platón számára pedig az ideák állandósága biztosítja a lélek halhatatlansá
gát. b) A dualizmus viszont azzal a következménnyel já r az em berről szóló 
tanításra nézve, hogy a test azonosul a rosszal, és a lényegi jóság hordozója a 
szellem és a lélek lesz. Ami legélesebben szembenáll a bibliai emberképpel, 
az a testre  és a szellemre vonatkozó minősítő értékítélet; ez a dualizmus 
végzetes befolyást gyakorolt minden későbbi emberértelmezésre. A Szentírás 
nem ism eri a „jó” szellem és a „gonosz” test közötti különbséget.

Noha a sztoicizmus m int monisztikus és panteisztikus filozófia sok szem
pontból eltér az arisztotelészi és a platoni nézetektől, az ember természeté
ről szóló tanítása azonban hasonlóságot mutat az előzőekkel. A sok hasonló
ság mindenképpen hozzájárul a klasszikus emberkép egészéhez. A sztoikus 
észjárás mind a világ folyásáról, m ind az ember testéről és leikéről evilá- 
gibb módon gondolkodik, mint a platonizmus, az ember lényege mégis az 
értelem marad. Még a dualista felfogás sem tűnik el teljes egészében. Ugyan
is a sztoicizmus nem tudja mindig biztosan, vajon az embert irányító ér
telem kövesse-e az értelm en kívül eső természetet, vagy pedig a másik el
képzelés szerint — mivel az emberi értelem az isteni értelem egy különös 
szikrája — ellen kell-e állnia a term észeti erőknek. Ez a gondolkodás vé
gül olyan következtetésekhez ju t el, amely m ár lényegében nem  tartható 
klasszikus felfogásnak. A sztoicizmusban a szabadság lélektani hangsúlyo 
zása erősebb, mint a metafizika panteista természetimádata. A szenvedélyek 
és az em ber ösztönéletével kapcsolatos negatív m agatartás szembeállítja az 
értelmet a test kívánalmaival, bárm ennyire is az értelem  marad a testen be
lüli harm ónia alapvető elve.

Az antik  emberképet meghatározó platoni, arisztotelészi és sztoikus kon
cepciók nem  merítik ki az ember természetéről szóló görög spekulációkat. 
A m odern vitaiizmus és a rom antika előzményei a korai Dionüszosz vallás
kultuszban tapinthatók ki, valam int a herakleitoszi gondolatban, miszerint a 
végső valóság folyamként és tűzként fogható fel; s ezen kívül szerepet ját
szik a Dionüszosz tém a kibontakozása a görög tragédiában. A későbbi misz
ticizmus előzménye az orfizmusban és a püthagoreizmusban lelhető fel. A 
mai ku ltú ra kialakulásában még jelentősebb Demokritosz és Epikurosz taní
tása, akik úgy értelmezték az embert, hogy elválaszthatatlan a természettől 
és az anyagtól, tehát egyedülálló értelmének minősége nem helyezi őt a ter- 
mészten kívülre, hanem teljes egészében a természet részeként fogható fel. 
A görög materializmus nem tekinthető kevésbé racionálisnak a platoniz
musnál és az arisztotelészi tanoknál, de az evilági értelmet a mechanikus 
törvényszerűségekre vezette vissza, s e mechanizmus fogalomrendszerében 
kívánta értelmezni az embert. Végeredményben a sztoikus, demokritoszi és 
epikureusi naturalizmus keveréke vezetett a m odern kultúrában ahhoz a 
gondolathoz, hogy az em bert elsősorban a természet gyermekeként kell ér
telmeznünk.

Az em ber erkölcsi erejéről szóló antik  felfogás optimistának tekinthető, 
ha azt a keresztyén állásponttal hasonlítjuk össze, mivel az előbbi szerint a 
személyiség magjában nincs torzulás. Az antik gondolkodás a racionális em
ber erkölcsi erejébe vetett bizalomról tanúskodik, ugyanakkor nem  osztozik 
abban a modern elképzelésben, hogy minden em ber képes az erényre és a 
boldogságra. Ezért hatja  át a görög életet a melankólia hangulata, amely 
gyökeresen különbözik a mai hanyatló nyugati ku ltú ra  mindent átjáró  op
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timizmusától. Ez az állítás akkor is igaz, ha elfogadjuk, hogy a modern kul
tú ra  az antik világképet és a görög emberfelfogást tám asztotta föl. A görög 
gondolkodásban Homérosztól a hellenizmusig tartó koron következetesen 
végighúzódik az a mondás, amely az Iliászban Zeusz szájából hangzik el: 
,,A földön csúszómászók és lélegzők között kevés szánalomra méltóbb lény 
van az em bernél.” A görögök m elankólia-hajlamának alapvető oka az élet 
rövidsége és a halandóság tudata  volt. Ebből a hangulatból nem mozdította 
ki őket sem Platon halhatatlanságba vetett bizonyossága, sem Epikurosznak 
az a tanácsa, hogy a haláltól nem  kell félni — hiszen a sír másik oldalán m ár 
nincs semmi.

Arisztotelész azt tanította, hogy „legjobb nem megszületni és a halál jobb 
az életnél”. Azt hangsúlyozta, hogy a melankólia a géniusz szükségszerű ve
lejárója. A filozófusok optim isták voltak abban a meggyőződésben, hogy a 
bölcs emberek erényesek lesznek, de sajnos abban m ár nem  bíztak, hogy so
kan lehetnek bölcsek. A sztoikus Khrüszipposz azt tarto tta, hogy csak a böl
csek érhetik el a boldogságot, de bizonyos volt abban, hogy a legtöbb em
ber balgának született. A sztoikusok egyfelől hajlamosak voltak arra, hogy 
minden em bert egyesítsenek a testvériség gondolatában — hiszen minden 
emberben fellelhető az isteni értelem szikrája, másrészről viszont sajnálat
tal tekintettek a tömegre, akik nem részesültek az értelem adományában. 
Így a korai sztoikusok egyenlőség-elve nemsokára arisztokratikus, leeresz
kedő m agatartásform ává torzult, ami m ár alig különbözik Arisztotelész rab
szolgákat megvető és őket „beszélő szerszámnak” tartó  felfogásától. Seneca 
jám bor egyetemessége ellenére is igy imádkozik: „bocsásd meg a világnak — 
m indnyájan bolondok benne”.

Sem a görög, sem az antik római gondolkodóknak nem volt az emberi tör
ténelem értelméről elképzelésük. Számukra a történelem ciklusok sorozatát 
jelentette, az örök visszatérés birodalmát. Arisztotelész úgy gondolta, hogy 
a művészetek és a tudományok eltűnése és újra felfedezése nemcsak egy
szer, hanem végtelen sokszor ismétlődik. Zénón látomásában a világ nagy 
tűzvésszel ér véget, amely elpusztítja a világ testét. Az embert és az em
beri történelm et érintő pesszimizmus természetes következménye a görög 
gondolkodásmódra jellemző lélek és test közötti dualizmusnak, amely mesz- 
sze túllépi a platonizmus korlátáit. Ez a gondolat állandóan azzal a meg
győződéssel ért véget, hogy az emberi test csak sírbolt. Ez a felfogás lesz 
m ajd a görög filozófia és az újplatónizmus közötti szerves összekötő kapocs.

A görög tragédia pesszimizmusa kissé eltér a filozófusok pesszimizmusá
tól, és ez kerül legközelebb a keresztyén életértelmezéshez. De a keresztyén 
gondolkodással szemben a görög tragédia nem  ad választ a felvetett prob
lémákra. A homéroszi legendák Zeuszának a halandók ellen irányuló sze
szélyes féltékenysége Aiszkhülosznál és Szophoklésznél m ár az emberi szen
vedélyek szabályozhatatlanságává alakul át. A drámaírók a filozófusokkal 
szemben az emberi szenvedélyeket valamivel többnek tekintik, m int a testi 
életerő megnyilvánulását. A Zeusz által képviselt rend és mérték elvével ál
landóan szembeszáll az em beri ösztönélet ereje. Ez a vitalitás egyszerre krea
tív és destruktív. Az emberi történelem tragédiája éppen abban áll, hogy az 
emberi élet nem  lehet építő jellegű anélkül, hogy ne lenne pusztító erejű: 
a biológiai és nemi vágyakat csak növeli és átalakítja a démoni szellem, s 
ez a szellem képtelen anélkül megnyilvánulni, hogy ne esne a büszkeség 
vétkébe. A görög tragédiák hőseit íróik mindvégig emlékeztetik a halandó
ságukra, és a rra  figyelmeztetik őket, hogy a nemezis (bosszúálló sors) elke
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rülése végett tartsák  meg a helyes józanságot. De a történetben a hősök 
építő cselekedeteinek elkerülhetetlen mellékterméke a Zeuszt sértő hybris 
(gőg). Éppen azáltal lesznek a tragikus hősök hősökké, hogy nem veszik 
figyelembe a mértékletességre intő megfontolt tanácsot. Ilyen értelemben 
idézhetjük Nietzsche megfigyelését a görög tragédia m agyarázataként: „Min
den cselekvő jobban szereti a cselekedeteit, m int ahogy azt a cselekedet meg
érdemelné. A legkiválóbb cselekedetek olyan m értéktelen cselekvésből szü
letnek, hogy azoknak még a nagy értékű cselekedet sem lehet a fedezete.” 
(K ritik  und Z u ku n ft der K ultur IV. rész, 13) Az emberi történelem  külön
böző életerő megnyilvánulásai nemcsak Zeusznak mondanak ellen, hanem  
egymással is konfliktusba kerülnek. Például az állam és a család közötti 
konfliktus feloldása nem lehetséges. Ilyen konfliktusokban rendszerint a fér
fi és az asszony szimbolizálja a két különféle rendet: az utóbbi képviseli a 
család és a vér közösségét, szemben a férfi-képviiselete politikai közösséggel 
(Pl. Iphígénía Auliszban  és Antigoné). Röviden: a görög tragédia konfliktu
sa az istenek között, Zeusz és Dionüszosz között, nem pedig az Isten és a 
Sátán között zajlik. Az emberi lélek ugyan éppúgy kifejezésre ju t az életerő 
m egnyilvánulásaiban, mint a szellem harmóniateremtő erejében. Jóllehet 
az utóbbi — m int a rend racionális elve — végsőbb valóságnak tekinthető 
(ebben a drám aírók jellegzetesen görögök m aradtak), mégis csak annak árán  
m űködhet az emberi dolgokban a teremtőkészség, hogy az egyúttal fel
borítja a rendet.

Így az élet a görög tragédia szerint állandóan harcban áll önmagával. 
Nincs megoldás, vagy ha van, az is tragikus, mivel az életenergiák és a rend 
princípium a között a konfliktus feloldhatatlan. Zeusz Isten m arad. Mi még
is hajlam osak vagyunk arra, hogy csodáljuk és sajnáljuk azokat, akik da
colva szembeszállnak vele.

A modern ember, aki a klasszikus hagyományhoz nyúlt, sohasem érzékel
te a görög tragédia által feltárt mély problémát. A modern ember megért
hette vagy félreérthette Platont vagy Arisztotelészt, de Szophoklész és 
Aiszkhülosz üzenetét nem értette meg, félre sem értette. Egyszerűen nem  
vették figyelembe, eltekintve a modern kultúrának egy kis rom antikus vissz
hangjától, amely nagyra értékelte, de részben félre is értette őket.

A keresztyén emberkép
Később részletesen elemezni fogjuk a keresztyén emberképet, amelyet a 
maga egészében a modern kultúra látszólag elutasít, de az em ber természeté
ről szóló megállapításainak hatását jobban magán viseli, mintsem annak tu 
datában van. A következőkben röviden előlegezzük azokat a később rész
letezésre kerülő ismérveket, amelyek megkülönböztetik a keresztyén felfo
gást az antik emberképtől. Amint a klasszikus em berértelmezést is a görög 
metafizika előfeltevései határozták meg, úgy a keresztyén em berkép is végső 
soron a keresztyén hit előfeltevésein alapszik. Az Istenbe, m int a világ te
remtőjébe vetett h it meghaladja a racionalitás törvényeit és ellentmondá
sait: elsősorban a szellem és az anyag, ill. a tudat és a fejlődés közötti anti
nómiát. Isten nemcsak szellem, aki a  korábban alaktalan anyagnak form át 
ad. Isten egyszerre életerő és forma, s minden létezőnek a forrása, ö  te
remti a világot. Ez a világ nem Isten, de azért m ert nem Isten, még nem go
nosz. M iután Isten teremtménye, ezért jó.

Az emberi természetről szóló keresztyén tanítás kiindulópontja — a világ
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ról alkotott elképzelés következtében — az em beri személyiség testi és lelki 
egysége, amit m indhiába kutattak  az idealisták és a m aterialisták. Továbbá 
ez a felfogás kikerüli azt az idealista tévedést, miszerint a szellem lényegi
leg jó, a test pedig gonosz. De elhárítja azt a rom antikus tévedést is, amely 
szerint az ember m int szellem vagy értelem rossz. A bibliai felfogás szerint 
az ember terem tett lény, akinek testileg is és lelkileg is véges a létezése. 
Nyilvánvaló, ha egy nézet a racionalitást meghaladó előfeltételezéseken ala
pul, azonnal kritikus helyzetbe jut, ha racionálisan kerül kifejtésre. Az ér
telem  ugyanis hajlamos arra, hogy egy ism ert tényezőt válasszon ki a m a
gyarázat rendező elvéül, és hogy a többit is ebből származtassa. Az értelem 
legtermészetesebb hajlam a szerint önmagát tenné meg a végső rendező elv
nek, s így hatásában Istennek tartha tná  magát. A keresztyén pszichológiá
nak és filozófiának sohasem sikerült teljesen levetkőznie ezt a hibát, s ez 
a magyarázata annak, hogy a m aterialisták tévesen bár, de éppen a  keresz
tyén hitet tartják  az idealizmus forrásának.

Szintén az értelem  az oka annak, hogy a test és a lélek egységéről szóló 
bibliai tanítás gyakran nem látszott többnek a kezdetleges zsidó lélektannál. 
A héber gondolkozásban az em beri lélek a vérben van jelen, s a halandó test
ben lakozó halhatatlan lélek gondolata mindvégig ismeretlen marad. Igaz 
azonban, hogy bizonyos különbségek fokozatosan kim utathatók. Kezdetben 
a héberben a m ach  és a nephes alig jelentenek többet „lélegzetnél”, de a két 
szó jelentése fokozatosan elválik egymástól: a héber m ach  körülbelül a gö
rög nous szinonimája lesz, amíg a nephes görög megfelelője a lélek, a 
psyché lesz. De a görög gondolkodással szemben ez a különbség nem vezet 
dualisztikus következményekhez. A bibliai gondolkodás monizmusa nem esik 
abba a kísértésbe, hogy a physis, psyché és a nous közé olyan éles határvo
nalat húzzon, m int azt az Anaxagoras előtti görögök tették ; s az sem áll, hogy 
ez a felfogás csak egy kialakulatlan lélektan eredménye, ugyanis az egység 
annak a bibliai szemléletnek a következménye, amely Istent mint terem tőt 
fogja fel a terem tés jóságába vetett hit alapján.

A keresztyén emberkép másik fontos jellemzője, hogy az embert elsősor
ban Isten látószögéből értelmezi, és nem az em ber racionális tulajdonságai
nak egyedülállósága vagy a természethez fűződő viszonya alapján. Az em ber 
„Isten képére terem tete tt”. Sok keresztyén racionalista téved akkor, am ikor 
azt állítja, hogy e fenti kifejezés nem több annak a ténynek a vallásos képé
nél, amit a filozófia igyekszik kim utatni, am ikor az emberről, mint értelem 
mel rendelkező állatról beszél. Már korábban utaltunk arra, hogy az emberi 
szellem azzal a különleges képességgel rendelkezik, hogy képes folyamatosan 
önmagán kívül kerülni (...)  A tudat olyan képesség, amely egy irányító köz
pontból néz végig a világon, és így dönt a cselekedet felől. Az öntudat a 
transzcendencia következő fokát jelenti, am iben az én (self) önmaga tárgyá
vá válik olyan módon, hogy az ego végül mindig alany marad, és sohasem 
lesz tárgy. Az a racionális képesség, amely áttekintheti a világot, és a világot 
értelmezve általános fogalm akat alkothat -r— elemezvén a világ rendjét —, 
csak egy aspektusa annak, am it a keresztyénség „léleknek” -nevez. Az én 
(self) annyiban ismeri önmagát, amennyiben a világot ismeri, mivel önmagán 
és a világon kívül áll, s ez azt jelenti, hogy m agát csak önmagán tú lró l és a 
világból értelmezheti. ;

Az emberi lélek eredendő otthontalansága adja minden vallás alapját, mi
vel az én, ami önmagán és a világon kívül áll, képtelen megtalálni az élet ér
telm ét önmagában és a világban. Ugyanis nem  azonosíthatja a természetben
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az értelm et és az oksági viszonyt, mivel az értelem  szabadsága nyilvánvalóan 
különbözik a természet szükségszerű oksági láncolatától. Továbbá az érte
lem és a racionalitás sem azonosítható, mivel az én túllépi a m aga racionális 
észjárását például azért, hogy feltehesse a kérdést: van e összefüggés a racio
nális és a természeti erők, illetve azok visszatérése között. Ez a szabadságra 
való képesség az, ami végül a rra  készteti a nagy kultúrákat és filozófiákat, 
hogy meghaladják a racionalizmust, és az élet értelmét a létezésnek egy fel
tétel nélküli alapjában keressék. De az emberi gondolkodás látószögéből a 
létezésnek e feltétlen alapja, az Isten, csak negatívan határozható meg. Ezzel 
m agyarázható az, hogy a misztikus vallások és azon belül a nyugati kultúra 
újplatonikus áram lata egyfelől érdekes hasonlóságot m utatnak a  keresztyén- 
séggel, másfelől alapvetően különböznek is tőle az ember természetéről szóló 
tanításban. A misztikus vallások és a keresztyénség az emberi lélek mélysé
gét egyaránt az öntranszcendenciára való képesség m értékével mérik. Így 
Plotinus a nous-t másképp határozza meg, m int Arisztotelész. Nála a nous 
az önismeretre való képességet jelenti, és nincs olyan határ, am ely az örök
kévalótól elválasztaná. A misztika és a keresztyénség megegyezik abban, 
hogy az örökkévalóság szempontjából értelmezi az embert. De mivel a misz
tika egy meghatározatlan végső valósághoz vezet, hajlamos arra , hogy a ki
csinyes dolgokat, beleértve a személyiséget is, lényegileg rossznak tekintse. 
Minden misztikus vallásra jellemző tehát, hogy annyiban helyez hangsúlyt 
a személyiségre, amennyiben az képes a miszticizmus által hangsúlyozott ön
tudatra  és amennyiben több a személyiség testi jelentéktelenségénél. A misz
tikus filozófiák végül épp azt a személyiséget utasítják el, am elyet először 
hangsúlyoztak, mivel számukra a véges partikularitás elsüllyed a létezés kö- 
rülhatárolhatatlan és tagolatlan isteni alapjában.

A keresztyén hit fogalmai szerint Isten akarat és személyiség, teh á t az igazi 
személyiség számára egyedül lehetséges alap, noha az öntudatnak nem az 
egyetlen lehetséges előfeltétele. De az Istenbe, m int akaratba és személyiség
be vetett hit elválaszthatatlan az Isten önkinyilatkoztató erejébe vetett hit
től. A keresztyén em ber hisz Isten önfeltáró cselekedetében, am ely a Krisz
tus által történt kinyilatkoztatásban csúcsosodik ki. Ez az alapja a személyi
ségről és az egyéniségről szóló keresztyén tanításnak. A keresztyén hit értel
mében az ember az akarat egységében értelmezi magát, ami Isten akaratá
ban teljesedik ki. Az emberi személyiség problémája úgy vetődik fel, mint a 
teológiát örökké foglalkoztató általános és különös kinyilatkoztatás viszo
nyának egyik jele. Az a meggyőződés is az általános kinyilatkoztatáshoz ta r
tozik, hogy az em ber túlságosan is a természeten és az értelm én kívül he 
lyezkedik el ahhoz, hogy önmagát e két szempont bármelyikével a félreér
tés veszélye nélkül értelmezhetné ( . ..)  De ha a további isteni kinyilatkozta
tás megszűnik az em ber számára, ismét fennállhat annak a veszélye, hogy az 
ember félreérti önm agát: tudniillik, ha a természet és az értelem  viszonyáról 
nem kíván tudomást venni, oda fog jutni, hogy az isteni.valóságban való fel
oldást fogja keresni, amely egyszerre jelenthet m indent és semmit. Ahhoz, 
hogy helyesen értelmezze magát az ember, abból a hitből kell kiindulnia, 
hogy Isten értelmezi őt önmagán túlról, kívülről; hogy meg kell találnia az 
isteni akaratnak való engedelmesség módját; Az em ber számára ez az Isten
től jövő kapcsolattartás teszi lehetővé, hogy anélkül viszonyíthassa magát Is
tenhez, hogy maga is  istennek m utatkozna. így terem tm ényként fogadja el 
Istentől való távolságát, anélkül azonban, hogy a végességének tulajdonítaná 
a természetében rejlő rosszat. Az em ber véges természeti és történelm i léte
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zése alapjában véve ugyanúgy elfogadható, am int azt a materializmus állít
ja. Azonban az emberi szellemi egyedüliségének hangsúlyozása a keresztyén- 
ségben még szembetűnőbb, m int az idealizmusban, noha az emberi és az is
teni megfelelő elkülönítése mindvégig megmarad. A szellem és a test egysége 
is bizonyítható a Teremtőhöz és a Megváltóhoz való viszony értelmében, hi
szen a lelket és a testet is Isten terem tette. Ezek voltak az emberről szóló 
keresztyén bölcselet racionálison túli alapjai és előfeltevései.

De ez még nem  a teljes keresztyén emberkép. A keresztyén gondolkodás
ban az emberi állapotról kialakult pozitív kép mellé, ami magában hordja 
az „Isten képére” való terem tettség gondolatát, odakerül az előbbinek ellent
mondó negatív kép is az ember erkölcsi tisztaságáról. Az ember ugyanis bű
nös. A bűnt pedig úgy határozhatjuk meg, m int az ember Isten elleni láza
dását. Az emberben rejlő gonoszról szóló keresztyén tanítás azért olyan ko
moly, mivel a gonosz éppen a személyiség központjában, az akaratban fe
dezhető fel. A gonoszt nem lehet önelégülten az emberi végesség elkerülhe
tetlen  következményeként elkönyvelni, vagy a természeti szükségszerűség és 
esetlegesség eredményének tartani. A bűnt azzal idézi elő az ember, hogy 
nem  hajlandó elismerni terem tm ény voltát, és elutasítja, hogy ő az élet to tá
lis egységének mindössze egy tagja. Többet m utat önmagáról, mint ami való
jában. Szemben a racionális és misztikus dualizmussal, a keresztyénségben 
az em ber a rra  sem képes, hogy a bűnt áthárítsa nem  igazi énjére, amely csak 
a fizikai szükségletekben érdekelt. A keresztyénségben nem az örökkévalóság 
em bere ítéli m eg a  végesség em berét, hanem  az örökkévaló szent Isten mond 
ítéletet a bűnös em ber felett. Ugyanis az örökkévalóság felé törő, a végessé
gét fokozatosan levetni akaró embernek m ég a megváltás sincs a hatalm ában. 
Az ember nincs megkettőzve, és így nem lehet elválasztani a tulajdonképpeni 
em bert a nem  tulajdonképpenitől. Hanem az em ber éppen a  lényege szerint 
kerül önmagával ellentmondásba. E lényeg szerint az em ber szabadsággal 
rendelkezik. A szabadsággal való visszaélés és az azzal járó pusztítás jelzik az 
em ber bűnösségét.

Az ember individuális lény, de nem független önmagában. Az em beri ter
mészet alaptörvénye a szeretet, ami nem más, mint az élet központja, az is
teni centrum irán t tanúsított engedelmesség, és ez az emberek közötti har
monikus viszonyban alakul ki. Ezt a törvényt akkor sérti meg az ember, 
am ikor azon munkálkodik, hogy önmagát tegye meg a középpontnak, saját 
élete forrásának. A bűn tehát lelki, és nem  testi eredetű, noha a lázadás szel
leméből származó ragály megfertőzi a testet is, megzavarja annak harm óniá
ját. Más szavakkal: az ember nem azért bűnös, m ert a teljességben csak kor
látolt individuum lehet, hanem  azért, m ert a teljességet áttekintő képessége 
megcsalta őt, önmagát képzelve teljességnek.

A keresztyén hit előfeltevései nélkül is m egállapítható az a tény, hogy az 
emberi életerők és ösztönök elkerülhetetlenül úgy ju tnak kifejezésre, hogy 
a mérték törvényével dacolnak. A görög tragédiákkal kapcsolatban m ár ele
meztük ezt a problémát. Viszont a keresztyén hit előfeltevései nélkül a bűn 
forrását az emberben nem találnánk meg. A görög tragédia az em berben rej
lő gonoszt az életerők és a forma, a dionüszoszi és az olimposzi istenségek 
közötti konfliktus következményeként fogja fel. Csak a kinyilatkoztatás val
lásában, ott ahol Isten fe ltárja  magát az embernek, túl magán az emberen, 
tú l az életerők és az eszmék szembenállásán — fedezheti fel az em ber saját 
bensőjében a bűn gyökerét. Az ember lényege szerint szabad. Szabadságában 
követi el a bűnt. Ezért nem tekinthető a bűn valami lényegbeli betegségnek.
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A bűnt csak önellentmondásként értelmezhetjük, ami éppen a szabadság ál
tal válik lehetővé, de nem szükségszemen abból következik.

A keresztyénség ezért elkerülhetetlenül egy feszült lelkiismeret vallásos 
kifejezését eredményezi. Egyedül a keresztyén hit világa képes arra, hogy ne 
csak megértse a gonosz valóságát, hanem elhárítsa azt a veszélyt is, hogy a 
gonoszt önmagától független eredetűnek tekintse. Természetesen lehet azt bi
zonyítani, hogy az embert saját helye is kísérti. Ez a hely pedig a szellem és 
a természet találkozási pontja. Szellemének szabadsága ösztönzi arra, hogy 
megbontsa a természet harm óniáját, és szellemének büszkesége meghiúsítja 
új harmónia létrehozását. Szellemének szabadsága azt is elősegíti, hogy a 
term észet erőit és mozgását építő módon használja föl; de azáltal, hogy nem 
vesz tudom ást véges létének korlátáiról, dacolni fog az értelem és a természet 
erőivel és tilalmaival. Az em beri öntudat olyan, mint egy magas torony, 
amely egy nagy, sok mindent magában rejtő világra tekint. Ám hiába tetsze
leg abban, milyen széles világ táru l fel előtte, ha közben nem  gondol arra, 
hogy önmaga csak egy bizonytalanul összetákolt keskeny torony valahol a 
világ csuszamlós talaján.

ifj. Fabiny Tibor fordítása

JAKUS IMRE

Honvágy
Siófok nem  a villasor, 
messze innen a Balaton, 
jégzajlás se hallik ide, 
ha megreped a jég szive.
Itt a házak se paloták, 
csak egyszerű sorkatonák, 
feszes vigyázzban őrzik itt 
az utcánk telepeseit.
Önti Somogy a rajokat, 
s hagyva az ősi (kasokat 
üres m arad a régi ház, 
rá  csak pár konok vén vigyáz, 
vagy az se, az is jön velük, 
a gyerekeken a szemük 
és velük jönnek a  faluk, 
az udvarukon kacsa, tyúk, 
disznók az ólban s vad kutyák 
ugatják át az éjszakát, 
s jönnek velük a kertjeik, 
kertesház erre mindenik, 
gyümölcsös, tükés, csak kicsi, 
az otthonit csak mimeli.

A kétéltűség itt a híd, 
őrzi a m últ pilléreit 
s a jövőbe is az vezet 
minden im ádott gyermeket. 
Nekik veszik az új Ladát, 
azon m ennek a hídon á t 
s fűti őket az öntudat, 
hogy ők m ár siófokiak, 
itt vert a fájuk gyökeret 
s nem  értik  meg az öreget, 
m iért kéri, vigyék haza 
holta u tán  a  faluba, 
ott temessék el, csak ne itt, 
ott porladjanak csontjaik, 
ahol eleik nyugszanak 
a csöndes akácok alatt.
O tt szóljon a lélekharang, 
ha hull reájuk  majd a  hant. 
Nem értik  meg, hogy értenék? 
Szánakozva nézik a vént,
S háta m ögött legyintenek, 
Szegények m ár szenilisek.



ERDÉLYI ZSUZSANNA

Van-e hazai evangélikus népi imádsághagyomány?

Eredetileg tanulm ányt szántam a Diakonia részére. Végül kérdésfeltevéssel 
induló, gyűjtési felhívással végződő gondolatsor jelenik meg a folyóirat ha
sábjain. A szerkesztővel folytatott gondolatcserénk középpontjában — mely 
nevezett tanulm ány tém áját egyengette — a magyarországi evangélikus hí 
vek körében élő imádsághagyomány volt. Nem a könyvekben is megjelent 
imádságoké, hanem a szóbeliségben föntm aradt szövegeké. Szövegeké, m e
lyeknek valamikor lehetett kapcsolata a hivatalos liturgiával, ám nem szük
ségszerűen. Éppen az a kérdés, hogy használtak-e az evangélikus hívek, főleg 
a falu népe olyan imádságokat, amelyek kívül estek a liturgia és a házi-ott
honi gyakorlatra egyházilag nyújto tt hitbuzgalmi anyag körén. Vagyis élt-e 
valami olyan, az elődöktől örökített és többé-kevésbé csöndben az egyház 
horizontján kívül élő imádsághagyomány, amely kapcsolatot m utat a hazai 
katolikum  körében nyert s a középkor irodalmi és vallási megnyilatkozások 
nyom ait is tükröző szövegemlékekkel, a hazai megjelölés szerint: az ar
chaikus népi imádságokkal ? Ha viszont ilyesfajta megfogalmazások nem  lel
hetők már föl a magyarországi evangélikus örökségben, akkor miféle ún. pa- 
raliturgikus jelentkezési formák hajtottak ki a hivatalossá emelt szövegek 
sarjadékaként ? Egyáltalán volt-e olyan fokú a népi áhítatigény, mely az ef
féle sarjadékok növekedéséhez megfelelő ta la jt tudott biztosítani, ahogy ezt a 
katolikusoknál a középkori franciskánus szellemiség és a barokk Mária-köz- 
pontú szemlélet érzelemhangsúlyos vallásossága lehetővé tette. Ha volt, m it 
term elt? Ha nem  volt, megelégedett-e egyszerűen a föntről kapott spirituális 
javakkal ? Netán — hiányérzete esetén — engedte-e beszüremleni — ahogy 
erre  a reform átusoknál volt példa — a környező katolikus népi gyakorlat 
elemeit? M egmaradt-e valami a kereszténység előtti ún. pogány tudat- és 
képzetvilág fönntarto tta szellemi örökségből ? Más szóval a babonaság műve
leteiből és kísérő szövegeiből? Ezek nem  a  valóságtól elrugaszkodott föltéte
lezések nyomán született kérdések. Tudjuk, hogy még a legkonzervatívabb 
katolikus közösségek gyakorlatában is m indmáig előfordulnak — az ezer
éves keresztyénség ellenére és m ellett ősi tudatform ák kötődő tartalm airól 
és képzeteiről — azaz az egykori mágikus világkép lappangásáról — árul
kodó nyomok.

Mindezek és a kapcsolódó kérdések m ár évek óta foglalkoztatnak, sőt 
im ádságkutatásom első időszakától fogva érdekelnek. Mégsem jártam  utá
nuk. Tisztázásukra erőmből, időmből nem  futotta. Az archaikus népi imád
sághagyomány váratlanul föltörő hatalm as anyagának gyűjtése, rendezése, 
kiadása és az azóta is tartó  eredet- és történetiségvizsgálat — melybe bele-
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tartozik természetszerűleg az összehasonlító kutatás: a nemzetiségi folklór 
megfelelő szövegei, következőleg a szomszéd népek és a távolabbi európai 
közösségek párhuzam ainak egybevetése — akadályozta a tervezett munka 
elvégzését. így  elmaradt az evangélikus lakosság érin tett emlékeinek gyűj
tése, megismerése. Ennek máig is érzem hiányát. Nem teljes a hazai imád- 
sághagyomány-térkép, m elyre a katolikus (görög-római egyaránt) és a re
formátus hívek emlékezetében élő szövegnyomokat m ár fölvéstem. Valójá
ban ezzel a középkori irodalomnak a magyarországi néphagyományban 
imádságfunkcióban fönnmaradó vallásos m űfajai szövegtöredékeit jelenítet
tem meg. Ui. a szájhagyományozó kultúra örökségét nyugodtan tekinthetjük 
olyan értékű  forrásnak, m int az írásbeliségben rögzített irodalmi anyagét. 
Tényként kell elfogadnunk — és ezt a közelmúltban végzett olaszországi ku
tatásom is bizonyítja —, hogy szerencsésebb sorsú népek olvashatják közép
kori szellemi termékeiket. Mi, magyarok, legföljebb öregeinktől hallhatjuk 
ezeket a nemzedéki stafétaváltás szellemi eredményeként. S ez se alábecsü
lendő tény. Sőt! Nekünk e távoli korszak irodalmi gyakorlatából kevés em
lékünk van, bizonyos m űfajok anyagából meg semmi. Mégsem tekinthetjük 
teljesen em léknélkülinek ez évszázadokat sem. Gazdag a népi emlékezet meg
őrizte irodalm i anyag, am elyet a  néphagyomány közvetített a szóbeli átadás 
révén. így és ezért zárkózhat föl a szóbeliség az írásbeliség mellé.

Nemcsak a szájhagyományozó kultúra értékeinek és az összehasonlító ku
tatás eredményeinek gazdagítására jártam  be az ország m ajd minden etnikai 
közösségét, és faggattam ki m ég az egyetlen rutén nyelvű hegyközi falu, 
Komlóska, görögkatolikus öregeit is, hanem  a nevezett szellemi örökség egy
kori hazai gyakorlata és terjedése jobb megismerése céljából. Ismeretes, hogy 
az etnikai kérdés a középkorban és a hum anista szemléletben nem volt el
sődleges. Kiváló költők, írók, tudósok „hungarus” m ivoltjukat hangsúlyoz
ták, és nem  népi hovatartozásukat. Ezért tarto ttam  fontosnak nemzetiségi 
területeinken is az archaikus imádságokkal és a kapcsolódó irodalmi műfa
jokkal érintkező szövegek összeszedését, m ár amennyire lehetséges volt. Azo
nos történelm i tények, azonos szellemi hatások ismeretében, melyek a K ár
pát-medence népeit egyformán érték, nem  leptek meg m űfaji-tartal- 
m i-stiláris egyezések s funkcióbeli átfedések. Mindezek az írásbeliség és a 
szóbeliség em lített kapcsolatáról, illetve szerepéről vallott nézeteinket csak 
megerősítik. Viszont nem csökkentik és nem  is nagyon m entik a hazai evan
gélikus hívek körében végzendő imádságkutatás eddigi elm aradásának hiá
nyát. E hiány pótlását kezdeném el most, s a minél átfogóbb és eredménye
sebb m unka érdekében kérném  minden olvasó segítségét: egyháziét, világiét, 
és nemcsak a falu szülöttjéét, hanem a város fiáét egyaránt.

Végiggondolva ugyanis az imádságkutatás elmúlt tíz esztendejét, itthoni 
loholásait, külföldi könyvtárakban töltött adatgyűjtéseit, úgy vélem, hogy 
nem e hősi korszak egyéni barangolásaival érhetünk el eredményt, hanem 
a közös erőfeszítéssel, azaz együttműködéssel. Számítok annak  segítségére, 
aki esetleg tud  ilyen hagyományimádságot, és számítok annak a segítségére, 
aki tud ilyen imádságról. Könyvtári m unkám  során megismertem az ún. pro
testáns országok érintkező anyagát, a történeti (XVII—XVIII. sz.) folklórban 
„katolikus” imádságoknak nevezett és nyilván a lutheri döntés előtti időket 
idéző szövegeket. Ebből arra  következtethetek, hogy esetleg nálunk is ismer
nek, főleg az öregek, ilyen „különös” imádságokat. A közösségi közreműkö
dést éppen a  sürgető idő m iatt kérem. Legyen lehetőségünk a jó emlékezetű 
öregek megszólaltatására, az agyukban szunnyadó értékek átvételére.
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A „nemzetközi összefüggések” és az „öregek” szerepéről írok szinte egy
más m ellett. Ez a két tényező nem csekély szerepet játszott a gyűjtési fel
hívás előtérbe kerülésénél. Hogy m iért ? ím e az ok, a m agyarázat: 1979. de
cember 20-i postámban volt egy levél, amelynek olvasása nagy örömet oko
zott. író ja  özv. Molnár Sándorné, Szakács Irén idős győri lakos, okleveles 
evangélikus lelkész volt, vallástanár. A szakmai pontosság miatt idézem le
vele elejét, és a mondanivaló megértését szolgáló fontos részét: „ . . .  1976-ban 
ismertem meg a „Hegyet hágék, lőtőt lépék.” c. könyvét, mely nagy örömmel 
töltött el, és ebben is a  245. Virágok szombatja kántáló ének. Mert 1975-ben 
kórházban voltam Budapesten; elmenetelem előtt érkezett meg Baselból a 
Reformiertes Volksblatt II. 27-i száma, m elyet néha el szoktak küldeni, és 
ebben olvastam a „Die heilige Woche” c. cikket, m elyet az írónő könyvében 
(egy évvel később ju tva  hozzá) m int ném et változatot olvastam. Ez az ének 
Jézust kereszttel és zászlóval énekli (ábrázolja) nagyon szép változatban — a 
Ferdinand Avenarius 1909-ből való balladás gyűjteményéből. Azóta is meg- 
meg akartam  ezt írni, de nagyon sok betegségem [...]  megakadályoztak, 
hogy egyrészt címét m egtudjam, m ásrészt írni tudjak. 76 éves vagyok, és 
nem hagy nyugodni a gondolat, hogy ezt meg ne írjam , ha esetleg írónő nem 
ismerné. A kórházban vigasztalásomra szolgált, hogy fordítani próbáltam. 
Annál nagyobb meglepetés volt, hogy 1976-ban hozzájutottam  az írónő köny
véhez, és még jobban örültem. Én is erdélyi vagyok, Kolozsváron végeztem 
iskoláimat. Ahogy tudom  rossz írásommal mellékelem a német v á lto za to t..

Az elküldött ném et szöveg így hangzik:

Die Heilige Woche.

1. Als Jesus von seiner M utter ging 
und die grosse heilige Woche anfing, 
da hatte Maria viel Herzeleid.
Sie fragte den Sohn m it T raurigkeit:

2. Ach Sohn, du liebster Jesus mein,
was w irst du am heiligen Sonntag sein?
„Am Sonntag w erde ich ein König sein,
Da w ird man m ir Kleider und Palm en streuen.”

3. Ach Sohn, du liebster Jesus mein,
was w irst du am  heiligen Montag sein?
„Am Montag bin ich ein W andermann, 
der nirgends ein Obdach finden kann.”

4. Ach Sohn, du liebster Jesus mein,
was wirst du am heiligen Dienstag sein?
„Am Dienstag bin ich der Welt ein Prophet, 
verkünde, dass Himmel und Erde vergeht.”

5. Ach Sohn, du liebster Jesus mein,
was wirst du am heiligen Mittwoch sein?
„Am Mittwoch bin  ich gar arm  und gering, 
verkauft um dreissig Silberring.”
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6. Ach Sohn, du liebster Jesus mein,
was w irst du am heiligen Donnerstag sein?
„Am Donnerstag bin ich im Speisesaal 
das Opferlamm, bei dem Abendmahl.”

7. Ach Sohn, du liebster Jesus mein, 
was w irst du am heiligen Freitag sein?
„Ach M utter, ach liebste M utter mein, 
könnt d ir der Freitag verborgen sein.”

8. Ach Sohn, du liebster Jesus mein,
was w irst du am heiligen Samstag sein?
„Am Somstag bin ich ein Weizenkorn, 
das in der Erde wird neugeborn.

9. Und am Sonntag, freue dich, o M utter mein, 
dann w erd ich vom Tode entstanden se in !
Dann trag  ich das Kreuz m it der Fahn in der Hand.
Dann siehst du mich w ieder im Glorienstand.”

A „Hegyet hágék, lőtőt lépék” archaikus népi imádsággyűjtemény nevezett 
245. számú Virág szombatja es té jén . . .  kezdetű virágvasárnapi ének meg így 
olvasható: (A német szöveg Molnárné szerint nem közöl dallamot, a magyar 
változatot dallammal hozzuk, mivel elmondója és társai éneklik is. Vannak 
viszont olyanok, kik „csak” im ának ismerik.)

Virág szombatja estéjén,
Mária fiá t kérdezvén,
Hogy nagy héten mi lesz dolga ? 
Néki szent fia megmondja.

Virágvására ap mit teszel ?
Szent fiam, hogy mit mívelöl ? 
Akkor anyám, király leszek, 
Jeruzsálem be bemegyek.

Hát nagyhétfőn mit fogsz tenni ? 
Szent fiam  mit fogsz mívelni ? 
Akkor anyám  beteg leszek,
A templomba nem mehetek.

Hát nagykedden mit fogsz tenni ? 
Szent fiam, mit fogsz mívelni ? 
Akkor anyám, vándor leszek, 
Uccáról uccára megyek.

Hát nagy szerdán mit fogsz tenni ? 
Szent fiam  m it fogsz mívelni ? 
Akkor O lajfák hegyére 
Megyek Gecemáni kertbe.
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Hát a nagy zöld-csütörtökön 
Szent fiam hogy mit mívelöl ?
Akkor anyám hamis Júdás,
Harminc ezüst pénzér elád.

Nagypénteken mit fogsz tenni ?
Szent fiam mit fogsz mívelni ?
Akkor anyám, egy keresztre 
Föl leszek én majd szögezve.

M ajd a kereszt alatt állasz 
Kezeiddel el nem érhetsz,
Kezeiddel el nem érhetsz 
Szűz öledbe le nem vehetsz.

Nagyszombaton mit fogsz tenni ?
Szent fiam mit fogsz mívelni ?
Akkor anyám, föltámadok,
Dicsőségben uralkodók.

Nagyvasárnap mit fogsz tenni ?
Szent fiam mit fogsz mívelni ?
Akkor anyám mennyországba 
Leszek örök boldogságba.

Húsvét után negyven napra,
Felme(gye)k atyám  országába 
Elküldöm a vigasztalót,
A fehér színű galambot.

Elénekelte Hugyagon Nógrád megyében 1974. m árcius 14-én Farkas János- 
né Pénzes Margit, született 1904-ben, és a következőket tette hozzá: ,,. .. vi- 
rágvasám apján este elm entünk a kereszthez, és akkor ottan mondjuk, van 
itten az utcán, mellette, és a főút m ellett és ott énekeljük e z te t.. . H át úgy 
este 6—-7 körül. A rózsafüzért szoktuk, a fájdalmas rózsafüzért végeztük előt
te oszt u tána mindig ezt szoktuk, énekeln i. . .  Mindig, mindig ta rtju k  ez
tet . . . ”

Jóm agam  az énekhez ír t jegyzetben imígy egészítettem  ki ezt az ak ár ke
resztjáró éneknek is nevezhető, a hazai hagyományban ritmikus prózában is 
előforduló énekváltozatot, mely „A ranym iatyánk” néven ismeretes: „Ez az 
ének a ponyvái terjesztés révén meglehetősen ism ert párbeszédes szerkezetű, 
tagolt prózaritm usú imádságnak, az A ranym iatyánknak tudomásunk szerint 
a szakirodalomban még nem rögzített strófikus, tehát kötött ritm usú válto
zata. Az ismétlődő form ulákra épített szövegben Krisztus a Nagyhét esemé
nyeit vetíti föl Mária elé „napi” bontásban. Eredete a középkorra nyúlik 
vissza, apokrif hagyományok sugallatára, a Jézus és Mária között lejátszó- 
dottnak vélt búcsújelenetre. Tudunk XV. sz.-i ném et előfordulásáról. S ná
lunk a Weszprémi kódex emlékeztet rá. (L. 220. sz. ima 1. jp.) G yűjtésünk
ben ném et, szlovák, délszláv változatok m utatják  nemzetközi m últját. Ez ima
éneket azért hozzuk e fejezetben, hogy — miként jeleztük — ezzel is érzékel
tessük a funkcióváltás folyamatát, rögzítve az énekből imává válás meneté-
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nek adott fázisát. Részletesen lásd Bálint Sándornál (i. mű 203—205. o.), ki 
közli az általánosan ism ert prózaritm usú szöveget.” (Bálint Sándor: Kará
csony, húsvét, pünkösd. Bp. 1973.)

Bálint Sándor idézett kutatási eredményeiből idecsatolom még a követ
kezőket: „Az Aranym iatyánk  asszonynépünknek máig egyik legkedvesebb 
elmélkedő imádsága: Jézus édesanyjának, M áriának elmondja, hogy mi vá
rakozik reá nagyhét első napjaiban. Eredetét tudom ásunk szerint még nem 
tisztázták, de a XV. században a németség már ismeri. Középkori kódex- 
irodalmunkból nem tudjuk  kim utatni, bár a Weszprémi-kódex passióelőadá
sa: Jézus és Mária ismétlődő bethániai beszélgetése emlékeztet rá. Előfordul
hat épületes barokk-imádságirodalm unkban is, eddigi kutatásaink azonban 
nem jártak  eredménnyel. A hazai ponyván a múlt században számos magyar, 
német és katolikus délszláv változata bukkan föl. Ismeri a szlovén nép is. 
Nyilván otthonos a cseheknél, szlovákoknál is. Az im ádság voltaképpen Jé
zus édesanyjától való első, virágvasárnapi búcsúzkodása, amely a kánoni 
evangéliumokban nem fordul elő.”

Feltehetően a Bálint Sándor közölte nem strófikus imádság lehetett az ál
talánosan elterjedt hazai megjelenési forma. Ui. az általa is jelzett nemzeti
ségi nyelvű, birtokomban szintén meglevő változatok is erre látszanak utal
ni. A „Hegyet hágék” kötet fentebb közölt strófikus szerkezetű éneke viszont 
Molnár Sándorné ném et változatára „rím el”, amely lévén verses formában, 
nem véletlenül jelent meg F. Avenarius balladagyűjteményében.

Akár dramatikus, párbeszédes, közvetlenül megjelenítő, akár epikus, elbe
szélő form ában él is a szöveg az ének- és imádsághagyományban, funkciója, 
szerepe ugyanaz. Az elmondó a nagyheti eseménysor fölelevenítésével és erős 
átélésével részesévé válik a krisztusi szenvedésnek és közvetve a megváltás 
történésének. A középkori passiómisztika mai végigélője számára egyre 
megy, hogy e lelki hasznot, katartikus folyamat elindítását milyen megfogal
mazású szövegek hozzák létre. Lényeges, hogy létrehozzák azt. Ahogy a nép
hagyomány archaikus imádságai, fájdalm as énekei, szent históriái m utatják, 
ennek a transzcendenciába vetülő belső állapotnak mindig megvoltak a meg
felelő érzelmi töltésű lendítő szövegei. Másodlagos kérdés volt az is, hogy a 
krisztusi szenvedéssel való azonosulás tisztító élményéhez közösségi keret
ben, pl. a templomban, a szent sírnál, keresztúti ájtatosságok során, netán 
a falu keresztjeinél ju to ttak-e a hívek, vagy kisközösségi áhítatok során? 
Esetleg elég volt a lélek ráhangolására a tűzhely m elletti sarok csöndje, ma
gánya, s az áhítatot kiváltó egy szál jajongó dallam a profán környezetet is 
a nagypénteki misztikum szakrális helyévé avathatta.

Az ilyen nagyheti, Krisztussal társító szövegek, ahogy az archaikus népi 
im ádságkutatás eddigi eredményei jelzik, a katolikus közösségek hagyomá
nyában szinte a képzeletet fölülmúló bőségben találhatók. Nyomaiban meg
vannak még a reform átusok között is, erősen racionalizált, lerövidített for
mában, rendszerint esti imádságként, vagy átvétel révén, környezeti hatásra, 
esztétikai igény kielégítésére. Az idevonatkozó reform átus hagyománygyűj
tés összegezését a Confessio 1979. 1. számában végeztem el.

Körülbelül ez időben k ért föl Veöreös Im re szerkesztő a meginduló Dia- 
konia számára cikk írására. Elvállaltam, bár igazában jobban izgatott az, 
amit nekem mondanának az evangélikus hívek, m int az, amit én m ondhat
nék nekik. Közben megérkezett Molnár Sándorné szép levele, mely egyértel
művé tette a kérdést. A kár jelképesen is fölfoghattam: hadd beszéljenek elő
ször az oly sok mindent tudó öregek, aztán meglátjuk, miképpen helyezem
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el én az általuk nyert anyagot a m ár eddig ismert élő hagyomány egységé
ben? Hozhatom-e vele kapcsolatba, vagy valami egészen más szellemi világ 
tárul föl előttünk?

Ha érvényesíteni akarjuk az „ami késik, nem  m úlik” igazságát, még mindig 
jókor kezdjük el a munkát. Erősen remélem, hogy az evangélikus emlék
anyag mind szövegszerű megjelenésében, m ind kötődő funkciójában érdemes 
örökséget jelenít meg, mely nemcsak a m agyar szakrális folklórt gazdagítja, 
de az evangélikus — ha szabad ezt a szót használni — paraliturgia-kutatás 
számára is új mozzanatokat, tehát új értékeket tá r föl.

1968. decemberében — 17-én — egy akkor 98 éves somogyi (Nagyberény 
község) öregasszony, Babos Jánosné Ruzics Rozália különös pénteki imádsága 
indította el az archaikus népi imádsághagyomány kutatását, a középkori köz
költészetben gyökerező szövegek rendszeres gyűjtését, lehetőség szerint teljes 
föltárását, m ajd egyidejűleg az eredet- és történetiség kérdéseinek tisztá
zását.

A m unkát kezdetben egyedül végeztem, majd később kértem „társadalm i” 
segítséget szóban-írásban, ahogyan éppen jött. Elsőül a katolikus sajtó aján
lotta föl nyilvánosságát: az Új Ember 1971. húsvéti számában jelent meg az 
első gyűjtési fölhívás, segítségkérés, jeles eredménnyel. A reform átus sajtó a 
hetvenes évek második felében foglalkozott több ízben e kérdéssel dr. M akra 
Sándor lelkész kezdeményezésére. Véletlenül vagy ki tudja? — tíz évre rá 
közöljük a Diakonia jóvoltából jelen fölhívásunkat.

Mind magam, mind a szerkesztőség nevében szeretettel kérek m indenkit, 
aki valamilyen „különös” imádságot tud, melyet nem könyvből vagy hitan- 
órán tanult, hanem szülőktől, nagyszülőktől hallott, netán emlékeztetőül 
írásban rögzítve látott, hogy küldje be a Diakonia szerkesztőségének. Mellé
kelje hozzá — kizárólag szakmai okok m iatt — nevét, asszonyoknál leány
kori nevet is, születési évét, helyét, jelen lakhelyét. Szükséges volna még 
azon személynek adatsora, akitől a beküldő az imádságot tanulta, hallotta. 
Tudnunk kellene még azt is, hogy m ikor mondták? Este, reggel, pénteken, 
beteg mellett stb., és hogyan nevezték: esti, reggeli, böjti ima stb.?

Tájékozódás végett jelzem, hogy ez az imádság nem az ún. kérő im a kate
góriába tartozik, hanem a középkor bűnbánati gyakorlatának megfelelően, a 
passiómisztika fogalomkörét érinti. A szövegek középponti témája a nagyhét 
eseménysora, Krisztus szenvedésének, halálának, M ária anyai fájdalm ának 
megjelenítése, átélése, ezzel különböző kegyes érdemek szerzése. Az im ádsá
gok szerkezete rendszerint hármas tagolású. Az első rész lírai elemekben 
(természeti képek, szakrális jelképek) gazdag néhány sora után vegyesen 
epikus — dram atikus jellegű hosszabb gondolati egység következik. Ez sűríti 
a jelzett középponti mondanivalót: Krisztus megváltó halálát, vagy ennek va
lamelyik mozzanatát. Az imádság harm adik, záró része tömör, tárgyilagos 
hangon közli a szöveg elmondásával járó  lelki hasznot. I tt található az imád
ság legjellemzőbb — de legkérdésesebb — és minden nép hagyományában 
a középkortól változatlanul m aradt form ulája, mely megérteti velünk, mi
képpen m aradhatott fönn annyi száz éven keresztül egy olyan köznépi gya
korlat, amelyet az egyház, ha egyáltalán ismert, „teológiai liturgiái abszurdi
tásai” m iatt elítélt.

A záradék kezdőszavai kötöttek, a kilátásba helyezett kegyes haszon vál
tozhat. A legismertebb form a: A ki ezt az imádságot este lefektében, reggel 
fölkeltében elimádkozza, annak hét (három) halálos bűne megbocsájtódik. 
Gyakran az Űristen, Jézus, Szűz Mária vagy valamelyik evangélista szájából
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halljuk-e sorokat. Ezzel az imádság föllebbezhetetlenül hitelessé válik, és 
foganatossága biztosítottnak látszik. „Az Isten csak azt mondja /  Aki ezt az 
imádságot elmondja / Háromszor lefektébe fölkeltébe, megüdvözül.” Vagy: 
„Krisztus U runk azt mondja / Szent szó, szent beszéd / Aki ezt az imádsá
got nap jába’ háromszor elmondja / Nem hagyja sebes purgatérium  tüzit neki 
m eglátnyi” — hogy csak két példát említsek az ima elmondásával járó üdv
haszon lehetséges változataiból, és az isteni személyekkel történő szentesí
tésről.

Szeretném megjegyezni, hogy a záradékok katolikus szellemiséget és fo
galmi rendszert jeleznek, még ha dogmatikailag torzult és így hivatalosan el 
nem fogadható állításokat tartalm aznak is. Érthetően katolikus szellemisé
get, mivel a reformáció előtti vallásos közköltészet bizonyos nagyböjt-hang
súlyos m űfajainak állandó elemei voltak. Ez alkotásokat éppen köznépi jel
legük m iatt a szóbeliség terjesztette és éltette. Következésképpen zökkenő 
nélkül válhattak  később a néphagyomány részévé, napjainkra m ár archaikus 
rétegévé. A nép így m enthette át ezeket a nagybecsű irodalmi értékeket. 
Megszakítás nélkül ragaszkodott hozzájuk, mivel „erőst” tetszettek neki a 
„szenvedés-imádságok”, melyek a krisztusi világba lendítő szavak árjával, a 
szenvedésbe lendítő könnyek árjá t is megindították. A Megváltó sorsának a 
fölidézése gyakran az egyéni sorsot is megjelenítette, de terhét osztotta is: a 
belső azonosulás révén értelmet adó megpróbáltatássá, érdemszerző életmoz
zanattá avatta. A nép századokon át mély hittel mondta, élte imádságait, 
nem törődve — nem is fogva föl — a záradékok egyház szerinti „abszurditá
saiéva l. Nem sokat beszélt róluk. Ha nem is titkosan, de csöndben végezte, 
és az alig ellenőrizhető családi gyakorlatba szorította, m enekítette őket.

Előfordulhat, hogy az evangélikus hagyományban élő szövegekben nem 
találjuk m ár meg a sokat emlegetett záró formulát. Nem volna ui. meglepő, 
ha a protestáns dogmatika szempontjából elfogadhatatlan záradékot lekop
ta tta  volna az evangélikus népi gyakorlatról a feszesebben értelmezett h it
tisztaság belső ösztönös fegyelme. Erre jó példa a német szájhagyományból 
előbb közölt „Die Heilige Woche” c. ének, melyben nem  találjuk meg a szo
kásos zárószakaszt. M egtaláljuk viszont e szövegtípus ritm ikus prózájú vál
tozataiban, a föntebb m ár említett, „A ranym iatyánk” néven elterjedt kato
likus imádságban.

Ha m ár a néphagyomány ennyire archaikus rétegeinél járunk, akkor gyűj
tési fölhívásunkat kiterjesztenénk azokra a szövegekre is, amelyeket a szak- 
tudomány gyógyító-ráolvasó-bájoló imádságoknak nevez, és m ár többé-ke- 
vésbé a mágia világába utal. A nép sok minden ellen használta nagy erejű 
imáit: rontás — szemverés, igézet — ijedelem, betegség során, és sokféle 
élethelyzetben: utazás, harcba indulás, háború, rendkívüli természeti jelen
ségek, szülés, veszedelem, baj esetén. Felekezettől függetlenül, talán  még lé- 
lekmélyi ősi képzetek hatására, hitt ezekben a sokszor az Űristentől, Jézus 
Krisztustól eredeztetett, gyakran bibliai hátterű  szövegekben, a dúsan áradó 
igék term észetfölötti segítő erejében. S mivel h itt bennük, eredményességü
ket érzékelte, vagy érzékelni vélte. Különben is mi mást tehetett volna? Ügy 
segített magán, ahogy tudott. Nem nagyon válogathatott az eszközökben. A 
szövegek kéznél voltak, rájuk örökítették őket az elődök, ellátva még a hasz
nos-hathatós tapasztalati címkével is.

S még jobban tágítva a fogalmi kört: örülünk minden olyan szövegnek, 
amely egyszerűen csak a hagyomány révén terjedt el és él egy-egy családban, 
de az ima-, és énekeskönyvekben nem fordul elő. Meggyőződésünk, hogy az
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ún. népi kegyesség anyagának teljes megismerése nemcsak a vallásos néprajz 
és a hittudomány, hanem a művelődés- és irodalom történet részére is jelen
tős haszonnal jár.

Kiegészítésül még csak annyit, hogy szívesen vesszük azon imádságokat is, 
amelyeket az olvasó netán katolikus környezetéből (hozzátartozók, barátok) 
hallott, és valam iért m egtanult vagy leírt.

Kért és remélt közös gyűjtési fáradozásunk eredm ényeként talán egy félév 
múlva már egyértelműen válaszolhatunk az indító címkérdésre: „Van-e hazai 
evangélikus népi imádsághagyomány?”

Keresztelő tál, 1676. Augsburgi munka, IB mesterjegy. Soproni egyházközség
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Ön úrvacsorái kehely, 1635 körül. 
Mérgesi egyházközség

Ön úrvacsorái kanna, 1740.
Győri munka (?), ICT mesterjegy. 
Nagyalásonyi egyházközség



RÁBA GYÖRGY

Faggatás

Isten ballag i t t  
próbáljuk becserkészni 
elhűlve m éregetjük nyom ait 
e le jte tt válaszokat keresgélünk 
de csak árnyaikat faggathatunk 
két robaj közti némaságban 
a kérő tenyérbe 
m adár prófétahangja koppan 
lehet-e még lehet-e m ását 
oldalt a tö rt a tépett 
sűrű kivallja irtó vonulását 
s ahogy egym ásra meredünk 
fakóvá torzuló rajz 
metszi arcunkra képét 
ahogy terem tett 
porondjára néz szét

Felnőtteknek

Elveszett ismer csak elveszejtőt
m it lát az in te tt
hálót ódon vizet kimerni
keríthetetlen aranyerdőt
fohászkodhat
segedelme hol akadhat
ha csőr
a tengert m ajd fölissza 
ha fejsze
gyalogösvényt tarolna síkra
s fordulna h á tra
víz körülfolyta gally benőtte
m aradt neki csak a  végső
Szertehúzó csontjaim öntözd
bakhátra duggasd
Lesi hét éjjel lesi hét nap

Óraütés
Ahogy az inga 
bennem nekilendül 
m érni az emberiség 
öreg idejét



NOVÁK MÁRIA

„Teljes részvétel és egyenlőség!

,,Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése azzal, hogy 1981-et a Rok
kantak Nemzetközi Évének nyilvánította, azokra a jogokra és lehetőségekre 
igyekezett ráirányítani a figyelmet, melyek feladata lehetővé tenni a rok
kantak teljes részvételét a társadalom ban és elősegíteni beilleszkedésüket az 
épek közösségébe. Ennek az erőfeszítésnek azért kell a nemzeti fejlesztési 
stratégiák részévé válnia, hogy a rokkantak problém ája megoldást nyerjen. 
Éppen ezért a Rokkantak Nemzetközi Éve program jának előkészítésében és 
végrehajtásában minden tagállam illetékes korm ányzati és nem  kormány
zati szervezetének részvételére szükség van” — m ondta Kurt Waldheim, az 
Egyesült Nemzetek főtitkára.

Az év megrendezésének célja, hogy elősegítse azoknak az em bereknek a re
habilitációját, akik valamilyen fizikai vagy szellemi károsodásban szenved
nek. A közgyűlés határozatában az év alábbi öt célja szerepel.

1. A rokkantak tám ogatása a társadalom ban való fizikai és pszichológiai 
beilleszkedésben.

2. Előmozdítani a nemzeti és nemzetközi törekvéseket, hogy a rokkantak 
megfelelő tám ogatásban, képzésben, gondoskodásban és irányításban része
süljenek, elérhető lehetőségeik legyenek a megfelelő munkára és lehetővé 
váljék a társadalom ba történő teljes beilleszkedésük.

3. Támogatni az olyan eszközökre vonatkozó elméleti és kutató i progra
mokat, amelyek hozzájárulnak a rokkantak napi életének megkönnyítéséhez, 
például a középületekbe és a közlekedési eszközökbe történő bejutásuk meg
könnyítésével.

4. Nevelni és tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy a rokkantaknak jo
guk van részt venniük a társadalmi munkamegosztásban, illetve szerepelniük 
a gazdasági, társadalm i és politikai élet számos területén.

5. Hatékony intézkedéseket tenni a rokkantság megelőzése és a rokkantak 
rehabilitációja érdekében.

A Rokkantak Nemzetközi Éve további célja segítséget adni a szellemileg 
visszamaradottak jogairól szóló 1971. évi és a rokkantak jogairól szóló 1975. 
évi deklaráció végrehajtásához. Az ENSZ közgyűlése mindkét deklarációt el
fogadta.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai azt jelentik (450 millió em bernek van 
valamilyen jellegű károsodása), hogy bármely ország tíz lakosa közül egy 
segítségre, tám ogatásra szorul. Melyek a leggyakoribb károsodások? A leg
elterjedtebbek közé tartoznak a fizikai okok következtében fellépő mozgás
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szervi megbetegedések, de gyakori a szellemi visszamaradottság, az érzék
szervi károsodás és az eltérő okok miatt fellépő krónikus betegség.

A legtöbb fizikailag és szellemileg károsodott ember a fejlődő országokban 
él. Miért éppen itt?  Azért, m ert az elmaradottság, a tudatlanság, a szegény
ség leginkább ezekben az országokban teszi beteggé az embereket. Az éhín
ség, az alultápláltság következtében fiatalok és öregek egyaránt m egkapják 
a tartós egészségkárosodáshoz, a rokkantsághoz vezető krónikus betegsége
ket. Gyerekek esetében ilyennek tekinthető például a vitam inhiány nyomán 
fellépő vakság, amely — bizonyos becslések szerint — m a is közel 250 000 
gyermeket sújt. Hogy milyen lehet a nem becslésen alapuló valódi állapot? 
Egy adattal ta lán  érzékeltetni tudom: 1979-ben. a 122 millió újszülött közül 
12 millió halt éhen. Persze az élve m aradtak között is sokan lehetnek nagyon 
súlyosan károsodottak.

Am a fejlődő országokban nemcsak az éhínség, a minimális táplálék okoz 
gondot, betegséget, hanem az egészségügyi ellátás alacsony színvonala is. 
A rossz higiénikus állapot táptalajul szolgál a különféle fertőző megbetege
déseknek. Ezért gyakoriak a tömeges méretekben fellépő, a népesség egy ré
szét nyomorékká, élete végéig rokkanttá tevő fertőző betegségek. Ilyen pél
dául a lepra. Ebben a betegségben csaknem 20 millió ember szenved ma a 
harmadik világ országaiban.

Aránylag új keletű gond a hadirokkantak számának ugrásszerű növeke
dése. A függetlenségi mozgalmak e nem várt nagyságú kísérő jelensége nö
veli a fejlődő országok amúgy is súlyos gondjait. A közeljövőben nem  vár
ható e problémák megoldása. Sőt, bizonyos előrejelzések szerint fokozódnak 
a  bajok, mivel a fejlődő országokban a legnagyobb, az itt élőkre legjellem
zőbb a nyomor, az alacsony életszínvonal. Ez a helyzet pedig tovább növeli 
az egészségükben tartósan károsodottak számát. Ráadásul a népesség gyara
podásával a világ élelmiszer termelése nem  áll arányban. Az előrejelzések sze
rin t a következő évtizedben csökkenni fog az élelmiszertermelés, tehát a har
m adik világ fizikai és szellem i'károsodottjainak tömeges méretekben való 
emelkedésével kell számolni.

Téved, aki azt hiszi, hogy az egészségükben tartósan károsodottak, a rok
kantak számának növekedése csupán a fejlődő országok sajátja. Jellemző ez 
a probléma a gazdaságilag fejlett országokra is. Olyanokra, amelyekben pe
dig a magasabb életszínvonal, a jobb szociális és orvosi ellátás ezt kevéssé 
indokolja. Csakhogy a fejlett orvostudomány, a magas szintű egészségügyi 
ellátás olykor ellentmondó helyzetet terem t azzal például, hogy a koraszülöt
teket, a szülési sérülteket életben tartja. Arról sem szabad megfeledkezni, 
hogy van olyan szerzett betegség, melyet a mai fejlett orvostudomány is csak 
úgy tud gyógyítani, hogy a beteg tartósan egészségkárosodott marad.

A gazdaságilag fejlett társadalm akban föltehetően azért is magas az egész
ségükben tartósan károsodottak száma, m ert az iparosodás gyors lefolyása, 
az urbanizációval járó életmód—életvitel—m unkatempó átalakulások, a 
gyors és tömeges méretű mobilitás sok em ber egészségére hatott károsan. Az 
em lített jellemzőkben bővelkedő országokban jóval magasabb a szív és ér
rendszeri betegek, az elmebetegek és a mozgásszervi sérültek száma.

Hazánkban sem kevés a fizikai és szellemi károsodás valamilyen form ájá
ban szenvedők száma. Becsléseink (2 ezrelékes, kézzel feldolgozott adat) sze
rin t Magyarország népességének öt százaléka (az alkoholistákon kívül) egész
ségében tartósan károsodott, fogyatékos, rokkant. Nem véletlenül használjuk 
mindhárom fogalmat egyszerre, hiszen nemcsak nálunk, a WHO (Egészség
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ügyi Világszervezet) m eghatározásában sem tisztázott és kidolgozott a nó
m enklatúra. Ezért a rokkantak nemzetközi évének alapvető feladatai között 
egyebek közt szerepel a tartós egészségkárosodási formák számbavétele, pon
tos elnevezésük megállapítása. Tisztázni kell azt is, hogy mi a különbség az 
egészségkárosodás, a fogyatékosság és a rokkantság között.

Magyarország tartós egészségkárosodottjainak (fogyatékos, rokkant) becsült 
adatai:

Férfi Nő Összesen

Értelmi fogyatékos 48 925 52 725 101 650

Elmebeteg 46 550 57 025 93 575

Érzékszervi károsult
(látás, hallás, beszéd) 179 550 176 225 355 775

Mozgásszervi károsult 138 225 137 275 275 500

Krónikus belgyógyászati
károsult 162 925 165 775 328 700

1 155 200

M e g j e g y z é s :  A mintába került népességre átlagban 2,2 megbetegedés jellemző (ami 
azért felel meg az említett 5 százaléknak, mert egy egyed több tartós egészség- 
károsodásban is szenvedhet). — Az ELAR minta alapján kapott morbiditási (meg
betegedési arányszámá) adatok 95%-os megbízhatósági szinten igazak.

A hazai kézzel feldolgozott és becsült adatok csupán arról adnak tájékoz
tatást, hogy hányán szenvednek fizikai és szellemi károsodásban és hogy 
ezek a károsodások hány esetben fordulnak elő halmozottan. Azonban arról, 
hogy kiknek és milyen jellegűek, súlyosak a sérülésük, milyen társadalmi 
rétegekre, életmódban élőkre jellemzőek ezek a bajok, egyelőre nincsen sem
milyen adat. Miképpen arról sincs, hogy ez a népesség melyik korosztályát 
érinti elsősorban. De olyan fontos, a rehabilitáció szempontjából elsődlegesen 
szükséges információ is hiányzik, m int annak ismerete, hogy melyek azok a 
rizikó tényezők, amelyek leginkább károsítólag hatnak a m agyar népesség 
körében. A felsoroltak ismerete fontos lenne azért is — ahogyan azt az év
vel kapcsolatos tervezet is hangsúlyozza —, „mert a rokkantság egyfajta vi
szony az egyén és környezete között”.

Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy a környezet milyen m értékben já t
szik szerepet az egyén tartós egészségkárosodásának kialakulásában. Ha pe
dig m ár kialakult a tartós egészségkárosodás, a rokkantság, akkor a társada
lomnak kötelessége úgy alakítani az általános fizikai környezetet, továbbá a 
gazdasági és kulturális tevékenységek egészét, hogy az elfogadható, elérhető 
legyen a rokkantak számára is. Ehhez viszont többet kellene tudnunk az 
egészségükben tartósan károsodottakról, a fogyatékosokról, a rokkantakról, 
hisz m ásként elég nehéz megvalósítani azt a szép programot, amelyet az 
ENSZ az 1981. évre javasolt.
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Kétségtelen, sokat tehetünk a rokkantakért a róluk meglevő ismeretek, in
formációk, adatok hiányában is. A közvetlen tennivalókat három pontban 
sorolom:

— a megelőzés terén kifejtett munka,
— a rehabilitációs feladatok,
— a rokkantakkal szembeni társadalm i előítélet megszüntetése.
A tartós egészségkárosodás elkerülésében a megelőzés a legfontosabb ten

nivaló. Ilyen szempontból az egészséges életmódra nevelést kell kiemelni. 
Már csak azért is, m ert ez a m unka a korai gyermekkorban, az óvodában el
kezdhető, s nem  kell hozzá költséges felszerelés, eszköz. S mit ölel föl az 
egészséges életmódra nevelés? Például a helyes táplálkozási, tisztálkodási, 
testedzési szokások kialakítását, a káros szenvedélyek (dohányzás, alkoholiz
mus, drogok élvezete stb.) m ihasznaságának m egtanítását. De a megelőzés 
feladatai közé tartozik a jó munkahelyi légkör kialakítása, ami által csök
kenthető a stresszhatások és az ezek következtében fellépő betegségek száma 
(szív- és keringési, valamint ideg- és elmebetegségek stb.). Nem hagyhatók fi
gyelmen kívül a munkahelyi, a háztartási és a közlekedési balesetek megelő
zésére irányuló feladatok sem. Meg kell jegyezni, hogy a felhívó jellegű táb 
lák, reklámok, kiadványok csak akkor érik el azt a hatást amire hivatottak, 
ha nemcsak időközönként, hanem rendszeresen és minden korosztályhoz 
szólnak.

Sok múlik a megelőzésen, de ha mégis létrejö tt az egészségkárosodás, a fo
gyatékosság vagy a rokkantság, akkor mások a tennivalók. A betegség akut 
szakaszának lezajlása után haladéktalanul meg kell kezdeni az orvosi reha
bilitációt. Általában ezzel egyidejűleg kell hozzálátni a foglalkozási és a szo
ciális rehabilitációhoz is. A rehabilitáció tehát olyan komplex feladatsor, 
melyben nem különülnek el élesen az egyes szakaszok.

Foglalkozási rehabilitációra azok szorulnak, akik — megváltozott m unka- 
képességük m iatt — eredeti szakmájukban m ár nem képesek dolgozni. Őket 
többnyire átképzésben vagy továbbképzésben részesítik, de előfordulhat, 
hogy elegendő számukra csupán a munkaeszközük megváltoztatása, a m un
kakörülmények megjavítása. Amennyiben a foglalkozási rehabilitáció sike
res és a volt beteg dolgozik, akkor részben a szociális rehabilitáció is meg
valósult. Elképzelhető, hogy a rokkant nyugdíjasként a megváltozott m unka- 
képességének megfelelő állást vállal. Ilyet jobbára maga keres. Hazánkban 
a foglalkozási rehabilitáció még nem teljesen megoldott, de már kialakulóban 
van szervezeti és intézményesített rendszere.

A szociális rehabilitáció átfogó feladat, amely voltaképpen a sérült szo
ciális biztonságát hivatott elősegíteni. Célját akkor éri el, ha sikerül a bete
get korábbi, és az egészségesekre jellemző életmódhoz, életvitelhez juttatni. 
Ehhez szükséges többek között a kiesett jövedelem pótlása, a gyógyászati se
gédeszközök tökéletesítése, a közlekedési akadályok megszüntetése és a sza
bad idő eltöltéséhez különböző lehetőségek teremtése.

A társadalm i előítéletek m egszüntetéséért is van mit tennünk. Meg kell 
értetni az egészségesekkel, hogy a rokkantak velük azonos jogokat élvező 
és kötelességekkel rendelkező emberek. Állapotuk m iatti m ásságukat nem 
szabad kihangsúlyozni. Inkább segíteni kell őket a családba, a társadalom ba 
való beilleszkedésben, boldogulásukban. Ez nemcsak a rokkantak érdeke, ha
nem az egészségeseké is. És ez fogalmazódik meg a Rokkantak Nemzetközi 
Éve „Teljes részvétel és egyenlőség!” jelm ondatában is.



FASANG ÁRPÁD

Hogyan szerethetjük meg Bartókot?

A cím azokra az okokra kérdez rá, amelyek Bartók zenéje megszerelésének 
— megértésének, elfogadásának, a vele való azonosulásnak — ú tjá t állják. 
Megértésről, elfogadásról, azonosulásról kell beszélnünk, m ert ezek adják a 
„megszeretés” fogalmának tartalm át.

Könnyű dolgunk lenne, ha valamiféle közvéleménykutatással tudnánk 
ezekre az okokra fényt deríteni. Ezek híján rá kell hagyatkoznunk azokra 
a bírálatokra, amelyek Bartókot munkássága során érték. E tájékozódásunk
ban igen tanulságos nyomban az első önálló szerzői estjéről a Budapesti Hír
lap 1910. márc. 20-i számában Kern Aurél tollából megjelent kritika. Kern 
Aurél a maga korában nagy tekintélyű muzsikus volt. Majd három évtizedig 
a Budapesti Hírlap zenekritikusaként működött. Később a Nemzeti Zenede, 
m ajd az Operaház igazgatója is volt. Megnyilatkozása m ár csak azért is ta
nulságos, m ert kora zeneértőinek állásfoglalását tükrözi. Írásából a követ
kezőket idézzük: „ . . . e z  alkalommal Bartók Béla műveit hallottuk. A mű
sor világosan dem onstrálta két órán keresztül azt, am it Bartók művészi fej
lődésében éveken át megfigyelhettünk. Ez a fiatal komponista ragyogó te
hetséggel, igazán nagyszabású kvalitásokkal kezdte meg pályafutását. Gaz
dag, erőteljes, színmagyar invenciója volt. Gyönyörű formákban dolgozott, 
polifóniája és fölépítése mesteri tudásra vallott. Ekkor kezdett rá  hatni 
Strauss R ikárd (sic!) és a kakofóniák iskolája. Beleélte magát ebbe a rend
szerbe s most e rendszer beteg fanatikusa. Szinte tú l tesz Strauss Rikárdon. 
Lírája és zenei reflexiója mélyebb, m int Straussé, és metafizikai jellegében 
Beethoven utolsó periódusára emlékeztet. De nekünk érthetetlen. Bartók 
egyéniségének kialakulását ma három művében láttuk. Az első egy zongora
kvintett, a fiatal, kezdő Bartók m unkája. Dallamos, formás, egészségesen mo
dern muzsika. Magyarsága szerves, öntudatlan, az egész szerkezetet átjáró. 
Következnek a zongoradarabok. Itt m ár tombolnak a disszonanciák, a vak
merő sajátszerűségek. Mikor magam foglalkoztam velük, teljességgel nem 
értettem  meg őket. Közben magától a szerzőtől hallottam , többször egymás
után, s lassan derengeni kezdenek bennem a hangzás körvonalai, érzem, 
hogy itt akusztikai feszültségek halmazáról van szó, mely néha nyolc-tíz tak
tus után oldódik csak föl. Vagyis sejtem, hogy a kakofóniának is lesz vala
mikor törvényszerűsége, bennök is megvan a feszültség és kielégítés, mozgás 
és nyugalom esztétikai törvénye, de egészen másképpen, mint ahogy mind
eddig megszoktuk . . . ”

Ebben az elemzésben kétségtelenül az újtól való idegenkedés a legdöntőbb. 
Ez emberileg érthető is. Hiszen egy élet felhalmozott ismeretanyaga, tapasz
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talata eredményeként kialakult álláspontot nehéz feladnunk. Kevesen képe
sek követni Goethe jó tanácsát a régi és új viszonyát illetően: „A régit ta r t
sátok meg hűséggel, az ú jat fogadjátok szívesen.” Hiszen az új befogadásának 
éppen a régihez való hűségünk állja ú tját. De vajon hűtlenség-e a szellemi 
élet terén feladnunk egy okos gondolatot egy még igazabbért?

Egy másik figyelemre méltó vallomás ebben a kritikában az, hogy Bartók 
zenéje „szokatlan”. Ezzel a problémával Bartóknak is meg kellett küzdenie. 
„Liszt zenéje és a mai közönség” című, 1911-ben megjelent tanulm ányában 
erről így vall: „Még tanuló koromban először került kezembe a Liszt-szoná
ta. Megpróbálkoztam vele, de m egbarátkozásra akkor nem került sor. Az 
expozíció első felét ridegnek találtam, üresnek éreztem, a fugato iróniáját 
észre sem vettem . Persze ez akkor volt, am ikor Beethoven utolsó szonátáit 
sem értettem  meg. Nemsokára azután hallottam  a szonátát Dohnányitól, be
fejezett tökéletességű előadásban. Dacára ennek, a megértéstől távol m arad
tam. Néhány év múlva újra  elővettem a m űvet — zongoratechnikája és ne
hézségének legyőzése érdekelt. És tanulás közben lassan-lassan megszeret
tem, ha nem  is föltétlenül. Később beszélgettem egyszer Dohnányival erről 
a szonátáról, és akkor legnagyobb csodálkozásomra kiderült, hogy ő is ugyan
így járt vele. Ebből is látszik, hogy bizonyos fajta muzsikához hozzá kell 
szokni.”

Később — 1921-ben — önéletrajzában visszatér erre  a problém ára: 
„Strauss Richárd varázsa eközben nem ta rto tt soká. Ú jra Lisztet tanulm á
nyoztam és főként kevésbé népszerű műveiben, mint az Années de péle- 
rinage, az Harmonies poétiques et religieuses, a Faust szimfónia, a Haláltánc 
stb. Néhány, számomra idegen külsőségen áthatolva eljutottam  a lényegéig. 
Felfedeztem Liszt igazi jelentőségét, s a zene továbbfejlődése szempontjából 
sokkal nagyobb lángelmét ismertem meg benne W agnernél vagy Strauss- 
n á l . . . ”

Bartók e két megnyilatkozásában szinte m egadja a saját zenéje megköze
lítésének útját. Az első esetben még csak „megszokásról” beszél, az önélet
rajzban m ár a „tanulm ányoztam ” kifejezést találjuk m int a megértés felté
telét. E tanulmányozás nélkül Bartók zenéjéhez sem kerülhetünk közelebb. 
E nélkül Illyés Gyula megállapítása m arad érvényben: „Bartóknak több a 
híve, mint értő je”. („Csak tiszta forrásból” című, Bartókról szóló írások gyűj
teményének előszava.)

Ezt a tanulmányozást az teszi nehézzé, hogy Bartók zenéje egész m unkás
sága során állandóan megújult, változott. Belőle nem csak egy, hanem  sok 
újításra tellett. Nem elegendő tehát egy kulcsot találnunk művei megfejtésé
hez, hanem — mint „A kékszakállú herceg vára” című művében — vállal
nunk kell a fáradságot ahhoz, hogy mindegyikhez megkeressük az éppen 
odakívánkozó kulcsot. Ennek keresésében nagy segítséget kapunk éppen tőle, 
az 1941-ben Amerikában adott interjújában. Ebben így lá tta  a saját m unkás
ságát: „Ami engem illet, úgy hiszem, következetesen és egy irányban fejlőd
tem, legalábbis úgy 1926-tól kezdve, am ióta műveim jóval kontrapunktiku- 
sabbak és egészében véve egyszerűbbek lettek. Ezt a korszakomat az is  jel
lemzi, hogy erősen hangsúlyozom a tonalitást. Ezelőtt, mintegy 1918-tól 
1924-ig műveim jóval radikálisabbak és homofónabbak voltak. Mennél éret
tebb lesz az ember, úgy tűnik, annál inkább felmerül benne az a kívánság, 
hogy eszközeivel takarékoskodjék, hogy egyszerűbb legyen. Az én nemzedé
kemhez tartozó más zeneszerzők hasonló törekvései talán  ugyancsak ezzel 
magyarázhatók. Érett korunkban találjuk meg a helyes arányt, azt a közép
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utat, amelyen zenei egyéniségünk legjobban kifejeződhet. A fiatal zeneszerző 
hajlamos arra, hogy m indannak hangot adjon, amit tud  ..
E vallomás ismeretében az látszik célszerűnek, hogy Bartók művei megis
merésében — és megszeretésében — időrendben visszafelé haladjunk. Ezt 
a módszert tám asztják alá utolsó alkotásai; a Brácsaverseny, a III. Zongora- 
verseny, és nem utolsósorban a Gyermekeknek c. sorozat átdolgozása, ame
lyet 1908—1909-ben komponált, és 1945-ben — halálának esztendejében — 
végleges formába öntött.

A Brácsaversenynek csak vázlatait készítette el. A hangszerelés tan ítvá
nyának, Serly Tibornak műve. Ebből a műből az a végső kikristályosodás 
hangzik felénk, amirőll az említett in terjú  szól. Hangvételében azon az oldott 
magyar zenei anyanyelven beszél, amelynek elsajátítását Bartók m inden ma
gyar zeneszerző számára kötelezőnek tartotta. M ondanivalójának keretéül 
a klasszikus formákat választja. Bizonyára nem pusztán hagyománytisztelet
ből, hanem  azért, m ert vállalja azt a fegyelmet, amellyel ezek a form ák mon
danivalójának medret szabnak.

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy a II. tétel fölött nem csak tempójelzést, 
hanem tarta lm i utalást is találunk: „Adagio religioso.” Hogy ez ebben az 
esetben nem  csupán zenei szakkifejezés, arról a tartalom  beszél.

Indítékaiban hasonló megnyilatkozást érzünk a III. Zongoraversenyben is. 
Ugyanaz az egyszerűség, közérthetőség jellemző erre  is, mint a Brácsaver
senyre. Nem lehet véletlen az sem, hogy ennek lassú tétele fölött az előzőhöz 
hasonló tartalm i utalást találunk: „Adagio religioso.”

Arra nincs mód, hogy most Bartók műveit részletesen elemezzük, csak je
lezni kívánjuk, hogy Bartók művei megfejtésének van kulcsa, csak ne saj
náljuk a fáradságot azok tanulmányozásához.

A Bartók zenéjével szembeni idegenkedésnek — azok újszerűsége, szokat
lan hangzása mellett — politikai okai is voltak. A múlt rendszerben nem 
szám íthatott népszerűségre Bartóknak ez a zeneszerzői hitvallása: „Az én 
vezéreszmém azonban, amelynek, m ióta csak mint zeneszerző m agam ra ta
láltam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré válásának eszméje, 
a testvérré válásé m inden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az esz
mét igyekszem — am ennyire erőmtől telik  — szolgálni zenémben; ezért nem 
vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab vagy 
bármiféle m ás forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás!”

Bartók ezt hirdette zenéjében, tudományos írásaiban egyaránt. Ebből azon
ban sok bonyodalom származott. A m agyar vezető körök hazafiatlansággal 
vádolták, a románok pedig a román népzenei anyag felhasználásáért román 
zeneszerzőnek minősítették. A hazai vádak érzékeltetésére hadd idézzük a 
Nemzeti Újság 1920. máj. 23-i számából a következőket: „ . . . a m i  rendes, 
nyugalmas korokban egyszerűen tudományos kutatás és érdeklődés eredm é
nyének tekinthető, az válságos, rendkívüli időkben hazafiatlan kútmérgezés- 
nek bélyegezhető.”

A rom án álláspontot 1931. jan. 10-én Octavian Beu román folkloristának 
írott levelében többek között így cáfolja meg: „Magyar zeneszerzőnek tartom  
magamat. Azon eredeti műveim alapján, amelyekben rom án népzenén alapuló 
vagy attól ihletett saját dallamaimat használom fel, éppoly kevéssé tek in t
hetnek engem román zeneszerzőnek, m int ahogyan Brahms, Schubert és De
bussy sem nevezhetők m agyar ill. spanyol zeneszerzőknek a magyaros ill. 
spanyolos tem atikát felhasználó eredeti szerzeményeik alapján.”

Bartók az Octavian Beuhoz írt, tanulmányszámba menő levelében részle
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tesen kifejti, melyek azok a művei, amelyekben rom án népzenei anyagot 
használ fel; melyek román népzenei ihletésűek, és hol épít román szövegre. 
Két művére, a Táncszvitre és a C antata profanára részletesen is kitér. A 
Táncszvitben öt táncot fog össze. Az egyes táncokat ritornellek ívelik át. 
A ritornellnek ugyanaz a funkciója, m int a refrénnek a változó versszakok 
között. A Táncszvit tanulmányozása betekintést enged abba, hogyan válnak 
Bartók művei élővé, organizmussá. Mindegyik táncban egy-egy m eghatáro
zott hangközre épít. Ezen belül terem t ritm usban, a hangközök egym ásután
jában, hangsúlyok áthelyezésével bám ulatos változatosságot. Ezek a hang
közök — akárcsak a patak medre — a m ű folyamán egyre terebélyesednek. 
Az elsőben a kis és nagy szekund, a másodikban a kis és nagy tere, a har
madikban a kvart, a negyedikben a kv int az uralkodó hangköz. Az ötödik 
mintegy összefoglalja a korábbi zenei anyagot. A feldolgozásnak ez az alig 
néhány hangra való sűrítése főként a keleti táncokra — így a románok egyik 
jellegzetes táncára, a „hórára” is — jellemző. Ezért érezte azt Octavian Beu 
román zenének. Bartók erre  az álláspontra így reagál: „A Táncszvitet nehe
zen lehet egészében idesorolni, mert: a No. 1. részben, a No. 4 mindvégig 
keleti (arab) jellegű, a ritornell és a No. 2 magyaros, a No. 3-ban magyar, 
román, sőt arab hatás váltakozik egymással; a No. 5 tém ája pedig annyira 
primitív, hogy nem lehet másról beszélni, mint prim itív-paraszti jellegről, 
és le kell mondani a nemzetiség szerinti osztályozásról.”

A Cantata profanáról ezeket szögezi le: „A ’Cantata profana’-ban csak a 
szöveg rom án; tematikus anyaga saját szerzemény, nem is utánzása a román 
népzenének, egyes részeiben egyáltalán nincs is népi hang.”

Arra a kérdésre tehát, „Hogyan szerethetjük meg Bartókot?”, csak egyet
len válaszunk lehet: tanulm ányoznunk kell műveit. Így Bartók híveiből Bar
tók értőivé válhatunk, és eljuthatunk annak igazához, amit Illyés Gyula 
„Bartók” című versében ércbe kívánkozó szavakkal így fejez ki:

Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz;
ki muzsikád ujjaival 

tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, 
ahol a baj

s beh különös, beh üdvös ir t  adsz 
azzal, hogy a jaj

siralmát, ami fakadna belőlünk, 
de nem fakadhat, mi helyettünk 
— kik sziv-némaságra születtünk — 
kizenged ideged húrjaival!

Az Evangélikus Országos Múzeum kamarakiállítás-sorozatot indított Litur
gikus m űvészet címmel. Az első keresztelési tárgyakat mutat be (1981. feb
ruár—május). A második úrvacsorái edényeket sorakoztat fel (június—szep
tember). A kiemelkedő m űvészettörténeti értéket képviselő ötvöstárgyak 
ikonográfiái elemzésén tú l a két szentség dogmatikai alapjával, történetével 
és ökumenikus vonatkozásaival is megismerkedhet a látogató. Jelen számunk 
képeit e kiállítások anyagából állítottuk össze. (34—35., 58—59. old.)
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Kardból ekét
Nemzetközi egyházi szervezetek szolgálata a békéért

Vallásos szimbólumokat és bibliai igéket a templomokban szoktunk keresni, 
nem  politikai fórumokon. Ezért is meglepő, hogy amikor a látogató belép 
az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi területére New Yorkban, az 
East River partján , ott ilyen vallásos szimbólumokkal találkozik. Nem is 
eggyel.

„Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a 
népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanu l”. Ezek a prófétai igék 
vannak felvésve óriási betűkkel Ézsaiás könyvéből az egyik bejárati front 
falára, az Egyesült Nemzetek háborúellenes program jaként. Távolabb a park
ban ércszobor áll, a Szovjetunió ajándéka: hatalmas, erőteljes férfialak, 
am int kalapácsával összezúzza kard já t és ekevasat kovácsol belőle, — az 
ézsaiási prófétai vízió művészi megjelenítése. A park másik felében Japán 
ajándéka: fából faragott béke pagoda, amelynek harangját a világ ércpén
zeiből öntötték —, harang, amelynek szava a békére hív.

Az egyház a világnak minden bizonnyal a legrégibb intézménye az embe
riség egységéért és békéjéért folytatott nehéz, sok évezredes küzdelemben. 
Az ószövetségi próféták m ár két és félezer évvel ezelőtt olyan isteni ígéretet 
és etikai célt állítottak a népek és hívők elé, amely ma is milliókat inspirál. 
„Boldogok, akik békét terem tenek, m ert ők Isten fiainak neveztetnek” (Má
té  evangéliuma 5,9). Jézusnak ez a kétezer éves igéje összekapcsolja a lélek 
belső és a világ külső békéjét, és m indkettő szolgálatára hívja követőit. Igaz, 
vallásos emberek és egyházak is nagyon sokat vétkeztek a történelem  során 
Isten békeakarata ellen. De az Ige követelése és ígérete mint törvény és 
evangélium változatlanul megmaradt. Etikai felelősségre és cselekvésre hív 
minden hívőt, minden korban és helyzetben.

Jézus Krisztus igéje a béketeremtőkről, a prófétai vízió a fegyverek nél
küli világról soha nem jelentettek időszerűbb etikai követelést és ígéretet, 
m int korunkban. Mi vagyunk az első nemzedéke az emberiségnek, amely az 
atomkorszakban élhet, de ezzel együtt eljutott egy nukleáris világkatasztró
fa szakadékénak a peremére is. Lesz-e elegendő szeretet, bölcsesség és erő 
a népekben visszafordulni a szakadék széléről, a fegyverkezési versenyfutás 
m indent elnyelő őrülete helyett ekét, traktort, otthonokat és iskolákat épí
teni százmillióknak, hogy háború helyett békét tanuljanak?

Folyóiratunk előző számában Káldy Zoltán püspök az egyházak hídépítő 
szolgálatáról írt. A következőkben az egyházak és nemzetközi szervezeteik 
ilyen szolgálatának néhány mai dimenzióját, példáját próbáljuk felvillan
tani, elsősorban az elmúlt esztendő tükrében.
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Az Egyházak Világtanácsa
az egyházak közötti hídépítés és a keresztyén egység erősítése m ellett a né
pek békéje és az emberiség összetartozása szolgálatát ta rtja  egyik legfonto
sabb feladatának. A Világtanács nem  sokkal az Egyesült Nemzetek Szerve
zete után, 1948-ban alakult meg. Ma m ár öt világrész háromszáz egyházá
nak a hivatalos szervezete. Genfben, Kálvin és az ENSZ városában, mintegy 
háromszáz m unkatársa dolgozik a világ minden részéből. A magyar protes
táns egyházak megalakulása óta aktív  tagjai ennek az „egyházi ENSZ-nek”, 
és szavuknak jelentős súlya van nemzetközi tanácskozásain.

Ma három fő területen fáradozik ez az egyházi világszervezet em bervilá
gunk békés jövőjéért. (1) „Az egyházak részvétele a fejlődésben” elnevezésű 
program ja a fejlődésben elmaradt, szegény országokért és igazságosabb gaz
dasági-társadalm i világrend kialakításáért dolgozik, neveléssel és anyagi for
rások megnyitásával is, keresztyén, vallásos és nemhivő emberek közötti 
különbségtétel nélkül. (2) Az „antirasszizm us-program ” a faji elnyomás és 
diszkrimináció minden formája ellen veszi fel a harcot: a feketék jogaiért 
Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban, az indiánokért és félvérekért 
Latin-Amerikában, a kihalásra ítélt őslakókért Ausztráliában, és más, elnyo
m ott faji csoportokért a világ legkülönbözőbb részeiben. Ez a program  1980- 
ban többszázezer dolláros, jelentős anyagi segítséget is adott a dél-afrikai és 
namíbiai felszabadító mozgalmaknak —, ami természetesen sok v ihart ka
vart fel egyes nyugati egyházi körökben. (3) Az „antim ilitarizm us-program ” 
az egyházakat és ra jtuk  keresztül az országok közvéleményét igyekszik moz
gósítani a háborús szellem és a fegyverkezési verseny tragikus következmé
nyei ellen. Az Egyházak Világtanácsa száznegyven tagú Központi Bizottsága 
az elmúlt nyáron hivatalos nyilatkozatban sürgette az atom hatalm akat a 
nukleáris fegyverek előállításának, elhelyezésének és kipróbálásának azonna
li megszüntetésére; ugyanakkor felhívta a világ egyházait az atom háború 
közvetlen veszélyének feltárására a közvélemény előtt és egyházi akciókra a 
fegyverkezés eszkalációjának m egállításáért.

A Keresztyén Békekonferencia
szintén ökumenikus, tehát különféle egyházakat és keresztyéneket átfogó 
mozgalom. Húsz évvel ezelőtt a szocialista országok, közelebbről Csehszlo
vákia egyházaiból indult el, és m a m ár nemcsak Európában, hanem  Ázsiá
ban, Afrikában, Észak- és Latin-Am erikában is vannak regionális szerve
zetei. Központja Prágában van, és 1978 óta dr. Tóth Károly reform átus püs
pök az elnöke. Legfontosabb célja a háború elleni küzdelem, a gazdasági és 
társadalm i fejlődés segítése, a népek és fajok közti együttműködés támoga
tása az egyházak és keresztyének részvételével.

„Az az illúzió, hogy a nagyobb fegyverzet biztonságot ad, megkérdőjelezi 
a fegyverkezési verseny esztelenségét. A valóságban azonban éppen fordí
to tt a helyzet: minél több fegyvert állítunk elő, annál kevésbé vagyunk biz
tonságban a teljes megsemmisülés elől” — jelenti ki a Keresztyén Békekon
ferencia vezetőségi ülése, amely az elmúlt őszön Eisenachban (NDK), Luther 
városában tanácskozott. Tizenkét pontban konkrét javaslatokat is te tt ez az 
ülés a nemzetközi feszültség enyhítésére, a fejlődő országok javát szolgáló 
gazdasági-társadalmi igazságosság érdekében és a népek közötti bizalom épí
tésére. „Az enyhülés a Harmadik Világ felszabadításának és fejlődésének el
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engedhetetlen feltétele. De másfelől nincs igazi béke sem világm éretű igaz
ságosság és felszabadulás nélkül. Béke és igazságosság dialektikus módon, 
elválaszthatatlanul össze vannak kötve egymással.”

A Lutheránus Világszövetség
az utóbbi években fokozta aktivitását a hivő emberek világméretű gazda
sági-társadalmi felelősségéért és a népek békéjéért. Ez a szervezet a lutheri 
reformáció egyházait fogja össze. Kilencvennyolc evangélikus egyház tarto 
zik hozzá m ind az öt világrészből, ötvennégy millió evangélikus hivő a het- 
venmillióból. Központja ugyancsak Genfben van, csaknem száz m unkatársa 
dolgozik az egyházi világszervezetek modern épülettömbjében, egy fedél 
alatt az Egyházak Világtanácsával, a Református Világszövetséggel és más 
nemzetközi egyházi hivatalokkal.

^Az egyházak Keleten és Nyugaton úgy hirdessék és éljék a kiengesztelés 
rájuk bízott üzenetét, hogy közben nemzeti és nemzetközi vonatkozásban 
egyformán betöltsék Uruktól vett megbízatásukat a béke szolgálatára. A bé
két veszélyeztető világméretű fejlemények között az egyházak sürgős fel
adata az, hogy hozzájáruljanak a népek közötti bizalom építéséhez.” Ezt a 
részletet a Lutheránus Világszövetség tallinni Európa-konferenciájának zá
rójelentéséből idézzük. Az elmúlt ősszel a Szovjetunió területén, a Balti
tenger partján  tanácskoztak harminckét európai evangélikus egyház delegá
tusai. A m egvitatott kérdések közt fontos helyet kapott az európai enyhülés 
ügye és a nemzetközi bizalom erősítése.

Ez a világszervezet 1980 decemberében a világ evangélikus egyházaihoz 
intézett m em orandumában újból megerősítette a legutóbbi evangélikus vi
lággyűlésen (Daressalaam, 1977) hozott határozatot az európai biztonság és 
együttműködés ügye és a békéért végzett egyetemes szolgálat érdekében. 
Méltatja a kelet- és nyugateurópai evangélikus egyházak eleven, erőteljes 
kapcsolatait, és külön szakaszban foglalkozik az 1984-re Budapestre össze
hívott, legközelebbi evangélikus világgyűlés jelentőségével.

A teljesség igénye megkövetelné, hogy ugyanilyen konkrét formában szól
junk a Református Világszövetség és a kisebb protestáns egyházak világ- 
szervezetei (Baptista Világszövetség, Metodista Világszövetség stfo.) munká
járól a nemzetközi kérdésekben. Külön ism ertetést kívánna a többszázmillió 
hívőt képviselő római katolikus egyház és a Vatikán  nemzetközi aktivitása 
a világ békéjéért, a pápai béke-enciklikák értékelése és a Vatikán diplo
máciai képviseleteinek m u n k ája ; így közvetlen részvétele is a legutóbbi mad
ridi államkonferencián. Mindez azonban messze túlhaladná egy cikk kereteit.

Az Európai Egyházak Konferenciája
Európa egyházainak hivatalos szervezete. Az előzőkben egyházi világszer
vezetekről szóltunk. Méltányos, hogy legalább egyet megemlítsünk — az 
európai kérdésekben vállalt szerepe m iatt is — a világrészek külön (ázsiai, 
afrikai, közel-keleti, latin-am erikai, karib-térségi és óceániai) nemzetközi 
egyháztanácsai közül. A húsz éves európai egyházszervezet székhelye ugyan
csak Genf. Jelenleg száztizenkét egyház tartozik hozzá huszonnyolc európai 
országból, m integy százötvenmillió hivővei. A római katolikus egyház nem 
tagja ugyan, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsán keresztül azonban 
kapcsolatban állnak egymással.
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Az európai egyházszervezet az elmúlt év májusára a Madrid m elletti, vi
lághírű El Escorial római katolikus konferencia-központjába hívta össze sor
rendben m ár a negyedik „Helsinki-konferenciáját”. Huszonhat állam — köz
tük az Egyesült Államok és Kanada — egyházi képviselői, nemzetközileg 
ismert politikusok és békeszakértők tanácskoztak itt egymással arról, hogyan 
segíthetnék az egyházak a leghatékonyabban a nemzetközi feszültség csök
kentését, a fegyverkezési verseny m egállítását és az 1980 őszére összehívott 
madridi áilamkonferencia előkészítését. Az El Escorial tanácskozás h atáro 
zatai felhívták a „Helsinki terület” egyházait, járjanak közben korm ányaik
nál a „fegyverkezési m oratórium ért” ; szólítsák fel korm ányaikat egyoldalú, 
bizalomépítő lépésekre; ugyanakkor fokozzák saját aktivitásukat is a nem 
zetközi enyhülésért, és az egyházi élet m inden szintjén foglalkozzanak a bé
kére nevelés mai és hosszabb távú feladataival.

„Mi vagyunk az első, atomkorszakban élő nemzedék. Ezért is viselünk 
egészen újszerű felelősséget Isten terem te tt világa jövőjéért. Ezért olyan sü r
gető számunkra, egyházak számára, hogy utakat, eszközöket találjunk a rész
vételre a leszerelésben, a népeinket sújtó fegyverkezési verseny befejezésé
ben”. Az európai egyházak krétai nagygyűlésének (1979) ez a megállapítása 
azért is jelentős, mert jól m utatja az egyházak békeszolgálatának végső etikai 
gyökerét: „egészen újszerű felelősségünket” Isten terem te tt világának jövő
jéért.

Az egyházak nemzetközi szolgálata
azonban nemcsak nemzetközi tanácskozásokból és nyilatkozatokból áll. Ki
lencévi genfi szolgálatom alatt az ökum enikus Központban hívők és nem- 
hivők is sokszor tették föl a kérdést: van-e az egyházaknak és szervezeteik
nek, tanácskozásaiknak és ezek határozatainak reális szerepe világunk sor
sának alakulásában? Jogos a kérdés. És bizonyára negatív rá a válasz, ha 
ezek mögött a tanácskozások és nyilatkozatok mögött nem  állna ott a hívők 
millióinak imádsága, a világ egyházainak igehirdetése és sokrétű cselekvő 
szolgálata.

A háborúk mindig az emberek szívében, gondolkodásában kezdődnek. A 
háborúk megakadályozásának is ott kell kezdődnie! A kölcsönös félelem és 
bizalmatlanság elleni türelm es, szívós küzdelemben. A „hídépítés szolgála
tában” a népek között.

Az egyház és a hivők őszinte imádsága sohasem csak valamiféle „jám bor 
óhajtás”, hanem az egyik legerősebb, etikai aktivitásra indító erő. Az egy
házak igehirdetése m illiókat ér el a világban. Az ige üzenete — Isten törvé
nye és evangéliuma — m a is életeket formál, új gondolkodást és etikai ma
gatartást terem t. Az egyházak lelkipásztori, erkölcsi nevelő szolgálata is köz
vetlenül hat a közvéleményre, az em berek m agatartására a világ sok részé
ben.

Ezért sem túlbecsülnünk, sem lebecsülnünk nem szabad az egyházak rész
vételét a világunk jövőjéért vívott, sorsdöntő békés küzdelemben. L uther azt 
mondta egyszer, a béke Isten legnagyobb földi ajándéka. Ha ez így van, ak
kor viszont a legnagyobb etikai felelősségre is hív m inket imádságban, szó
ban és cselekvésben — a hárm at sohasem szakítva el egymástól.

Isten őrizze meg az egyházakat és a hivő embereket attól, hogy csak ak
kor ébredjenek rá ennek a szolgálatnak az igazi súlyára és felelősségére, ami
kor m ár késő lenne szólni, imádkozni és cselekedni világunk jövőjéért.
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Zmeskál Miklós, Beethoven magyar barátja

Zmeskál Miklós 
(eredetije a Gesellschaft 
der Musikfreunde 
birtokában, Wien)

Zmeskál Miklós, csellista, zeneszerző, a bécsi magyar Udvari Kancellária tit
kára 1759-ben Besztercebányán született, s 1833-ban Bécsben halt meg.

Zmeskál, akinek alakját ki kellene bontanunk a feledés hazai közönyéből, 
nem csupán százötvennél több Beethoven-levél címzettje, Beethovennak — 
mondhatni — egyetlen, holtáig legközelibb barátja volt. Egyben muzsikus
társa. Ezt tanúsítják a máig a  bécsi Gesellschaft der M usikfreunde levéltá
rában őrzött, Zmeskál Miklóshoz írt Beethoven-levelek, de ezt bizonyítja 
Beethoven f-moll kvartettjének Zmeskálhoz írt dedikációja is.

Zmeskál Miklós személyisége a m agyar zenetörténet számára azért is fo
kozottan érdekes, m ert am int arra  A. Sandbergernek még 1924-ben írt mű
ve rám utat: ő maga is zeneszerző volt. Tizennégy vonósnégyest hagyott az 
utókorra. És ezeket a m űveket a Zmeskál halála óta eltelt másfél évszázad 
alatt Magyarországon még soha nem m utatták  be.

Beethoven és Zmeskál barátsága — az életrajzírók szerint — egyedülálló.
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Zmeskál volt az egyetlen ember, akivel a nehéz természetű Beethoven csupán 
egyszer zördült össze. Három és fél évtizedes barátságuk azonban kiheverte 
ezt, s ez a barátság egészen — a Zmeskálnál fiatalabb — Beethoven halá
láig tartott.

Beethoven külföldi életrajzírói — noha Zmeskál alakja mindig fel-felbuk- 
kan — Sandberger em lített művét kivéve általában nem tudnak Zmeskál 
zeneszerzői alkotásairól. De arról sem, hogy magyar ember volt.

Lássunk hát néhány adatot — előbb — Zmeskál Miklós magyar eredeté
ről. Ősei közül a lengyel-sziléziai származású Zmeskál Vencel a XVI. század 
derekán került M agyarországra; 1546-ban Árva várának kapitánya volt. Itt 
szerezték meg a Zmeskálok Domanovec és Lestin falvakat, amelyek nevét 
azután előnevükként viselték. Nemesi rendben éltek, sőt a családnak Szilé
ziában m aradt ágai bárói s grófi rangra is emelkedtek. A Zmeskálok a XVI. 
századtól fogva szinte az egész hajdani Felvidéken megsokasodtak. Családi 
leszármazási táblájukon a Rakovszky, Thuránszky, Okolicsányi, Övári Pong- 
rácz, Palugyay, Maróthy, Zolnay ősanyáik nevével találkozunk.

Zmeskál Miklós édesapja, Gábor — árvamegyei táblabíró — Besztercebá
nyára házasodott, 1751-ben Liptó megye országgyűlési követe volt. Felesége 
a nemesi rangú, dúsgazdag bányapolgár-családból eredő Meerwaldt Katalin 
lett. Gyermekeik közül Gábor 1755-ben, Miklós-Pál, a zeneszerző 1759-ben, 
Ferenc-Pál 1763-ban Besztercebányán született. Családjuk a XVI. század óta 
az ágostai hitvallású evangélikus hitet követte. (Zmeskál Miklós szülőháza 
— majdnem  bizonyosan — a besztercebányai főtéri ún. Beniczky ház volt.)

A három  fiú közül Gábor és Miklós a besztercebányai — ekkor m ár igen 
nagyhírű — evangélikus gimnáziumban tanult. Ennek igazgatója volt egykor 
Bél Mátyás, az 1770-es években Glitzius Miklós. Zmeskál Miklós a jogi pá
lyát választotta, Beniczky Károlynak, rokonának, Zólyom megye akkori al
ispánjának, királyi tanácsosnak oldalán jurátuskodott. Ügyvédi oklevelét 
1782. március 11-én a pesti tábla előtt te tt vizsgájával szerezte meg. Ekko
riban m ár protestánsok előtt is megnyílt az út a bécsi magyar Udvari Kan
cellária felé. Zmeskál Miklós 1783. február 8-án kért és kapott Zólyom vár
megyétől nemesi bizonyítványt, s azt m ár a Kancelláriának m utatta be. Ez
zel kezdődött négy évtizedes kancelláriai pályafutása. Birtokai Magyarorszá
gon voltak. Pietista hajlam ú bátyja, Zmeskál Gábor előbb Besztercebánya 
jegyzője, majd Selmecbánya bírája és országgyűlési követe nőtlenül halt 
meg, javait besztercebányai evangélikus árva lányok kiházasítására hagyo
mányozta.

Zmeskál Miklós 1783-ban költözött Bécsbe, de családi szálai mindvégig 
Magyarországhoz fűzték. Haláláig Bécsben élt. Annak — sajnos — nem  akad
tam nyom ára: hol, m ikor s kitől tanult muzsikálni. Nyilván gyerekkorától 
fogva játszott violoncsellón (de zongorán is). Csodagyerekszámba m ehetett: 
első vonósnégyeseit — az id. Johann Christian Bach s az ifjú Mozart hatá
sa alatt — tizenhat-tizenhét éves korában írta. Szabolcsi Bence a Zmeskál- 
quartettek zömének megkomponálása idejét az 1780-as évekre — tehát a 
kancelláriai pályakezdés időszakára — tette.

Mestere volt vonóshangszerének. Az em lített Sandberger c-moll vonósné
gyest, Zmeskál egyik legjobb művét éppen bravúros csellóművészete ered
ményének véli. Az 1780-as években Zmeskál beérkezett muzsikus és zene
szerző, a Schuppanzigh- és Kraft-féle vonósnégyesek résztvevője. A Lich- 
novsky, Lobkowitz és Razumowsky hercegek adta hangversenyeken muzsikál 
is, és it t  m ár Haydn és Mozart vonósnégyesei m ellett az ő m űveit is előadják.
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Besztercebánya, Zmeskál Miklós szülővárosa, a XVIII. században

Baráti szál fűzi Haydnhoz, aki több m űvét dedikálja neki. Hamarosan ba
ráti kapcsolat alakul ki közte s a Bécsbe érkező, nála tizennégy évvel fiata
labb Beethoven között. Zmeskálnak, az udvari embernek kapcsolatai szoro
sak a bécsi magyar kolónia tagjaival íjs. Ez azért lényeges, m ert ezek a 
bécsi m agyarok — így F inta huszárezredes (az egyik Brunsvik gróf
kisasszony férje), a Brunsvik és Deym család, Odescalchi Vince herceg — 
s Zmeskál társasági körének más alakjai is, Lichnovskyék, a Razumowsky 
hercegek és van Swieten utóbb, éppen Zmeskál személyén át Beethoven éle
tében is jelentős szerepet játszanak.

Zmeskál — akit kissé feszes, magános emberként említenek — 1795-től 
zárja szívébe Beethovent. Ügy egyengeti ú tját, m intha ennen gyermeke len
ne. S milyen különös! A nnyira érzi Beethoven em berfeletti tehetségét, hogy 
ő maga ekkor egyszersmindenkorra abbahagyja a zeneszerzést. Rendszeressé 
válnak közös muzsikálásaik, mert violoncsellóját nem  teszi le. Megnyitja 
Beethoven előtt azoknak a főúri hangversenytermeknek kapuit, ahová ő ma
ga már régebb óta bejáratos. De időnként — mint az a néha kurta-furcsa, 
Zmeskálhoz írt Beethoven-levelekből kiderül — ő maga veszekszik Beetho
ven zongoraszállítóival, hangolóival, háziuraival. Sőt még Beethoven paróka
készítőjével is ő tárgyal. Mivel Beethoven időnkint elhanyagolja küllemét, 
egy ízben tükrö t küld neki. Zmeskálnak jóbarátja és titkártársa a magyar 
kancelláriának Brunsvik Ferenc gróf, maga is jó csellista. 1799-ben — ami
kor a Magyarországon lakozó Brunsvik grófkisasszonyok Bécsben hálóznak 
— kerül sor Beethoven s a két Brunsvik-leány megismerkedésére. Beethoven 
lesz a két Brunsvik-leány zongoratanítója. 1800-ban, amikor Beethoven 
megfázása m iatt nem tu d ja  a Brunsvik-lányok zongoraóráját m egtartani, a 
„szigorú” Zmeskált kéri meg arra, hogy helyettesítse. 1802-ben Zmeskál vesz 
Bécsben zongorát Brunsvik Teréz számára.

Ezekben a — mind Zmeskál, mint Beethoven, mind Brunsvikék számára — 
boldog időkben, 1799—1806 között Zmeskál Miklósnak a Bürgerspital 1166. 
sz. házbéli otthona sok intim  és meghitt Beethoven-estnek a színhelye. A 
szűkebb baráti kör muzsikusai: Beethoven (zongora), Ignaz Schuppanzigh,
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az Augarten karnagya (hegedű), Nikolaus K raft és Zmeskál Miklós (cselló) 
— valamennyien egyben komponisták is —, s körüknek tagja a cseh szökött 
jobbágyból le tt világhírű kürtös, Giovanni Punto (eredeti nevén Johann 
Wenzel Stich). Velük muzsikál Brunsvik Ferenc is, magyar kancelláriai titká r 
és jeles csellista.

A Brunsvik-család és Beethoven egyre szorosabb kapcsolatának szép em
léke, Beethoven m artonvásári időzésének gyümölcse a feledhetetlen Appas- 
sionata. Ezt a remekművét 1807-ben Beethoven Brunsvik Ferencnek dedi
kálta.

Az évek múltával Beethoven kedélye, egészsége megromlik. Zmeskálhoz 
írt levelei tükrözik: a beteg muzsikushoz a legjobb orvosokat hívják. Zmes
kál még egy bizonyos P ater Weisst is mozgósít, aki csodadoktor hírében áll. 
Amikor a beteg Beethoven egyre inkább elkomorul, Zmeskál magyarorszá
gi birtokáról saját boraival istápolja. Levelezésük hangján átütnek Beetho
ven vaskos humorának jelei. Az etikettszerű udvari em bert gúnyolja Zmes- 
kálban. Néha előneveiből csinál szójátékokat; nevét is kifigurázza („Zmes- 
kall-Zm eskallität”). Utal Zmeskál bárói s grófi rokonaira is („Nicht Musik
graf, sondern Fressgraf”, „Liebster Baron D reckfahrer” stb.) Mindez nem 
sérti Zm eskált; végig k ita rt Beethoven mellett. Amikor 1824. május 7-én be
m utatják a IX. szimfóniát, Zmeskál lázas betegen fekszik. Mégis hordszéken 
viteti el m agát erre az emlékezetes hangversenyre. 1827 telén mind Beetho
ven, mind Zmeskál az ágyat nyomja. Betegágyukról leveleznek egymással, 
kölcsönösen bíznak felépülésükben. Beethoven utolsó levelében még Zmes
kált vigasztalja. Egy hétre rá  Beethoven meghal. Az idősebb Zmeskál felépül.

Beethoven halálával Zmeskál számára is örökre vége a bécsi szép napok
nak. A „Szent Szövetség” fővárosa is — számára — megkezdi halk és hosz- 
szas agóniáját. A Brunsvik-kör felbomlik. Ferenc eltűnik. Teréz a budai V ér
mező m ellett proletár árvák nevelésének szenteli életét. A szép Brunsvik 
Jozefa, Deym grófné sem bukkan fel többé Zmeskál látókörében. Zmeskál 
már csak emlékei rendezgetésének él. Összeállítja a maga tizennégy vonós
négyesének kottáit. Időrendbe szedi Beethovennek hozzáírt másfélszáz le
velét. S mindezeket a bécsi Zenebarátok Társaságára hagyja.

A Beethoven-óletrajzírók — Thayer, Sonnleithner, Romain Rolland, Adolf 
Sandberger — Mozart—Haydn—Beethoven olimposzi triásza mögött, a „ki
sebb istenek” sorában jelölik ki a zeneszerző Zmeskál tisztes helyét. Sand- 
berger Zmeskál művei közül a tizennyolc éves korában komponált B-dúr 
vonósnégyest a korarom antika előfutárának érzi. Zmeskál fő m űvének a 
D-dúr és a g-moll kvarte tte t tartja.

Zmeskál Miklós hetvennégy éves korában, 1833. június 23-án halt meg 
Bécsben. Örököseként a Bécsi Zenebarátok Társasága kiadta három vonós
négyesét. (Ezek sem Ausztriában, sem Magyarországon m ár nem lelhetők 
fel).

Zmeskál Miklós zeneszerzői utóéletéről — m int elöljáróban írtam  — vol
taképpen A. Sandberger rántotta fel a feledés fátylát. Magyar kutatóink kö
zül — Beethoven, illetve Beethoven és Brunsvik Teréz életének kutatása 
közben — Czeke M arianne és Szabolcsi Bence emlékezett meg alakjáról. Az 
1960-as években K. M. Pisarowitz ném et karm ester (Mindelheim, NSZK) 
m utatott be Zmeskál-műveket — Németországban.

Magam Ilse Krausnak a bécsi Gesellschaft der M usikfreunde könyvtára le
véltárnokának jóvoltából az 1960-as években értesültem  arról, hogy náluk 
változatlanul megvannak Zmeskál vonósnégyeseinek kottái. Ilse Kraus az
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után dr. Falvy Zoltánnak, az akkori Bartók Archívum igazgatójának kéré
sére kiválasztotta közülük az általa legjobbnak ta rto tt c-moll kvarte tt kot
táit, azokat mikrofilmeztette s m egküldte a budapesti Bartók-Archívumnak.

Tehát Zmeskál m űvei közül ezt az egyetlen egyet m a is megszólaltathat
juk immáron Magyarországon is.

JAKUS IMRE

O tt a kereszt alatt...
Az agyam  gondolatgyár, termel, 

üzemel szüntelen 
és mennyi torzót gyárt naponta 

bomlott gépeivel.

Elállítódott s nem magától 
finom gépezete 

s a sok selejt, amit legyárt, 
szirének éneke.

Odüsszeuszként kiköttetném  
az árbochoz magam, 

de az ének m ár elvakított, 
mágnesereje van.

S a gépészem is részegülten 
csak rak ja  a kazánt 

és nincs erőm a szélbe szórni, 
am it gépe kihányt.

A gondolatok csaltak lépre 
s m ár fogva tartanak, 

m int a zsoltárbéli m adarász 
tőre a madarat.

Törött szárnyam  a po rt súrolja, 
hasztalan is vívok, 

forog velem  az én szélmalmom, 
Don Quijote vagyok.

Hadiüzemmé lett a gyáram  
és lövedékeit 

ellened ontja szüntelen 
mindenem, drága hit.

Úgy kellene az erősítés, 
az új segédcsapat, 

a „Szezám tá ru lj”-ot kiáltó 
győzelmes akarat,

hogy ne inogjon, m int a nádszál 
s az ujj aim  hegyén 

is ott égjen a bizonyosság, 
hogy nem  végzet a mély.

Kilépek érte  önmagámból 
az űrbe is, ha kell 

s ha a bűnbánat súlytalanság 
botló lépteivel

eltapogatok, m int a vak 
s tudom, hogy meglelem 

a Bartimeusnál megállót, 
ki szóba áll velem,

úgy, m int régen és m egjavítja 
bomlott gépeimet, 

s kijózanul a  részeg gépész, 
csak néki rak  tüzet,

minek a lángja égig nyelvel 
és minden gondolat 

boldogan sző m ajd hálaleplet 
ott, a kereszt alatt.



FRENKL RÓBERT

A mai ember terheléstűrése

A  kérdés, m elyre a választ keressük, cseppet sem elméleti, konkrét esetek 
kapcsán szinte naponta felmerül. Nagyobb-e a mai ember terhelése, m int a 
korábbi korokban az em berekre nehezedett terhek, vagy a huszadik század 
második felében élő emberek terheléstűrése kisebb, mint elődeiké volt?

Terhek a családban. Nagyszülők, akik korábban igen hasznosak voltak az 
unokák nevelésében, de m ára túlsúlyba kerültek a velük kapcsolatos gon
dok. Ápolásra, ellátásra, törődésre szorulnak. Olykor „csak” szeretetet, egy 
kis időt, figyelmet igényelnek. És az idős nemzedékkel kapcsolatos terhek
kel együtt sokasodnak a gyermekekkel — csecsemőkkel, kicsinyekkel — 
kapcsolatos problémák. Igen, gyermekeink többnyire nem olyanok, mint 
megálmodtuk. Kevesebb örömöt, több gondot okoznak. Még az egészségesek 
is. De szaporodik azoknak a családoknak a száma, ahol a gyermekek m ár az 
induláskor többlettörődést igényelnek, velük született károsodás m iatt. Ügy 
tűnik, ahol nincs ápolásra, gondozásra szoruló gyermek vagy idős ember, ott 
is gyakorta próbára teszi emberek teherbíróképességét a családhoz, férjhez, 
feleséghez, gyermekekhez, szülőkhöz való hétköznapi alkalmazkodás, maga 
az együttélés. Akkor válik ez meghökkentően nyilvánvalóvá, amikor vala
kinek az életében bármilyen természetű többletteher jelentkezik. „Ezt már 
igazán nem bírom. Ez m ár mégiscsak sok . . . ” — hangzik az elkeseredettség 
olyanok szájából, akik — legalábbis kívülről szemlélve — alapjában gond
talanul élnek.

Terhek a munkahelyen. A valódi terhektől az értelmetlen terhekig. Való
di teher lehet a többletfeladat, például a gyermeküket gondozó édesanyák 
helyettesítése. Egész más terhet jelent a hihetetlenül elburjánzott összeha- 
sonlítgatás, kinek milyen a képzettsége, m unkája és mennyi a fizetése. Te
her a képzettségtől és az ambíciótól elm aradó feladatkör, de teher az azt 
meghaladó is. És természetesen alapvető teher vágyak és képességek, lehe
tőségek ütközése. S a félelem, mely jellemzően fokozódik minél előbbre jut 
valaki: ki ne m aradjak valamiből, le ne m aradjak valamiről.

Terhek a baráti körben. Mások gondjainak, problémáinak felismerése, a 
késztetés, hogy segítsünk, és a visszafogottság, hogy elég nekünk a magunk 
baja. Azzal az önmegnyugtatással: nem is lenne tapintatos beleszólni. Teher 
a zavar, am it olykor rövidebb-hosszabb ideig érzünk, másoknak a mienkétől 
eltérő életét, életvezetését megismerve. Vajon nem jobb-e, ahogy ők élnek, 
ha ez ellenkezik is véleményünkkel.

Ez a gondolat már a problémák sűrűjébe vezet. Emberek és közösségek 
gondja, hogyan kell élni. Egyre jobban kirajzolódik, a holnapot tekintve is,
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a huszadik század emberisége által terem tett új világ, anélkül, hogy az ebbe 
beleszülető, felnövekvő nemzedékek megkapnák az útm utatást, hogyan kell 
élni ebben a világban.

Századunk végéhez közeledve nyilvánvaló: bárm ennyit változott is a vi
lág, az ember lényegében ugyanaz m aradt. Nem változott a fő kérdés, az 
élet-halál kérdése, és nem változott minden em ber természetes vágya — nincs 
jobb fogalom — a boldogságra.

Éppen ez a kérdések egyik csomópontja. A modern világban kiderült, bár
mennyire rokonszenves, jogos is a költő igénye, vehessen egyaránt mindenki 
a bőség kosarából, ez még a többi feltétel teljesülésével együtt sem jelenti, 
hogy elérkezett a Kánaán. (Petőfinél m aradva legfeljebb azon m editálha
tunk, mit érte tt a „szellem napvilágán” ?)

Két súlyos figyelmeztetés, hogy az em ber nem  tud élni, nem  tud boldog 
lenni a modern világban: 1. A környezetszennyeződés. 2. Az úgynevezett 
urbanizációs betegségek. Alapkérdésünkkel a második van szoros összefüg
gésben.

Mit ér számomra az új világ, a jobb életkörülmények, a nagyobb élettar
tam  esélye, ha ez betegségekkel való kényszerű együttélést jelent? Sajátos 
konfliktushelyzet ez. Jobb kellene legyen az élet, sok tekintetben jobb, köny- 
nyebb is, mégis sokaknak rosszabb, terhesebb, kiúttalanabb. A sokfajta nyo
morúság között talán egy választóvonal húzható: vannak, akiknek az életé
ben nyomon követhető a többletteher, ami alatt roskadoznak (betegség, anya
gi gond, hivatali meg nem értés stb.), s vannak, akik látszólag ok nélkül inog
nak meg.

Napjainkban előtérbe került az a felismerés, hogy az ember, a homo sa
piens számára a testi egészség csak a lelki-szellemi kiegyensúlyozottsággal 
együtt jelenthet harmóniát. Test és lélek kapcsolata összetett. Testi bajok 
próbára teszik a lelket, de a korszerű orvostudomány azt is sokoldalúan bi
zonyította, hogy tartós pszichés, lelki zavarok talaján  szomatikus, testi be
tegségek alakulnak ki. Ez a felismerés vezetett a pszichoszomatikus beteg
ségszemlélethez. A betegségek, károsodások negyedének, harm adának is
m erjük legfeljebb a konkrét kiváltó okát; jogosan tételezzük fel a többi meg
betegedésben a pszichés faktorok jelentőségét. Jellegzetesen ilyen betegsé
gek az úgynevezett urbanizációs (a városiasodással együttjáró) ártalmak, el
sősorban és legsajátosabban a neurózisok. E kórképek, az egész betegség- 
csoport lényege az alkalmazkodás zavara, súlyosabb esetben csődje. Az em
ber az egyszerű életvitelhez szükséges minimális alkalmazkodásra is képte
len, gyógyításra, ellátásra szorul. Neurózisok talaján, de önállóan is kifej
lődhetnek, feltehetőleg az egyéni érzékenység, hajlam  függvényében a szív- 
vérkeringési rendszer civilizációs ártalmai, elsősorban a magas vérnyomás 
betegség és a szívizom infarktus. Joggal sorolják az urbanizációs ártalmak 
közé többek között az allergiás kórképeket és a fekélybetegséget is.

Riasztó jel, hogy a betegségek egyre inkább a fiatal korosztályokban is 
jelentkeznek. Riasztó de nyomra vezető. Az orvostudomány eredményeinek 
társadalm i m éretű alkalmazása lehetővé te tte  a természetes szelekció (ki- 
válogatódás) háttérbe szorítását. Nemcsak az örökletesen erős újszülöttek, 
gyermekek, hanem a gyengébbek is életben m aradhatnak. A mesterséges 
szelekció humánus, de nem jelent — a testi egészséget tekintve sem — egész 
életre szóló megoldást. Visszajutunk az életmód kérdéséhez.

Érdekes megfigyelés volt a második világháború harcterein, hogy a fekély
betegek — bár éppenséggel nem diétáztak és terhelésük is jócskán meghalad-
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ta a polgári élet terheit — panaszmentessé váltak. A nagyobb, reálisabb te
her feltehetőleg mozgósította szervezetük olyan biológiai és pszichikai ta r
talékait, melyek egyébként rejtve m aradtak volna.

Visszatérve alapkérdésünkhöz: a mai ember terhelése nehezen hasonlít
ható össze korábbi korok emberének a terheivel. Bizonyos nézőpontból ke
vesebb a terhe, hiszen könnyebben, kényelmesebben él; más oldalról inger
gazdag környezete, az információk áradata túlterheli. Mégis állandó a szo
rongása, hogy nem tud meg valamit, kimarad valamiből. Végül is nem  az a 
kérdés, hogy tú lterhelt vagy alulterhelt-e a m a embere, hanem az, hogy 
életmódja, ha tetszik teherviselése — a sok túltengő inger, például a világ 
más részeiben történ t eseményekről tájékozódás — nem vált ki alkalmazko
dást, nem igényli tartalékai mozgósítását, és ezért omlik össze, ha bármilyen 
többletteher jelentkezik. Terheléstűrése csekély. K itér a valódi személyes 
terhek elől, nincs felkészítve ezekre. Aki nehéznek érez öt kilós csomagot, 
soha sem tesz k ísérletet arra, hogy ötven kilót felemeljen. Neves orvospro
fesszorok vallották, taníto tták: „Ha az orvos fél, az orvos meghal” —, utal
va a világháborúk tífuszos barakkjaiban gyógyítókra.

A modern pedagógia és pszichológia eredményeinek ismeretében is nehéz 
sok szülőt meggyőzni arról, hogy testi fenyítés, verés nélkül nevelje gyer
mekét. A verés leegyszerűsíti a problémát. Akárcsak a felnőttek számára a 
háború. Alkalmazkodni kdll. Napjaink leckéje: verés nélkül kell gyerme
keinknél, háború nélkül a felnövekvő nemzedéknél elérnünk, hogy teher
vállaló, a számukra rendelt feladatokat megkereső, elfogadó emberek legye
nek. Meg kell értetni velük, hogy ez személyes érdekük: csak életvezetésük 
egyenlítheti ki az urbanizációs életformából nem  szükségszerűen, de adódó 
testi-lelki inaktivitást, mely kritikus m értékben lecsökkenti a terheléstűrést. 
Edzés, felkészülés nélkül nincs teljesítmény. Követelmények nélkül vagy sze
rény követelmények között felnövő ifjúság teljesítménye is szerény.

A kör itt bezárul. Sohasem volt ennyire értelmes és szükséges — biológiai 
oldalról és pszichikai oldalról egyaránt — a felelős, tehervállaló, másokra 
figyelő, tehát magas etikai színvonalú életvezetés, és sosem volt ennyire le
hetséges kitérni a terhek elől, nem  venni figyelembe még szerény etikai nor
m ákat sem. Hiába bizonyítja be a  tudomány, többek között az orvostudo
mány, hogy a ma emberének elemi érdeke, hogy éljen, de ne éljen vissza 
összkomfortos lakása stb. kényelmével, hanem végezzen rendszeres fizikai 
aktivitást, legyen nyitott a környezete számára, használja fel okosan nö
vekvő szabad idejét, ne csak az anyagi jólét növelésében lássa boldogulása 
ú tját. Hiába állnak rendelkezésünkre a fejlettebb civilizációjú országok ta
pasztalatai, melyek igazolják a csupán anyagi jólétben, gondtalanságban való 
bizakodás, terhelések előli kitérés zsákutca voltát, a közgondolkodásban még
is erőteljesek ezek a vonások. Nem népszerű dolog bármilyen eszmeiség ta
laján állva magasfokú etikai m agatartást igényelni, a szeretet, az áldozat- 
vállalás, a megértés, a tolerancia szükségességét hangoztatni, kiemelve, hogy 
ez a m agatartás elsősorban annak az embernek az életét teszi teljessé, aki 
gyakorolja.

A keresztyénség mindig fogékony volt a kor kérdéseire. Örök mondani
valóját mindig megkísérelte az adott világ számára megfogalmazni. Az el
m últ száz évben sokan vélték úgy, hogy a keresztyénség felett is e ljárt az 
idő. A tudományos-technikai forradalom vívm ányai közel hozzák az időt 
— gondolták —, amikor az ember racionális választ tud  adni a lét minden 
kérdésére. Eltekintve attól, hogy ez a perspektíva is távolabbi lett, mint
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korábban véltük, úgy tűnik, hogy ism ereteink fejlődése nem teszi értelm et
lenné a hit szféráját, a nem  látott dolgokról való meggyőződést. Eszmék nél
kül nem lehet többek között fiatalokat nevelni. Hiába bizonyítja a tudo
mány meggyőző erővel, hogy az inaktív életmód évtizedes távlatban az éle
tet megkeserítő, megrövidítő betegségekhez vezet, ez nem  ösztönzi a tizen
éveseket lelki-szellemi és fizikai aktivitásra, tehervállalásra; közvetlenebb 
ösztönző a kézzelfogható örömök vonzása, akárcsak passzív elfogadása.

Régebben és ma is sokan próbálták és próbálják összeegyeztetni a tudo
mány új eredményeit a h it mondanivalójával. Bizonyos, hogy a kettő soha
sem volt ellentétben, az is bizonyos, hogy e törekvés önmagában is tiszte
letreméltó. Magam azonban elsősorban abban látom  a  tudomány fejlődésé
nek pozitív voltát a h it számára is, hogy élesebben kirajzolódnak, elhatá
rolódnak a racionális és irracionális tényezők, valam int jelentőségük az em
ber számára. Könnnyű volna úgy befejeznem ezt az írást, hogy lám  a ter
heléstűrés növekedésének igénye, mely biológiailag is rendkívül fontos a mai 
ember számára, igazolja az ősi keresztyén tanítást a másoknak szolgáló élet
ről. Nem hiszem azonban, hogy ilyen hivalkodás helyes megközelítés lenne.

A diagnózis feltétlenül objektív, racionális: a mai embernek, ha élni, to
vábbélni akar, meg kell tanulnia m ásként élni az urbanizált világban. Vala
milyen meggyőződés nélkül üres moralizálás m arad azonban a tehervállaló 
életre való biztatás. A hit, a keresztyén hit ma is irracionális. De jelentheti 
sokaknál az alapját a mai ember számára kívánatos racionális életvezetés
nek. És erősítheti a meggyőződést: világunkban az egész emberiséget érintő 
nagy kérdések és az egyes ember életének megoldása egyaránt igénylik a 
keresztyén mondanivalót hitről, szeretetről, tehervállalásról.

A Magyarországi Evangélikus Egyház intézményes szeretetszolgálata

Egészségügyi gyermekotthonok: Budapest-Pesthidegkút, Nyíregyháza, Pi
lisliget. A szellemi és testi fogyatékos gondozottak száma: 210.

Szeretetotthonok: A lbertirsa, Békéscsaba, Börcs, Budapest-„Budai szere
tetotthonok”, Budapest-Józsefváros, Budapest-Üllői út, Gyenesdiás, Győr, 
Kerepestarcsa, Nyíregyháza, Pécs, Piliscsaba. A gondozott öregek száma: 400.
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Keresztelő tál 
és kancsó 1848. 
Szentpéteri József 
munkája, Pest. 
Pesti egyházközség 
(Deák tér)

Ostyatartó, XVII. század első fele. Augsburgi munka. Sajókazai egyházközség



Űrvacsorai kehely, 1674 előtt. Ausburgi munka, SM mesterjegy. 
Soproni egyházközség



KARNER KÁROLY

Adalékok Sopron iskolatörténetéhez

Noha folyóiratunk az olvasók szélesebb 
rétegének szól, az egykori soproni líceu
m unk múltjára vonatkozó, forráskutatáson  
alapuló tanulm ányt teljes terjedelmében 
közöljük. Az értekezés az iskola keletke
zésére és X V I—XVII. századi jelentőségé
re megbízható fén y t vet, s nélkülözhetet
len hozzá a tudományos apparátus. A  nem  
történész érdeklődök is hasznosíthatják 
közérthető megállapításait. (Szerkesztő)

1. Müllner Mátyás 1857-ben „A soproni ev. főtanoda története” c. m űvét „a 
tanoda három százados em lékünnepe” alkalmából abban a meggyőződésben 
adta ki, hogy 1557 „joggal tekinthető” „a soproni evangy. főtanoda szüle
tési évének”.1 Azóta az 1557-es év m int a volt evangélikus líceum születési 
éve belement a soproni köztudatba, és így ünnepelték 1907-ben az iskola 
fennállásának 350 éves, 1957-ben pedig 400 éves jubileum át.2

Viszont Bán János „Sopron újkori egyháztörténete” c. művében (1939) azt 
állította, hogy „a mesék országába tartozik”, hogy „az evangélikusok 1557- 
ben alapítottak volna itt gimnáziumot, sőt főiskolát”.3 De elismerte, hogy 
„a reformáció bevezetésével egyidőre bizonyos m értékű latin polgári iskola 
is fejlődött ki”, de szerinte az iskola 1574-ig katolikus volt.4

2. Müllner Mátyás az 1557-es évszámot valószínűleg Gamauf Teofil kézira
tos soproni egyháztörténetéből vette át. Gamauf szerint ti. a latin  iskola 
1557-ben „nagyszabású reform on” m ent át.5 Ebben az évben ui. a régi latin
iskola, amelynek épülete 1532 és 1541 közt ismételten szorult javításra, ill.
tatarozásra, főként Hummel Kristóf polgárm ester indítására új épületet ka
pott, s az építési költségek fedezésére Hummel saját kertjét is felajánlotta.6

Hummel 1531—32-ben iskolam esterként került Sopronba, majd megnősül
ve Sopronban telepedett le és it t  ham arosan jelentős városi tisztségeket töl
tö tt be, több éven át polgárm ester is volt.7 Hummel tanítói működése egy
beesik azzal az időponttal, amikor a soproniak a rra  kérték a városi tanácsot, 
hogy a plébánossal egyezzék meg olyan „hűséges prédikátor tartására, aki
nem ellensége az evangéliumnak”.8

Hummel maga is a reformáció hívei közé tartozott.9 Ezt tudta m ár Geren- 
gel is, aki kátéját a soproni tanácsnak ajánlva kiemelte nemcsak a tanács, 
hanem kimondottan Hummel buzgalmát a kátétanításban („dass sie mit 
einem Christlichen Ernst bedacht haben, wie nothwendig doch die heylsame 
Lehre des heiligen Catechismi sey”).10 * De Hummel végrendelete is tanú
sítja a reformáció híveihez tartozását: nemcsak M áriára és a szentekre való 
hivatkozás hiányzik belőle, hanem igazi evangélikus szóhasználattal ajánlja 
lelkét „Isten kim ondhatatlan irgalm asságába” („jn die unausprechlich Barm- 
hertzickeit Gottes”). Ezt megerősíti, hogy a „prédikátori tiszt” (Predig'tstuell) 
fenntartására és „a katekizmus hetenkénti prédikálására”12 tesz hagyatékot.



KARNER KÁROLY: ADALÉKOK SOPRON.. . 61

3. Milyen körülmények közt került sor a latin iskola új épületének felépíté
sére és kapcsolatba hozható-e ezzel iskolai reform? Mivel erre közvetlen ada
tok hiányoznak, a feleletet csak az akkori soproni egyházi viszonyok isme
retében adhatjuk meg.

A soproni egyházi javadalmak felhasználása körül tám adt per 1553. m ár
cius 10-én Pozsonyban kötött egyezséggel végződött. Ez a városi tanácsnak 
megszorításokkal ugyan, de bizonyos keretek közt mégis lehetőséget nyújto tt 
egyházi javak kezelésére és felhasználására.13 Ugyanebben az évben az or
szággyűlés egy ideig Sopronban tanácskozott: foglalkozott ugyan a vallás
üggyel, de protestánsellenes törvényt nem  hozott. Ferdinándot a Sopronban 
szerzett tapasztalatok mégis arra indították, hogy 1553. szeptember 7-én ren
deletben szólítsa fel a városi tanácsot, hogy a kezében levő egyházi földek 
jövedelméből hozassa rendbe és tartsa  jó karban az egyházi épületeket.14 
Aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy ez a rendelet adott módot a tanács
nak arra, hogy a latin iskolának új épületet emeljen.

4. Sopron belső egyházi viszonyait ebben az időben egyoldalúan katolikus 
szempontból ugyan, de mégis részletesen és tanulságosan jellemzi az a felje
lentésszámba menő beadvány, amelyet a soproni főesperes, a plébános és 
papság intézett a győri püspökhöz.15 Ezt a, sajnos, keltezés nélküli beadványt 
Bán János Spillinger Farkas plébánosnak tulajdonította és 1583-ra keltez
te.16 De ez a datálás helytelen. A beadvány ti. világosan utal a tridenti zsi
nat 1552. április 28-án tö rtén t felfüggesztésére, am ikor elpanaszolja, hogy a 
soproniak az iskolának a plébános hatáskörébe való utalására vonatkozó 
régi szabályt félretolják, „mivel a triden ti zsinat abbam aradt (decrevit)”.17 
Ezt a keltezést megerősíti, hogy a beadvány szerint a plébános kényszerül 
asztalához fogadni az iskola igazgatóját, a succentort („kántor”) stb., akik 
azután híreket visznek a prédikátorokhoz. Az iskola tanszeményzete azon
ban legkésőbb 1578 decembere után — tehát 1583-ban — nem étkezett a 
plébános asztalánál.18 Tegyük hozzá az elmondottakhoz, hogy a beadványban 
említett „m andátum  Ceasareae M ajestatis” nem vonatkozhatik Ernő főher
ceg rendeletére, m ert ez a rendelet m ár döntött a prédikátorok ellen. Nem 
volt tehát szükség a prédikátorok elleni rendelkezés sürgetésére, am int a 
beadvány teszi. Viszont az említett „császári m andátum ” lehet Ferdinánd fen
tebb em lített rendelete, mely ellen az akkori főesperes (Dalmady Sebestyén) 
és a plébános állást foglalt, m ert az egyházi jövedelmet az iskola ú jjáép íté
sére fordították. Mivel továbbá a beadványban a püspöknek adott tájékoz
tatás úgy véli, hogy a püspök nem ismeri a soproni viszonyokat,19 ezért fel
tételezhető, hogy a beadvány Gregoriáncz Pál tájékoztatására szolgált, aki 
résztvett m ár a pozsonyi megegyezés létrejöttében és nem  sokkal a soproni 
országgyűlés befejezte u tán  lett győri püspök.

Ez a beadvány arról tanúskodik, hogy a katolikus egyház a városi tanács 
és a lakosság körében ta la já t vesztette, a papságnak a lakosság körében nem 
volt hitele, az ifjúság tanítóival együtt az (evangélikus szellemű) prédikáto
rokhoz húz. Sőt a „soproni u rak” nem javulnak meg a király parancsára sem 
és „tagadják, hogy ezentúl más vallást is hajlandók lesznek eltűrni a város
ban, m int a lutheránus irányzatot.”20

5. Az iskola jellegét 1550 tá ján  a városi tanács határozta meg az alkalmazott 
tanítókon keresztül. A fent idézett beadványtól függetlenül is bizonyosra ve
hetjük, hogy a városi tanács legkésőbb kb. 1553 után, am ikor Hummel volt
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a polgármester és az evangélikus érzelmű Fochter Farkast 1556-ban Sop
ronba hozta, evangélikus érzelmű tanítókat alkalmazott. így a latin iskolát, 
kivonván a plébános hatásköre alól, „evangélikussá” te tte  — a régivel való 
szakítás és m inden különösebb átszervezés nélkül.

Világosan evangélikus-hum anista szellemű tanítónak minősül Hartm ann 
Mihály, aki a W ittenbergben tanult W irth Mihály21 közvetítésével került 
Sopronba, és aki 1554. december 19-én kelt elegáns latinsággal írt levelében 
ajánlotta fel szolgálatait a tanácsnak.22 Ugyanilyen volt Zeitvogel Gáspár, akit 
1573-ban hívtak meg, és végül Schremmel Gáspár, aki 1583-ban került Sop
ronba23 és 1584-ben Ernő főherceg ismert rendelete m iatt volt kénytelen a 
lelkészekkel és tanítókkal Sopronból távozni.

Az elmondottakból kitűnik, hogy nem állapítható ugyan meg a pontos 
időpont, am ikor a városi tanács evangélikus-hum anista szellemű tanítók ide- 
hívásával a latin iskolát „m egreformálta”, de ennek Hummel idejében kel
lett történnie. Valószínű, hogy az átalakulás Melanchton szellemében m ent 
végbe, akit W irth Mihály W ittenbergben hallgatott. W irth ügyében Melanch- 
thon a városi tanácshoz levelet is intézett, — nyilván feltételezvén, hogy a 
tanács evangélikus szellemű.24 Az elmondottak alapján 1557 mindenesetre 
olyan „szimbolikus” évszám, amelynél jobbat ma sem lehet találni.25

6. Amikor a városi tanács kénytelen volt 1584-ben az evangélikus-humanista 
szellemű tan ítókat elbocsátani, az iskola újból katolikus vezetés alá került. 
Ebben az időben küldték a soproni polgárok külföldi iskolákba fiaikat.28 
De mikor a tanács a bécsi béke és az 1608-i országgyűlés törvényei értelm é
ben újból lélegzethez ju to tt, sietett az iskolát újból evangélikus-humanista 
szellemben újjászervezni azzal, hogy evangélikus tanítókat alkalmazott. Köz
tük kitűnt a Regensburgból meghívott Schwanshof fér Kristóf.27 Valószínű
leg tőle származik az a „Typus lectionum in prima et suprema curia majo- 
ribus praelegendarum  singulis diebus et horis” (Heti órarend: az egyes na
pokon és órákon előadandó tárgyak az idősebb, azaz a felső tagozatban), 
mely bepillantást enged az újjászervezett iskola tanulm ányi rendjébe.28 La
tin és görög nyelvtan és mondattan, retorika és dialectica voltak a hum anis
ta oktatás alapjai, amihez főként Cicero és Vergilius olvastatása járu lt.20 De 
ez jórészt m ár Zeitvogel idejében is így volt. Faut krónikája szerint ti. Zeit- 
vogel az ifjúságot prózában és verselésben, görögben és latinban sikeresen 
oktatta.30

A latin iskola újjászervezésénél használta a városi tanács 1619-ben és 
1620-ban „a gimnázium felállításának”31 a kifejezését. De a lényeget tekintve 
nem új iskola létesítéséről, hanem a réginek az újjászervezéséről volt szó. 
Ez a most m ár az időközben kialakult szóhasználatnak megfelelően „gimná- 
zium”-nak nevezett tanintézet, melyet a város szeretett volna a közeli m e
gyék m agyar nyelvű ifjúságának a tanintézetévé kiépíteni,32 1674-ig állott 
fenn, am ikor az ellenreformáció viharában megszűnt. Közben azonban, fő
ként W ittnyédi István és Grad György városi tanácsos kezdeményezésére, 
megalakult a magyar gimnázium, amelynek első rektora 1659-ben Köves- 
dy Pál lett. ö t  követte a régebbi iskolából átkerült M. Unger M ihály 
(1664—1674).33 A latin iskola örökségét így átvette a magyar gimnázium és 
mint evangélikus gimnázium („líceum”) folytatta működését. Ennek öröké
be lépett 1948-ban a Berzsenyi-Gimnázium.

1557-et tehá t ugyan csak szimbolikusan, de mégis joggal lehet — mai szó-
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val — a soproni középfokú oktatás „születési évének” m ondani olyan érte
lemben, hogy attól fogva folyamatos volt ez az iskolázás.

7. A latin iskola ill. gimnázium m unkájába tanulságos bepillantást enged 
néhány, a városi levéltárban őrzött irat. Az egyik Faut M árk 1617. április 
13-án kelt hagyatéki leltára, amely felsorolja könyveinek jegyzékét is, a 
másik Glenszmann Dániel 1633. szeptember 7-én kelt feljegyzése, amely a 
Dávid fiára hagyományozott tankönyvek jegyzékét őrzi, és a harmadik 
Holmb Lőrinc soproni könyvkötő és könyvkereskedő 1637. m ájus 26-án kelt 
hagyatéki leltára: ez utóbbi a hagyatékban számba vett könyvraktár köny
veit sorolja fel.

8. Faut (vagy latinosán: Fautor) Márk 1579—1584-ben tanu lt a wittenbergi 
egyetemen. Hazatérte u tán 1590—1617 a belső tanács tag ja  volt.34 Közeli 
kapcsolatban állt Lackner Kristóf polgármesterrel és közreműködött a „Coe- 
tus Studiosorum ” (művelődési kör) alapításánál és szervezésénél.35 Az is
kola 1608 után történt újjászervezésénél valószínűleg döntő befolyása volt 
—, amint arról a hagyatéki leltárába36 felvett könyvjegyzék tanúskodik. Itt 
ti. több, az iskolaszervezés szempontjából fontos mű tűnik  fel: Johannis 
Freysij (?) Scholae Goldpergensis instauratio (az 1531-ben Trotzendorf által 
Goldbergben szervezett nagyhírű hum anista gimnázium „m egújítása”), „Los- 
dorffische Schulordnung” (az alsóausztriai rendek által fenntarto tt, a maga 
korában elismerten híres iskola 1574-ben keletkezett rendtartása),37 „leges 
scholasticae David Chitraej”,38 „Harmonia Scholarum Joann. Corcaej (?)”. 
Ide szám íthatjuk a híres strassburgi iskola szervezőjének, S turm  Johannes 
(1507—1589) életrajzát („Vita Sturm ii”) is. Ezekhez járu l több humanista 
tankönyv jellegű irat, m int pl. „Methodus loquendi, scribendi”, „Johannis 
Thomae Fregij quaestiones geometricae”,39 „Freig Commonitoria in orat. 
Ciceronis” pars 1—3, „Tab.graec.ling.Neandri”,40 „Abdiae Praetorij de phra- 
sib.Hebraeicis.”,41 „Andriani Jun ij nom enclatura”,43 stb.

9. Glenszmann Dániel soproni polgár hagyatéki leltárában43 összeállította 
azoknak a tankönyveknek a jegyzékét, melyeket fiára, Dávidra hagyomá
nyozott. Ezeket a tankönyveket nyilván még az atya használta és örökítette 
át fiára.

A 36 tételből álló felsorolásban a döntő többséget a hum anista latin-gö
rög műveltséget közvetítő művek alkotják: „Principia Latiné et Germani- 
ce”, „Elementa linguae Latinae et Vocabula Hungarice et L atiné”, „Onomas- 
ticon Frischlini”,44 „Grammatica Golli-i”,45 „Martini Crush Gram m atica”,46 
stb. Ehhez járulnak a megfelelő szótárak: „Petri Dasypodii Dictionarium 
Latino-Germanicum”47, „Dictionarium Vngarico-Latinum & Graecum Autho- 
ré  Alberto M olnár”,48 „Dictionarium Quatuor Linguarum: Latiné, Hunga
rice, Bohemice & Germanice”.49 Több könyv a megfelelő szókincs és emelt 
stílusú fordulatok és kifejezések m egtanítására szolgál: „Sylva Vocabulorum 
Ab Henrico Decimatore Griffhornensi”,50 „Copiosa supellex Elegantissima- 
rum  Germanicae et Latinae Linguae Phrasium ”, „Elegantiarum  Puerilium 
ex M. Tullii Ciceronis Epistolis libri trés”, „Dialógus de vita Decente aeta- 
tem Puerilem, Quodque hoc stúdium Deo placet, Cum respondentibus fi- 
guris quibusdem Germanici e t Latini sermonis, expositis aliquando”, „Dapes 
Ciceronianae, hoc est, Purae, Elegantes, Copiosae et exqusitae Latinae lin-
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guae”, „Nomenclaturae Rerum  Domesticarum”, „Argum enta deutsch in La
tein vertie rt”, „Lateinisch und deutsche Reim ern”.

A könyvjegyzék arról tanúskodik, hogy az ifjúság magyarul is tanult. 
Ennek bizonyítéka a jezsuita Alvarez Emanuel51 által készített, a magyar 
nyelvoktatás céljait is szolgáló nyelvkönyv: „Principia seu Rudim enta 
Grammatices ex institutionibus Emanuelis Aluari Societatis Jesu etc.” Je l
lemzők ebből a szempontból azok a fentem lített szótárak is, amelyek a sza
vak m agyar megfelelőjét is tartalm azzák. De felsorol a jegyzék m agyar 
nyelvű evangéliumot és kátét is („Hungarice Evangelium”52 és „Hungarice 
Catechismus”.53)

Glenszmann fiatalsága valószínűleg arra  az időre esik, amikor a soproni 
latin iskolában katolikus tanító tanított. Glenszmann listájának egyik téte
le51 arra  enged következtetni, hogy a híres alsóausztriai Loostorf-i iskolá
ban tanult.

10. Nem kevésbé érdekes bepillantást enged a XVII. századi iskolázás viszo
nyaiba Holmb Lőrinc könyvkereskedő hagyatéki leltára.55 Holmb viszonylag 
elég gazdag könyvraktárral rendelkezett, és ennek listáján szerepelnek a 
nyilván iskolai használatra szolgáló tankönyvek is. Ilyenek: „Donatus” (3 
pd.), „Elementa linguae Graecae M olnári” (43 pl.),56 „Cicero epist. família- 
rés” (5 pd.), „Disticha Catonis” (14 pd.), „Noonenclator Seholae Gorlicien- 
sis” (8 pd.), „Rhetorica” (8 pd.), „Rudim enta linguae Graecae G retseri”,57 
„Onomasticon Goli” (2 pd.), Alvarez gram m atikája is 4 példányban szerepel. 
Azt, hogy ebben az időben voltak iskolai színjátékok is, tanúsítja a „90 
Comedj vnd fasznachspill” tétele.

Tudjuk, hogy a latin iskola m ár a XVI. században is több tanerős58 volt. 
Mivel a fent felsorolt tankönyvek szerzői a XVI. században éltek, valószínű, 
hogy némelyik tankönyvüket m ár abban a században magával hozta vala
melyik tanító. Noha tehát nem is m aradt fenn a soproni iskola számára 
készült „rendtartás”, a fent előadottakból mégis szemléletes képet alkotha
tunk magunknak az iskolában végzett evangélikus-hum anista szellemű ok
tatásról.

JEGYZETEK
1. Id. h. 15. lp. — Müllner Mátyás ezt a munkáját németül is kiadta „Geschichte 

des evangelischen Gymnasiums zu Oedenburg”, 1857. — A líceum történetének 
első fogalmazványa az iskola élső, 1853/54. évi „Tudósítványá”-ban jelent meg: 
benne Müllner ugyancsak az 1557. évet jelölte meg, amikor a latin „iskolával 
tetemes változások történtek”. (Prőhle Jenő szíves közlése.)

2. Vö. Payr Sándor: „Negyedfélszázados főiskola Sopronban”, 1907, és „A soproni 
evangélikus egyházközség története”, 1917, 94 k. lpk.

3. Id. h. 35. lp.
4. Bán, id. h. 114 k. lp. — Bánt követi Mollay Károly: „Többnyelvűség a közép

kori Sopronban”, Soproni Szemle (a továbbiakban: SSz) 1958, 140 k. lpk. és 
Kovács József László: „Lackner Kristóf és kora”, Sopron, 1972, 32 k. lpk.

5. Vö. Gamauí Teofil: „Ausführliche Kirchengeschichte”, I, 162 (kézirat a soproni 
ev. gyülekezet levéltárában).

6. Vö. Házi Jenő: „Sopron középkori egyháztörténete”, 1939, 247. lp. — Payr: 
Soproni egyházközség tört. 95. lp. — Faut krónikáját idézi Kovács J. L. id. h. 
37. lp.

7. Házi, id. h. 245. lp.; — Mollay id. h. 47. ip.
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8. Házi, id. h. 76. lp. — Payr, id. h. 71. lp.
9. Vő. pl. Póda: „A soproni parochia története”, 14. lp. — Payr, id. h. 95. lp.

10. Gerengel: „Catechismus und Erklerung der christlichen Kinderlehre”, 4. kiad. 
Wien, 1619. B2v.

11. GySmL. 2. sz. (Sopron város) Lad. H. Fase. 1. nr. 16.
12. Nem „a kateketikai prédikációk fenntartására”, amint Bán id. h. 30. és 31. lp. 

félreértette.
13. Bán id. h. 21. és 32. lpk.
14. Bán id. h. 33. lp.
15. Közli Bán id. h. 428 k. lpk.
16. Bán id. h. 428. lp.
17. „Decrevit” „decresco”-ból, azaz „elapadt” vagy értelemszerűen: „abbamaradt”. 

„Decrevit” itt nem „decemo”-ból; ennek a jelentésnek a szöveg összefüggésé
ben nincs értelme, mert a zsinati határozat alapján, ill. annak ellenére a sop
roni tanács nem tehette volna félre („cassatur”) a régi „regulát”. 1583-ban, 
amikor a tridenti zsinat már majdnem 20 éve befejeződött, a soproni papok 
sem beszélhettek volna így a zsinatról.

18. Bán id. h. 53. lp.
19. Üjlaky Ferenc győri püspöknél 1552. febr. 1-én a tanács maga tett panaszt a 

papok hanyagsága miatt, vö. Bán, id. h. 23. lp. így érthető volna, hogy utódját, 
Gregoriánczot a soproni papok olyan értelemben igyekeztek volna tájékoz
tatni, hogy szembefordulnak a „soproni uraikkal” és minden bajért őket és a 
prédikátorokat teszik felelőssé.

20. Bán id. h. 429. lp. „Secta” itt nem a modern, hanem a klasszikus-humanista 
értelemben.

21. Vö. Wirth elszámolást tartalmazó jelentését a soproni tanácshoz, közli Kovács 
J. L.: „Wirt Mihály soproni diák Wittenbergben”, SSz, 1972, 345 k. lpk. — 
Wirth sem intézhette volna elszámolását a városi tanácshoz („gebiettuende 
herrn vnd liebe Vötter”), ha abban nem ültek volna — legalább többségükben 
— a reformáció hívei.

22. Közli Mollay, id. h. SSz 1968, 142 k. lpk.
23. Vö. Payr id. h. 139. és 141. lpk.
24. Wirth sem kapott volna a tanácstól wittenbergi útjához segítséget, ha a ta

nácsban nem ültek volna a reformáció hívei. Melanchthon levele sajnos el
kallódott.

25. Hogy a gimnázium névvel ebben az időben nem találkozunk, azon nincs cso
dálkoznivaló, mert ezt az elnevezést humanista hatás alatt csak XVI. század 
végén kezdték alkalmazni. Vö. Mollay id. h. 140. lp. — A soproni latin iskola 
vezetőjét így nevezték 1550 körül is, meg 1608 után is „Scholae Rector”-nak, 
vö. Bán, id. h. 341 és alább Schwanshoffer-re vonatkozólag.

26. Vö. Mollay, id. h. 141; Kovács: Lackner Kristóf, 36. lp. — Az ott említett ada
tokhoz hozzá lehet tenni az alább említendő Glenszmann Dánielt, aki valószí
nűleg a loostorfi iskolában, és Nagy (latinosán „Magnus”) Jánost, Nagy Tamás 
fiát, aki 1604—1605-ben az alsó-ausztriai Hornban tanult, vö. GySmL 2 (Sopron 
város), Lad. XII. et M, Fase. III, Nr. 103. és 112. Nagy János a Lackner-féle 
Coetus Studiosorum névjegyzékében (OSzK Föl. Lat. 1321) az 1616. évnél tűnik 
fel. — A loostorfi és horni iskolákhoz vö. Loesche: Geschichte des Protestan

tismus is . . .  Oesterreich, 3. kiad., 1930, 91. és 94. lpk.
27. Schwanshoffer Kristóf a Lackner-féle Coetus Studiosorum említett jegyzéké

be az 1610. évnél tűnik fel mint „Rector Scholae Soproniensis”. Schwanshoffer 
Kristóf 1610—1612 és 1626—1639 közt volt az iskola rectora.

28. Közli Milliner id. h. 38. lp. a soproni városi levéltárban annak idején megtalált 
iratról.

29. Melanchthon, Golius Theophilus (1528—1600), Wigand Johann (1623—1687), 
Lossius Lucas (1508—1582) tankönyveit használták az iskolában: ezek mind a 
XVI. századból származnak.

30. Vö. Müllner Mátyás, id. h. 17 lp. A német kiadás 20. lapja szerint: „in prosa 
& ligata oratione, in Graecis et Latinis”.

31. „Gravamina...” (Gy SmL 2 [Sopron város] Lad X et K Fase. VI. Nr. 184b): 
„Inclyti Status et Ordines benigne Concedere dignentur, quo talis beneficiis 
in erectionem Gymnasii omnisque pietatis seminarii, ex quo non solum in 
eius loci, séd et Vicinorum Comitatum Juventutem memorabile emolumentum 
promanaturum esset. . . ” Azaz magyarul, az összefüggésében: „Mivel elődeink
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által a város használatára rendelt alapítványokkal az azokat élvezők gonoszul 
visszaélnek, istentelen és haszontalan célokra fordítják,] ezért alázatosan 
kérelmezik, hogy a nemes Karok és Rendek kegyesen járuljanak hozzá, hogy 
az említett alapítványokat a gimnáziumnak — mint mindennemű kegyesség 
veteményeskertjének — a felállítására fordítsák, ahonnét nemcsak saját (te
lepihelyének, hanem a szomszédos vármegyék ifjúságának emlékezetre méltó, 
hasznot hajtó intézménye kifejlődhetik.”

32. Ugyanezt a kérelmet fejezi ki az előbbi „Gravamina” szövegére emlékeztető 
szavakkal a tanács 1620. május 27-én kelt levele Thurzó Imréhez, Bethlen bi
zalmasához: ezt a levelet talán maga Lackner Kristóf vitte el a beszterce
bányai országgyűlésre. Vö. GySmL 2 (Sopron város) Lad. XII. et M Fase. IV. 
Nr. 158.

33. Vö. Németh Sámuel: Magyar gimnázium Sopronban. SSz 1958, 37 k. Ipk.
34. Vö. Müllner Mátyás, id. h. 17. lp. Kovács J. L. id. h. 39. lp.
35. Faut Márk Szentbertalany Menyhért polgármester és Puecher János mellett 

harmadikként szerepel 1604-ben a Coetus Studiosorum névlistájában a fent 
említett jegyzékben. Vö. Kovács J. L. id. h. 47. lp.

36. GySmL 2 (Sopron Város) 1003/k 3 f 44 v.
37. Kovács J. L. 56. lp.-on tévesen „Hassdorfische Schulordnung”-ot olvasott.
38. Chytraeus David (1531—1600) rostocki teol. prof.
39. Freige (latinosán Freigius) Johann Thomas humanista jogász.
40. Neander Michael (1525—1595) humanista pedagógus.
41. Praetorius Abdias (1524—1573) humanista pedagógus.
42. Junius Adrianus (1511—1575) humanista pedagógus.
43. GySmL 2 (Sopron város) 1003/k. 2 F. 278 SS.
44. Frischlin Nicodemus (1547—1590), német humanista.
45. Golius Theophilus (1528—1600) német humanista pedagógus.
46. Crusius Martinus (1526—1607) német humanista.
47. Dasypodius Petrus (megh. 1559), strassburgi humanista.
48. Szenei Molnár Albert (1574—1633): „Lexicon Latino—Graeco—Hungaricum”, 

Hanau, 1611 (RMK I, 427).
49. Talán Calepinus-szótár.
50. Decimator Henricus Griffhornensis (megh. kb. 1600), Melanchthon-tanítvány.
51. Alvarez Emanuel S. J. (1546—1582).
52. A magyar „Evangélium” lehet talán Kulcsár György „Postilla”-ja, mely elő

ször Lendván 1574-ben (RMNy 334), azután még 1579-ben Bártfán jelent meg 
(RMNy 426 és 793). De lehetne Zvonarics Mihály „Magyar Postilla”-ja is, mely 
Csepregen 1627 és 1628-ban jelent meg (RMK I, 550 és 567).

53. A magyar „katekizmus” lehet Bornemisza Péter „Négy könyvecskéje” 
(Sempte, 1577, RMNy 396), vagy Beythe István „Körösztyéni tudományok rövid 
summája” (Németújvár, 1582, RMNy 516), vagy Pálházi Göncz Miklós „A gyer- 
mecskék Credoja” (Keresztár, 1615, RMK I, 456/c. műve.

54. „Mein geschribnes Rechenbuch, bey dem Herrn Pfarhern zu Lostorf gelernt”, 
vö. GySmL 2 (Sopron város) 1003/k — 2. F 8a. Nr. 27.

55. GySmL 2 (Sopron város) 1003/k 2, F. 163v ss.
56. Lehet, hogy tévedés, mert Molnár Gergelynek, akit Kovács J. L. id. h. 41. lp. 

feltételezett, nem görög, hanem latin nyelvtana volt: „Elementa linguae Lati
náé”, Kolozsvár 1556 (RMNy 136, 621, 628).

57. Gretser Jacob SJ. (1560—1625).
58. Több tanerőről tanúskodik a fent a 15. jegyzetnél említett irat is, amikor „Rec

tor Scholae, succentor et a lii . . .  collaboratores” kifejezést használja, vö. Bán, 
id. h. 431. lp.



BOZÓKY ÉVA

Isten kezében
Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából (Első rész)

A Svájcban 1974-ben elhunyt Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a közelmúlt 
magyar egyháztörténetének legendás alakja. Igaz legenda, mely személyéről száj
ról szájra jár, olyannyira, hogy szinte valamennyi magyar evangélikus hallotta 
hírét: „ő volt az, aki azt a sok gyermeket megmentette.” Mennyi volt az a sok? 
Száz, ezer, vagy még több? A múló idő homályában ködbe vesznek a részletek, 
csak az állandó jelző marad: a gyermekmentő. A jó pásztor. Megmarad és tere
bélyesedik a Jeruzsálemben ültetett fa is, azoknak a fáknak sorában, amelyek 
az üldözéssel bátran szembeszállók emlékét hirdetik.

Dehát miként is vihette végbe nagy tettét Sztéhlo Gábor? Hogyan szegülhe
tett szembe egyetlen ember az öldöklő viharral? Elég lett volna szív, ész, erő és 
fegyvereken győző akarat? Vagy csoda történt?

Igen, csodának mondhatjuk, vagy csodák láncolatának inkább. Sztehlo Gábor 
azonban nem volt egyedül. Isten kegyelme vele együtt egy egész szervezetet 
segített.

„Ha egyszer tán érdekel valakit, rokonleiket, vagy történelmet faggató 
kutatót, találja meg azoknak a napoknak a hiteles krónikáját” — írja feljegyzései 
nyomán készített emlékiratában, melyet évekkel később vetett papírra, s amely 
egyházunk levéltárában pihen néhány esztendeje. Nem lehet megrendülés nélkül 
forgatni ezeket a lapokat. Végtelenül szerény, bölcs és tiszta tekintet sugárzik a 
sorok közül, nyílt és közvetlen lélek szól hozzánk, noha már átlépett az időből 
az örökkévalóságba, de a hangja itt van, fogva tart és vezet oldalról oldalra 
a múltba. Egyszerűen szól, minden pátosz, fennköltség nélkül. Életveszély? Szót 
sem érdemel. Annál inkább az, hogy mikor, hol, mennyi élelmiszer kellett, honnan 
s miként szerezték. Itt-ott néhány töprengő megjegyzés. Többnyire teológiai 
vagy pedagógiai kérdésekről. Hiszen gyermekeket nemcsak etetni kell, hanem 
nevelni is, minden pillanatban, megszakítás nélkül, mégpedig az adott helyzet 
közösségeiben. Magyar Makarenkót ismerünk fel benne, s valóban, az utolsó 
oldalakon kiderül, hogy Makarenkót is ismerte, és fel is használta a közösségi 
nevelésről szóló gondolatait. És annyi gyász, szomorúság közepette sem hiányzik 
nála a mosoly, az a bölcs és finom derű, amellyel megszépítette környezete szá
mára a pokolmélyi kínok napjait is.

Ha egyszer majd valaki kézbeveszi ezt az emlékiratot. . .  Hát vegyük kézbe! 
És ha terjedelmünk nem is engedi, hogy a 240 sűrűn gépelt oldalon valamennyi 
lapot végigjárjuk, legalább néhány szemelvény nyomán alkossunk fogalmat 
legendás tettéről.

1944 tavaszán Raffay Sándor püspök magához hívatta Sztehlo Gábort, és közölte
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vele, hogy budapesti kórházi lelkésszé nevezi ki, mellesleg azonban delegálja őt 
a református egyház által létrehozott „Jó Pásztor” segélyszervezetbe, amely az 
üldözött zsidóság lelki és fizikai támogatását volt hivatva szolgálni.

Az indítás tehát az egyháztól jött. Öt a püspök küldte. De hogy éppen őt 
küldte, az nem volt véletlen. Személyes tulajdonságai, pedagógus alkata, gyermek
szeretete, bátorsága erre a feladatra predesztinálták. A püspöknek nem kellett 
keresgélnie. A megfelelő ember — akit ő keresztelt, konfirmált, avatott, eske
tett — ott volt a szeme előtt. Csak küldenie kellett, ő pedig indult a hívó szó 
nyomán.

A fiatal lelkészt már a kórházi szolgálat mélyen megrendíti. Így ír róla:

„Ahogy egyik ágytól a  másikig m entem : csupa öngyilkos. 90 százalékuk 
sárga csillagot viselő. Talán 9 látogatást tudtam  három óra a la tt elvégezni, 
a végén m ár alig bírtam  magam, annyira elfáradtam . Bizony sokszor szégyell
tem  magam ebben a szolgálatban, m ert annyiszor hiányzott a  csöndes meg
hallgatás, a csöndes imádság és legfőképpen a türelem. A hajsza, ami körül
vett, nem engedett csöndességet. Kórházi szolgálatomhoz tartozott vasárna
ponként egy-egy istentisztelet, ilyenkor vasárnap is látogathattam , és a bete
gekkel hosszabban is el tudtam  beszélgetni. I tt láttam , milyen következmé
nyekkel já r t  a  deportálás megkezdése. A bombatámadások alkalmával még 
nem  vitték le a betegeket. Egy alkalommal éppen, istentisztelet a la tt jeleztek a 
szirénák légiveszélyt, de a  hívek nem  mozdultak, és az ápolók sem indultak 
az óvóhelyre. Valahol távol hallottuk a szőnyegbombázás okozta becsapódá
sokat, de folytathattuk tovább az istentiszteletet. A sárga csillag viselésére 
kötelezettek bizony igen sokszor m egtagadták az óvóhelyre menetelt, nehogy a 
nagy tömegben valaki mégis megismerje őket. A maguk osztályán, kis kör
nyezetükben biztosabban érezték magukat. Nem mondhatom, hogy hitet 
találtam  volna közöttük. Hitet, amivel letették volna életüket Isten kezébe. 
Nem, inkább valami fanatikus vak bizalom volt sokakban, hogy meg fognak 
menekülni, m ert m eg akarnak menekülni. ( . . . )  Igen sokszor, amikor egy-egy 
ágyhoz léptem, úgy nézett rám  a beteg, hogy szerettem volna inkább tovább 
menni, m ert a szemekből nyíltan ki lehetett olvasni: ugyan mit akarsz itt? 
Hamis a szeretet, am it a szádra veszel ( ...)  Nagyon nehéz volt ez a szolgálat, 
és nagyon sokszor irigyeltem az ápolónővéreket, akik a betegeknek szavak 
helyett ápolást, ételt, italt, védelmet tudtak nyújtani. Mennyit kellett volna 
tennem  nekem is, és m ennyire tanácstalan voltam a gyűlölet világában.”

Még a kórházakban és a Jó Pásztor szervezet központjában tevékenykedett, 
amikor Friedrich von Born, a Nemzetközi Vöröskereszt svájci delegátusa magá
hoz kérette. Ö most már gyermekotthon létrehozásán töprengett, de se ház, se 
pénz, se élelem nem állott rendelkezésére. A semmiből hogyan teremthetne? A 
kétségbeesés határán volt, amikor először hivatta a delegátus. A beszélgetés is 
inkább tapogatózásnak tűnt, mindkét fél óvatosan kémlelte a másikat — bízhat-e 
benne? Konkrétumokról alig esett szó, és a találkozást néhány hétig nem követte 
folytatás, ősszel azonban a Jó Pásztor központja annyira veszélyeztetett helyzetbe 
került, hogy be kellett zárni. És akkor, hirtelen, váratlanul újra jelentkezett 
Friedrich von Born, majd az első család, mely villáját a Nemzetközi Vöröskereszt 
védelme alá akarta helyezni.

,,A delegátusnak m indenről beszámoltam, és ő adott pénzt. Ez a  pénz nem 
áradt bő folyamokban, de egy hónapra fedezte a szükségeset, és be tudtunk
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szerezni egypár fekvőhelyet és a legszükségesebb ágyneműt is. így eltűntek 
a földön fekvő matracok. Amint később megtudtam, Born ezt a pénzt hozzá
érkezett adományokból adta. Ez a  tízezer pengő számomra akkor horribilis 
összegnek látszott, s egy családi tröszt adománya volt, melynek gyárait, intéz
m ényeit és irodáit a Nemzetközi Vöröskereszt védelmével látta el.

Mindezek után  azonban a beszerzés mégsem volt könnyű, még akkor sem, 
ha a pénz és a megfelelő jegyek meg is voltak. Egyrészt nem  lehetett m indent 
egy helyen beszerezni, m ert ez fe ltűn t volna, de a kereskedők sem tudták  vol
na az áru t biztosítani. Tej, kenyér, vaj igen szűkösen volt. A bevásárlásoknál 
a gyermekeket sem vonhattuk be, m ert ha bármelyiküket megkérdezik, 
könnyen elszólja magát, megmondja, hogy ő kicsoda és honnan jött. Minden
k it minden kérdésre kitanítani lehetetlen volt. így Fejér Gyurinak, a papi- 
mellényes „diakónusnak” kellett a  beszerzést ellátni egy gondozónővel és egy
két betanított gyermekkel. Bizony sok zökkenővel m ent a dolog, de a gyerme
kek nem  éheztek. Mikor a delegátusnak ezeket a problém ákat említettem, 
azonnal átlátta a  nehézségeket, és konzervekkel sietett a kis kezdő otthon se
gítségére. Bizony, akkor még nem voltam tisztában azzal, hogy milyen rak tá
rakkal rendelkezik a Vöröskereszt. A legnagyobb eredmény az volt számomra, 
hogy a Nemzetközi Vöröskereszt égisze alatt az első otthon (októberben) 
m egindulhatott; am it még júliusban akartam  tető alá hozni, az m ost valósággá 
vált. Akkor azonban nem  tudtam , és nem  is m ertem  álmodni róla, hogy ez 
a Bérc utcai otthon az első, és ezt még 28 fogja követni.”

1944 szeptemberében Sztehló Gábor hivatalosan is a Nemzetközi Vöröskereszt 
szolgálatába lépett, természetesen püspöke tudtával és beleegyezésével, „az egy
ház által tartósan szabadságolva”. Most már egészen a szervezés munkájának 
szentelhette roppant energiáit. Az otthonok többnyire olyan villákban rendezked
tek be, amelyeket a tulajdonosok azért adtak át, hogy a Vöröskereszt védelme 
alá helyezzék magukat. (De voltak gyermekek az egyházi iskolákban is, a fasori 
gimnáziumban, és a budai református Baár-Madas-ban, ez utóbbi helyen az ott
honok kórházát rendezték be.) A Jó Pásztor is a Vöröskereszt védelme alatt 
működött tovább, és mindazok az üldözött szülők, akik tudtak létezéséről, jelent
keztek, és kérték gyermekeik elhelyezését. (Minden gyermeket befogadtak, füg
getlenül vallási hovatartozásuktól; a túlnyomó többség nem tartozott a protestáns 
felekezetekhez.) Több anya, fiatal lány is az otthonokban maradt, nagy szükség 
volt rájuk, hiszen valóságos gondozóhálózatot kellett napok alatt kiépíteni.

Sztehló Gábor ebben az időszakban állandóan úton volt; mint az egész háló
zat szervezője és vezetője irányította valamennyi otthon működését. Bármilyen 
probléma merült fel (anyagi, gazdasági természetű, vagy ha igazolványokra volt 
szükség), a delegátushoz fordult.

„A Nemzetközi Vöröskereszt delegátusainak az összes európai diplomá
ciákhoz jó kapcsolatokat kellett kiépíteniük, épp ezért a delegátusok a legkö
rültekintőbb és a legképzettebb diplomaták voltak. ( ...)  A mi akkori delegá
tusunk, von Born egyike volt ezeknek az embereknek. Nekem azonban sok
kal többet jelentett melegen érző szíve és fáradságot nem ismerő áldozatos 
szeretete. Born nem ism ert olyan veszedelmet, amitől félni kellett volna, ha 
emberek megsegítéséről vagy megmentéséről volt szó. (...)  A Jó Pásztor 
gyermekakció, az úgynevezett „B” szekció m unkája széles kiterjedésű volt, s 
azt, hogy pártfogoltjai közül egyetlen gyermek és felnőtt sem veszett el, egye
dül csak neki köszönhetjük. Ez a felelősségteljes áldozatos szeretet tette lehe
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tővé a későbbi Pax gyermekotthonok létrehozását is. Pedig ez a „B” szekció 
talán még a tizedrészét sem tette az 1944-ben Magyarországon végzett nem 
zetközi szolgálatnak. Maga az „A” szekció kétszer annyi em bert m entett meg, 
és látott el a nemzetközi Vöröskereszt útján, m int a B. ( ...)  A svéd Vörös- 
kereszthez és a nemzetközi gyermekmentő akciókhoz kapcsolódva többféle 
akciója volt. Nem beszélve a fővárosi intézmények1 és kórházak, klinikák se
gítéséről. ( . . . )  A világban kevés a hála, de tudom, hogy az 1945—46-os idők
ben hányán ad tak  hálát Istennek, és áldották a Vöröskereszt m unkáját. Hány 
francia és lengyel katona, m ajd magyar em ber köszönheti az életét a Nemzet
közi Vöröskeresztnek. A rendszeresség és a szervezettség is elsősorban Born 
és m unkatársai érdem e volt. M indent megszerveztek. Az igazolások, az igazol
ványokkal ellátott emberek m unkába állítása szervezetten és fennakadás 
nélkül történt m ég akkor is, am ikor telefonösszeköttetés m ár nem  volt.”

Az otthonok létszáma óráról órára nőtt. Különféle korú, nemű gyermekeket 
kellett ellátni, együtt tartani, vigasztalni és megnyugtatni, feledtetni velük a szün
telen életveszélyt.

„Nagyon jól m űködött a  pesti szervezet is. ( . . . )  Ádler Rácz József, m int 
régi cserkész, igen praktikus, pontos ember volt, az élelemellátás mintaszerűen 
történt. Igyekezett a delegáció pesti vezetőségével is fenntartan i a kapcsolatot, 
de ez sajnos nem  m ent könnyen. Ennek a pesti szervezetnek különösen azért 
kell értékelni a m unkáját, m ert bizony nem állt rendelkezésre annyi segítség, 
különösen autó, m int nekünk Budán.

Ebben az időben Budán valóban a béke szigetén éltünk. A Tamás utcában 
a kora téli kertben nagy játékban találtam  azt a 22 kislányt, akiket it t  helyez
tünk el. Egyikük sem érezte, hogy veszélyben lenne. Babák, labdák és egyéb 
játékszerek voltak használatban. Elhelyezésük szép és egészséges volt. A villa: 
átépített régi ház. A földszinten három  terem szerű szoba, ez volt a gyerekeké, 
a  tulajdonos a toronyhoz hasonló em eletre költözött fel. Felüdülés volt ellá
togatni a Bogár utcai otthonba is. A Rózsadomb tetején  volt a villa szép nagy 
kerttel. Sajnos pincéje nem  lévén, légitámadások ellen nem sok védelmet 
adott. Mégis otthont jelentett annak a 45 fiúnak és kb. 12 felnőttnek, akik 
ott menedéket találtak. A konyhában Teri néni uralkodott Annus leányával. 
Valamikor vendéglője lehetett, így a fiúk igencsak meg voltak elégedve a 
koszttal. Eleinte Benes Lujzi, később Stiasznyi Éva volt a  felelős vezető. Öröm 
volt látni a rendet és a tisztaságot. Három gondozónő nevére emlékszem csu
pán, az egyik volt Endrődi Hedda, a másik kettő  pedig a  két Beregi lány. 
Endrődi Hedda fáradhatatlan  volt a játékok kitalálásában. Különösen a 
szellemet fejlesztő játékokat szerettette meg a fiúkkal. Nagy jelentősége volt 
ennek ezeknél a sérült lelkű gyerekeknél! Kis előadások, humoros jelenetek, 
faliújság szerkesztése, kánonok éneklése ta rk íto tták  az egyébként eléggé egy
hangú életet. A koratéli időben pedig a kertben  hancúroztak. Két fiú mindig 
őrködött a villa két teraszán. Ha járő rt vagy rendőrt láttak, beszaladtak a 
házba. A kert kapuján és az ajtón kinn volt ugyan a Vöröskereszt védelmét 
jelző tábla, de azért soha sem árto tt az óvatosság. ( . . . )  Mennyire m ás volt ez 
•az élet, m int az a nyugtalanság és rettegés, am it akár a Király utcában, akár 
később a Vilma Királynő úton tapasztaltam!

A várban elhelyezett otthonok voltak a legzártabbak itt Budán. Az Űri 
utcában és a Lovas úton a gyermekeket még az utcára sem engedhették ki, 
kertjük sem volt. Viszont a többi pasaréti otthonban annál jobban érezték
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m agukat a gyermekek, a Lepke utcában, Guyon utcában. November végén 
és december elején lassan kialakult az otthonok napirendje és szervezett élete. 
Közben azonban m indig új segítségkérők jöttek. Elhelyezésük újabb gondot 
okozott, és bizony a kialakult szervezett életet sokszor felborították. Decem
ber közepére érte el a zsúfoltság a tetőfokát. Ekkor a gyermeklétszám m ajd
nem elérte az ezret.”

A tömeges gyermekmentés a nyilasok szeme előtt ment végbe, csodálatos
képpen mégsem támadtak egyik otthonra sem, annak ellenére, hogy a hírhedt 
Endre László államtitkár még gödöllői főszolgabíró korából Sztehlo Gábor szemé
lyes ellensége volt. Sztehlo Gábor akkor, mint nagytarcsai lelkész képviselte vele 
szemben a község érdekeit. De mintha őrcsillag védte volna a Sztöhló-gyerekeket, 
a kegyetlenségéről közismert főbíró is csak a fenyegetőzésig jutott el, s egy félel
metes razzia híre is csak súlyos szorongást okozott, de nem valósult meg.

„Endre László legutoljára 1944 decemberében üzent nekem két kis zsidó 
fiúval: m ondjátok meg annak a lutheránus papnak, hogy jól ismerem, és 
hagyjon fel a zsidók mentésével, m ert széttöröm ra jta  a lovaglóostoromat. 
Két kis védencem — 12 és 14 éves bécsi gyerekek — bizony nagyon meg
szeppenve álltak előttem, amikor átadták az üzenetet. ( . . . )  Endre László hol 
itt, hol ott jelent meg Budán, és bizony nekem, aki ism ertem  őt, jelenléte egy
általán nem volt megnyugtató. „Tisztító akciói” örök félelmet okoztak ne
künk. ( . . . )  Pribékjei — vezetésével vagy anélkül — január ötödiké tá jt 
tám adták meg a Maros utcai zsidó kórházat és annak öregotthonát, és it t  gyil
kolták meg Róth András és György nevű védenceink szüleit. Az apa orvos 
volt, Kolozsvárról m enekült Budapestre, és it t  kapott állást. ( . . . )  Amikor 
ennek a  híre elju to tt hozzánk, feleségem jól emlékezett arra, hogy a fiúk szülei 
o tt voltak. Hogyan ad juk  ezt a h írt a fiúk  tudtára? Ök az elsők gyermekeink 
között, akikről m ár biztosan tudjuk, hogy árvák. Lehet, hogy a többi is az, 
de am íg nincs biztos h ír a szülők halála felől, addig van remény. A látogató 
után a felnőttek közül mindenki, aki nem  volt éppen elfoglalva, bejött a 
szobába, András is velük. Megkérdeztem tőle, hogy ugye a szülei a Maros u t
cai kórházban voltak? Igen, m ondja Andris, egészen biztosan tudja. Kaptam -e 
h írt felőlük? Ugye, m ár nem  élnek? — Nem András, m ár nem  élnek — mond
ja  a  feleségem, és megsimogatja Andris feketefürtös fejét. A fiú szó nélkül 
fordult ki az ajtón. Fóti és Endrődi Hedda siettek utána, hogy ne m aradjon 
egyedül. Kora délután András le akart m enni még a M aros utcába, hogy szülei 
után érdeklődjék. Nem engedtem el. Ki tudja, milyen veszélybe kerül. Pedig 
neki itt a  helye most az öccsével együtt, és meg kell állania az életben. Napról 
napra szorosabban vontam őt bele a  munkába, és nem  hagytam sem neki, 
sem öccsének időt a gondolkodásra. András nagyon ny ílt eszű fiú volt, gyer
mekek között nagyszerűen bevált a m unkája, szerették a kisebb fiúk. Később 
velük együtt kerültem  fogolytáborba, ahonnan éppen a kisebbiknek a segít
ségével tud tam  megmenekülni. M indkettő úgy él emlékezemben, m intha a 
saját gyerm ekünk volna. Az idősebbik képzőművész Budapesten, a fiatalabbik 
azonban m ég 45 tavaszán visszament Erdélybe a rokonaihoz, azóta m ár orvos.

Lehet, hogy Endre László volt az elrendelője annak  a razziának is, am it 
december 18-ára jelentettek be nálunk. A razzia elő tt végigjártam a budai 
otthonokat, és két-három  m unkatársam mal m egpróbáltuk „átfésülni” az ada
tokat és feljegyzéseket. ( . . . )  Iskolai bizonyítványokra, keresztlevelekre, más
féle bizonyítványokra volt szükség. ( . . . )  Legnehezebb volt a  dolgunk a 4—8
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éves gyermekekkel. ( . . . )  Ezekkel be kellett tanítta tn i, hogyan hívják őket, 
kik a szüleik, hol m aradtak a szülők, hol laknak. Míg egy ilyen ijedt kisgye
rekkel elértük, hogy tudja, m it kell mondania, bizony nehéz idő telt el. De 
még akkor sem voltunk biztosak afelől, hogy ha valaki megkérdezi a gyere
ket, a helyes feleletet fogja-e adni. Mennyi ijedtségen és rémületen m entek 
akkor már keresztül ezek a kicsinyek, és m i minden várt még rájuk . . . 
Bizony, kétségbeejtő volt a helyzet a razzia előtt. Az otthonokban a félelem a 
tetőfokára hágott. M indenütt csak egyet tudtam  m ondani: Isten szeretetének 
jeleit hányszor tapasztaltuk. Most is csak ezt várhatjuk, am ikor az em beri 
tettek semminek bizonyulnak. Bizonyos, hogy Isten tenni fog valamit. Belé 
kapaszkodtunk m indnyájan. Különösen hálás vagyok itt! azoknak a  gondozó
nőknek, akik élő hittel vették körül a  gyermekeket, és teljes bizalommal voltak 
Isten iránt. Bátrak, hitben bátrak  voltak ezek a fiatalok.

Ezek a napok fásulttá és nagyon rezignálttá tettek. Amikor meghallot
tam  december 18-án a reggeli telefonjelentéseket, hogy a kertkapukban, 
lakásajtókban megjelentek a kékruhás fővárosi rendőrök, bizony m ár sem
mit sem tudtam  mondani a rém ült gondozónőknek, csak bátrabb hangon pró
báltam a telefonba mondani, ne féljünk semmit, Isten meg fog őrizni bennün
ket. Vártam  a csodát. [.. .] Érdekes volt, hogy m indennünnen azt a jelentést 
kaptam, hogy a rendőrök nem  akarnak bem enni a  villákba, hanem székeket 
kértek, és a bejárat előtt ülnek le. A kérdésekre, hogy miért, k ikért jöttek, 
ki rendelte őket ide, m it akarnak, mi a tervük, nem  voltak hajlandók sem m it 
sem mondani. Ide rendelték őket, ők sem tudnak  többet. Amikor lakásomról 
az irodámba m entem  át, o tt láttam  ülni a bejárati ajtó előtt a két rendőrt. 
Kérdéseimre nekem sem adtak felvilágosítást. [. . .] Ez a titokzatosság sok
kal rosszabb volt, m int a veszedelmes bizonyosság. A felborzolt idegeknek 
jobban esett volna, ha a rendőrök bejönnek és kutatnak vagy gorombáskod- 
nak, az ellen talán védekezhetett volna az ember, de így a bizonytalanság o tt 
ült az ajtónk előtt és nem  tudtuk, mi lesz belőle. A Bogár utcai otthonban 
egyes gyerekek nem is bírták ki ezt a feszült állapotot, és nem tudtak benn
maradni a villában, hanem  ki-kiszaladtak a kertbe és barátkoztak a rend
őrökkel. Mi persze azt gondoltuk, hogy a fővárosi rendőröket azért küldték, 
hogv kísérjék a járm űveket, amelyekkel a gettóba szállítják az otthonok 
lakóit. Ez a várakozás annyira idegesítő volt, hogy a Vilma királynő úton 
a gimnázium épületében elhelyezett asszonyok közül sokan a pincén és a hát
só ablakokon keresztül gyermekeikkel együtt szöktek m eg más helyre. Köz
ben persze állandó összeköttetésben voltam a delegációval.

Lassan m últak az órák, és minden telefoncsengetés rettenetes volt szá
munkra. Minden ajtókopogtatásra felrezzentünk s egym ásra néztünk: most 
jönnek. Így érkezett el az este. Mire sötétedni kezdett, bizony oly fárad tak  
voltunk, m intha egész nap zsákot hordtunk volna, ö t  óra után a rendőrök 
szedelőzködni kezdtek. Az iroda előtti k é t rendőr tisztességtudóan lejelentke
zett nálam. „Elmennek?” — kéudem meghökkenve, m ert nem  tudtam, örül
jek-e vagy újabb veszélytől féljek. „M iért jö ttek?” Az egyik aztán megjegyez
te: „Szerencséjük kérem, hogy a nyilas testvérek nem  jöttek. Nekünk nem 
volt más feladatunk, m int a rendre vigyázni.” „A nyilasok dolga a razzia, mi 
csak statiszták lettünk volna. De úgy látszik, meggondolták. Jó éjszakát.”

M indenütt hasonlóképpen történt. Némely helyen el sem köszöntek, csak 
a lakók vették észre, hogy nincsenek m ár az ajtó előtt. Felszabadult öröm 
lett ú rrá  rajtunk. Megint csoda történt. Ha ebből a  pokolbeli bizonytalan
ságból megszabadított Isten, ugyan mitől kell m ég félnünk? Ha Isten velünk,
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kicsoda ellenünk? Egész este hol félhangosan, hol hangosan dúdoltam m a
gamban: Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk: és p a jzsu n k . . .  Luther h it
valló énekét soha sem éreztem  ennyire igaznak és reálisnak. Soha sem tud
tam  olyan szívvel-lélekkel mondani, vallani, imádkozni ezeket a szavakat, 
m int akkor. A csodák sorozatában éltünk.

A razzia félelmét követő napokban tö rtén t meg az élelmiszerek szétosztá
sa hat hétre. Élelem, felszerelési cikkek, gyógyszerek a gazdasági hivatalon 
keresztül egy nap alatt ju to ttak  el az otthonokba. Gyürk Istvánnak nem  le
hetünk eléggé hálásak ezért a precíz szervezésért. Elsősorban disznótor volt 
most m inden otthonban. Néha fél disznót, de volt ahol két és felet is fel kel
lett dolgozni. Így aztán a kellemes szórakozás a még kellemesebb szagoktól 
kísérve elvette, elterelte a nyugtalanító hírekről a figyelmet, elfeledtette a fé
lelmet. Milyen kevés kell ahhoz, hogy az em ber ne essék kétségbe és ú jra  
reménykedni tudjon! A legkisebb szalmaszál is elég, hogy az ember m egint 
másképpen lássa a  veszélyt.”

A razzia közvetlen fenyegetésének elmúltával a sűrűsödő bombázások és az 
élelemhiány okoztak mind keservesebb gondokat. A kibombázott otthonlakók 
— újabb csoda: egyetlen gyermeknek sem esett baja! — rendszerint élelmiszer- 
raktárukat is elvesztették, vagy kénytelenségből odahagyták, nem bírván hurcolni, 
s úgy költöztek át valamelyik másik otthonba, ahol viszont a meglevő készleteket 
eredetileg kisebb létszámra méretezték. Az utánpótlás lehetetlenné vált. Hamaro
san beköszöntött a hét szűk esztendő — ez azonban csak karácsony után történt. 
Egyelőre a karácsonyi készülődés kötötte le az otthonok lakóit. Sztehlo Gábornak 
mindig is volt gondja a gyermekek lelki épségére, épp ezért a legszorongatóbb 
életveszély idején is igen fontosnak tartotta foglalkoztatásukat.

„Amíg az első napokban az idősebbek a berendezkedéssel voltak elfoglal
va, addig a fiúkkal a négy gondozónő felváltva foglalkozott. Ezt a testi és 
szellemi foglalkoztatást soha nem fogom elfelejteni ezeknek a lányoknak. 
Stiasznyi Éva tanu lt valam ikor mozgásterápiát. Feleségem is já rt ritm ikus 
tornára. így aztán minden reggel játékos to rná t rendeztek a gyerekek szá
mára, ami ebben az ülő és fekvő pinceéletben nagyon fontos volt. A délelőtt 
m indig tanulással telt el vagy felolvasásokat ta rto ttak  [...]  Különösen szeret
ték a barkochba játékot, am it Endrődi Hedda rendezett olykor a felnőttek 
bevonásával is.”

Karácsony közeledte örömteli célt és értelmet adott a foglalkozásoknak.

„A gondozónők és otthonvezetők kitűnő m unkájának jellemzésére meg 
kell említenem, hogy igen nagy gonddal készültek a karácsony megünneplés 
sére. Ez idő a la tt majd m inden otthonban versek, színdarabok, jelenetek be
tanulása folyt.

M unkatársaim  mindent megtettek, hogy a gyermekeket úgy készítsék 
fel a karácsonyra, hogy felejtsék a félelmet. Sok gyermek szüleiről nem  tud
tunk, potenciális árvát lá ttunk  mindegyikben. De ne érezzék árvaságukat! 
Egymás közötti beszélgetéseinkben többször szó esett arról, hogy m i lesz 
azután? Mi lesz azokkal a gyermekekkel, ak ik  szülők nélkül m aradnak? Hol 
tudjuk őket elhelyezni? [ . ..]  Néha, néha csöndes esti órákon, mikor m ár nem  
tudtuk mivel tölteni az időt a pincében, ú jra  előkerültek ezek a gondolatok. 
Ma azonban m ég eltöltöttek m inket a m indennapi gondok. Isten így vezetett
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bennünket, de ő m ár nem  egyszer m egm utatta, hogy tud és akar hordozni 
bennünket.

Karácsonyi ünnepünkről csak pár szóval: m indenkinek volt kis ajándé
ka, am it annak  adott, akinek a nevét sorsolás ú tján  kihúzta. M eggyújtottuk 
a karácsonyfa gyertyáit és teáztunk. Aztán Isten igéjét olvastuk, és számom
ra soha sem vált olyan egzisztenciális valósággá ia karácsonyi angyal üdvözle
te, m int éppen akkor. „Ne féljetek, íme nagy örömöt hirdetek nektek!”

Ne félj! Milyen valósággá vált ez az életünkben, am ikor az elmúlt pár 
hónap izgalmaiban és veszélyeiben az emberi segítség m ár kilátástalannak 
látszott, és mégis m indig újra  meg ú jra  megmenekültünk. Ne félj! Milyen 
valósággá vált ez, am ikor láthatjuk  az egészséges gyermekeket otthonaink
ban ! A halál, a sátán, a bűn hatalm át tö rte  meg valóságosan ez a karácsonyi 
üzenet és éppen ezen az estén. [...]  Az angyali üdvözlet tehát tény volt az 
életünkben, amikor pedig éppen úgy ijedeztünk, m int a pásztorok a hideg 
éjszakában. Pedig hányszor néztünk remegve a fagyos decemberi éjszakákban 
a nappali világosságot árasztó Sztálin-gyertyák fényébe! Isten ajándéka, hogy 
m egértük ezt a karácsonyt, itt lehetünk együtt, ás a gyermekek játszhatnak 
az otthonokban. Ne félj! Az aggodalom sok szívet eltöltött: hol van az édes
apa, édesanya, hol van a  férj, a testvér, a szétszakadt család? [...]  Jézus 
szeretete lépett a szülői, hitvestársi, testvéri szeretet helyébe. Felejthetetlen 
volt ezért számomra ez a  karácsony, és hiszem, hogy minden m unkatársam  
számára is, amikor ott voltunk, és lá ttuk : m it te tt velünk az Isten.”

A bensőséges karácsonyeste azonban váratlan fordulatot vett. Három lihegő 
hirnök futott be a Bogár utcai otthonból: kibombázták őket, hová legyenek a 
kemény hidegben a fedél nélkül maradit gyerekek? És megint újabb csoda: a 
fiatal gondozónők ijedtükben a közeli német parancsnoksághoz rohantak segít
ségért — és ott nem nácikra, hanem olyan katonákra leltek, akiknek talán épp 
a saját gyermekük jutott eszükbe.

„Nem m aradhatnak ott, még m a éjszaka el kell jönniük. Hova m enje
nek? Hogyan szállítsák el ezt a  sok gyereket? Onnan ez a két ném et katona, 
az o ttani frontszakasz parancsnokságától elkísérte őket idáig, ha tudunk 
valahol helyet a gyermekeknek, akkor ők segítenek a szállításnál. Mi történ
jék tehát? Az otthon lakói két napja nem  ettek  meleg ételt. Ma éjszaka min
den gyermek zsebét teletöm ték kockacukorral, hogy m egtartsák erejüket va
lamiképp. Sajnos semmi élelmet nem tudnak szállítani, m ert takarókat is 
vinni kell, hogy legalább a hideg ellen védve legyenek. Vannak gyermekek, 
akik nem  is tudnak járni, azokat háton kell cipelni. M it tegyenek? [ ...]  Köz
ben a  mi felnőttjeink m ár mind körülállták a három  hírhozót, és m ind egy
szerre csak azt tudtuk mondani, hogy ide kell hozni a Bogár utcaiakat. Elég 
nagy a  pince, i t t  elfér 30—35 gyermek, a többit, talán  a kisebbeket, el tud juk  
helyezni a Baár-M adasban. Bár lehet, hogy o tt m ár nem  tudják befogadni 
őket. Mindegy. Itt nincs m ás lehetőség: helyt kell állni, és cselekedni. A h ír
hozók irányítsák ide az egész truppot, mi pedig készítsünk helyet, és főzzünk 
meleg levest.

Alig félóra m úlva m ár meg is jö tt az első csoport. Amikor ajtót nyitok, 
majd elnevetem magam, m ert megpillantom az első ném et katonát a nyaká
ban egy kifejezetten szemita kinézésű kisgyerekkel, aki fázós kezét a katona 
nyakába mélyesztve melengeti. Mit tesz Isten, hogyan őrzi meg ezeket a 
gyermekeket! Egymás után jönnek a katonák, géppisztoly a nyakukban, kar
jukon, hátukon meg egy-egy kisfiú. A gyermekek félig alszanak. Asszonyaink
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azonnal a  pincében felállított kályha köré ültették vagy fektették őket. A 
megérkezett gondozónők segítettek, s szedték le az átázott ruhákat, cipőket 
róluk. Mi pedig amiből csak lehetett igyekeztünk fekvőhelyeket összeállítani.”

A csoport baj nélkül vonult át a Rózsadomb másik oldaláról. A gyermekek 
éhesek voltak, fáztak és féltek.

„Volt olyan is, aki egész úton csak a  világító rakétákat és lövedékeket 
figyelte. Ezeket a többiek azzal bosszantották, hogy' nem  jó a tűzzel játszani, 
m ert baj lesz éjszaka. Ez célzás volt arra, hogy bizony több gyerekkel elő
fordult, hogy éjszaka ágyba vizeltek. Pszichózis jele volt ez, és még 14—15 
évesekkel is megtörtént.

De am ikor m ár mesélni tudtak, akkor lassanként megnyugodott a síny
lődő lélek. Kiválóak voltak a gondozónők. Most láttam  meg igazán, mennyi 
érték van ezekben a lányokban, és milyen önfeláldozóan végezték m unkáju
kat. Egyikük sem volt azelőtt keresztyén gyülekezet tagja, és mégis úgy 
éltek most itt, és úgy szolgáltak, m intha egész életükben csak ezt tették  vol
na, és m intha nem  is volna m ás tervük, m in t elhagyott gyermekeket szeretet
tel ellátni.

A vándorlás, amiről most megemlékeztem, nem volt egyedülálló. [...] 
Mégis meg kellett írnom és meg kellett emlékeznem errő l az élményről, 
m ert ez az út, és az azután következő három hetes együttélés a pincében volt 
a  későbbi ’Gaudiopolis — fiúk városa’ m egalapításának gyökere. Ennek az 
éjszakai menekülésnek a lelki háttere, az ellenség segítsége, az egymásért 
való felelősség kialakulása olyan tények voltak, amelyek mély nyomot hagy
tak a gyermekek lelkében. Nem csoda, ha az első napokban m ár felvetődött 
a gondolat, hogy ha ebből a pincéből egyszer kikerülünk, akkor is együtt 
kell m aradnunk, és olyan közösséget kell kialakítanunk, melyben öröm és 
béke uralkodik. És ha ezek közül a fiúk közül csak egy kis töredék jö tt is 
velem, am ikor 1945—46-ban a Gaudiopolis megalakult, mégis ezeknek a fiúk
nak a lelke és lelkesedése v itte  a  többit is tovább, hogy az ő kezdeményezé
süket végrehajtsák. Ez az 1945 januárjában a pincében felvetődött gondolat 
csak kis m ag volt, mely azonban gyümölcshozó fává növekedett Is ten ‘ke
gyelméből. M ert Isten úgy akarta, hogy ezek a szavak és gondolatok életet 
kapjanak m ár 1945-ben. De errő l majd később. így van ez Istennél mindig, 
hogy sok örömnek a forrása néha éppen a veszély és a nyomorúság.”

A Sztéhlo-napló valóban a csodák könyve. Isten különös kegyelme nélkül 
mindezt nem lehetett volna végbevinni. Sztehlo Gábor azonban nem csak em
berségével, nagyszerű szervező erejével, fáradhatatlanságával állt az üldözöttek 
mellé, hanem sziklaszilárd hitével is.

Mielőtt becsuknánk most a naplót, hadd álljon itt még egy jelentés belőle, 
amely annak idején 1945 tavaszán jelent meg a Jó Pásztor Missziói Alapítvány 
beszámolójában. Akkor még az egész gyermekotthon-hálózat ehhez az egyházi 
szervhez tartozott, és csak egy évvel később szakadt ki abból, megalapítva a 
PAX Magyar Szociális Alapítványt, amelynek működéséről folyóiratunk következő 
számában szólunk, idézvén a napló további részeit.

Részlet a jelentésből, mely átfogja Sztehlo Gábor munkáját:

„Az Izrael teljes elpusztítására törő sátáni erők m indig különleges vad
sággal vetették m agukat a gyermekekre. Ebben nem  volt különbség a fáraó.
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Hámán, Heródes és H itler között. Aki a Krisztust gyűlöli, az elsősorban 
gyűlöli az ő leggyengédebb szeretetének tárgyait, a  gyermekeket. Az üldözés 
idején a Jó Pásztor Misszió egyik legfontoabb feladatának ism erte fel m i
nél több gyermek megmentését a hóhérok dühe elől. Mikor 1944 őszén 
Budapesten egyre több lett az elhagyott gyermek, a Jó Pásztor Misszió a 
Nemzetközi Vöröskereszt segítségével október 5-én megnyitotta az első negy
venszemélyes gyermekotthont. A viszonyok tovább romlottak, egyre több 
gyermek keresett m enedéket — és október végén m ár négy gyermekotthon 
állt. Ezekben százhúsz gyermek kapott ellátást. November végén 400 gyer
mek és 150 gondozónő talált otthont, ezekhez decemberben újabb 400 gyer
mek csatlakozott.

A december 24-én felvett statisztika így festett: fiúk: 345, leányok: 460, 
anyák: 140, személyzet, gondozónők: 245, összesen: 1290. Ezen kívül iroda
személyzet és egyéb címen 250 felnőtt ta lált m enedéket az otthonokban.

A Jó Pásztor védencei 32 otthonban voltak elhelyezve, és ezek a követ
kezők :

Ady Endre ú t 28., Bérc u. 12., Bérc u. 16., Kelenhegyi ú t 7.,, Tam ás u. 
37., Ú ri u. 16., Úri u. 19., Somlói ú t 56., Térffy Gy. u. 7., Kakukk u. 6—8., 
Gellérthegyi út 45., Lovas út 32., Kaszinó u. 1., Városmajor u. 52—54., Bogár 
u. 29., Orló u. 5., Guyon R. u. 6., Guyon R. u. 8., Rozskovics u. 8., Magdolna 
u. 7., Pauler u. 13., Csalán u. 23., Nagybányai ú t 35., Hidegkúti u. 36., Lepke 
u. 4., Vilma királynő ú t 19., Csaba u. 20., Ribáry u. 12. Svéd védelem alatt: 
Hermina ú t 47., Vilma királynő ú t 22. Október 1-től február 1-ig több m int 
2000 személy fordult m eg a 32 otthonban.
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A Luziádák első magyar fordítója

Kevés ország állott olyan távol a háború utáni m agyar szellemi élettől, mint 
Portugália. E távolság nemcsak az Atlanti-óceánt Közép-Európától elválasz
tó többezer kilométerben és a nyelv idegenségében jelentkezett, hanem el
sősorban abban a száznyolcvanfokos ideológiai különbségben, m ely a szocia
lizmus útjára  lépett Magyarország és a világ utolsó jelentős gyarm attartó 
hatalm a, a magát még a nyugati országok közösségéből is kirekesztő sala- 
zari dik tatúra között fennállt. Az 1974 tavaszán bekövetkezett lisszaboni for
dulatra volt szükség ahhoz, hogy a m agyar-portugál szellemi érintkezés több 
évtizedes téli zsibbadás után ú jra  elevenedni kezdjen. E felszabadító tavaszi 
vihar virágos ágként sodorta a kezembe a portugálok világirodalmi rangra 
ju to tt nemzeti eposza, a Luziádák legújabb, illusztrált, népszerű kiadásának 
egyik példányát. A könyvet egy irodalmi érdeklődésű volt m unkatársnőm 
től kaptam , akinek férje hivatalos minőségben tartózkodott az egykori vak
merő tengerjárók újrafelfedezett országában. M iután nem tudtam  portu
gálul, szépen megköszöntem a figyelmet, és a messziről jött ajándékot eg
zotikus ritkaságként helyeztem el a könyvtáram ban.

Azután egyszercsak az én életemben is váratlan  fordulat történt. Elhatá
rozásomon kívül álló okokból egyik napról a m ásikra vége szakadt háromév
tizedes hivatali pályafutásom nak, s így a körülmények — mondhatni — 
rákényszerítettek annak a hosszú évek óta m elengetett tervem nek a megva
lósítására, hogy kizárólag irodalmi tevékenységgel tartsam  fenn magamat. 
Ekkor ju to tt eszembe a könyvtáram ban díszelgő ajándékkönyv, a XVI. szá
zadban élt hányatott sorsú Luis de Camöes csaknem kilencezer sorból álló 
hőskölteménye. Ezt tudtomm al sem a nagy Nyugat-nemzedék tagjai, sem 
az azóta élvonalba került fordítók közül még nem  ültette át m agyarra sen
ki. Igen ám, de ehhez legalább passzív portugál nyelvtudásra lenne szük
ség, nekem pedig sem portugál szótár, sem nyelvkönyv nem állt közel-távol 
a rendelkezésemre.

És ekkor m egindult egy folyamat, melyben minden történés — m intha 
csak egy felsőbb gondviselés irányíto tta volna — céltudatosan erősítette egy
mást, s mely három hónap múlva kiadói szerződéshez, három év múlva pe
dig a Luziádák új m agyar fordításának elkészüléséhez vezetett. A tíz ének
ből álló eposz első énekét még úgy kezdtem fordítani, ahogy a régi kisgim- 
nazisták az első latin penzumokkal birkóztak. Első segédeszközöm egy vé
konyka portugál—francia útiszótár és egy alig bővebb portugál—ném et zseb
szótár volt. Minden különlegesebb kifejezésnél be kellett mennem a Széché- 
nyi-könyvtárba, ahol egy portugál—angol kéziszótár nyújtott viszonylag meg
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bízható eligazítást. Azután hónapról hónapra javult a helyzet. Barátaim  ú t
ján  fokozatosan az összes alapvető segédeszközhöz hozzájutottam, mintegy 
két évvel a fordítás megkezdése után pedig az Akadémiai Kiadó megjelen
te tte  az első háború utáni portugál—magyar kéziszótárt, aminek beszerzése 
gyakorlatilag az összes szókeresési gondoktól megszabadított. A legfonto
sabb fejlemény azonban annak felfedezése volt, hogy a Luziádáknak van 
egy több mint százéves, s ezért ma már költői szempontból elavultnak szá
mító magyar fordítása is, melyet ugyan a lexikonok és irodalom történetek 
jól-rosszul nyilvántartanak, de melyet a nagy közkönyvtárakon kívül sehol 
sem lehet megtalálni. Megtudtam, hogy a fordító Greguss Gyula fizikatanár 
és gimnáziumi igazgató, az esztéta Greguss Ágost 1829-től 1869-ig élt testvér- 
öccse, aki Eperjesen született és Budapesten halt meg, s akinek m unkája az 
Athenaeum  1874. évi posztumusz kiadásában vonult be az irodalom történeti 
ritkaságok közé.

A magyar fordítást mindvégig tartózkodó óvatossággal kezeltem, m ert nem 
akartam , hogy saját m unkám at feleslegesen befolyásolja. Azt a gyakorla
tot követtem, hogy csak utólag, ellenőrzésképpen olvastam el belőle minden 
elkészített stanza után a megfelelő szövegrészt. Ha értelmezés vagy művészi 
lelemény szempontjából jobbnak éreztem, m int az enyémet, igyekeztem a 
saját fordításomat feljavítani. Ha rímegyezés fordult elő, egy-két elkerülhe
tetlen  evidenciától eltekintve, új megoldást kerestem. így azután minden 
visszafogottság ellenére három  éven keresztül állandó útitársam m á vált 
Greguss Gyula fordítása. Alkalmam lett halántékfeszítő gyötrődések közben 
stanzáról stanzára követni és értékelni, s olyan beható ismeretséget kötni 
vele, amire még egyetlen hasonló jellegű m unkám  során sem volt példa. 
S ahogy haladtam  a fordításban, úgy nőtt érdeklődésem és tiszteletem az 
úttörő m unkát végzett, alig ism ert pályatárs iránt, aki ükapám  is lehetett 
volna, pedig legalább húsz évvel fiatalabban viaskodott az ottava rim a bo
nyolult zenéjével, m int amilyen korban ez nekem  osztályrészül jutott.

Ki volt ez a különös, kétfelől égő gyertyaként korán ellobbant életű fér
fiú, aki száz évvel a híres Németh László-i program  megfogalmazása előtt 
saját törékeny példájával bizonyította a művészetek és a term észettudomá
nyok között tátongó szakadék áthidalhatóságát? Akit e két, egymást több
nyire kizáró működési területen párhuzamosan elért eredm ényeiért 1864- 
ben a Magyar Tudományos Akadémia, 1867-ben pedig a Kisfaludy Társa
ság választott a tagjai közé? Mi vezette a távoli Portugália irodalmához? Ta
lán az elbukott szabadságharc m iatti kétségbeesése, mely ilyen áttételesen 
— egy hasonlóan sivár jelenű kis nép hajdani dicsőségét felelevenítve — 
próbált magának szellemi vigasztalást szerezni? Hogyan tanulta meg rövid 
élete alatt ilyen alaposan a portugál nyelvet, hogy Camöes-fordításának 
ezerszázkét stanzájában akadhatnak a mai fül számára gyengébb vagy ne
hézkesebb művészi megoldások, de hibás szövegértelmezés úgyszólván egyet
len esetben sem fordul elő?

A választ először Greguss Gyula működési helyének, a pesti evangélikus 
gimnáziumnak megfelelő értesítőiben kerestem, de azokban csak a tantes
tü let tagjának, illetve vezetőjének oktatói m unkájára vonatkozó rövid tény- 
közléseket találtam . Még a halálát tudtul adó 1869/70. évi értesítő is csak 
néhány m ondatban m éltatja érdemeit. Mindössze annyi ú ja t tudtam  meg, 
hogy fizika m ellett m atem atikát is tanított és összesen hat éven keresztül, 
1860-től 1863-ig és 1866-tól 1869-ig volt a gimnázium igazgatója. Kiváló
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pedagógus volt, aki nemcsak ismereteket közvetített, de a tananyagot meg 
is tudta szerettetni növendékeivel. Mint igazgatót az igazságosság, megértés 
és atyai segítőkészség jellemezte. 1869. szeptember 5-én bekövetkezett halála 
szinte a katedráról ragadta el. Az első tanítási napokon még m egtartotta az 
óráit.

Az igazi választ nem a hivatalos dokumentumokból, hanem abból a rend
kívül szabatos tényanyagra támaszkodó, mégis líraian megrendítő megem
lékezésből kaptam, am it Greguss Ágost tarto tt testvéröccséről és szellemi 
harcostársáról 1870. feb ruár 5-én a Kisfaludy Társaság tagjai előtt. A be
számoló adataiból kikerekedő kép azt m utatja, hogy a Luziádák első m a
gyar fordítója a Jókai-hősök kategóriájába tartozó izig-vérig rom antikus 
egyéniség volt. Az ész és a szív embere egyszerre, aki m ár négyéves korá
ban folyékonyan olvasott, és zsenge diákként a rra  szövetkezett bátyjával, 
hogy a m agyar drámairodalom megújítása céljából segít neki a világiro
dalom legjava termését lefordítani. Shakespeare mellett Calderont válasz
totta ki magának. Ez volt az oka, hogy az általa akkor m ár ism ert világ
nyelvek mellé tanulni kezdte a spanyolt, s egyúttal a portugált is.

Ha a nagyralátó tervek nem valósulhattak is meg eredeti formájukban, 
valamiképpen mégis m eghatározójává lettek Greguss Gyula egész további 
pályafutásának. Igaz, hogy ez a pálya a közbejött történelm i események m iatt 
alaposan elkanyarodott az irodalomtól, de a bécsi politechnikumon m ate
matika- és fizika-tanári diplomát szerzett tudós férfiú mindvégig megma
radt homo aestheticus-nak, s nemcsak szakdolgozatait fogalmazta írói mű
gonddal, de amikor lehetett, valóságos szépirodalmi tevékenységet is foly
tatott.

Az esztétikum iránti vonzódásnál is erősebb volt azonban Greguss Gyu
lában a kötelességtudás s a hazája és em bertársai irán ti erkölcsi felelősség- 
érzet. Ez volt az oka, hogy az eredetileg jogi pályára lépett és joggyakor
nokként a pesti országgyűlésre került fiatalem ber m ár 1848 nyarán jelent
kezett az alakulóban lévő honvédseregbe, s a szabadságharcot tüzértisztként 
harcolta végig, a schwechati csatától a temesvári ütközetig. Ezért történt, 
hogy az önkényuralom éveiben azt találta hazafiúi szempontból az egyetlen 
ésszerű döntésnek, hogy tudományos pályára lép. Ezért tanult Bécsben, és 
ezért lett 1857-ben — az előnyösebb bécsi elhelyezkedési lehetőségeket el
utasítva — magyarországi középiskolai tanár. Méghozzá nem a kitaposott 
nyomokat szélesítő, hanem új, korszerű eszméket hirdető, és ami saját is
koláját illeti, részben meg is valósító. Értekezéseiben azért küzdött, hogy a 
középiskolák alsó tagozataiban egységes legyen az oktatás, és a szakmai 
szétágazás csak a felső tagozatban kezdődjék. Ö szerkesztette azt az emlék
iratot, mely a nők számára egyenlő jogokat követelt az oktatásban, s me
lyet 1869-ben Deák Ferenc nyújto tt be a képviselőháznak.

A Luziádákat Greguss Gyula még Bécsben kezdte el fordítani. Jellemző 
módon először a term észettudományi szempontból legérdekesebb ötödik 
énekkel készült el. Ezt 1856-ban „A család könyve” című kiadvány közölte. 
Még ugyanebben az évben jelent meg a Pesti Napló hasábjain a harmadik 
ének Inez de Castro történetéről szóló tizennyolc stanzája. A következő el
készült részlet az első ének volt, m elyet Toldy Ferenc adott ki meleg be
vezető sorok kíséretében az „Új Magyar Múzeum” 1860-i évfolyamában. 
Bár a fordítót tanári elfoglaltsága és egyre sűrűbb betegeskedése erősen 
hátráltatta a munkában, a Luziádák teljes m agyar fordítása 1864-re mégis 
elkészült, s a következő évben pedig a Kisfaludy Társaság kiadásában meg
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is jelent. A fordítás — a nagy világnyelveken addig megszólalt legtöbb to l
mácsolással ellentétben — teljesen form ahű volt. A hősköltemény szövegét 
a portugál történelemről, irodalomról és Camőes életéről szóló egy-egy ta 
nulmány, valam int bőséges jegyzetanyag egészítette ki.

Bármilyen nagy m űfordítói teljesítmény volt is — korához viszonyítva 
— a Luziádák teljes m agyar szövegének közreadása, Greguss Gyulát a Kis
faludy Társaság mégsem m int műfordítót, hanem „m int a term észettudo
mány aesthetikai képviselőjé”-t választotta tagjai közé. Ebben a minőség
ben ta rto tta  meg székfoglalóját is 1868. április 29-én „Határkérdések a szép 
és a term észettudomány között” címmel. A dolgozat megállapításai rendk í
vül figyelemreméltóak, és száz év után sem vesztették el időszerűségüket. 
Greguss Gyula azt fejtegeti benne, hogy míg a term észetre való felületes 
hivatkozás csak zavart okoz, az alapos term észettudományos vizsgálat nem  
egy esztétikai kérdés tisztázását is elősegítheti. Eszmefuttatását ezzel a 
Keats-i felhangokat hordozó mondattal zá rja : „Mind két félnek csak javára  
válhatnék, ha az igaz a szépség zománcával ragyogna, a szépre pedig az igaz
ság szövétneke lövelné sugarait.”

Greguss Gyula alapvető irodalmi, esztétikai elkötelezettségéből követke
zett, hogy sohasem esett azoknak a term észettudósoknak a hibájába, akik 
az anyagi világ titkaiba merülve, ugyanolyan egyoldalúsággal zárkóznak el 
minden szellemi term észetű igazság elfogadása elől, m int ahogy valaha 
a skolasztika igyekezett görcsösen nem  tudomásul venni az egyre nyil
vánvalóbb term észettudományi igazságokat. Az anyagi és szellemi élet állan
dó kölcsönhatásáról szól utolsó m unkája is, az 1868/69 telén írt, tíz részből 
álló „Természeti képek”. Ebben, különféle fizikai és lelki jelenségeket pár
huzamba állítva, a világmindenség nagy összhangjáról beszél, mely m inden 
részleges diszharmóniát magába olvaszt. A szétágazó tudományok ugyan
azon igazságokat hirdetik, és éppúgy testvérek, mint a különböző népek. A 
köztük felmerülő háborúságak semmiképpen sem törvényszerűek, hanem  
mindenkor az emberi hiúság, nagyravágyás vagy félreértés következményei. 
Ösztönös törekvésük, hogy egymással szövetkezve, a tartós és általános bé
ke állapotát hozzák létre a minél m agasabb műveltség és minél teljesebb 
szabadság alapján.

Ilyen eszmék szolgálatában telt el Greguss Gyula rövid élete, m elyet ép
pen a sokoldalú tevékenység által te rem te tt összhang m entett meg a tö re
dékességtől. Most, hogy 1980-ban a világ a Luziádák költőjének négyszáza
dik halálévfordulójára emlékezett, a portugál kultúra első hazai ú ttörője 
is megérdemli, hogy oly sokévi hallgatás u tán  végre tisztelegjünk személye 
és munkássága előtt.



REISINGER JÁNOS

Heidegger költeménye

Az úton ketten ballagnak. Férfi, városi ruhában, aktatáskával, mellette pa
rasztnak vagy erdésznek látszó öregember, bottal és hátizsákkal. M indket
ten távolodóban. Az ú t gyorsan elveszik a kép hátterében, a hegyi dombo
rulat lejtőjén, távoli fenyvest bukkantva fel.

A fénykép Heidegger halála előtt néhány évvel készült valahol a Fekete
erdőben, Todtnauberg közelében. Erről a tájról indult el a messkirch-i sek
restyés fia, a teológiát filozófiával fölcserélő papnövendék, hogy Konstanz, 
Marburg, Berlin, Freiburg tanuló- és tanítóévei u tán  újra ide, az allemá- 
nok ősi földjére térjen vissza, kiktől kemény nyelvét, feszes gondolkodását 
s határozott m agatartását örökölte.

Nemcsak a kényszerű visszahúzás, a komolyabb számvetés igényével is 
sok időt tö ltö tt kedves kunyhója, „H ütté”-je  közelében a második világhábo
rú t követő években. Husserli fenomenológián edződött gondolkodásának az 
alpesi term észet ugyanazt a kihívást jelentette, m int az emberi társadalom 
tanulm ányozásának természete. M indkettő tükrében egyaránt idegennek 
érezte m agát, ám ugyanakkor m intha mindkét idegenség saját magára 
m aradását is fölerősítve verte volna vissza. Kétségkívül úgy vélte, hogy az 
alpesi term észet a saját szólításait, „Ruf”-jait erőteljesebben visszhangozza, 
s ebben legrokonabb kortársához, Rilkéhez hasonlított. „Mert hát valljuk 
csak be — írta  amaz a Worpsruedében — : a táj idegen számunkra, s az 
ember a virágzó fák, tovasurranó patakok közt rettenetesen egyedül van. 
Egyedül lenni egy halott emberrel távolról sem akkora kiszolgáltatottság, 
mint egyedül lenni a fákkal. Bármily titokzatos legyen is a halál, sokkal 
titokzatosabb az olyan élet, amely nem a mi életünk, amelyben nem vehe
tünk részt, s amely m inket észre sem  véve a  maga ünnepeit ünnepli, míg 
mi ném iképp zavarodottan szemléljük, véletlenül érkezett vendégekként, 
akik más nyelven beszélnek.”

Ebben az alpesi környezetben, a visszahúzódásnak és számvetésnek ebben 
a „duinói légkörében” született 1947-es prózai költeménye, A  gondolkodás 
tapasztalatáról, nyelvének, gondolkodásának, m agatartásának egyik leg
szebb s legökonomikusabb összegzése.

Költeményről lévén szó, kezdjük rövid szemrevételezését a nyelvvel, nyel
vével.

Mint ez időben írott más műveiben, legfőképp a Humanizmus-levélben 
(Ein Brief über den Humanizmus) s a Holtösvényekben  (Holzwege), ebben 
a költeményben is arra  irányult Heidegger legfőbb törekvése, hogy „ne be
széljen más nyelven”, vagyis a világot kinyilatkoztató beszéd egységére, en-
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nek az egységnek a követelményére hívja föl a figyelmet. A költem énye 
fonalául szolgáló tíz term észeti kép „magányos nárciszai”-hoz, „hegyi ró- 
zsái”-hoz, „virágra telepedő pilléi”-hez s „napsugár aranyozta fatörzsei”- 
hez hasonlóan az őket követő gondolatok és az egész művet keretező rig
musok, „Spruch”-ok is a személytelenségnek m indenkire érvényes igazsá
gával szeretnének megszólalni. Kép és fogalom keresi itt egymást, ahogy 
Heidegger számára költészet és gondolkodás is egy tőről sarjad, s igazi te r
mészete a „gondolkodó költés” összefonódottságában jelentkezik.

A nyelvnek ebben a szemléletében, nyelvnek és gondolkodásnak ebben az 
összekapcsolásában nem nehéz fölismernünk a Heideggert legközvetleneb
bül s legerőteljesebben ihlető orfikus költészetnek és költészettannak jelen
létét. Annak is két képviselőjéét, Hérakleitoszt és a Hölderlin közvetítette 
Empedoklészt. Hérakleitosz töredékeiben találkozhatunk azzal a sokat vissza
térő kijelentéssel, hogy a gondolkodás mindenkinek közös java, a logosz 
egy és ugyanaz, s az embersors küszködései nem ennek kivehetetlenségé- 
ből, hanem önmagunk más utakat, külön-külön logoszt  hajszoló m egzava
rodásából származnak. Költeményében Heidegger sokszor játszik rá erre  a 
hérakleitoszi gondolatra („Egy csillaghoz tartsunk: ennyi az egész”, „Gon
dolkodni — egy gondolatra szorítkozni. . . ”, „Díszes egyszerűség” stb.), hol 
keleti képzetköröket kapcsolva bele, hol meg határozottan a keresztyén- 
ségbe való átmenet lehetőségeit keresve („Menj és hordozd . . „Ot t  árad 
el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük”, stb.).

Igaz, a keresztyénség kulcsszavai — azok a kifejezések és gondolatok, 
melyek tovább erősítik vagy éppen lerombolják a keleti bölcselet, az orfika 
s a görög sztoicizmus világlátását — hiányoznak Heidegger költeményéből. 
Már legelső művével, m elyet Duns Scotusról készített, magányos alpesi fe
nyőként állt távol attól Heidegger. Ek-sztázisát (ki-állását) Jaspers gőg
nek vélte, és ebben van is némi igazság. Kézenfekvő lenne ezt költeményén 
is bem utatni, melyben a „te”, a „másik”, az „emberi világ” nem nagyon je
lenik meg. Heidegger tükrében minden ember megközelíthetetlen m agány, 
rejtély, idegenség. Ne nyúljunk óvatlanul hozzá, még akkor sem, ha látszó
lag igényli is azt. A költem ény egyik elmélkedésében viszont ezt olvashat
juk: „Kit járha t át bárm i bátorítás — ha nem vállalja a szomorúságot?” A 
látszatra jelentéktelen szomorúság, „Traurigkeit” tehát a megoldás. A leg
közelebb úgy juthatunk egymáshoz, s mindenekelőtt önmagunkhoz, ha saját 
gyökérverésünkben állítunk példát. A ki az őt körülvevő s  útjáról m inden
áron letéríteni igyekvő világban mégis önmaga m er lenni, s vállalja a  szo
morúságot is, annak tekintete előbb-utóbb a szétszakadozott világnak — 
azaz a világban terjeszkedő rossznak — megismerésére és fölmérésére sze- 
geződik. S innen talán saját gyöngeségére, elveszett lényének megváltására, 
M egváltójára . .. Heidegger költeménye és egész műve mindenesetre csupán 
az óvatos lehetőség szintjén enged az ilyen találgatásoknak. Sokkal köze
lebb áll ő mestereihez, Schopenhauerhez, Hebbelhez, Nietzschéhez, azokhoz, 
akik m egváltást és M egváltót önnön lényükben hittek, s sztoikus fennsőbb- 
ségük elé példaként a term észet személytelen méltóságát állították.

Nem tudjuk, milyen terheltséget je lentett Heidegger számára korai val
lásosságának megszületetlen Megváltója, s későbbi énjének a szám ára el
fogadhatatlan keresztyén hitvallomások sora. Nem ism erjük lényének az íté
letét aranymérlegével fölállított egyenlegét. írásai — s így költeménye — sze
rint kedvezőbbnek találta a sztoicizmus képviseletét, melynek elárulásáért
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kevesebb felelősséget érezhetett, m int mások érezhették volna a keresztyén 
tanítás elárulásáért.

Gondolkodás-tőrténetileg tekintve sztoicizmusa nem jelentéktelen hagyomá
nyokat folytat. S noha nem „Krisztussal ejteti rabul gondolatait”, határozot
tan törekszik biztos m értékre, jóllehet emberi határozottsággal folytatott ke
resésnek kikerülhetetlen következménye tragikum a is. De talán az Heideg
ger jelentősége, hogy midőn az egyiket nem adja föl, a m ásikat sem szépíti 
meg. Radikálisan ateista ezért sem lehetett. Hallgassuk csak meg, hogyan 
hordozta és m inősítette magában tragikumérzésének egyik indítékát! „Az 
»■etika« a »logiká«-val és a »fiziká«-val Platón iskolájában jelenik meg elő
ször” — írta a Humanizmus-levélben. — Az így értelmezett filozófia által 
megkezdett folyamat révén keletkezik a tudom ány és múlik el a gondolko
dás. Ez időszak előtt a gondolkodók sem a logikát, sem az etikát, sem pe
dig a fizikát nem ismerik. Gondolkodásuk mégsem logikátlan és nem is im
morális. S a füsziszt oly mélységben és szélességben tudták gondolni, melyet 
egyetlen későbbi fizika sem tudott soha többé elérni. Szofoklész tragédiái, 
ha az ilyen összevetés egyáltalán megengedett, mondásaikban az éthoszt sok
kal eredetibb módon tartalm azzák, m int Arisztotelésznek az etikáról szóló 
előadásai. Hérakleitosz egy mondása, mely csupán három szóból áll, oly egy
szerű dolgot mond ki, hogy ebből az éthosz lényege közvetlenül megvilágoso
dik.

Hérakleitosz mondása így hangzik: éthosz anthropo daimon. Ezt általában 
így szokták fordítani: „Az ember sajátsága a daim onja”. Ez a fordítás mo
dern módon gondolkodik, nem görögül. Az éthosz szó tartózkodást jelent, 
lakóhelyet. Azt a nyitott teret jelöli, ahol az ember lakik. N yitott tartózko
dása megjelenni engedi azt, ami az ember lényege felé közeledik és megér
kezve a közelében tartózkodik. Az ember tartózkodása annak megérkezését 
tartalm azza és őrzi meg, amihez az ember lényegében tartozik. Hérakleitosz 
szava szerint az a daimon az isten. A mondás tehát azt jelenti: az ember, 
amennyiben ember, az isten közelében lakik.”

Hiányaival és értékeivel együtt egyszerűségre törekszik ez a költemény. 
Rejtélyes, s olykor talán akartan egyszerű szeretne lenni, Hérakleitosz tö
redékeinek igézetében. Olyan, m int valaha a Sztoikus gesztusa, egy Ariszto
telész által elmesélt történetében.

Egyszer bámészok csoportja kereste föl Hérakleitoszt, eleveníti föl az ese
te t Heidegger a Humanizmus-levélben. „Ügy vélték, olyan körülmények 
között találnak majd rá, mely az emberek hétköznapi életével ellentétben 
a kiválóság, ritkaság, s következőleg, a szertelenség jegyeit viseli magán.” 
Tévedtek. Hérakleitoszt sütőkemence mellett pillantották meg; melegedett. 
Mikor a bölcselő látogatóinak küszöbön visszahőkölő ám ulatát észrevette, 
a következő szavakkal próbálta betessékelni őket: „Itt is jelen vannak az 
istenek”.

Talán nem véletlen, hogy egy másik kései fénykép Heideggert is kemen
ceszélen ülve m utatja. Bizonyára nemcsak azt kívánta tudtul adni, hogy 
itt is lehet gondolkodni, hanem — a XX. század nagy sztoikus ki-állójaként 
— azt is, hogy itt még lehet gondolkodni. Hiszen a Holtösvények egyik ta 
nulm ányában azt kérdezte: „Melyik félelem nagyobb ma, m int a gondolko
dástól való félelem?”



MARTIN HEIDEGGER

A gondolkodás tapasztalatáról*

Üt és mérleg 
híd és ének
egy ösvényen együtt áll.

Menj és hordozd
nincsed és szód
ott, hol csak-egy utad jár.

Midőn hajnalfény gyűl a hegyek mögött csöndesen . . .
A világ homálya sohasem oltja ki a lét fényét.
Az isteneknek túl későn érkeztünk, s túl korán a létnek. Ebben a költemény
ben kezdődik az ember.
Egy csillaghoz ta rtsu n k : ennyi az egész.
Gondolkodni — egy gondolatra szorítkozni, mely m ajdan csillagként áll meg 
a világ egén.

Midőn vihar kerekedtén a szélkakas a kunyhóablak előtt én eke l. . .
Ha a gondolkodás hivatása a lét kihivásából ered, a sors beszéde gazdagabb 
lesz.
Mihelyt szemünk van a dologra és szívünkben a szóra-hallás, sikerül a gon
dolkodás.
Kevesek tapasztaltak abban, hogy megkülönböztessék a m egtanított tárgyat 
az elgondolt dologtól.
Ha a gondolkodásban szemben állók volnának és nem csupán vetélytársak, 
jobban állana a gondolkodás ügye.

Midőn a fölszakadozott esőfelhőn hirtelen napsugár siklik át a rétek sö
tétjére . . .
Nem mi találunk rá a gondolatokra. Ök találnak ránk.
Ez a beszélgetésre illő óra.
Jöhet a derűs társas eszmélkedés, mely nem áll elő ellenkező vélemény fi- 
togtatásával, sem nem tű r  engedékeny beleegyezést. A gondolkodás állha
tatos m arad ügyében.

* M. Heidegger: Aus der Erfahrung der Denkens (Günther Neske, Pfullingen, 
1954.).
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Az ilyen derűs társalgás öröméből nyerhet a gondolkodás műhelye néhány 
mesterlegényt. Hogy közülük egy észrevétlen m esterré növekedjék.

Midőn a nyáreleji mezőn magányos nárciszok elrejtve virágzanak s a ju 
harfa alatt hegyi rózsa csillan . . .
Díszes egyszerűség.
Csak alkotás éltet arcot.
S az alkotás költeményben pihen meg.
Kit járhat át bárm i bátorítás — ha nem vállalja a szomorúságot?
Ott árad el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük.

Midőn a szél morogva tépázza a kunyhó gerendáit s az idő kedvetlenre 
v á lik . . .
Három veszély fenyegeti a gondolkodást.
Jó és ezáltal üdvös veszély a daloló költő szomszédsága.
Gonosz és ezáltal legkönyörtelenebb veszély maga a gondolkodás. Önmaga 
ellenében kell gondolkodnia s erre csak ritkán képes.
Rossz és ezáltal zavaros veszély a bölcselkedés.

Midőn nyári napon pille telepedik a világra s csukott szárnyával vele 
leng a réti szélben . . .
Kedélyünk minden kedve felelet a lét kedvességére, mely gondolkodásunkat 
a világ játékába gyűjti.
A gondolkodás minden egyes dolgot kiemel és maga előtt marasztal.
A türelm es figyelem nagylelkűséget nevel.
Ki nagyot gondol, nagyot is téved.

Midőn a hegyi patak az éjszakák csöndjében arról mesél, hogyan zubog 
szikláról sziklára . . .
Gondolkodásunkban, ami a legősibb, mögöttünk já r és mégis szembe jön 
velünk.
Ezért várja a gondolkodás az elmúltak érkezését és ezért visszaemlékezés. 
Öregnek lenni annyit jelent: idejében megállni ott, ahol egy gondolati út 
egyetlen gondolata a maga helyére ugrott.
Akkor kockáztathatjuk meg, hogy a filozófiából visszatérjünk a lét elgondo
lásához, m ikor m ár a gondolkodás eredetében otthonosak lettünk.

Midőn téli éjszakában hóviharok rázzák a kunyhót, de reggelre a táj hó
fehérbe csöndesül. . .
A gondolkodás éneke csak azáltal nyugodna meg lényegében, ha lehetetlen 
lenne kimondani, mi kim ondatlanul kell hogy maradjon.
A gondolkodást ilyen lehetetlenség helyezné a dolog elé.
Soha nem az, amiről beszélnek és egy nyelven sem az, am it kimondanak.
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Hogy ú jra  és m induntalan van gondolkodás, kinek csodálkozása szeretné 
ezt kifürkészni?

Midőn alpesi völgyek lejtőin kolompszó hallik s a nyájak lassan-lassan 
bandukolnak .. .
A gondolkodás költői jellegét még homály fedi.
Ahol megmutatkozik, hosszú időre valam i félig-költői sejtés utópiájának lá t
szik.
De a gondolkodó költés valójában a lét topológiája.
Ez mondja meg neki lényegének illetőségét.

Midőn az esti fénysugár itt-ott betűz az erdőn, bearanyozza a fák  tör
zsét . . .
Ének és gondolkodás a költészet szomszédos törzsei.
A létből hajtanak  ki és igazságába érnek.
Kapcsolatukról az ju t eszünkbe, am it Hölderlin az erdő fáiról dalol:
„És a  szomszéd törzsek ismeretlenek 
m aradnak egymásnak, amíg csak állnak.”

Erdő pihen 
patak zubog 
szikla nyugszik 
zápor zeng.

Mező réved 
kú t megduzzad 
szelek zúgnak 
áldás leng.

(1947)
Reisinger János fordítása
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Pázmány alakja mai művekben

Pázmány Péter egyike nemzetünk ama 
nagyjainak, akinek elfogulatlan érté
kelése az utóbbi évtizedek egyik fontos 
történettudományi, irodalom- és egy
háztörténeti feladatává vált. A Habs- 
burg-párti és uralkodó klerikális irány
zat a legnagyobb magyarok egyikeként 
értékelte. A protestáns szemléletben 
viszont gyakran került egy szintre utó
daival: Lippay György érsekkel; aki 
örömmel fogadta volna, ha a tatárok 
Erdélyt elpusztítják, s inkább lenne 
farkasok tanyája, mint protestánsok 
hazája; vagy Kollonits Lipóttal, aki az 
országot először rabbá, majd koldussá, 
végül katolikussá kívánta tenni. Félel
mes lépések sora ez egy olyan cél felé, 
amelyet Pázmány meggyőzéssel, vitá
val, protestánsoktól is tanult iskolapo
litikával és egyetem alapításával óhaj
tott elérni.

A politikus Pázmány értékelésében 
a dilemmát az a tény jelenti, hogy éle
te végéig abban a téves hitben ringa
tózott, amely szerint Magyarország 
Habsburg segítséggel önálló állammá 
válhat. Csak későn ébredt rá, hogy a 
Habsburgok országunkra úgy tekinte
nek, mint a birodalom gyepűjére vagy 
gyarmatára —, annak ellenére, hogy 
fiatal grázi tanár korában magyarsága 
miatt kellemetlenségei voltak, és pro
testáns ellenfelei: Magyari István és 
Alvinczy Péter világos látással figyel
meztették politikája végzetes voltára. 
Azt pedig nem sejtette, hogy az egysé
ges uralkodó egyház megvalósítására 
irányuló törekvései erőszakba torkalla- 
nak. Csak élete végén eszmélt rá, hogy 
a török pártfogás alatt viszonylag füg
getlen Erdély egyensúlyozó szerepére

szükség van a Habsburg uralom alatt 
álló részek viszonylagos önállóságának 
biztosítására. Ennek megvalósítására 
azonban már nem sokat tehetett, esz- 
mélkedése is csak bizalmas megnyilat
kozásként maradt ránk, a későbbi er
délyi fejedelemnek, Kemény Jánosnak 
feljegyzésében.

K l a n i c z a y  T i b o r  1961-ben megjelent 
„ R e n e s z á n s z  é s  b a r o k k ” c. tanulmány- 
kötetében sokoldalúan, árnyaltan, ösz- 
szefüggéseiben, távlataiban és hatásá
ban vizsgálva elvégezte Pázmány újra
értékelését. Egybeveti Pázmánynak a 
magyarság javát célzó politikai elgon
dolásait protestáns ellenfeleinek vilá
gosabb helyzetfelmérésével. Szól politi
kájának revideálásáról, amikor gyakran 
szükség diktálta lépései szándéka elle
nére magyarellenessé váltak. Értékeli 
egyháza restaurálása érdekében fel
használt eszközeit és módszereit, pro
testáns célkitűzésektől is formált mű
velődéspolitikájának jelentőségét. Mél
tatja anyanyelvűnknek azt a megbecsü
lését és magas szintű kimunkálását, 
amely a reformációban nagy lendületet 
kapott. Ennek érdekében együtt küz
dött az őt megelőző és kortárs protes
táns prédikátorokkal, még olyan szem
pontokat is szeme előtt tartva, hogy 
hitet erősítő, erkölcsöket nemesítő mű
vei a szemben álló feleknek egyaránt 
közös kincseivé válhassanak. Klaniczay 
Tibornak ez az értékelése irodalomtu
dományi műveink elfogadott és megha
tározó szemléletévé vált.

Ezek után visszalépésként hat „ S u -  
m o n y i  Z o l t á n :  P á z m á n y ” c., 1979-ben 
megjelent drámája, amelyben Páz
mányból politikai géniuszt formál Beth
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len Gábor és Zrínyi Miklós rovására. 
A felvonásoknak csupán évszámokkal 
történő jelölése nem elegendő művészi 
eszköz Pázmány politikai fejlődésének 
ábrázolására. Az olvasó a Pázmányé
nál igazabb és haladóbb magyar politi
kát képviselő és megvalósító Bethlen 
Gáborról az évszámok ellenére is csak 
egy gyalázkodó Pázmány prédikáció 
alapján alkot képet, arra pedig nem 
talál magyarázatot, hogy Pázmány 
miért áll ki egy Bethlennél is reformá- 
tusabb Rákóczi György politikája mel
lett. A dráma alapján inkább arra kö
vetkeztethetnénk, hogy Bethlen Gábor 
és Rákóczi György politikája között 
volt óriási különbség, és nem arra, hogy 
Pázmány politikája fejlődött olyan 
irányban, amely már nemcsak az el
nyomó Habsburg-politika és a restau
ráció kegyetlenkedései felé, hanem Zrí
nyin keresztül Rákóczi Ferencig is elő
re mutat. Ezért nyújt hamis képet a 
dráma Pázmány és Zrínyi szembeállítá
sával. Érdem egy téves politikai elkép
zelés beismerése is, de alig mérhető 
össze annak érdemével, aki egész éle
tét áldozta fel egy helyes politikai fel
ismerés megvalósítására. Pázmány éle
te végén a magyarság érdekében szük
ségesnek ítélte „floreálni” Erdélyt, 
ugyanakkor Zrínyi, aki fiatalságában 
kényszerűségből részt vett egy Erdély 
elleni hadjáratban, életét áldozta a 
Habsburgoktól független Magyarország 
megvalósítására, vallásilag türelmes 
volt, szövetséget kötött a Felvidék pro
testáns főuraival és a jobbágyságból 
akart önálló nemzeti hadsereget felállí
tani. Vétkes ferdítés ezt a Zrínyit olyan 
„pázmáneus”-ként ábrázolni, „aki Páz
mány torzképe lett”.

Sumonyi műve alapján készült „Ko- 
p á n y i  G y ö r g y :  P á z m á n y  P é t e r ” c. rá
diójátéka, amely kihagyásokkal igyek
szik korrigálni a dráma Pázmány ké
pén. A „Prológus” elhagyásával elma
rad az a téves adat, hogy a tizenhét 
éves Zrínyi már Horvátország bánja 
volt, holott tíz évvel később kapta meg 
ezt a méltóságot, s kimarad Zrínyinek 
Pázmány „torzképe”-ként történő em
lítése. Elmaradnak a hitelességet iga
zolni szándékozó, de a hallgató számá
ra nem sokat jelentő név- és adathal
mazok, a Bethlen Gábor elleni dörge
delmes beszéd nagyobb része. A ren

dező mégsem tudta a drámát annyira 
átformálni, hogy érzékeltesse: c s a k  a 
helyes politikai belátásra ébredő, de 
ennek érdekében már tenni nem tudó 
Pázmányról hallunk. Sem Pázmány 
politikai gondolkodásának változását 
nem tudja ábrázolni, sem a szereplők 
helyes értékelését nem tudja nyújtani. 
Egy ilyen mérvű átértékelést még a 
legjobb szándékú „kihagyásokkal” sem 
lehet elérni.

A „Magyar Nemzet” 1980. november 
25-i „Rádió mellett” c. rovatának írója 
hiányolja, hogy „Pázmány Péterrel, aki 
a nyelvújítóknál elébb, és náluk jóval 
természetesebb és hatásosabb módon 
hajlította a magyar nyelvet, nem igen 
foglalkozik az irodalmi és történeti ér
tékeket számon tartó utókor”. B i t s k e y  
I s t v á n  a „Humanizmus és reformáció” 
sorozat 8. kötetében ezt az adósságot 
törleszti „ H u m a n i s t a  e r u d í c i ó  é s  b a r o k k  
v i l á g k é p ” c. művében „ P á z m á n y  P é t e r  
p r é d i k á c i ó i ”-nak elemzésével. A könyv 
az Akadémiai Kiadónál jelent meg 
1979-ben. Művét Bitskey a Pázmány 
előtti magyar prédikációs irodalom tár
gyalásával alapozza meg, s a középkori 
római katolikus örökségen kívül a pro
testáns prédikációs gyakorlat jellegze
tességeivel is foglalkozik. Befejezésül 
pedig európai távlatba állítja a magyar 
nyelv nagy művészének a ma számára 
is sok szempontból irányt mutató és 
maradandó értéket jelentő alkotását. A 
fejezeteket többnyire tömör, szép Páz
mány mondatokkal jellemzi. A beszé
dek forrásairól szólva Pázmány vallo
mását idézi: „Nem szolgájok, egyezőjük 
vagyok a régieknek”, s e források kö
zül minden mást megelőz a „Szent Írás 
világos fáklyája”. Beszédeinek célja, 
amelynek megvalósítására irányul min
den törekvése: az „Erkölcsök jobbítá
sa”. Esztétikailag nélkülözhetetlennek 
tartja a tanítás „édesítését és ékesíté- 
sét”, de a „himes szók”-at nem az „erős 
valóságok” rovására érvényesíti. Pré
dikációs könyvét Pázmány tudatosan 
azzal a szándékkal írta, lehetőleg min
den polémiát kerülve, hogy azt protes
táns ellenfelei is segítségként használ
hatták. Bitskey műve nemcsak iroda
lomtörténészek és nyelvészek számára 
jelent élményt, de teológusok is ha
szonnal forgathatják, akár homiletikai 
kézikönyvként is. Bitskey István Páz
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mány-idézetekkel teszi hitelessé mon
danivalóját. Ezzel azt a kívánságot éb
reszti, hogy érdemes lenne Pázmány

Gondolatok színházi életünkről
A televízió világviszonylatban közis
mert elszívó hatása ellenére Magyar- 
országon napjainkban a színházi láto
gatottság foka nagyon magas, hozzá
vetőleg 98 százalékos. Egy felmérés sze
rint azonban az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy színházaink magas látogatottságát 
hozzávetőleg 50 ezer színházrajongó al
kotja; ennyien járnak tehát átlagosan 
és bizonyos rendszerességgel színhá
zainkba.

Az első pillanatban kicsinek látszó 
számot is becsülnünk kell azonban, kü
lönösen ha hozzátesszük, hogy a nézők 
nagyobb része fiatalokból áll, akik szel
lemi és erkölcsi arculatuk kialakításá
ban jelentős szerepet szánnak a szín
háznak, és nem csupán szórakozni, ha
nem gondolkodni és korunk sokrétű, 
olykor egyenesen kusza társadalmi-po- 
litikai-etikai problémái között eligazod
ni és állást foglalni akarnak. Ezért 
olyan nagy a színházak felelőssége. 
Darvas Iván nyilatkozott így: „A játék 
ösztöne velünk született. A színházban 
mindig is az volt a cél, hogy azok, akik 
csinálják, bizonyos fajta fájdalmat 
okozzanak azoknak, akik nézik, de ez a 
fájdalom — felemelő fájdalom. A cél: 
kicsikarni a nézőktől a tükörbe tekin
tést.” Egy fiatal rendező ezt mondta: 
„Az ember mindennapi életében rej
tőzködő lény. Igazi önmagát nem mu
tatja meg egykönnyen. Kivételes pilla
natok kellenek, hogy ez a gátlás föl
oldódjék. Ez történhet meg a színház
ban.”

Ha tehát körülnézünk mai színházi 
életünkben, ilyen kérdésekre keresünk 
feleletet: hol tart mai színházművésze
tünk? Mit akar adni azoknak, akik 
hajlandók „tükörbe nézni”, „rejtőzkö
désükből” kilépni? Milyen igényeket 
igyekszik kielégíteni (hiszen eltérő 
igénnyel mennek ma is az emberek 
színházba!), hogyan vesz részt szelle
mi-kulturális életünk egészében, ho
gyan próbálja kifejezni és alakítani az

műveiből egy szemelvényes gyűjte
ményt kiadni.

B o t t á  I s t v á n

ún. „közszellemet”, társadalmi közérze
tünket?

A hatvanas években a korábbi évek
hez képest nyilvánvaló kinyílást, meg
élénkülést tapasztalhattunk a színházi 
életben. Addig néma írók művei szín
re kerültek, a külföldi szerzők társa
dalmi drámáinak javát előadták. Emlé
kezetes előadások, nagy rendezők és 
színészek művészi kibontakozása, meg
élénkülő vitázó kedv a közönség és a 
kritikusok részéről, ezek jellemezték 
azokat az éveket. A hetvenes évek má
sodik felétől napjainkig azután érezhe
tővé vált nemcsak egy nemzedékváltás, 
de ezzel együtt egy eszmei és stílus
változás is, sok nehezen érthető, pesszi
mista életérzést tükröző, a felvetett za
varos helyzetekből kiutat nem muta
tó darab, és a szellemi zavart csak fo
kozó rendezés. A forradalmi lendület 
alábbhagyása, a társadalomban jelent
kező problémák és visszásságok nyers 
bemutatása, az egyes színházak vezeté
sében, célkitűzéseiben is mutatkozó bi
zonytalanság, kifulladás jelei kerültek 
felszínre. Kulturális vezetésünk megle
hetősen nagy önállóságot ad a színhá
zak vezetőinek, ez természetesen a fe
lelősségüket is növeli. Elsősorban a mai 
magyar írók alkotásai lehetnek szá
munkra mérvadók, hiszen társadalmi 
valóságainkat hitelesen csak ők írhat
ják meg, de áttételesen a külföldi szer
zők darabjai is tanulságosak lehetnek, 
és gazdagíthatják kulturális életünket.

A teljesség igénye nélkül próbálunk 
néhány csomópontot kiragadni a nagy 
választékból.

1. V í v ó d ó ,  ú t k e r e s ő  s z í n d a r a b o k .  Az 
utóbbi években a legnagyobb figyelem 
Csurka István műveinek bemutatását 
kíséri. Mind a „Házmestersirató”, mind 
pedig a korábban íródott, de később 
bemutatott „Deficit” az író keserű 
hangvételű, nyelvezetében is nyers, ám 
kétségkívül gondolkodásra késztető da
rabja, saját nemzedékének kíméletlen
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„élveboncolása”, a háború utáni fiata
lok nehéz időket átélt és tiszta lelkese
désének elveszítését sirató, morális csőd 
szélére jutó jajkiáltása. A nyomasztó 
helyzetekben és kíméletlenül őszinte 
párbeszédekben a néző mégis valahol 
megérezheti az író szándékát: nem sza
bad ebbe a megfáradásba, szellemi-lel
ki zűrzavarba belenyugodni. Ide sorol
hatjuk Karinthy Ferenc nagy port fel
vert „Házszentelő”-jét is, amelynek 
etikai értékét az igazság iránti fogé
konyságát még el nem veszített fiatal 
újságírónő makacssága adja meg. Sza- 
konyi Károly színművei is érzékenyen 
tapintanak rá napjaink kiábrándító 
visszásságaira, emberi érzéketlenségre 
és közönyös tétlenségekre, az előbbiek
nél könnyedebb és szórakoztatóbb 
hangvétellel. A mai fiatalokról szem
léletes képet fest a nagy sikerű Déry 
Tibor darab, a „Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról”, a fiatalabb 
írók közül pedig Bereményi Gézát em
líthetjük, akinek „Halmi vagy a tékoz
ló fiú” című darabjában az életbe in
duló fiatalembernek a felnőttek társa
dalma és hazugságpótlékai elleni láza
dásait, a közösségtudat hiányát, az esz
mények elveszítésének és az erkölcsi 
elbizonytalanodásnak éles rajzát mu
tatja be az író. Néhány jellemző mon
dat a „Deficit”-ből: „ ...  ő, aki ponto
san tudja, hogy mi tesz f.. .  bezárkó- 
zottá az értelmiséget itt, nem tudna-e 
forradalmat csinálni, hogy az arra ér
demesek ne bújjanak papucsba és ne 
üljenek le a televízió elé, vagy egy üveg 
konyak mellé? Ezzel az energiával, ez
zel a tehetséggel. . . ”

2. V é g l e t e s  m o d e l l h e l y z e t e k e t  v á 
l a s z t ó ,  p s z i c h o l ó g i a i - p a t o l ó g i a i  e s e t e k e t  
f e l d o l g o z ó  s z í n d a r a b o k .  Az utóbbi idő
ben megszaporodtak az ilyen jellegű 
bemutatott művek. A „Kakukkfészek” 
elmegyógyintézetbe, a „Mégis, kinek az 
élete?” egy kórház intenzív osztályára, 
az „Equus” egy beteg lelkű fiatalem
ber pszichiátriai vizsgálatára vezeti a 
nézőket, és nagy kérdés, hogy a túlfe
szített, spekulatív színház a végletes 
helyzetek, sivár lelkiség, megoldhatat
lannak látszó kérdések fölvetésével se
gíti-e a közönséget egy tisztább élet- 
szemléletre? A görög sorstragédiák, 
vagy például O’Neill darabjai ezt a célt 
nagy művészi hitelességgel elérhetik, de

ennél alacsonyabb szinten félő, hogy a 
hatás nem lesz kedvező.

Mint ahogy éppen a Nemzeti Szín
ház művészei által színre vitt Kroetz- 
darab, a „Meierék” felszínes naturaliz
musával, sivár és káros életszemléltjé
vel, ordenáré nyelvezetével csak vi
szolygást válthat ki a jobbra érdemes 
nézőkből. (A szerző „Luxuseljárás” cí
mű darabját nem régen mutatta Ue a 
televízió, közfelháborodást keltve!). 
Mennyivel nagyobb művészi erővel áb
rázolja Gorkij a lecsúszott emberek vi
lágát az „Éjjeli menedékhely”-ben!

3. T ö r t é n e l m i  t á r g y ú  s z í n d a r a b o k  é s  
k l a s s z i k u s  m ű v e k .  Mind az ifjúság ne
velésében, mind a felnőtt nézők törté
nelemtudatának fejlesztésében és a je
lenre vonatkozó üzenetek megértésében 
nagy szerepük van a történelmi dara
boknak. Szabó Magda legutóbbi alko
tásai, „Az a szép fényes nap”, „A me- 
ráni fiú”, Illyés Gyula mindig várt ne
mes mondandójú művei, Székely János 
„Protestánsok” című alkotása, Sütő 
András, Száraz György színművei, Si- 
monffy András „A japán szalon” című, 
a második világháború történetének 
érdekes magyar vonatkozású részletével 
foglalkozó színműve mind-mind értékei 
színházi életünknek, és fontos szerepet 
töltenek be. Külön kell említenünk a 
klasszikusok (Shakespeare, Katona, 
Vörösmarty, Madách, Csehov) művei
nek előadásait. Ezek közül is kiemel
kedik” Az ember tragédiájáénak fel
újítása, amelyet szinte egyidejűleg há
rom színházunk is bemutatott. Madách 
példát mutatott azzal, hogy egy törté
nelmileg és egyéni életében is válságos 
időszakban hogyan kell az írónak fele
lősen, a valóságot nem megszépítve, 
mégis a tisztességes emberi küzdelemre 
és helytállásra buzdítva írnia és taní
tania.

Ibsen azt mondotta, hogy a színház
nak nem kell mindenre felelnie, de jól 
kell kérdeznie. Mi ehhez hozzátehetjük, 
hogy ha korunk sokféle emberi és tár
sadalmi kérdésével vívódó mai ember 
számára nem is lehet tökéletes és ab
szolút válaszokat adni, mégis abban a 
nyílt és következetes társadalmi lég
körben, amelyben élünk, lehet irányt 
mutatni és művészi hitelességgel nem
csak a bajokat feltárni, hanem humá
nus és etikus megoldásokat is nyújtani. 
Olyan tükröt tartani a nézők és olya
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sok elé, amelyben tisztább arcok felé, 
megharcolt harcok árán elérhető tisz- 
tultabb életvitel irányába terelődjenek 
gondolataink és tetteink. Ezt várjuk mi 
keresztyén emberek is a ma színházá-

Fényszóró
Az isteni gondviselés mai csodáit rit
kán emlegetjük, pedig vannak, noha 
természetes úton is magyarázhatók. Mi 
lenne más M e z e i  M á r i a  önálló estjé
nek egyetlen rádiófelvétele 1970-ben 
Újvidéken?! Mert ez lett utolsó fellé
pésévé. „Három hét múlva a színészet 
számára hirtelen és véglegesen nyo
morékká váltam” — írja 1980-ban a 
hanglemez borítón, mely magába zár
ja a most két lemezen megjelentetett 
felvételt: „B u j d o s ó  l á n y  — É l e t e m  t ö r 
t é n e t e  h á r o m  t é t e l b e n ” . A friss leme
zeket még karácsony előtt azonnal el
kapkodták. Érdemes ismerőstől köl
csönkérve végighallgatni, ahogyan én 
is tettem. A műsorát összekötő szöveg 
vallomás nemcsak egy színészpálya 
küzdelmes szépségéről, de akaratlanul 
is hű tükre az elmúlt évtizedek fordu
latos történetének társadalmunkban. 
Magasra csap belőle a szülőföld szere- 
tete, és lehetetlen ki nem hallani a 
keresztyén hit vallástételét. Nem hi
valkodóan; igazi világi módon, aho
gyan illhet deszkákra és nem szószék
re. S ha valaki mégis „csak” az em
beri szeretet himnuszának vélné, 
egyetlen vonatkozó névmás a végső 
vallomásban eldönti: „. . .  annak a sze
retetnek a záloga, a k i b e n  hiszek.”

1977 júliusában fejezte be nem egészen 
egyesztendei munkával megírt regé
nyét az akkor 19 éves S e b e ö k  J á n o s .  
A S á r k á n y v i a d a l  a múlt esztendő ma
gyar szépirodalmi termésének a leg- 
meghökkentőbb alkotása, egy kivéte
les tehetség műve. Ki ez a fiú, mi lesz 
belőle? Egy új Kocsis Zoltánnal ál
lunk szemközt a szépirodalom hang
szerénél? Tud-e majd a rendkívüli 
regény után még újat adni, hiszen az 
elképzelt déltengeri szigeten lejátszó
dó cselekmény magában is végletes 
téma? A krokodilidomáron egyszer,

tói, az abban fáradozó alkotó művé
szeinktől. Így kaphatják meg jó szol
gálatukért cserébe a közösség megbe
csülését.

S z i r m a i  Z o l t á n

produkciója közben, erőt vesz a féle
lem, az állatok megérzik, s támadá
suk mindkét lába elvesztésébe kerül. 
Tenyerén araszolva előre koldul az 
utcákon. Véres rablás árán és budd
hista lelkiismeretének vergődésével 
megszerzett pénzen, egy indiai férfitól 
megvásárolja tigriskígyóját: „Iszonya
tos erejű szerelem lobbant fel” benne 
a hüllő iránt. A teljes kiszolgáltatott
sággal zárul a regény: a kígyó bármely 
percben örökre elhagyhatja a lábavesz- 
tett Singet. Most ugyan: „Dobozban 
fenség s félelem, dobozban egy erős vi
lág, ajtók mögött a pikkelyóceán: közel 
hajolva hozzá hallani hideg moraját.” 

Ezen a történeten belül, feltartóztat
hatatlanul sodró, fárasztó és mégis lé
legzetfojtó feszültséget teremtő, tartal
mi és formai eredeti írásmóddal (né
ha egy oldalon át pont nélkül lüktet 
a szöveg csak gondolatjelek tagolásá
val) a teremtettség szoros, rejtett ösz- 
szefüggéseit hozza lélekközelbe az író. 
Az embernek és az állatvilág tőle leg
távolabb álló, ősi hidegvérű lényeinek 
a kapcsolatát az emberi tudat legsze
mélyesebb érzelmi közelségében éli át 
az olvasó. A lélekrajz megrendítő; s a 
lelki történéseket jórészt az emberben 
végbemenő biológiai folyamatok rész
letes leírásával érzékelteti a regény, 
ezzel a test és lélek egybejátszásának 
újszerű szemléltetését nyújtja. A Ter
mészet közvetlen szemléletére eljutás 
izgatja az ifjú filozófus-írót, ahogyan 
egy interjú vallomása is sejteti (Ma
gyar Nemzet, 1980. november 16.).

Többen csalódtak H u s z á r i k  Z o l t á n  
Szinbád-Krúdy filmje után a legújabb 
alkotásában. Nem Jankura Péter ope
ratőri gyönyörű felvételeiben, hanem a 
Császár István és Dobai Péter forga
tókönyve nyomán készült C s o n t v á r y -  
film látszólagos kuszaságában. Magam
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is így voltam, míg egy baráti beszél
getésem rávezetett a film nyitjára. Te
litalálat volt — akár tudatos ötlet, 
akár nem — a zseniális és lelki beteg 
Csontváry pályájának hézagos, szag
gatott részleteit egy hozzá hasonló 
színész-főhős külön történetével össze
kapcsolni, párhuzamosan futtatni. A 
filmbeli színész Csontváry megjelení
tésére készülve bejárja a festő csodá
latos képeinek a színhelyeit, s közben 
saját magánéletének — kóros lelki al
katából következő — tragikumát is 
meg-megvillanni látjuk. Azért nehéz 
beleélnie magát a nézőnek a filmbe, 
mert belülről mutatja a váltakozóan 
hol egészséges, hol beteg lelkű ember 
lelkivilágát, amelyet az egészséges em
ber nem ismer. Mélységes szenvedés 
tárul így fel előttünk, amely osztály
részül jutott az ilyen pszichikai alka
tú, amellett kivételes tehetségű mű
vészeknek.

Csontváry és az ő nyomában járó 
színész párhuzamába a rendező Hu- 
szárik Zoltán érzékeny beleéléssel tár
sul, s így szenteli a filmet a kitűnő 
művész és szintén lelki bajokkal küz
dő Latinovits Zoltán emlékének. Eb
ből a megközelítésből nézve azonnal 
érthetővé válik a film képi zaklatott
sága. Máris nem találjuk furcsának a 
különös belső látványok villódzását, a 
valóság és a víziók váltakozását, s át
adhatjuk magunkat az egyetemes mű
vészettörténet nagy értékei közé tar
tozó magyar festő, Csontváry Kosztka 
Tivadar belső világát és lenyűgöző al
kotásait ezen a kongeniális úton érzé
keltető filmalkotás maradandó élvezé
sének.

Egy kis könyvet ajánlok titkolhatatlan 
lelkesedéssel a Biblia iránt érdeklődő 
hivő és nem hivő, gondolkozó embe
reknek: A  B i b l i a  a  m o d e r n  e m b e r  k e 
z é b e n .  (Kapható a protestáns könyves
boltban, Budapest IX., Ráday u. 1.) 
Írója, H. E. F o s d i c k ,  már nem él, a 
most magyarul megjelentetett köny
ve is közel 60 éves. A szerző többünk
nek ismerős: azoknak, akik fiatalsá
gunk legszebb szellemi-lelki élményeit 
a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetségnek köszönhetjük. Az 
amerikai teológiai tanárnak és jelentős 
igehirdetőnek a húszas években né

hai dr. Victor János fordításában ma
gyarul megjelent könyvei mélyreható 
olvasmányaink voltak: A Mester jel
leme, A hit értelme, Az imádság ér
telme, A szolgálat értelme.

Ez a most kezünkbe kerülő könyve 
hallatlanul meglepő: szinte hihetetlen, 
mennyire friss. A Biblia korszerű 
megközelítését szolgálja, bátor kritiká
val és élő hittel. Jelentéktelenebb kis 
részleteit a bibliai tudományok időköz
ben meghaladták, de alapvető monda
nivalója annyira közel van hozzánk, 
mintha a mai nemzedéknek íródott 
volna. Kicsit fájó érzés is olvasni ne
kem, hazai lelkésznek, mert tudom, 
hogy még ma is mennyire elmarad
tak ettől a modern bibliaszemlélettől 
sokszor éppen a bibliaolvasó híveink, 
olykor igehirdetőink is, pedig mindez 
már több, mint fél százada nem lehet 
újság a teológiai képzésben.

Végül a Kritika 1981. januári számá
ban d r .  C z e i z e l  E n d r e  cikkére hívom 
fel a figyelmet: „ H á t r á n y - e  a  k i v é t e 
l e s  s z e l l e m i  k é p e s s é g ? ” Külföldi vizs
gálatok alapján is egyértelmű igennel 
válaszol. A kivételes képességűek be
leütköznek az iskolai oktatási rend
szerbe, majd a felnőttek társadalmába, 
s ez rájuk nézve mentális és szomati
kus, egyszerűbben: lelki és testi ba
jokkal járhat, a társadalomra nézve 
akadályozza hasznos kibontakozásukat, 
illetve elszigeteli őket. Noha az elme- 
betegségek nem gyakoribbak a kiváló 
tehetségekben, tehát nincs k ö z v e t l e n  
ok-okozati kapcsolat a zseni és az 
őrültség között — mint tévesen néha 
feltételezik —, de fokozott érzékenysé
gük, kritikai érzékük, jó értelemben 
vett megszállottságuk, a magasra he
lyezett cél következtében állandó ön
elégedetlenségük, főként eredetiségük, 
és mindennek nyomán a több megpró
báltatás, „pokolra menésük” gyakrab
ban vált ki bennük neurózist. Bár po
zitív előjelű, mégis deviáns, az átla
gostól eltérő magatartásuk hátrányos 
társadalmi helyzetbe hozza őket. Fel
őrlődnek, s ők maguk is elégetik az 
életüket.

A kis tanulmány rendkívül jelentős 
felismeréseinek előbb-utóbb köztudat
tá kellene válniuk, hogy a legtöbbször
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erkölcsiségükben is értékes és alkotó 
képességű kivételes emberek életének 
és tehetségének természetes megvaló

sítását megértés és védő szeretet ve
gye körül.

Veöreös I m r e

A külföldi egyházi sajtóból
Házasság, vegyesházasság a felekezetek párbeszédében

Higgadt mérlegelés és izgatott reagá
lás, reménység és csalódottság hang
jai kísérték az egyházi sajtóban (Lu
therische Welt-Information 1980. 41., 
43. sz., 1981. 1. sz.) azt a Rómában 
kiadott közleményt, mely 1980 no
vemberében hírül adta: a vatikáni ke
resztyén egységtitkárság, a Lutheránus 
Világszövetség és a Református Vi
lágszövetség teológusai kiértékelték a 
háromoldalú megbeszéléseik közösen 
elfogadott dokumentumára érkezett 
hozzászólásokat és munkájukat befe
jezettnek tekintik.

A kiértékelés öt pontban összegezte 
a teendőket. Szükségesnek tartja a ve
gyesházasságban élők tapasztalatainak 
és a hivatalos egyházi gyakorlatnak a 
tanulmányozását. Javasolja, folyjanak 
helyi, országos és regionális megbe
szélések a vegyesházasságok pozitív 
és negatív vonásairól. A római kato
likus—református és a római katoli
kus—evangélikus közös munkabizott
ság mérlegelje az egyházi hivatal és 
az egyházak kölcsönös elismerésének 
kérdését, valamint a vegyesházasság
gal kapcsolatos jogi gyakorlat teológiai 
és filozófiai hátterét. Az Egyházak 
Világtanácsa Hit és Egyházszervezet 
Bizottsága pedig végezzen tanulmányt 
a vegyesházasságokban szerepet játszó 
nem-teológiai tényezőkről.

Félrevezető tehát a tárgyalások meg
szakadásáról beszélni, hiszen a trila- 
terális bizottság az eredetileg terve
zett öt ülését 1971 és 1976 között meg
tartotta. Most pedig csak kiértékelés 
volt a feladat: ennek alapján dönte
nek majd a világszervezetek a továb
biakról. Zsákutcáról sem helyénvaló 
beszélni, hiszen újabb nehézségek 
sem merültek föl a római megbeszé
lésen.

A húsztagú trilaterális bizottság, 
melynek munkájában egy római ka

tolikus és egy evengélikus asszony, va
lamint három laikus is résztvett, a 
világszintű tapasztalatcserével és a há
zasság teológiája körüli eltérések tisz
tázásával a vegyesházasságok körüli 
nehézségeket kívánta enyhíteni, és se
gítséget kívánt nyújtani a házasság 
egész világon tapasztalható krízisé
ben. A tárgyalássorozatnak Velencé
ben 1976-ban elfogadott jelentése 
(Theology of Marriage and the Pro
blems of Mixed Marriages) arról ta
núskodik, hogy a részvevők azonosan 
látják a házasság helyzetét és mai 
problémáit a világban, felismerték a 
történelmi, szociológiai vagy éppen a 
házastársak egyéni fejlődéséből követ
kező változásokat, és szükségesnek 
tartják ezek figyelembevételét az egy
házban is.

Bár a római katolikus fél ragaszko
dott a szentség fogalmához a házas
sággal kapcsolatban, a protestánsok 
pedig ezt nem tudták magukévá ten
ni, mindkét fél egyetértett abban, hogy 
Krisztus és a házastársak viszonyát a 
„szövetség” szóval ki lehet fejezni, 
mert Krisztus ajándékára, megmaradó 
ígéretére, tartós kegyelmére utal. 
Egyetértés volt abban is, hogy a há
zasság életre szól. A római katolikus 
egyház azonban Krisztus titkára hi
vatkozva elzárkózik a házasság felbon
tása elől, míg az evangélikus és re
formátus egyházak szembenéznek az
zal a helyzettel, hogy vannak házassá
gok, melyek „meghalnak”.

A vegyesházasok lelkigondozását az 
érintett egyházak részéről szükséges
nek tartják, sőt bátorítják, de római 
katolikus részről változatlanul ragasz
kodnak a katolikus gyermeknevelésre 
tett Ígérethez, valamint ahhoz, hogy 
római katolikusoknak más megkeresz
teltekkel való házassága tilos, nemke
resztyénekkel kötött házassága pedig
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érvénytelen, kivéve, ha ez alól külön 
felmentést kapnak.

Harding Meyer (Lutherische Monats
hefte 1979. 6. sz.) mutatott rá, hogy 
a vegyesházasságok körüli római ka
tolikus—protestáns feszültségnek nem 
a házasság szentsége és felbonthatat- 
lansága körüli véleménykülönbség a 
fő forrása. Az ortodox egyház gyakor
lata ebben a vonatkozásban szintén el
tér a római katolikus gyakorlattól és 
felfogástól, de római részről ortodox— 
római katolikus vegyesházasság eseté
ben nem látnak akadályt, hiszen az 
ortodox egyház papi hivatalát elisme
rik. Ezért mondhatjuk, hogy a vegyes
házasság problémája nem pusztán a 
házasság eltérő teológiai értelmezésé
ből, hanem sokkal inkább az egyház 
és az egyházi hivatal értelmezésének 
különbségeiből fakad.

Hírek szerint (Lutherische Welt-In- 
formation 1980. 43. sz.) az 1980 októ
beri püspöki szinóduson is, mely a csa
lád kérdéseivel foglalkozott, többen 
megszólaltatták a vegyesházasság 
problematikáját. John W. Gran norvég 
püspök a vegyesházasságok „ökumeni
kus esélyéről” beszélt, és hogy nem 
kellene olyan negatívan megítélni 
őket. Jan Willebrands bíboros szüksé
gesnek tartotta, hogy az interkommu- 
nió kérdését alaposabban megvizsgál
ják. Utalt arra is, hogy az evangéliku
sokkal és reformátusokkal folytatott 
megbeszéléseken a házasság szentsége 
és felbonthatatlansága kérdésében a 
különbségeket nem szüntették meg 
ugyan teljesen, de jelentősen elhárí
tották. Az északi püspökök úgy vélték,

hogy a katolikus gyermeknevelésre vo
natkozó ígéret megkövetelése ellenke
ző hatást is kiválthat, ha a katolikus 
félnek laza kapcsolata van saját egy
házával. Ezek a gondolatok azonban 
nem kerültek bele a püspöki szinódus 
által elfogadott záróüzenetbe. Fölvették 
őket azonban az 1980. október 25-én 
II. János Pál pápa elé terjesztett ja
vaslatok közé.

A vegyesházasoknak „gyermekeik 
keresztyén nevelése közös feladatuk, 
ezért az evangélikus fél kötelességé
nek tartjuk, hogy a katolikus fél lel
kiismereti szabadságának tiszteletben 
tartásával saját evangélikus meggyőző
dését belevigye családi életébe és gyer
mekeik nevelésébe” — hangoztatta 
püspökeinknek 1974 júliusában kibo
csátott körlevele. Az elmondottakon 
végigtekintve, ezt a megállapítást még 
mindig időszerűnek, előremutatónak és 
testvérinek tarthatjuk.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung 
1978. november 18-án egy 1888-ban fel
állított síremlék képét hozta (Roer- 
mond, NSZK). A katolikus és evangé
likus temetőt elválasztó téglafal azo
nos pontján, de két különböző olda
lán a kerítés fölé magasodik két egy
forma sírkő. A sírkövekről egy-egy kar 
nyúlik a másik felé és a két kéz egy
másba fonódik. Az evangélikus felesé
get felekezeti okokból nem temethet
ték katolikus férje mellé, mégis fog
ják egymás kezét.

Ezt a kézfogást nem pótolhatják, de 
nem is nélkülözhetik a világszintű 
megbeszélések.

Reuss András
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Summary

The significance of human factors in 
economic life is highlighted by B i 
s h o p  Z o l t á n  K á l d y .  After emphasizing 
mainly creativity and the emotional 
attitude to work he explains the role 
of the moral factors mentioning also 
the viewpoints characteristic of Lu
theran ethics.

Pastor Imre Veöreös, editor of this 
journal reports on his interview with 
P r o f e s s o r  J á n o s  S z e n t á g o t h a i ,  President 
of the Hungarian Academy of Sciences 
The Hungarian neuroscientist discusses 
the philosophical and spiritual implic
ations of modern brain sciences. In 
the light of information theory and 
computer sciences, the most recent 
knowledge of the physical functions 
of the brain does not support either 
the traditional reductionalist or the 
explicit dualistic views in the age-old 
quest of ‘brain-mind’ relationship. A 
synthetic view of the most recent 
developments does not relieve the in
dividual from the responsibility of 
making a personal choice in questions 
concerning the purpose and meaning 
of existence.

In the series on contemporary theo
logians T i b o r  F a b i n y  J r .  presents 
R e i n h o l d  N i e b u h r ’s  life work and pub
lishes the following two longer pas
sages from his book ‘The Nature and 
Destiny of Man’: The Classical View 
of Man; The Christian View of Man.

Sociologist M á r i a  N o v á k ’s  article rel
ates to the International Year of the 
Disabled Persons. After reviewing si
tuations in developing and in devel
oped countries she discusses in detail 
the statistical estimates for perman
ently disabled persons in Hungary, the 
responsibility of the human environ
ment, and sums up the tasks in three 
categories: prevention, rehabilitation,
and attitude towards the disabled.

Professor of music Á r p á d  F a s a n g  
writes about Béla Bartók, on the cen

P u b l i c a t i o n  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  
i n  H u n g a r y
R e s p o n s i b l e  E d i t o r :  D r .  Z o l t á n  K á l d y
E d i t o r :  I m r e  V e ö r e ö s
E d i t o r i a l  a n d  P u b l i s h i n g  O f f i c e :
H — 1088 B u d a p e s t ,  P u s k i n  u .  12.  
S u b s c r i p t i o n s  t o  a b o v e  a d d r e s s .  
P u b l i s h e d  e v e r y  s i x  m o n t h s .
A n n u a l  s u b s c r i p t i o n  1 10 ,— F o r i n t s .

tenary of his birth, that even today 
many find his music difficult to un
derstand. The way the composer 
himself got close to Liszt’s most ad
vanced works that he previously found 
incomprehensible is a good example of 
how to overcome this problem. Bar- 
tók’s music, as he himself confessed, 
gradually became more and more 
simple, it is therefore well to study 
his works in their reverse sequence 
of composition.

G y u l a  N a g y ,  Professor of Systematic 
Theology in Budapest provides in
formation on WCC, CPC, LWF and 
CEC programmes and decisions in 
quest for peace emphasizing that these 
activities, in their everyday life, pre
suppose and need the intercession, 
witnessing and service of the churches 
and congregations, at all levels.

Z s u z s a n n a  E r d é l y i ,  the internation
ally known researcher of Hungarian 
archaic popular prayers has until 
recently been collecting and analysing 
mainly catholic material reflecting 
medieval literary and religious traces, 
some dating even further back to more 
ancient roots. With this article Mrs. 
Erdélyi is extending her researches 
to seek any ancient Lutheran popular 
prayers.

The diary type memoirs of Hun
garian Lutheran pastor Gábor Sztehlo, 
who died in Switzerland in 1974, is a 
record of his children saving activity 
in Budapest during 1944—45. His per
secuted charges were sheltered in 32 
private homes where with the help 
of the Swiss organisation of the In
ternational Red Cross he and his as
sociates saved and spiritually tended 
close on 1000 children. The first part 
of the diary kept in the Lutheran 
Archives is being published by jour
nalist É v a  B o z ó k y .

See also the full table of contents 
in English and German languages.



Diakonia

Lutherische Rundschau 

Aus dem Inhalt

Auf die Rolle der menschlichen Fak
toren im Wirtschaftsleben verweist 
Bischof Z o l t á n  K á l d y .  Nachdem er die 
schöpferische Fähigkeit und die Ar
beitsfreude betont hat, erörtert er die 
Bedeutung der moralischen Faktoren, 
wobei auch die spezifischen Gesicht
spunkte der lutherischen Ethik ange
sprochen werden.

Prof. J á n o s  S z e n t á g o t h a i ,  Präsident 
der Ungarischen Akademie der Wis
senschaften, im Interview mit Imre 
Veöreös, dem Redakteur der Zeit
schrift. Der ungarische Hirnforscher 
bespricht die Herausforderung der m o
dernen Hirnwissenschaften an die 
Philosophie und an spirituelle Belange. 
Im Lichte der Informationstheorie 
und der Computer-Wissenschaften un
terstützen die neuesten Ergebnisse der 
Hirnforschung weder die traditionellen 
reduktivistischen noch die ausgespro
chen dualistischen Vorstellungen über 
die jahrtausendalte Frage nach der 
Beziehung zwischen „Hirn” und „Geist” 
(oder herkömmlicher: Leib und See
le). Eine synthetische Betrachtung der 
neuesten Entwicklung der Hirnwissen
schaften kann jedoch niemanden aus 
der Verantwortung einer persönlichen 
Antwort und Entscheidung über Be
deutung und Sinn der eigenen Existenz 
entlassen.

In der Reihe Theologen unserer Zeit 
beschreibt T i b o r  F a b i n y  j u n .  die Lauf
bahn R e i n h o l d  N i e b u h r s  und zitiert 
aus dem Buch The Nature and Dest
iny of Man zwei längere Abschnitte.

Der Artikel der Soziologin M á r i a  
N o v á k  steht im Zusammenhang mit 
dem Internationalen Jahr der Behin
derten. Vor dem Hintergrund der 
Situation in den Entwicklungs- und 
den wirtschaftlich entwickelten Län
dern befaßt sie sich mit den Dauerge
schädigten in Ungarn, mit der Verant
wortung ihrer Umwelt und ordnet die 
Aufgaben in drei Gruppen: Vorsorge, 
Rehabilitation und Verhalten gegen
über den Behinderten.

Anlässlich des 100. Geburtstags von 
Béla Bartók schreibt der Musikprofes-

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  L u t h e r i s c h e n  
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sor Á r p á d  F a s a n g  darüber, wie schwer 
verständlich bis heute Bartóks Musik 
für viele ist. Bartók selbst gibt ein 
gutes Beispiel damit, wie er den am 
meisten vorausweisenden, ihm früher 
unverständlichen Werken Liszts näher 
kam. Bartóks Kunst hat sich gamäss 
seinem eigenen Zeugnis nach und 
nach vereinfacht, weshalb man das 
Studium seiner Werke zweckmässig in 
umgekehrter Reihenfolge ihrer Ents
tehung beginnt.

G y u l a  N a g y ,  Theologieprofessor in 
Budapest, informiert über die wich
tigsten Programme und Beschlüsse des 
ÖRK, der CFK, des LWB und der 
KEK vom Jahr 1980 zum Problem des 
Friedens. Er betont zugleich, daß die
se Aktivitäten nur Erfolg haben, wenn 
sie vom täglichen Gebet, Zeugnis und 
Dienst der Gemeinden begleitet wer
den.

Z s u z s a n n a  E r d é l y i ,  eine auch im 
Ausland bekannte Erforscherin der un
garischen archaisch-apokryphen Volks
gebete, sammelte und analysierte bis
her meist katholisches Material, das 
die literarischen und religiösen Spuren 
des Mittelalters spiegelt, ja sogar auf 
noch ältere Schichten zurückgreift. Mit 
dem hier erscheinenden Artikel er
streckt sie ihre Forschungen jetzt auch 
auf die eventuell auffindbaren luthe
rischen Volksgebete ausserhalb des 
kirchlichen Horizontes.

Der 1974 in der Schweiz verstorbe
ne ungarische lutherische Pfarrer Gá
bor Sztéhló hinterliess tagebuchartige 
Erinnerungen über die 1944—45 in Buda
pest geleistete Kinderrettungsarbeit. Er 
konnte mit seinen Mitarbeitern ca. 
1000 Kinder retten und seelisch be
treuen unter Hilfe der Schweizer Or
gane des internationalen Roten Kreu
zes ; seine gefährdeten Schützlinge 
wurden in 32 Heimen untergebracht. 
Die Journalistin É v a  B o z ó k y  veröf
fentlicht aus dem lutherischen Archiv 
den ersten Teil des Tagebuchs.

Ausserdem bringen wir d a s  v o l l s t ä n 
d i g e  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  in englischer 
und deutscher Sprache.
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K Á L D Y  Z O L T Á N

Äz egyház társadalmi funkciója

Mivel a társadalom  „az emberi együttélés viszonyainak összessége” (politi
kai, gazdasági, kulturális, etikai, tudományos viszonyok stb.), azért am ikor 
az egyház társadalm i funkciójáról szólunk, ezeket a  „viszonyokat” mind 
szem előtt kell tartanunk, vagyis az egyház funkcióját a  politikai, gazdasági, 
kulturális, erkölcsi élet területén. Azt is tudjuk, hogy a  társadalom az em
beri együttélés történelm ileg változó alakja. A mi egyházunk Magyarorszá
gon nem egy „elvont”, absztrakt társadalom ban él, hanem  egy szocialista 
társadalom ban. Ennek következtében am ikor az egyház társadalm i funkció
jának  főbb vonalait felvázoljuk, akkor azt nem  egy „általános” társadalom 
ra  nézve tesszük (ilyen nincs is a világon), hanem  — anélkül, hogy ezt is
m ételten hangsúlyoznánk — a  szocialista társadalom  van szemünk előtt.

A háttér, amelyre a vázlatot felrajzoljuk
A témáról evangélikus egyházunkban — de éppen úgy más hazai egyhá
zakban is — a  felszabadulás óta sokat vitatkoztak a lelkészek és gyülekezeti 
tagok egyaránt. Ez volt az egyik legkényesebb téma. A teológiai és nem-teoló
giai nézetek e kérdésben ütköztek leginkább. A vitát befolyásolta a  lelké
szek teológiai, kegyességi beállítottsága, és m inden cáfolat ellenére a politi
kai nézete is. Közben e kérdéshez való viszonyulás alapján folyt a  lelkészek 
és gyülekezeti tagok minősítése és kategóriákba való besorolása. Bizonyos 
egyházi körök „békepapoknak” (lekicsinylő, sőt becsmérlő értelemben) kiál
to tták  ki azokat, akik m ertek beszélni az egyház társadalm i funkciójáról, 
az egyház feladatairól a  társadalom ban és a  világban. Rosszallóan beszéltek 
„politizáló papokról”, akik szerintük „beleelegyedtek az élet dolgaiba”, és 
elárulták ezzel az evangéliumot. A legrosszabb lelkésznek az számított nem 
kevés gyülekezetben, aki az igehirdetésbe „politikát kevert”, más szóval, 
aki a textus tarta lm át k ifejte tte  illetve „kihúzta” a keresztyén em ber tá r
sadalmi kötelezettségeinek megmutatásáig.

Ugyanakkor a  „politizáló lelkészeket” elítélő lelkészek és gyülekezeti ta
gok azt hajtogatták, hogy „az egyház ne politizáljon”, m ert mint mondták, 
..az egyház feladata az evangélium hirdetése és a  szentségek kiszolgáltatása”. 
„Az egyház m aradjon semleges a  társadalm i, politikai és gazdasági kérdé
sekben” — hangzott sokak részéről az igény. „Még ha politizálnak is az 
egyes gyülekezeti tagok, de az egyház m int egyház ne  politizáljon, és ne 
foglalkozzék a társadalom kérdéseivel” — mondták mások vagy ugyan
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azok. „Azért se avatkozzék az egyház a politikai és társadalm i kérdésekbe, 
m ert a politikában gyakran vannak tévedések, és az  egyház nem tévedhet 
és nem sülhet fel egy helytelen politikai döntése m iatt.” „Ha pedig az egy
ház mégis akar politizálni és beleártja m agát a társadalm i kérdésekbe, akkor 
egy feladata van: vállalja a prófétai szolgálatot.” Ez utóbbit sokan úgy 
értelmezték, hogy bírálja és kritizálja az államot és társadalm at. Lényegé
ben ezek a vélemények annak az álláspontnak adtak hangot, hogy az egy
háznak nincs társadalm i funkciója, vagy ha van, az igen szűk körre korlá
tozódik.

E helyen nincs lehetőségünk a felsorolt vélemények elemzésére. Csupán 
néhány ellenkérdést teszünk fel. Tényleg csak két feladata van az egyház
nak: az evangélium hirdetése és a  szentségek kiszolgálása? A szeretetszol
gálat, a diakónia nem  feladata? És h a  mégis feladata, meddig nyúlhat az? 
A gyülekezet határáig? Azon kívül m ár nem? De hol Van a  gyülekezet 
határa? Hol van az egyház határa? Ki tudjuk cövekelni? Az igazi egyház 
tényleg „semleges” politikai és gazdasági kérdésekben? Tehát olyan mint 
egy „szfinksz”, am elyik merev szemekkel és érzéktelenül néz körül a tá r
sadalomban és a világban? Ki tan íto tta  ezt? Jézus? Pál? Péter? Augusti
nus? Luther? Az Ágostai Hitvallás? A Kis- és Nagykáté? A Barm eni Nyi
latkozat? Az egyháznak tényleg „semlegesnek” kell maradnia ilyen kér
désekben: fasizmus, háború, faji megkülönböztetés, éhség, elnyomás, gaz
dasági igazságtalanság? A gyülekezeti tag részt vehet a társadalm i kérdések 
megvitatásában és politizálhat, a lelkész nem? M iért nem? Neki kevesebb 
az állampolgári joga? Egy-egy gyülekezeti tag politizálhat, de a gyülekezet 
és az egyház nem? Tehát ha egyedül van egy gyülekezeti tag, politizálhat, 
de ha ketten vagy hárm an összejönnek az Ű r nevében (ez tudniillik m ár 
gyülekezet!), ők m ár nem  politizálhatnak? Vagy ha igen, tízen, húszán vagy 
ötvenen m int gyülekezet — m ár nem ? Egy ötventagú presbitérium még 
igen, de egy száztagú gyülekezet m ár nem? Nem egy groteszk helyzet ez 
így? Nem foglalkozhat az egyház a társadalom  kérdéseivel és nem  politi
zálhat, m ert esetleg tévedhet? Tényleg nem vállalhatja az egyház az eset
leges tévedés kockázatát? Az egyház tévedhetetlen? Melyik? A róm ai kato
likus, a református, az evangélikus vagy úgy általában az egyház? Az egy
ház nem  a „megigazultak és bűnösök közössége” (simul iustus et pecoator)? 
Nem így van a döntésekben is? Igazán az volna az „igazi egyház” egyetlen 
feladata, hogy „fejére olvassa” az állam nak és a társadalom nak a hibákat, 
bűnöket? Csak a bűnöket? Más feladata a társadalom ban nincs? Például 
hogy segítsen minden jó törekvést? Noha az utolsó 15—20 évben egyházunk
ban sokan ju tottak  jobb belátásra és ismerték fel az egyház társadalm i 
funkcióját, mégsem lehet e háttér nélkül jól érteni mai társadalm i szol
gálatunkat.

Teológiai megfontolások

Anélkül, hogy sokat idéznénk a Szentírásból, Luthertől, hitvallási irataink
ból és m a élő neves evangélikus teológusok műveiből (erre nincs helyünk), 
néhány „tégláját” meg kell említenünk annak a fundámentumnak, amelyen 
állunk, am ikor az egyház társadalmi funkcióját megjelöljük.

Az I. hitágazat (a teremtésről) a lapján vüágos előttünk, hogy a föld és az 
egész kozmosz az Istené. Isten nemcsak m egterem tette a világot, és nem
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csak folytatja a terem tés m unkáját a m ai napig, hanem  gondoskodik is a 
világról. Ugyanakkor ő az Ura nemcsak a  „lelki világnak”, hanem  a  „testi
anyagi világnak” is. Nem ad ta  ki a kozmosznak egyetlen részét sem a Go
nosznak, mondván ez a  te  területed.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak az „egyházi terü le t” tartozik Hozzá, hanem 
a  „nem egyházi terü le t” is. Luther a  kétféle kormányzásról szóló iratában 
világosan kifejti, hogy noha Isten m ás eszközökkel végzi a „világ” és az 
„egyház” kormányzását, abban  nincs különbség, hogy mindkét területen 
végső soron ő az Ür, és neki tartozunk felelősséggel. Ezért amikor a keresz
tyén em ber vagy éppen az egyház m unkálkodik a  világban, a  társadalom 
ban, nem  idegen, profán területen végzi ezt a m unkát, hanem Isten vilá
gában.

Elsősorban a Szentírás, de hitvallási irataink is egyértelműen szólnak 
arról, hogy Isten az em bert „m unkatársává” te tte  a  világ fenntartása és a 
róla való gondoskodás m unkájában. „Mi Isten m unkatársai vagyunk” (1 Kor 
3,9) nemcsak a misszióban, hanem a világ megmaradása, gazdagítása, szépí
tése, az em beri élet védelme, a „kultúrparancs” (1 Móz 1,28) végrehajtása, 
a „mindennapi kenyér” megszerzése, a béke fenntartása, az em beri együtt
élés biztosítása nagy m unkájában. Ez vonatkozik az egyház társadalom ban 
végzett „funkciójára” is.

Azt azonban jól kell tudnunk, hogy Isten nemcsak a „keresztyén” embert 
te tte  m unkatársává, hanem  egyszerűen az „em bert”. A kultúrparancsot is 
az „embernek” adta. Ez egyértelm űen arra  hívja fe l a keresztyén embert, 
de az egyházat is, hogy a  világért folyó m unkában felszabadultan dolgoz
zék együtt az „emberekkel”, akiken keresztül Isten rejtetten dolgozik. Nem 
szabad az egyháznak abban  a téves hitben élnie, hogy ő oldja m eg a  társa
dalom és a világ kérdéseit, m intha az egyház kezében volna a  társadalm i, 
politikai, gazdasági és kulturális kérdések megoldásának „kulcsa”. Az egy
ház csak segíthet egy igazságos társadalm i és gazdasági rend építésében.

Azt sem igényelheti az egyház — miközben végzi társadalm i funkcióját 
—, hogy a  társadalom  az „evangélium szerint” épüljön, és a társadalom  tag
jai tartsák  be, éljék meg az evangéliumot. L uther világosan látta, hogy 
„evangéliummal nem lehet kormányozni a világot”. Az evangéliummal azok 
kormányozhatok, 'akik valóban hisznek Jézus Krisztusban, és a tőle kapott 
erővel élik meg az evangéliumot. A társadalm at Isten a „törvénnyel” kor
mányozza. Az egyháznak azonban nem  szabad lebecsülnie a „világi erköl- 
csiséget”, mondván, hogy ő magasabb erkölcsiséget képvisel, és együtt kell 
m unkálkodnia azokkal, akik a „iustitia civilis” alapján állnak. A humaniz
mus elveinek megvalósítását, elmélyítését és gazdagítását is eredm ényezhe
ti a  keresztyéneknek és a  humanizmus képviselőinek együttmunkálkodása a 
társadalomban.

Attól a  kísértő gondolattól is szabadulnia kell az egyháznak a társadalm i 
funkciója végzése közben, hogy végeredményben „akkor oldódna meg min
den társasalm i, gazdasági és politikai kérdés, ha a  társadalom ban mindenki 
megtér Krisztushoz”. Ezek a  megtért emberek is bűnös emberek volnának, 
és nem volnának „erkölcsileg szentek”, megigazulásuk ellenére sem. Így a 
társadalom  építése közben is „gyakran vétkeznének”. A „keresztyén társa
dalom” elképzelés, illúzió. (Hol van jelenleg az öt világrészben ilyen társa
dalom?)

Ez a felismerés azonban nem vezetheti az egyházat a világtól és társa
dalomtól való elforduláshoz. Az individualista pietizmust jellemzi az, hogy
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csak az egyéni üdvösség elnyerése fontos számára, és elfordul a világtól, 
társadalomtól. Ez azonban nagyfokú önzés. Éppen az evangélikus egyház, 
amely Luthertől tanulta meg az Istentől terem tett világ iránti felelősséget, 
soha sem adhatja fel ezt a  felelősséget.

Ha a II. hitágazat (a megváltásról) felől közelítjük meg tém ánkat, a fele
lősség mellé oda kell tennünk egy másik szót. Ez a szeretet. „Isten úgy sze
rette a világot, hogy egyszülött Fiát ad ta  . . . ” (Jn 3,16) Az Istentől szeretett 
világban, társadalom ban végzi az egyház társadalm i funkcióját. Istennek az 
egész világot átölelő szeretetéről szóló evangélium pedig az egyházban is és 
az egyes keresztyén em berben is szeretetet ébreszt a világ, a társadalom , a 
felebarát — aki a társadalom nak tagja — iránt.

Sőt még a III. h itágazatnak ( a megszentelésről) is van köze az egyház társa
dalmi funkciójához. Először is azért, m ert ez a hitágazat beszél az egyházról 
mint a  „szentek közösségéről”. Ezt az Ágostai Hitvallás így erősíti meg: „Az 
egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete” (VIII. cikk). Ezért 
az egyház nem azonos a társadalommal. Nem olvadhat fel a társadalom 
ban. Nem „társadalmi szerv”. Mindig lesz bizonyos feszültség egyház és 
társadalom között. Az egyház csak addig tud ja becsületesen betölteni tár
sadalmi funkcióját, míg ezt tudatosan vállalja. A keresztyén em ber és egy
ház társadalm i funkciójának ott is van kapcsolata a  III. hitágazattal, hogy 
Luther szerint a keresztyén ember „megszentelődése” a  világban történik, 
és nem a világtól elzárt helyen. A Szentlélek által megszentelt s vezetett 
egyház és keresztyén em ber végzi a  megszentelt életen keresztül is a tá r
sadalmi funkciót. A Szentlélek azt az „értelm et” is megvilágosítja, amely 
dönt a világi kérdésekben, köztük társadalm i és gazdasági kérdésekben is, 
bibliai textusok idézgetése nélkül.

Az egyház indirekt társadalmi funkciója

Az egyház társadalm i funkciója egyetlen egész, mert m inden szolgálata vala
milyen úton-,módon társadalm i vonatkozású is. Mégis beszélhetünk az egy
ház indirekt és direkt társadalm i funkciójáról.

Közvetve társadalm i funkciót is végez az egyház az igehirdetéssel. Első
sorban az Isten szeretetéről szóló evangélium prédikálásával. Az evangéliu
mon keresztül az „Isten ereje” ragadja m eg az embert és formál belőle új 
embert, melynek önző énje „keresztre feszíttetett”. Ez az új em ber — aki
ben Krisztus él — odafordul a felebaráthoz, a társadalomhoz és a világ
hoz, hogy segítsen kérdéseinek megoldásában. M iután ingyen kegyelemből 
megigazult, minden erejét a rra  fordíthatja, hogy másokkal törődjék, és ér
tük dolgozzék. A Krisztusban ú jjá le tt em ber hasznos szolgálatot végezhet a 
társadalom javára megszentelt életével, becsületes m unkájával, tiszta csalá
di életével, megbízhatóságával.

Indirekt társadalm i funkciót végez az egyház akkor is, ha az igehirdetés
ben szól a keresztyén em ber feladatairól a társadalomban, a világban. Min
den igehirdetés torzó, amely nem té r ki etikai és szociáletikai kérésekre. Ez 
úgy tartozik össze, mint a nap és a  meleg. El kell m ondani az igehirdetés
ben, hogyan él a hivő em ber a családban, a munkahelyen, a társadalomban, 
az emberiség nagy családjában. Az egyház ezzel közvetve társadalm i funk
cióját is végzi.

Még az úrvacsorának is van közvetve „társadalmi kihatása”. Nemcsak
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azért, m ert egy bűneitől megszabadult em ber m ásképpen viszonyul család
jához, munkatársaihoz, a munkához, a  társadalomhoz, hanem azért is, mert 
az úrvacsorái „közösség” átélése még akkor is a közösség építőjévé teszi, 
ha az a világi közösség nem  azonos az  úrvacsorái közösséggel. Az egyház 
közvetve társadalm i funkciót is végez, am ikor „közösségi em bereket” ad a 
társadalom nak. A társadalom ért, állam ért való imádkozás is hozzátartozik 
az egyház szolgálatához.

Az egyház indirekt társadalm i funkciót végezhet a saját életform ájával 
is. így mondja ezt a  Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága (Tur
ku, 1981): „A VB határozottan kijelenti, hogy az egyházaknak folyama
tosan bűnbánatot kell tartan iuk  és meg kell újulniuk, ezáltal sa já t életük
kel m utathatják  be, m it jelent a béke, amit prédikálniuk kell a népeknek”. 
Továbbá: „A keresztyén közösség, amely m inden népből és nemzetből hi
vatott, és az egész világra küldetett, túllép m inden nemzeti, ideológiai és 
politikai határon, és így egyúttal a megbékélés jelévé válik, és a  megértés 
fontos h iú jaként szolgál olyan népek között, am elyek különböző társadalm i 
rendszerben élnek” (Uo.).

Idetartozik az egyház diakóniai életform ája is. A szeretet, a segítés, a má
sokért éles életform ájának megélése társadalm i szolgálat is. Ezen belül a 
betegek, öregek, m agukra hagyottak között végzett diakóniai m unka is.

A z  egyház direkt társadalmi funkciója

Az egyháznak vannak olyan társadalm i funkciói is, amelyek nem  áttétele
sen, hanem „egyenesben”, közvetlenül történnek. Az egyház nem  mondhat 
le arról, hogy hallassa szavát, kifejthesse álláspontját a társadalom  égető 
kérdéseivel kapcsolatban, különösen is etikai összefüggésekben. Ezt nem 
teheti bírói székből, a  „mindig m indent jobban tu d ó ” pozíciójából, az ural
kodás vágyával, hanem csakis diakóniai alapállásból. Ezt teheti az állam 
és társadalom  vezetőivel való beszélgetés form ájában is, vagy az egyházi 
és világi sajtó útján. Elmondhatja véleményét egy-egy televízió vagy rádió 
in terjú  keretében. Egyházunknak még arra  is van  lehetősége, hogy a Par
lam entben is szót kaphat. Nagyon fontosnak ta r tju k  a Hazafias Népfront 
a  M agyar Béketanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 
Magyar Nemzeti Bizottságában való szolgálatunkat. A Hazafias Népfront 
fővárosi, városi, nagyközségi és községi bizottságaiban lelkészeink, gyakran 
presbitereink is kifejthetik véleményüket, és felajánlhatják segítségüket 
társadalm unknak.

Nagy kár lenne, ha az egyház közvetlen társadalm i funkcióját valamiféle 
„alacsonyabb vagy másodrendű” m unkának lá tn ák  magában az  egyház
ban. Luther élesen tiltakozott az ellen, hogy a „sajátos egyházi m unkát” 
(igehirdetés stb.) föléje helyezzék m inden más m unkának, m int ahogy azt 
a  középkorban tették. Az egyház közvetlen társadalm i m unkája is coram 
Deo vagyis az Isten előtt folyik. Ha pedig előtte folyik, ez is istentisztelet.



S Z E N N A Y  A N D R Á S

A katolikus egyház teológiája és napjaink 
ökumenikus törekvései

Folyóiratunk ökum enikus tájékozódása ér
dekében kéréssel fordultunk dr. Szennay 
András pannonhalmi bencés főapát, teoló
giai tanárhoz, hogy fejtse ki véleményét 
a címben adott témáról. A  feladatot öröm
mel vállalta, és cikkében sorra vette kér
déseinket. Válaszait teljes egyetértésünk
kel bocsátjuk közre. (Szerkesztő)

Szerkesztő: Említsen néhány új elemet a római katolikus egyház teológiájá
ban a 2. Vatikáni zsinat után, főképp amelyek ökum enikus szempontból 
is figyelemreméltók.

A  kérdésre hosszan lehetne válaszolni. A terjedelem  csak néhány lényeges 
vonás fölvázolását teszi lehetővé. A válogatás során minden bizonnyal szub
jektív is leszek.

Teológiánk és keresztény tanúságtételünk egyre jobban igyekezett az el
múlt mintegy másfél évtized során számot vetni a nagy igazsággal: a kihűlt 
caritas, a meghalt szeretet minden keresztény közösség számára szörnyűsé
ges ítélet. A keresztény közösségek hitelreméltósága áll vagy bukik a test
véri szeretet meglétén, gyakorlásán —, vagy félreállításán. E szeretetben 
fogant az az egyházi teológiai önreflexió, mely a katolikus egyháznak a 
többi keresztény egyházzal való kapcsolatát kívánja m a felülvizsgálni, to
vábbá a szeretet, azaz a Lélek erejében rendezni.

A katolikus egyház mai teológiájában — úgy vélem, ezt minden tárgyi
lagos szemlélő m egállapíthatja — egyre inkább háttérbe szorul az a  sok év
százados triumfaliiszti'kus örökség, mely Krisztust és az ő Szentlelkét mintegy 
kisajátította önmagának. Ubi Christus, ibi ecclesia: ahol Krisztus az euka- 
risztia ünneplésének során, ahol igéjének erejében, az ő nevében összegyűlő 
közösségben jelen van, ott jelen van az ő egyháza, a krisztushivők közös
sége. Ahol Krisztus Lelke működik és kegyelmének erejében hitet ébreszt 
és éleszt, valóban jelen van az egyház. Nem teljességgel új megállapítások 
ezek, gazdag anyagot szolgáltat mindehhez m ár a  patrisztikus teológia is. 
De mégis — sajátos, vagy esetleg megdöbbentő —, hogy mintegy négy év
század többé-kevésbé m erev szembenállása u tán m a szinte újszerűén hat
nak. Nem vagyok illetékes, hogy protestáns testvéreim  szemléletmódjának 
változásáról nyilatkozzam, de úgy tűnik, hogy ez a  Krisztus köré való fel- 
sorakozás, ez a krisztocentrizmus ma a  legnagyobb közös értékünk és erőnk.

Sokszor elmondták, leírták  már, hogy a  2. V atikánum  egész teológiáját 
a  krisztocentrizmus jellemezte. A zsinat akkor is a  „népek világossága” 
(Lumen Gentium) felé, azaz Krisztus felé akart m utatni, amikor Isten ván
dorló népéről, az egyházról szólt. Az egyháznak elsődleges feladata és kül
detése, hogy jel legyen, Krisztus felé m utató jel legyen a népek családjában.

A 2. Vatikánumon és azóta is — ahogy sokan mondjiák — a  „szakadás 
botránya” egyre inkább tudatossá vált egyházunkban. Ezt reményteljes



fordulatnak nevezhetjük, és úgy tűnik, hogy az ilyen öneszrnélésnek az 
egész kereszténységben m egvannak m ár és egyre erősödnek a konkrét ered
ményei is. Az ökumenizmus ügyét a katolikus egyház és természetesen an
nak teológiája is egyik legfontosabb feladatának tekinti. Ugyanakkor, 'ha 
jól érzékelem, az ökumenikus mozgalom protestáns részről is komoly ered
ményeket tud  m ár fölmutatni. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, 
csak utalnék rá, hogy mind a Római Egységtitkérság, mind az Egyházak 
Világtanácsa egyaránt szorgalmazza az álláspontok közelítését, másrészt a 
keresztény testvériség elmélyítését, m indenekelőtt az imádságban való kö
zösséget és a  keresztény testvéri segítségnyújtás gyakorlati feladataiban 
való részvállalást.

Az ökum enikus Dekrétum  elsősorban a  szellemi, spirituális ökumeniz
mus értékét emeli ki, melyet „az ökumenikus mozgalom lelkének” tekint. 
Számos külföldi katolikus teológiai fakultáson ökumenikus tanszéket és 
intézetet állítottak fel. Hazánkban a teológiai oktatásban egyrészt ismertetik 
a 2. Vatikánum  vonatkozó tanítását, másrészt az  ökumenizmusról szóló teo
lógiai jegyzet tárgyilagos inform ációkat n y ú jt a fiatal papi nemzedéknek 
az ökumenizmus mai állásáról, elméleti problém áiról és gyakorlati felada
tairól.

A kérdésben szereplő „új elemek” között sok mindenről lehetne még szól
ni, mindenekelőtt a kinyilatkoztatásról szóló új szellemű zsinati tanításról, 
ezen belül is a Szentírással kapcsolatos elm élyült szemléletről, azután az 
ekléziológiában az egyháztagságról vallott, ugyancsak újszerű nyitottságról, 
a vallásszabadság kérdését tárgyaló dekrétum ról, a liturgikus megújulásról 
és még sok m inden egyébről.

Szerkesztő: A z imént szó esett a Szentírásról. Úgy ítéljük meg, hogy a 
Szentírás jelentősége a katolikus egyház szemléletében és gyakorlatában a 
zsinat után növekedett. Hallhatnánk erről néhány gondolatot?

Bár a katolikus egyház teológiájában és a hívők tudatában a Szentírás 
értéke és jelentősége mindig nagy hangsúlyt kapott, kétségtelen, hogy egy
házunkban az elmúlt mintegy 50—60 évben a biblikus mozgalom — a litur
gikus m egújulási törekvésekkel karöltve — fokozott jelentőségű volt. Fel
tétlenül előkészítette a Szentírással kapcsolatos zsinati szemléletet és kije
lentéseket. A Szentírás rangját, a szóban inkam álódott isteni Ige iránti 
tiszteletet és hódolatot fejezték ki a  zsinati atyák , amikor naponta ünnepé
lyes körmenetben kísérték az oltárhoz és helyezték el a Szentírást. A zsinati 
szövegekből — melyek pontos idézetétől most eltekinthetek — számos he
lyen tűnik ki, hogy a  Szentírásnak a katolikus teológia és a  katolikus hit
élet szempontjából egyedülálló jelentősége van. Egyházunkban fontos sze
repet játszik ugyan a magisztérium, vagy nem  szerencsés szóval a tanító 
„hivatal”, mégis, a zsinat hangoztatta, hogy „m-agisterium n on  est supra 
Scripturam ”, és kiemelte, hogy a  teológiai stúdium ok lelkét a  Szentírósban, 
annak elmélyülő ism eretében kell megjelölnünk.

Megújított istentiszteletünknek egyik legfontosabb eredménye, hogy egyre 
inkább fölismertük Isten Igéjének jelentőségét és -méltóságát. Az igehirde
tés újraértékelése során hangsúlyt kapott, hogy azt — ellentétben a régi 
moralizálással vagy túlzó apolögetikus stílussal — csakis a  Szentírásból 
lehet, hogy úgy mondjam, felfrissíteni. Elvileg a  Szentírás egyházi életünk 
legfőbb norm ája volt régebben is. Így szólt errő l m ár az a teológia is, me-
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lyet magam évtizedekkel előbb tanultam  (Norma normans, non normata), 
és ez egyre inkább hangsúlyt kap mai teológiánkban. Az igehirdetés kor
szerűsítését a  szentírási ism eretekre kell építenünk, a  Szentírás egyre el
m élyültebb olvasásából kell kibontanunk. A 2. Vatikánum  kifejezetten ajánl
ja, hogy papjaink és híveink buzgó olvasással és alapos tanulmányozással 
igyekezzenek a Szentírásban elmélyülni. Ezt a feladatot szolgálják hazánkban 
új m agyar szentírásfordításunk, a Szentírás ismeretét előmozdítani kívánó 
bibliakörök, az egyre gyakoribb családi bibliaolvasás. Itt jegyezném meg, 
hogy számunkra, szakteológusok számára rendkívül nagy értéket jelen t szá
mos protestáns biblikus szakember munkássága, illetőleg könyvei. Nyugod
tan állíthatom, hogy ezek eredményei nélkül m a m ár el sem képzelhető 
katolikus teológiai, illetőleg biblikus szakmunka. És arról is meg vagyok 
győződve, hogy napjaink katolikus biblikus szakkutatói munkásságából 
sokat m erítenek protestáns testvéreink.

Szerkesztő: Szívesen hallanánk néhány szót Karl Rahner hatásáról a zsinat 
utáni magyar teológiában.

A  kérdés nem meglepő, indokolt is, de teljes jelentőségében, realitásában 
ma még aligha mérhető fel. Talán kissé különösen hangzik, de úgy gondo
lom, hogy Rahner szellemi nagyságának hatása még a kívülállók, sőt távol
állók, így pl. az ateisták felé is kisugárzik. Rahner nyitottsága, antropológiá
ja  — úgy vélem — komoly hatással van a más világnézetű kortársakra is. 
A  magyar katolikus teológiában közvetlen hatásról csak kis m értékben szól
hatok. Hiszen csupán néhány írása jelent meg fordításban, továbbá Teológiai 
Kisszótána —, és a  fiatalabb teológusok, elsősorban a teológiai hallgatók ná
lunk jobbára csak ezekből ismerik. Elmélyültebb ismeretéről — eltekintve 
néhány katolikus szakkutatónkat, teológusunkat — a  magyar katolikus 
egyházban aligha beszélhetünk. Jelentősége azonban áttételesen mégis nagy. 
Nem kis m értékben járu lt ugyanis hozzá, hogy bizonyos „gettószemléletet” 
papjaink és híveink egyre inkább fölszámoljanak. Nyitottságával előmozdí
to tta mind az ateistákkal való dialógust, m ind pedig az ökumenikus törek
véseket. R ahner gyakran elmondta és leírta  — ez irányú gondolatai hazai 
katolikus egyházunkban is egyre ism ertebbek —, hogy olyan egyházat kíván 
szolgálni, olyat szeretne mielőbb látni, m elyben nemcsak föléled, de elevenen 
is hat az ökumenizmus szelleme. Szerin,te még nem mélyedtünk el igazán 
ebben a Szentírásból táplálkozó szellemben. Nyilatkozatok ugyan elhang
zottak, bizottságokat alakítottak — és ez fontos is. De — vallja R ahner — 
önm agunkat kellene egyre jobban elkötelezni. Őszintébben kellene egymás
hoz közelednünk. Üj, reális kezdeményezéseket kellene tennünk, hogy ne 
egy helyben topogjunk, hogy tovább léphessünk. — Azért hoztam föl itt 
R ahner néhány többször is leírt, elm ondott gondolatát, mert éppen ezek 
fémjelzik a „gettó,szemlélet” fölszámolására irányuló törekvéseit.

R ahner hatásához kapcsolhatnám ,azt a ma m odem nek tűnő kijelentést 
is, hogy nem annyira m egreform ált kereszténységre van m a egyházunknak 
(és általában az egyházaknak) szüksége, hanem radikális keresztényekre. Ha 
köztünk, keresztények között egyre többen akadnának, akik „halálosan.” 
komolyan veszik az Isten- és emberszeretetet, akkor szinte minden ökumeni
kus kérdés megoldásának kulcsát m ár kezünkben tartanánk. Amikor néhány 
gondolattal Rahner hatására, jelentőségére mai teológiánkban utalok, nem 
hagyhatom figyelmen kívül azt sem, hogy ra jta  kívül még számos kitűnő



fcortárs teológus m unkásságát ta rtja  szem előtt hazai katolikus teológiánk 
hogy csak egy-kettőre utaljak: Yves Cougar, Dominique Chenu, Josef 

Ratzinger, Heinrich Fries, W alter Kasper, Ferdinand Klostermann és még 
sokan mások.

Szerkesztő: Katolikus írások sokat idéznek protestáns szerzőktől, illetőleg 
hivatkoznak azokra.

Fentebb m ár említettem, hogy a .katolikus bibliatudomány m a m ár nem 
nélkülözheti a protestáns biblikus szakkutatók szolid eredményeit, vagy oly
kor munkahipotéziseit. Ugyanez áll a teológia egyéb területére is. Ma már 
nemcsak egy Bultmann, Conzelmann, Käsemann, Bornkamm, hanem  Bohn- 
hoeffer, Pannenberg, Ott, Tillich, Thielicke, Moltmanm, B runner és még 
nagyszámú fel nem sorolt szaktekintély műve sem  hiányozhat a katolikus 
szakem ber könyvtárából. Akadémiai hallgatóim doktori értekezéseiknél 
csakúgy felhasználják jeles protestáns szakemberek munkáit, m int kollé
gáim. Úgy vélem, e  téren  hazánkban is egyre nagyobb nyitottsággal talál
kozhat a  tárgyilagos érdeklődő. Megemlíteném még, hogy a szerkesztésem
ben megjelenő Teológia folyóiratban az elmúlt m integy tíz esztendő során 
számos írás jelent meg hazai protestáns szerzők tollából. Sajnálattal álla
pítom azonban meg, hogy fordítva ez még nem mondható el. Ezért is örülök 
most a  Diákonia szerkesztője felkérésének. Úgy vélem, a katolikus egyház
ban általában, de hazai helyi egyházunkban is egyre inkább tudatosul, 
hogy protestáns testvéreinkkel együtt közös forrásból merítünk, nevezetesen 
a kinyilatkoztatás teljességéből: Jézus Krisztusból.

Nem voltam és nem  is akarok semmiféle túlzó és helytelen „irénizmus- 
nak” propagálója lenni. Jól tudom, hogy a „fides quae creditur”, azaz a hit
tartalom  terén vannak egyházaink között komoly ellentétek (bár mintha las
san több vonatkozásban is leépülőben lennének). A becsületes hitbeli meg
győződést m indenkiben tisztelem, és ugyanezt várom  másoktól a  magam és 
a katolikus egyház hívei vonatkozásában. A „sötétben minden tehén szürke” 
elvet tükröző, az elhomályosító kompromisszumos megoldások nem  vonza
nak, a szkeptikus indifferentizm ust nem tartom  erkölcsös és já rha tó  útnak. 
Ugyanakkor mindenféle felekezeti elfogultságból fakadó merevséget, még 
inkább türelm etlen szeretetlenséget csak helyteleníthetek. Az abszolút és 
m erev megfogalmazások nem egyszer az igazsághoz ragaszkodó hűségnek 
álcázták m agukat a m últban és így járnak  el ma is. És ami ennél is rosszabb: 
elfeledtetik a hitbeli lényeges közösséget. Ugyanakkor m intha azt is figyel
men kívül hagynák, hogy a keresztény misztériumok az em ber számára 
teljesen soha föl nem tárhatók.

Ilyen megfontolások a lap jáé írtam  le nem is olyan rég a Vigilia folyó
iratban, hogy a mindig nagyobb és erősebb Isten felé fordulás helyett 
gyakran csak óvunk és óvakodunk, meg félünk. Félünk elismerni, hogy 
Luther m ár mintegy 400 éve nagyon jól lá to tt e téren, am ikor így fogal
mazott: „Hiszen nem mi vagyunk, akik az egyházat fenntartjuk, elődeink 
sem voltak képesek erre, és utódaink sem rendelkeznek majd ezzel az erő
vel. Csakis az tette ezt és lesz képes megtenni, aki így szólt: Veletek vagyok 
m indennap a világ végéig.”

Szerkesztő: Gátolja-e a tomizmus az egyház mondanivalójának biblikusabb 
és modernebb megfogalmazását?
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Erre teljes határozottsággal felelhetem, hogy nem. M ár csak azért sem, m ert 
a  tomizmus sohasem volt a katolikus teológia, illetőleg a  katolikus egyház 
egyetlen hivatalosan elfogadott teológiai irányzata. A századfordulón és 
századunk első felében jelentős pápai megnyilatkozások hívták fel a  teoló
gusok figyelmét Aquinói Szt. Tamásra, illetőleg az ő munkásságának jelen
tőségére. Köztudott, hogy Szent Tamást nem lehet egyértelműen a tomiz- 
mussal, m ég kevésbé annak m erev és bizonyos szélsőségektől sem ment 
képviselőivel azonosítani. Nevével az évszázadók során — tudatosan vagy 
nem  — sajnálatos módon többször is visszaéltek. Ugyancsak egyoldalúan 
hangoztatták tanításának „hivatalos egyházi” jellegét. Ugyanakkor ma az 
ellenkező véglettől kell óvnunk. Sajnos, divatos lett Szent Tamás mellőzése. 
Pedig épp az ő iskolájában nőtt fel korunk számos kiváló katolikus teológu
sa, így pl. Rahner, azután Congar, vagy a  jeles biblikus Pierre Benoit, és 
m ég sokan mások. Az a  teológus és keresztény filozófus, aki valóban ki
já rta  Szent Tamás iskoláját, nem  gyanakvással tek in t a m odem  teológiai 
és bölcseleti irányzatokra, biblikus m egújulásra és általában keresztény ér
telmezésű kísérletekre, hanem  őszinte nyitottsággal. Hiszen nem feledkez
het el róla, hogy m aga Aquinói Szt. Tamás a saját korában — hogy úgy 
mondjam — veszedelmesen modem  volt sok hagyományosan gondolkodó 
szemében. Nem ok nélkül figyelm eztetett XIII. Leó az „Aetemi P atris” 
enciklikában, hogy nemcsak ismételni, másolni kell Szt. Tamást, hanem 
az ő szellemében kell művelni a teológiát. És köztudott, hogy ez a szellem 
és szemlélet a saját korában rendkívül m odem  volt. Anakronizmus lenne 
korunk természettudományos vagy biblikus ismereteit őnála keresni. És 
igazságtalanság lenne őt és tanítását fenntartás nélkül a „tomizmussal” 
azonosítani.

Szerkesztő: Adódnak-e a mai katolikus teológiában nehéz, vívódó kérdések?

Az intellektuális becsületesség megköveteli, hogy a  kérdésre igennel vála
szoljunk. Vonatkozik ez mind az elméleti, mind a  gyakorlati, p ászt orális 
teológiára. A terjedelem  nem  engedi meg, hogy hosszabban szóljak pl. a 
horizontális-vertikális szemlélet éleződéséről (melyek közül bármelyik ab
szolutizálása végzetes lehetne számunkra), azután az egyházi magisztérium 
szerepéről és a  tévedésmentesség problémaköréről, az ún. forradalm i fel
szabadítás!, illetőleg politikai teológiáról, azután a  lelkipásztori teológiában 
elméletileg és gyakorlatilag egyaránt még ki nem forro tt bázisközösségek 
kérdéséről, a  nők intenzívebb bekapcsolásáról a  különféle egyházi szolgála
tokba, az elváltak, újraházasodtak helyzetéről, a családtervezés kérdéséről, 
a tömegpusztító fegyverek, illetőleg a  háború és béke problem atikájának 
újabb megközelítéséről, az emberi szolidaritás egyetemes kiterjesztésével 
foglalkozó kérdésekről, és még sok m inden másról. Bizonyára ism erős a 
folyóirat olvasói előtt az ún. Küng-ügy, és ta lán  naiv az a vélekedés, am ely 
azt tartaná, hogy Küng egyházi tanítási engedélyének visszavonásával az 
ügy végleg lezárult. Ahogyan W alter Kasper, napjaink rangos katolikus 
dogmatikusa m ondja: Küng kérdésfelvetései jogosak, számos ember k i nem 
mondott, világosan meg nem  fogalmazott problém áit igyekezett közérthető 
módon föltárni. Kétségtelen, hogy a kielégítő feleletet nem  adta meg, ezért 
a fölvetett problém ák további elmélyítést, ku tatást igényelnek.

A vívódó kérdésekre adandó válaszok annál nehezebbek, minél kevésbé 
egyértelmű egy-egy problémakomplexummal kapcsolatban a kinyilatkoz
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tatásban fellelhető isteni tanítás. A .katolikus egyház tételes dogmái nem 
m erev és válitozlhatatlan formuláik, hanem egy adott történelm i órában meg
fogalmazott hitvalló tanúságtételek. Következésképp: teljesebbé tehetők-, 
megújíthatók. Kétségtelen, hogy napjaink egyházi életében olyan tanulási 
készségből fakadó folyam atnak lehetünk tanúi és aktív  résztvevői is, melyek 
szinte meghatározzák egyházunk jelenét és m inden bizonnyal jövőjét is. 
Kétségtelenül vannak nehéz, gyötrő kérdéseink és akadnak avantgardista,1 
sőt olykor túlzó teológusaink is, de a  sensus fidelium, az élő közösség ter
mészetfölötti hiitérzéke m indig érzékenyen reagál. S amiről ta lán  elsősorban 
kellett volna szólnom, Isten Lelke vezérel sók mindenben, így — meggyőző
désem szerint — a:z újraéledő ökumenikus impulzus is Tőle ered. Természe
tesen, aki fél az újszerűtől, az új felismerésektől, az nagyon önző álláspontra 
helyezkedik: sa já t nyugalm át félti. Nem ,ok nélkül m ondja a jeles vallás
pedagógus, Adolf Exeler: a félelem ostobává tesz.

Szerkesztő1: M ilyen vonatkozásokban, miben látja az új teológiai eszmélke- 
dés jelentőségét ?

A teológus — ha van füle a hallásra, kartársai olykor panaszos, máskor 
életbevágó problém áira — Isten szavára ügyelve és az idők jeleit kutatva 
igyekszik hiteles válaszokat keresni és adni. Érdekes, hogy a fölmerülő új 
kérdésekre adott új válaszok sokak, főleg az idősebbek számára — m ert 
még nem ismertek, nem hallottak — zavarólag hatnak. Elsősorban a fiata
labb generáció „fogja” az új szemléletet. Jól érzékelhető ez magyar katoli
kus egyházunkban pl. az új, dinamikus, korszerű hittankönyveink befoga
dásánál, illetőleg azok kritikájánál. A régin nevelkedettek nem, vagy csak 
alig képesek megbirkózni az új szellemű és a m odem  pedagógiai elveket is 
figyelemmel kísérő hittankönyveinkkel. Ezért a fiatalabb papság a legfiata
labbak hitoktatásánál igyekszik a megújulást, ill. a  m egújítást kezdeni. 
Elm ondhatnám  ezt pl. a  liturgikus m egújulásról is. Igaz, a külsőségeket 
szinte minden lelkipásztor átvette már, de m egújított liturgiánk szellemének, 
lelkiségének megvalósítása és kisugárzása még sokfelé várat magára.

Hogy mi a  jövő útja? Ügy tűnik, hogy a papok és világi híveink teológiai 
képzése és továbbképzése során a  teológiának is új típusa van kialakulóban. 
E folyamatba lassan aktívan belekapcsolódik Isten egész népe. Azok az 
idők m ár letűntek, amikor a  teológiát végzett pap „kioktatott” a  szószékről 
vagy éppen írásokban. Teológiánk egyre inkább egész egyházunk ügyévé 
kezd válni. I tt ismét szerkesztői m unkám ra utalnék. A beérkezett levelek
ből egyértelműen kitűnik, hogy a  régen laikusoknak nevezett hívek, Isten 
népe, legalább olyan érdeklődést m utat, legalább annyi értékes hozzászólást, 
javaslatot nyújt, m int az ún. hivatásosak, azaz a  teológiát végzett papság. 
Ebben az aktiválódási folyam atban híveink lassan nagykorú keresztények
ké válnak. Keresztény m ivoltukat tudatosítva, ebben az értelem ben „nagy
korúvá” válva vesznek részt nemcsak a  szarosabb értelemben vett egyházi 
munkában, társadalm i és em beri kötelességeiknek hitből is m otivált válla
lásában, hanem  feltétlenül erősödnek és mélyülnek hitükben is.

Itt említhetném még meg, hogy a zsinat utáni teológiai szemléletünkben 
egyre több vonatkozásban konvergálunk, egy cél felé haladunk protestáns 
testvéreinkkel. Idézhetnék bőven külföldi protestáns könyveket, folyóirato
kat, de röviden inkább csak hazai példákra utalnék. így pl. Hafenscher 
Károly írására (A lelkész h ite és élete, Lelkipásztor, 1981/1.), melyet akár
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melyik katolikus paipi lelki napon is el lehetett volna mondani. Vagy em lít
hetem Philipp Fottem ek, az Egyházak Világtanácsa főtitkárának 1980-as 
beszámolóját (Theológiai Szemle 1981/1.), mely számunkra is igen sokat 
mond, am ikor pl. a Krisztusban való közösségről szól. E közösség — ahogy 
Potter összefoglalja — magával hozza a hit közösségén túl a közlés és érint-’ 
kezés, az osztozás, az igaz emberi közösségért vívott harc, és az élet ós 
öröm közösségét. W aiter Kaspemék, a  neves katolikus tübingeni teológusnak 
gondolatai ju to ttak  Potter olvasásakor eszembe. Kasper egyik újabb köny
vében a kiengesztelődésnek és a belső békének konkrét szolgálatairól írt: 
Csakis akkor és úgy tehet azonban az egyház (egyházak) jó szolgálatot a 
békének, ha előbb m aga (maguk) fogadják el a béke és kiengesztelődés 
isteni alkotmányát.

Szerkesztő: M iként látja közös feladatainkat, céljainkat?

Legyen szabad itt egy-két személyes megjegyzést tennem . Az ökum enikus' 
nyitottságnak hazánkban is megvan és egyre erősödik igénye. Az „ecclesia 
semper reform anda” elvet m a m ár — úgy vélem — m inden katolikus teoló
gus ’és a legtöbb hivő elfogadja. Ennek így is kell lennie, 'hiszen az egyház 
m egújításáról szól szinte minden zsinati dokumentum. Olykor azonban úgy 
tűnik — legalábbis számomra —, hogy ezt a fontos elvet és a  belőle folyó 
gyakorlatot mi, katolikusok lassan jobban m agunkévá tettük, m int azok az 
egyházaik, amelyeknek az „ecclesia re fo rm ata” lebeg célként és feladatként 
szemük előtt, sőt ilyennek vallják önm agukat mintegy 400 esztendő óta. 
Jelenlegi, m egreform ált liturgikus előírásaink rugaimaisabbaknak tűnnek  — 
hogy csak erre a  példára utaljak —, m int a reform ált egyházaké. Az ige és 
szentség (VerburnnSaoramenítum) egyre oldottabb harmóniában jelenik meg 
híveink előtt. Belső reform unknak épp egyik nagy eredménye az ige jelen
tőségének hangoztatása 'és az eszerint form ált gyakorlat.

Nemrég nagy érdeklődéssel olvastam Káldy Zoltán püspök jelentésében 
(Lelkipásztor 1981/2.) az ökumenizmus helyzetéről m ondott szavait. A pápa 
németországi megnyilatkozását idézve, a püspök rem ényét fejezi ki, hogy 
az őszinte párbeszéd a jövőben lehetővé válik. Ennek kapcsán hazai vonat
kozásban is kívánatosnak tartja, hogy „több ponton kapcsolatainkat jó volna 
rendezni, illetőleg előbbre vinni. Folytatni kellene a jó pár évvel ezelőtt 
elkezdett, de lényegében abbam aradt dialógust”. Nem vagyok illetékes, hogy 
„hivatalosan” bárm it is mondják, de ennek a  folytatásnak magam is nagyon 
örülnék. Valóban: az egyházak egysége felé közeledés .gyakorlati ú tja  ott 
kezdődik, hogy kölcsönösen jobban megismerj'ék egymást. Ez csak tárgyila
gos információk ú tján  válik lehetségessé. Ebben a  folyam atban eszköz a dia
lógus az egyházi közösségek között. Jó  eszköznek bizonyult m ár eddig is az 
igeliturgiának és a különféle imádságos istentiszteleteknek közös végzése. 
Pannonhalm i bazilikánk ősi falai nem  egy ilyen — valóban szent és test
véri — áhítatnak voltak az utóbbi években tanúi.

Ügy vélem, abban nincs és nem is lehet eltérés közöttünk, hogy egyformán 
válaszoljuk meg legalapvetőbb kérdéseinket: ki szám unkra Isten és Jézus 
Krisztus? Hogy Isten akarata  és Jézus Krisztus rendelése szerint egymást 
szeretnünk kell, a szeretet törvényének szellemében kell élnünk, hogy m ind
nyájan egyek legyünk. (Vö. Jn  17,21)

Befejezésül ta lán  szabad két konkrét javaslatot is szerényen megem líte
nem. Az egyik: lássunk neki végre közös tudással és szívvel, hogy leg-
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szentebb könyvünknek, a  Bibliának együttes munkával készített fordítását 
közreadhassuk. Ezzel összefüggően pedig alapvetően fontos, hogy közös m á in 
kat (pl. Miatyánk) egységesen megszövegezzük.

A másik: a  Lutheránus Világszövetség 1984-ben Budapesten fogja tartani 
VII. nagygyűlését. (Vö. Lelkipásztor 1981/2. 100—101, Ottlyk püspök írása). 
Talán nem tú l merész a  remény, hogy megfigyelőként ezen a katolikus egy
ház is képviselve lesz, ahogyan a 2. Vatikáni zsinaton is jelen voltok a 
protestáns megfigyelők. Meggyőződésem, hogy a Káldy püspök által is aján
lott ökumenikus m unkának e körülm ény nagy lendületet adhatna. Remé
nyünk, úgy vélem, megalapozott, hiszen Krisztusban, aki meghalt és föltá
madt, és aki minden egységtörekvésünk végső garantálója, valóban egyelk 
vagyunk.

PIERRE EM M ANUEL

Az imádság
(La priére)

Uram taníts minket 
Szólni hozzád 
Tüzesen lobbanó nyelvvel 
Éjszakák ellen

Uram taníts minket 
Hogy hordozni tudjuk csönded 
Mikor az árny nő 
S alábbszáll a láng

Uram taníts minket 
Hogy porunkból 
Hogyan éleszt fuvalmad 
Űj keletet

Uram taníts minket 
Fölperzselnünk várakozást 
Midőn belőle 
Üj hajnal köszönt ránk

Uram taníts minket 
Figyelnünk rád 
Ki ajkunkra érkezel mikor 
Imádkozunk

Uram taníts minket 
Ügy szólítani A tyánk 
Hogy az ima 
Kenyérízű legyen

Hogy az ima 
Lehessen hajlékunkká

Reisinger János fordítása



Kortárs teológusok:
Barth Károly, a nagy Isten hírnöke

E D U A R D  S C H W E IZ E R

Századunk elején főképp a liberális protestantizm us nyom ta rá  bélyegét a 
teológiai karokra. és a lelkészek igehirdetésére. A Berlinben működő Adolf 
von. Harnack szerint az evangélium m agva „Isten, az Atya és az emberi 
lélek végtelen értéke” volt1. Ebben a  megfogalmazásban Jézus Krisztus elő 
sem fordul. Bár ő maga is fontos, de csak tanítóként, ak i Istenre, az Atyára 
mutat, és az embernek azt tanítja, hogy a lelke végtelenül becsesebb a ja 
vak birtoklásánál és a hatalomnál. Harnaek-kal egy időben 'éltek olyan 
emberek, m int az ifjabb Christoph B lum hardt W ürttembergben2 vagy Leon
hard Ragaz Zürichben,3 akik m int 'az akkoriban forradalm i-radikális szo
cialista p árt tagjai a  békéért, főiképpen pedig a  munkásosztály társadalm i 
helyzetének javításáért küzdöttek, ás ebben látták  a  keresztény üzenet lé
nyegét. Jézus Krisztus kétségkívül nekik is fontos volt, de elsősorban szin
tén m int példakép, aki megértő m agatartást tanúsíto tt a  vámszedők és a pa
rázna nők irán t is, és ezzel példát m utato tt a  társadalm i felelősségvállalásra.

Mindkét álláspont Hegel filozófiájában leli magyarázatát. Hegel az isteni 
szellem 'kilboinitalkozásánaik tek intette az egész történelm et, amelyben az egy
re jobban .magára eszmél. A történelem dialektikus menetében az eredetileg 
ellentétes mozzanatok mindig magasabb rendű egységgé egyesülnek. A né
met idealizmus elsősorban az emberi szellem úgynevezett „magasabb rendű” 
szféráit hangsúlyozta: a filozófusok gondolkodását, a  költők művét, a m ű
vészek alkotáséit, vagy ha a  valláshoz közelebb álló kifejezést alkarunk hasz
nálni: az emberi lélek végtelen 'értéklét. A k ritik a  azonban ham arosan k i
kezdte ezt a szemléletmódot. Nem sókkal fontosabbak-e a gazdasági ado tt
ságok és törvények a filozofálásnál, a gondolkodásnál és a költészetnél, 
amellyel csák gazdag emberék foglalkozhatnak, akiknek elegendő szabad 
idejük van hozzá? Vajon az embernek m int kereszténynek nem azért Ikell-e 
minden erejével küzdenie, hogy a valóság talaján  következzék be haladás, 
hogy javuljon a legszegényebb és minden joguktól megfosztott emberek 
helyzete, 'és az elnyomattak visszanyerjék jogaikat? A két csoport között 
egyáltalán nem  volt nagy távolság. Harnack fogékony volt társadalm i kér
dések iránt, Blumhardt és Ragaz pedig nagyon fontosnak tartotta, hogyan 
dönt az egyes keresztény, akit a lelkiismerete indít arra, hogy síkra szálljon 
az igaz ügy mellett. A két csoportnak közös volt a kiinduló feltételezése: 
hogy Istent a  kegyes emberben kell keresnünk és megtalálnunk, 'akár a 
bensejében, lelki életében és gondolkodásában', ak á r kifelé irányuló elkötele-

A szerző tanulmányát a folyóiratunk részére írta. ( S z e r k e s z t ő )
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zetíségében, politikai és társadalm i cselekvésében éli is át Istennel való 
(kapcsolatát. Mindenesetre az  evangélium erejét az em ber hivő gondolko
dásában és cselekvésében lehet megérezni. E rre kell a hitnek irányulnia.

A liberális p r  ot est an t izmusnialk ezek a feltételezései azonban m ér Albert 
Schweitzer m unkája nyom án megrendültek. Albert Schweitzer felismerte, 
hogy nemcsak Pál apostol, hanem  m ár az evangélisták is m ind hívőkként 
írtak, akik nem  egyszerűen Jézus életét és működését akarták  megírni, 
hanem azt akarták (hirdetni, (hogy Jézus az Isten Fia. Ezért nem is a rra  
törekedtek elsősorban, hogy lehetőleg pontos képet rajzoljanak Jézusról 
m int vallási tanítóról és példaképről. Mindegy volt nékik, hogy a templom 
megtisztítása Jézus működéséinek kezdetén (Jn 2,13—22) vagy végén (Mk 
11,15—17) történt-e, (hogy a  hegyibeszéd m ondatai egyetlen beszédben hang
zottak-e el (Mt 5—7) vagy több alkalommal (Lk 6,20—49; 11,1—4.9—13; 12,22 
—34; 57—59; 13,23—24; 14,34—-35; 16,13—17 stb.). Azt viszont döntő fontossá
gúnak tarto tták , hogy Jézus életében, halálában és feltám adásában maga Isten 
tö rt be a m i világunkba, és az em bert kiengesztelte önmagával. Ezért utal mind 
a négy evangélium a feltám adásra, amelynek következtében Jézus összeha
sonlíthatatlanul több, m intha bárm ennyire kiváló tanító vagy bármennyire 
követésre méltó példakép volna csupán. Amit János evangélista evangéliu
mának mintegy m ottójaként ír: „az Ige testté le tt” (Jn 1,14), az voltaképpen 
azt is kifejezi, amiről az első három  evangélium kíván tanúságot tenni. Nem 
vitás, hogy a maga részéről Albert Schweitzer szintén a földi Jézusról akart 
— véleménye szerint — történelmileg hiteles képet rajzolni: azt a prófétát 
akarta bem utatni, aki a közvetlenül fenyegető világvégét és a mennyből 
leszálló Isten-országának egészen közeli eljövetelét hirdette, majd pedig 
meghalt a  kereszten rem ényeiben csalatkozva, m ert a végső pillanatig várta, 
hogy Isten dicsőségesen közbelép majd angyali seregei élén/*

Ebben a  helyzetben lépett a színre B arth Károly. Öt is, meg a  barátját, 
Thurneysent erősen befolyásolták az olyan emberek, m int Blumhardt és 
Ragaz. Barth jelentékeny szerepet játszott egyházközségének szocialista m un
káspártjában és egyáltalán a  svájci munkásmozgalomban. De a Rómaiak
hoz írt levél olvasásából, am ibe mindig újból és újból belefogott, világossá 
vált előtte, hogy az apostolt egyáltalán nem  a  kegyes em ber érdekelte, 
sem végtelenül értékes lelke, sem eredményes jócselékedetei, hanem csakis 
és kizárólag maga Isten és Isten igéje, am ely „függőlegesen felülről” harsan 
bele a mi világunkba5. Az első világháború utáni nehéz időkben tö rtén t 
ez, am ikor mindenki előtt világossá vált az a megrendítő tény, hogy mit 
eredményezett az emberiség idealista gondolkodása és igyekezete. Csődöt 
mondtak a szellem és a lélek magasabbrendűségét h irdető idealista speku
lációk, de meghiúsult m inden olyan erőfeszítés is, amely az örök béke meg
teremtésére, valam int a népek és osztályok viszonyának igazságos rendezé
sére irányult. Magukat kereszténynek nevező népek mészárolták egymást, 
és az összeomlás u tán  sem tud tak  közeledni egymáshoz és együttműködni 
egymással. Ebben a helyzetben (harsonazengésként hangzott fel Barth Károly 
szava. „Függőlegesen felülről” jö tt Isten szava ebbe a világba. Az a szikla, 
amelyen a hit megvetheti a  lábát, nem a kegyes ember, nem  a lelkének é r
tékéről elmélkedő, és nem is a  társadalm i igazságosságért küzdő ember, ha
nem csakis m aga az élő Isten.

Barth Károly m ár-m ár ijesztő következetességgel érvényesítette ezt a 
szempontot, és a  következtetések levonásában a legvégsőkig elment. így 
ju to tt el logikusan a vallás és a kinyilatkoztatás éles megkülönböztetéséhez.
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Vallás az, am it az em ber csinál az istenhit területén. Vallás az ember igye
kezete, a  keresztény em ber igyekezete is, hogy Istenhez eljusson, hogy bir
tokba vegye Öt. Vallás áz egyes em ber 'kegyessége, amely végső soron min
dig önmaga, a saját méltósága vagy m éltatlansága körül forog. De vallás 
az egész egyházi üzem is, amellyel az  egyházak önmagukat ta rtják  fontos
nak. Ugyanígy vallás az ember minden olyan erőfeszítése, hogy maga építse 
fel Isten országát a földön, akár úgy, hogy visszahúzódik a jám bor benső- 
ségességbe, akár úgy, hogy társadalm i reform okat hajt végre. A kinyilatkoz
tatás ezzel szemben keresztezi az embereknek ezeket az önkényes próbál
kozásait, a kegyeséit éppúgy, mint az istentelenéit. A kinyilatkoztatás Isten 
igéjének betörése, 'amely az emberek vallásossága és istentelensége ellenére 
valósággá lesz. A kinyilatkoztatás az a csoda, hogy Isten Jézus Krisztusbah, 
élteiében, halálában 'és feltám adásában a világ kellős közepén valósággá lett.

Ehhez a nézethez Bultm ann is csatlakozott, kortársainak csodálkozására 
vagy megrökönyödésére. Akkoriban ő volt a legkritikusabb az összes új
szövetségkutató közül, és senki sem szám ított arra, hogy Bultmann elvi kér
désekben egy álláspontra helyezkedhetne Barth-tal. Ö természetesen nem 
Kálvinból indult ki, m int Barth, aki oly nagy súlyt helyezett arra , hog^ 
minden dicsőség Istené, és nem a kegyes vagy vallástalan emberé. Bultmarin 
Luther megigazulóstanából indult ki, mely szerint az em ber nem ju th a t e l á  
saját akaratából vagy a saját tette által a megigazulásra, amelyre Isten 
előtt szüksége van, hanem  csak elfogadhatja magától Istentől és az embert 
igaznak nyilvánító Igéjétől. Kettőjüket akkoriban ez a meggyőződés kö
tötte össze: csak az segíthet, ha visszaemlékezünk m agára az irgalm as Isten
re, és ezért ennek a vis s za emléke zésnek radikálisan be kell következnie. 
Csak az segíthet, aki függőlegesen felülről, az em ber közreműködése nélkül 
és érdem étől függetlenül a világba jö tt, jám borok és istentelenek közé, és 
Jézusban em berré lett, hogy ily módon meggyógyítsa az embert. Ez az Isten 
segítő Igéje volt, amelyet egyszer s m indenkorra kimondott abban, akiben 
az Ige „testté le tt”.

Mindez egészen új módon ismét az igehirdetést állította a  középpontba, 
arai m egnyugtatta és örömmel tö ltö tte el a lelkészeket. Immár ism ét tudták, 
mi a feladatuk. Istennek ez az igéje döntő jelentőségű. Tovább kell adni, 
de nem  úgy, m intha ez a továbbadás egy csaknem 2000 éve halott prédikátor 
megszívlelendő tanításainak megismétlése vagy erkölcsi felszólítás volna, 
hogy kövessük a példáját, A prédikációban, de a hitoktatásban is, a Bibliá
ról folytatott beszélgetésben, a gyermeke ágyánál imádkozó anya imádság 
gában Istennek ez a „felülről” való betörése következik be, Isten lesz je
lenvalóvá, ő vezeti haza az em bert önmagához, ő nyugtatja meg, ő küldi 
útjára, röviden: a  m enny nyílik meg a  föld felett. Ahogyan Barth megfogal
mazta: ilyenkor tanúságtétel történik Istennek Jézus Krisztusban bekövet
kezett egyedülálló cselekvéséről, vagy ahogyan Bultm ann kifejezte: ez vol
taképpen a  húsvéti kérügma, vagyis az igehirdetés, ahogyan azt az újszövet
ségi gyülekezet m int hitének alapját felfogta a húsvéti tapasztalatok, a 
Feltám adottal való találkozásai alapján.

De a lényegi állásfoglalás közösségén belül m ár akkor ki lehetett venni a 
különbségeket is az úgynevezett dialektikus teológia e  két képviselője között. 
Ha Bultm annt akkoriban megkérdezték volna, m ikor té rt meg, alighanem 
azt -az időpontot jelölte volna meg (ha egyáltalán foglalkozott volna ezzel a 
kérdéssel), amikor tanárának, Herm ann-nak az előadásaiból vagy Luthernek 
a Római levélhez írt m agyarázatából m egértette, m it jelent egyedül a hit
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által megigazulni. Szerinte az a  pillanat a döntő, am ikor az ember megtanul 
másképp nézni önmagára, amikor olyan embernek ismeri meg magát, akire 
vonatkozik Isten kegyelme és akinek ezért m ár nem  magának kell bizto
sítania az üdvösségét; am ikor tehát megismeri azt, am i Pállal történt, am ikor 
a  damaszkuszi úton m egjelent neki a  feltám adott Krisztus. Ha Barth-tól 
kérdezték volna ugyanezt, bizonyára így válaszolt volna: „Azon a  nagy
pénteken, am ikor Jézust keresztre feszítették.” Már akkor m egtörtént értünk 
minden, beteljesedett minden, am ire szükségünk van és ami visszavezetett 
bennünket Istenhez. M ár akkor m egszületett a döntés rólunk, ak á r Barth 
Károlyinak, akár E. Schweizemek vagy akárhogyan nevezzenek is bennün
ket. B arth Károlyt tehát nem  az az időpont érdekli az én egyéni életemben, 
am ikor felismerem és észreveszem, m it jelent ez számomra, hanem  neki 
Isten alapvető cselekedete fontos, am elyben minden elvégeztetett. Bizonyára 
Bultm ann is kiemelte volna, hogy „önértelmezésének” megváltozása, aho
gyan m ondani szerette, nem  lett volna lehetséges Jézus keresztje nélkül, 
és természetesen Barth is hangsúlyozta annak fontosságát, hogy h itre jus
sunk és megértsük, am i értünk történt, hogy tehát személyesen felfogjuk 
azt, am it Isten m ár réges-rég véghez vitt. De a mondanivaló hangsúlya 
m ár akkor más volt az egyiknél és más a másiknál.

Világosan megmutatkozott ez később a tanítványaiknál. Ha maga Bult
mann ismételten hangsúlyozta is, hogy minden lényeges „rajtunk  kívül” 
tö rtén t („extra nos”, ahogyan a reform átorók latinul mondták) magának 
Istennek a cselekvésében, jóllehet Istennek ezt a cselekvését csak a  mi vi
lágunkban és a mi életünkben láthatjuk  és tapasztalhatjuk —, lassanként 
ez a .gondolat m indinkább feledésbe merült. Isten betörése helyére, amely 
„függőlegesen felülről” történik, a  hivő em ber és m agatartása került, amely 
„vízszintes irányú” kapcsolatokban valósul meg; modernebb kifejezéssel: 
Isten betörése helyére az em ber lépett, aki új önértelmezésre s ezzel ember
társaival is új kapcsolatra lelt. Végül Herbert Braun kijelentette: Isten vol
taképpen nem  egyéb, m int az a tény, hogy az em ber felszólítást kapott a 
felebaráti szeretekre és a felebaráti szeretetet gyakorolhatja is. Ezért van, 
hogy az Újszövetségben csak az az egységes, am it a hit előtt álló és a hitre 
eljutott emberről tanít, nem  pedig az, am it Krisztusról mond6. Ezzel megint 
visszaértünk a kegyes emberhez és ahhoz a  hithez, amely nem  annyira Is
tenben való hit, m int inkább az em ber h ite a saját hitében. Igaz, most m ár 
nem az emberi lélek végtelen értékéről volt szó, hanem a felebarátja felé 
odaforduló emberi szívről; de maga a kegyes ember most még jobban hát
térbe szorította Istent, az A tyát és Krisztust, m int a század elején.

B arth Károly alapgondolatát elsősorban Gerhard von Rád vette át, aki 
fáradhatatlanul hangoztatta, hogy az Ótestamentum szerint Istent semmi- 
esetre sem gondolati építményekben, spekulációkban és magas ideálokban 
lehet megtalálni, hanem a történelem ben7. Ezt v itte tovább W olfhart Pan
nenberg, és m ár nem korlátozta csupán az ószövetségi történetre, hanem  ki 
akarta terjeszteni az egyetemes történelem re is8. Ha viszont m ár nincs a 
kezünkben magának a  Szentírásnak a tanúsága, m int az Ószövetségben, 
amely Isten kegyelmi cselekvését egyszer Izraelnek ellenségei felett arato tt 
győzelmében látja m eg (pl. Bir 5,31), m áskor pedig Izrael vereségében és 
ellenségei diadalában (pl. J e r  29,7), akkor azonnal felmerül a kérdés: hol 
található meg voltaképpen Isten ebben a történelemben, hogyan külön
böztethetjük meg az ő jóságos cselekedeteit minden lehetséges hatalm asság 
és az em ber gonosz cselekedeteitől? Pannenberg azt válaszolta, hogy ezt
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voltaképpen csak az utolsó ítélettől visszapillantva tehetjük meg, de Jézus
ban m ár elkezdődött valam i Isten végérvényes, végső cselekvéséből, és ezért 
az ő fényében egyébként is felism erhetjük Isten működését a történelem 
ben. Ebben az volt a kísértés, hogy Isten cselekvését egy bizonyos társadalm i 
programmal azonosítsák,' m elynek révén az emberek a földön akarják  létre
hozni a  paradicsomot. így az élő Isten helyett ismét a kegyes embernél kö
töttünk ki, azzal a különbséggel, hogy itt  nem  'annyira az 'egyéni felebaráti 
szeretetre gondolnak, m int ahogy Bultm ann tanítványai teszik, hanem  in
kább a  társadalm i igazságosságért vívott kollektív küzdelemre. Ahogyan a 
régi görögök felismerték a férfi és a nő közötti, illetve a  barátok közötti 
szerelem erejét, és ezért m egalkották Erosz istent és a nem i szerelem isten
nőjét, ugyanúgy istenítik m ások -az egyéni vagy kollektív felebarát! szere- 
tetet. Kálvin egyszer azt m ondta: az em beri szív valóságos bálványkészítő 
műhely. Éppen ettől akart megóvni B arth  kiáltása, am elyet lehetetlen volt 
meg nem hallani: hagyjuk m ár az embert, a kegyes vagy vallástalan embert, 
és m agára Istenre és csakis Istenre figyeljünk.

Ezt természetesen nem  szabad félreérteni. Maga B arth Károly élete végén 
éppúgy, m int az elején, teljes odaadással vett részt a politikai és társadalm i 
küzdelmekben. Isten igéje, mely betör a  világba, feltétlenül megmozgatja 
az embert. Gyökerestől m egváltoztatja azt, amit az em ber addig önmagáról 
gondolt, k iny itja  a  szemét, hogy m inden politikai és társadalm i igazságta
lanságot meglásson, és a r ra  készteti, hogy ahol csak tud, küzdjön az em
beribb életlehetőségekért. M indkettő életbevágóan fontos. Az a kérdés 
viszont, am elyet Barth Károly m a is nekünk szegez, így hangzik: miféle 
mélységből m erítjük azt, hogy így 'gondolkodunk és így cselekszünk? Vajon 
saját m agunkban hiszünk-e végül is, abban, hogy képesek vagyunk m agunk
tól a helyes megismerésre, a  saját szívünk megismerésére is, és a  világ 
m egjavítására, vagy pedig tudjuk, hogy egészen és teljesen az irgalmas 
Istenre vagyunk utalva, és ezért akár gondolkodunk, ak ár cselekszünk, min
dig csak Isten ajándékából élhetünk?

Ha ebben az értelem ben vérünkké vádit Barth jelzése, amely m indig a 
„függőlegesen felülről” jövő isteni beavatkozásra m utat, ha a m indent el
döntő segítséget valóban attó l várjuk, ak i Jézus Krisztusban egyszer s min
denkorra elhozta és egyszer majd végérvényesen is elhozza, akkor Barth- 
nál — vagy legalábbis a m űködése kezdetén álló B arth-nál — sokkal nyitot- 
tabban és talán  kissé irgaknasabban tekinthetünk az emberre, aki a  vallá
sában (legyen ez akár valam elyik nem  keresztény vallás) vagy az ember 
jólétéért folytatott küzdelemben (még ha ez nem keresztény vagy éppen tu
datosan istentagadó világfelfogásra támaszkodik is) próbálja az értelmes 
életet megvalósítani. Ebben az esetben bizonyosan nem  fogjuk bálványozni 
az igyekezetünket és a sikereinket, de nem  fogunk elkeseredni a kudarcok
tól sem, m ert tudjuk, hogy egyedül Istenről ás az ő dicsőségéről van szó, 
és hogy tőle várhatunk m inden igazi segítséget. De éppen ezért azokban az 
emberekben, akik nem tek in tik  m agukat keresztényeknek vagy istenhívők
nek, szintén m egláthatunk valam it Isten működéséből, am ely Jézusban testté 
lett és ezért az egész világba behatolt, azokba is, akiknek erről nincs tudo
másük. Függőlegesen felülről cselekszik bennünk Isten, és felülről hoz ben
nünket rendbe, akár kegyesek, ak ár közönyösék vagyunk iránta, ak á r meg
váltjuk, ak á r tagadjuk őt. Ha tudunk Öróla, akkor tanuljuk meg Barth 
Károlytól, hogy ezért legyünk hálásak neki gyermeki lélekkel és teljes
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szívünkből, és bátran valljuk  meg Öt akkor is, ha emiatt nehézségeink 
támadnak.

Barth K ároly minden volt, csak langyos nem. Nem az az ember volt, 
aki mindig az arany középutat választja, és ezért soha nem  teszi ki m agát 
bírálatnak. Leginkább ő m aga óvott volna személyének és tanításának bál
ványozásától, és korántsem gondolta, hogy ő maga sohasem tévedett. Olyan 
ez, mint az  almaszedés. Aki sohasem m ászik föl a fára, hogy leszedje a 
gyümölcsöt, az  nem fog leesni sem. De nagyon gyakran a  jó 'és Isten akara
tával megegyező igyekezet jele az, ha egy emberrel kapcsolatban arró l is 
be kell számolnunk, hogy egyszer-másszor leesett a  létráról. Ma m ár szinte 
minden középiskolai tanuló tudja, mi m indent csináltak rosszul a reform á
torok: hogy Luther nem érte tte  meg a parasztfelkelés célját és nagyon kon
zervatív szellemben beszélt ellene, hogy Zwingli az újrakeresztel őkkel szem
ben végül is erőszakhoz folyamodott, hogy Kálvin eltűrte Servet megógetéséf. 
Miként m ár Pál apostol megmondta: cserépedényekben hordozzuk az evan
gélium kincsét, és úgy kell elviranünik mindenhová, hogy a dicsőség ne 
minket illessen, hanem egyedül az Urat. Tudta ezt B arth is, és ezért dacára 
azoknak az emberi terheknék, 'amelyeket neki is hordoznia kellett, gyerme
kien derűs és ezért férfiasán bátor em ber volt, aki nem  félt következetesen 
végiggondolni, am it Isten feltárt előtte, és éppoly következetesen megvaló
sítani az életében, am it Istentől kijelölt feladatának tarto tt. Semmi esetre 
sem kívánta volna, hogy megálljunk az ő gondolatainál, és azokat tartsuk  
a végső igazságnak. Mindig szigorúan megdorgálta a  tanítványait, akik egy
szerűen szajkózni akarták, am it ő m ondott, sőt megharagudott, ha anélkül 
vetettek el valakit mint hamis tanítót, hogy előbb nagyon pontosan és na
gyon figyelmesen meghallgatták volna, m it akar mondani. Barth Károly ma 
is arra  in tene bennünket, hogy őtőle és az írásaiból csak azt tanuljuk  meg, 
ami rám uta t az útra, am elynek túl kell mennie Barth Károlyon is, és nem 
Barth-hoz vagy valamelyik másik tanítóhoz kell vezetnie, hanem magához 
az Űrhoz, ak ire  Barth mindig újból és újból rám utatott, szinte m indenki 
másnál határozottabban. Kálvin előadás közben — ahogyan B arth Károly 
egyszer elbeszélte nekünk — gyakran elhallgatott, és fölfelé m utatva Öreá 
utalt, akire hallgatnunk kell, tanítóink szavain keresztül is. Ha pedig így 
áll a dolog, akkor nyugodtan és vidáman m egpróbálhatjuk, hogy azt mond
juk, azt tegyük és azt é ljük meg, am it m a kell mondanunk, tennünk és 
megélnünk. Isten talán mosolyog a mi — gyakran nagyon ostoba és nagyon 
tökéletlen — beszédünkön, tetteinken és életünkön, de — ahogy egyszer 
Barth megfogalmazta — nem  nevet ra jta , m ert senkit nem nevet »ki, aki 
bízik abban, hogy Isten a mi, gyakran nagyon furcsa hitünkön keresztül 
akarja — ism ét „függőlegesen felülről” — az ő igéjét kimondani, az ő mű
vét elvégezni és az ő örök életét nekünk ajándékozni.

Endref fy Zoltán fordítása
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Ö, csillag, jössz-e végre? 
Kigyúlsz-e, tiszta láng? 
Fölsiklasz-e az égre, 
oszlatva éjszakánk?
Egyszer m ár elvezettél, 
irgalmas égi jel, 
titkodban részeltettél, 
s elvesztünk, újra el.

Ö. csillag, fennen jársz tán, 
de észre sem veszünk; 
hamis f ényeknek láttán 
szédül szívünk, eszünk. 
Mint pckol-feketében 
vörös tűz hogyha gyűl, 
égünk fekete éjben, 
kiolthatatlanul.

Ó, hol vannak a bölcsek? 
Hol kóborol a nyáj ?
Életünk csupa mély seb, 
a tudás fájva fáj.
Csillag, m utass egy házat, 
egy újszülött Fiút, 
ki m inket még m egválthat! 
Hová visz ez az út?

BEDE ANNA

Ének a csillaghoz



FABINY TIBOR

A Türelmi Rendelet értékelése

Hármas megosztottság jellem ezte hazánk lakosságának a helyzetét a XVIII. 
század utolsó évtizedeiben.

Európai viszonylatban is kiirívóaik voltak a társadalmi ellentétek m ágná
sok, köznemesek, polgárok és jobbágyok között. A nemesi réteg 5%-ot m eg
haladó aránya jóval felette állt a  környező népek nemesi átlagának, az or
szág akkori két és fél m illió lakosságának 94%-át pedig a jobbágyság és a 
polgárság alkotta.

A másik jellemző vonás a felekezeti szétszakadozottság volt. A II. József 
által elrendelt népszámlálás adatai szerint a Kárpát-m edence lakosságának 
60"u-a volt római katolikus, 15% református, 13% görögkeleti, 9% evangéli
kus és 2% zsidó. A lakosságnak tehát kétharm ada, de a városi tisztviselők
nek már 85%-a volt katolikus, az evangélikusság pedig a nagy népességi 
versenyfutásban a keresztyén felekezetek utolsó helyére szorult vissza.

Történelmi adottságaink m iatt az ország nemzetiségi megoszlása is igen 
sokszínű volt: magyar őseinkkel a Kárpát-m edencében nagy számban éltek 
együtt szlovákok, németek, horvátök, vendek, rácok, románok és ruténok. 
A magyarság e korszakban a Dunántúlon 57, a Felvidéken 33, a Duna-— 
Tisza-közén 66, a Tiszántúlon 72, a Délvidéken 20 és Erdélyben 36%-át 
tette ki az összes lakosságnak.

Vallásügyi szempontból a XVIII. századnak még az elején súlyos követ
kezményekkel járó fordulat állt be. Az üldözött protestánsoknak addig, az 
egész XVII. század folyam án lehetőségük volt sérelmeik nyílt tárgyalására. 
Ezt a jogukat az országgyűléseken alkotott törvények, így főleg a bécsi és 
a linzi béke biztosították. Mivel azonban a  protestánsok terhére rótt Wesse- 
lényi-féle összeesküvéssel, m ajd a Rákóczi-szabadságharccal a bécsi udvar 
szerint a magyar rebellis eretnekek „eljátszották” korábbi jogaikat, az 
1715-ös pozsonyi országgyűlés m ár kizárólag az uralkodó hatáskörébe utalta 
a vallási^ ügyeket, és m egtiltotta azok országgyűlési tárgyalását. Ezzel 
gyakorlatilag megszűnt a  protestánsok szabad vallásgyakorlata, autonómiája, 
és sérekni joga: a vallásügy felségjoggá vált.

A protestáns rendek tag ja i ettől kezdve nem ju thattak  közéleti szerep
hez. Kizárólag katolikus földesurak bíráskodásának voltak alávetve, s bárm i 
közfunkciójukat eleve megakadályozta a  Szűz M áriám és a szentekre le
teendő „dékretális eskü” követelménye. Különösen is fájdalm asan hatottak 
a protestánsokra az 1731-es Carolina Resolutio határozatai, amelyek értel
mében sorra vették el — többnyire fegyveres erőszakkal — az általuk hasz
nált, de m ég katolikusok által épített, vagy nem artikuláris helyen fekvő
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templomaikat. III. Károly uralkodásának idején 140, m ajd M ária Terézia 
korában 192 protestáns templom esett a „vértelen ellenreform acio ” a fd o z a - 
tául.

A helyzeten nem sokat változtatott az a  sajátos vonás sem, hogy a magyar 
köznemesek többségükben még m indig protestánsok voltak. Mária Terézia 
ennek ellenére mind politikájában, m ind -más vonatkozásban szívesen tá
maszkodott rájuk. A királynő nem fele jte tte  el, hogy trónját egy ízben az 
„életét és vérét” felajánló m agyar nemesség m entette meg. Leányának a 
pozsonyi országgyűlés alkalmával írt levelében külön is figyelmébe ajánlotta 
ezt a  „minden más 'Ország nemesi rétegénél minőségileg is értékesebb” tár
sadalmi osztályt.

A vallásügy kedvező alakulására azonban erjesztőleg inkább az egyre ter
jedő szabadkőműves szervezetek hatottak. Az egyre szaporodó és számos be
folyásos protestáns értelmiségi elemet is egybegyűjtő páholyok tevékenysé
gének hajszálcsövein keresztül egyre inkább beszivárogtak a felvilágosodás 
erői. Különösen is fel kell figyelnünk a  pesti Nagylelkűség Páholy működé
sének irányvonalára. Ez egyik fő célját a felvilágosodás szelleme á lta l meg
kívánt vallási türelem előkészítésében és propagálásában látta. A szabad- 
kőműves tételekkel és törekvésekkel csaknem egybecsengenek II. József 
toleranciát meghirdető szavai: „Mivel m eggyőződésünk, hogyjkáros minden 
kényszer, amely erőszakot gyakorol a lelkiismereten, viszont mind a vallás
nak, mind az államnak igen nagy hasznot ad a kegyes keresztényi türelem, 
elhatároztuk, hogy azt minden örökös tartom ányunkban törvényesen meg
hirdetjük.”

A nagy terv  gondos előkészítés u tán  1781 őszén valósult meg. Mellőzve 
most a  császári pátens megszövegezésének — egyébként igen érdekes — 
előzményeit, inkább annak  lényegére, intenciójára és jelentőségére irányít
suk figyelmünket. Sem a jozefinizmust, II. József ideológiáját, sem m agát a 
Türelmi Rendeletet nem  értjük meg igazán, ha elsősorban vallási, teológiai 
vagy „ökumenikus” indítékokat keresünk benne. A kkor is zsákutcába ju
tunk, ha  egyedül a francia felvilágosodás hatásán próbálunk tájékozódni. 
Közelebb ju tunk  a  valósághoz, ha a toleranciaeszmék hatásának a gyökereit 
József tanulóévei körében keressük. Ezek során ism ertette meg ugyanis őt 
tanára, a bécsi Christian August Beck, az evangélikus papi házból szárma
zó szászországi jogtudós, Samuel Pufendorf modem, toleráns államelméle
tével.

Párhuzamosan a fiatal trónörökös sokoldalúan töprengő belső fejlődésé
vel, elsősorban politikai felismerésből született meg tehát a tolerancia gon
dolata: főként a hasznosság eszméjéből fakadó „Staatsraison”, az állam  ja
vának az érdeke határozta meg azt. Kevesebb köze volt az együttérzés, sőt 
akár a  hum ánum  indítékaihoz, m intsem  ahhoz a józan felismeréshez, hogy 
egy abszolutisztikus állam nak feltétlenül haszna van az alattvalói irá n t tanú
sított türelemből. Ilyen megfontolások alapján II. József egyszerre vált a 
konzervatív katolicizmus ellenségévé és a felvilágosult protestantizm us jó
tevőjévé.

A korabeli irodalomban számos jelét találhatjuk az evangélikusak nagy 
örömének. „Ügy örültünk a  császáron és vállalatain, m int a zaklato tt fo
goly örül az utolsó csapásnak, mely bilincseit feloldja” — írja Molnár János. 
a Türelm i Rendelet után  alakult Pesti Egyház első meghívott lelkésze,. — 
Az 1781-ben még alig 19 éves Berzeviczy Gergely, a későbbi nagy közgaz
dász és egyházfelügyelő pedig ezeket a  sorokat írja  Göttingába professzo-
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A Türelmi Rendelet apoteozisa II. József emlékérmén, a három felekezet papjának 
ábrázolásával

rának, Schlözer Ágostnak: „A protestánsoknak csaknem két évszázadon át 
annyi elnyomásban volt részük, hogy alig m aradt más számukra, m int 
egykori jogaiknak és a  boldog időknek az emléke. Az em berbarát József 
ism erte a nép elnyomott és igazságtalan helyzetét, am ikor trónra lépett. 
Nem leszünk ezentúl üldözöttek, szabad lesz a  vallásgyafcoriatunk, betölthe- 
tünk h ivata lokat. . .  Sokat tett értünk. De mi minden hiányzik még m ind
abból, amivel rendelkeztünk, s amit Isten és a világ előtt jogosan követel
hetnénk?!”

Ha ezek után  a  Türelm i Rendeletnek, e kétszáz éves ..királyi kegynek” a 
jelentőségét és hatását vizsgáljuk, a következőket állapíthatjuk meg.

1. Lehetővé tette, hogy a protestánsok is heilleszkedjenek a Monarchia 
közjogi szervezetébe.

A nemkatolikusok vallási kérdésekben továbbra is a m egtűrt kisebbségek 
kategóriájában m aradtak, állampolgári, polgárjogi tekintetben azonban 
egyenrangúakká váltak  a többiekkel. E rre utal is az Ediktum szövege: „Ha 
valaki tehetséges, ráterm ett, s ugyanakkor feddhetetlen keresztény életet 
folytat, alkalm azásában ne legyen többé akadály a vallása. A nemkatolikus 
felet is illesse meg ezentúl az akadémiai méltóságokhoz való jog.”

Ettől kezdve valóban felekezeti szempontoktól függetlenül adományozott 
a k irály  címeket, rangokat és közjogi állásokat. Érdekes módon gyors egy
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m ásutánban kapott bár óságot három  jeles evangélikus család: 1781 végén 
Jeszenák Pál, a  kor első jogásza, 1782 tavaszán Prónay László, a  későbbi 
főispán és fivére Gábor, a  tudós botanikus, utóbb egyetemes egyháza fel
ügyelő; m ajd az év nyarán a két Podmaniczky-testvér: Sándor és János, 
m indkettő a  híres Beleznay Miklós tábornok sógora. K itüntetéseikkel II. 
József nemcsak buzgó egyházpolitikai tevékenységüket akarta honorálni, 
hanem biztosítaná akarta a kulturális és egyházi életben v itt szerepük súlyát 
és további hatékonyságát. Tudjuk, hogy m ind ők, mind utódaik és közeli 
rokonaik másfél századon át igen jelentős szerepet vittek a magyar evangé- 
likusság életének irányításában.

Ugyanakkor nemcsak e  szűk felső rétegnek, hanem a magas műveltségű 
— addig sokak által lenézett —, polgári származású értelmiségieknek is 
megnyílt a felemelkedés ú tja, különösen a  tudományos és kulturális közélet 
területén, gondoljunk csak a Hajnóczy, Wallaszky, Schwartner, Cornides 
vagy Liedemann családok sok kiváló tagjára.

2. Már alig remélt fellendülésbe jött evangélikus gyülekezeteink élete.
A Türelmi Rendelet megjelenése előtt csak 215 protestáns anyagyülekezet 

él; hazánkban. A tolerancia meghirdetésével ez a szám a század végéig 758-ra 
ugrott fel, sőt a filiákkal együtt elérte az 1740-et! A Magyar Helytartótanács 
a rendelet megjelenése utáni öt 'év folyamán 220 templomépítési engedélyt 
adott ki. Egyedül a D unántúli Egyházkerületben 76 új templomot szentelt 
fel ezekben az éveikben Perlaky Gábor dunántúli evangélikus püspök, ne- 
mesdömölki lelkész.

Vegyük példának a kőszegi evangélikus gyülekezetnek a történetét. 1671- 
ben, a Wesselényi-féle összeesküvés leleplezése után — a protestánsok gyász
évtizedének mintegy nyitányaként — elvették mind magyar, mind német 
templomát. A pásztor nélkül m aradt nyáj a várostól hét kilom éterre fekvő 
Nemescsór a já r t  ki istentiszteletre. Ezt a  kis nemesi községet az 1681-es 
soproni országgyűlés Vas várm egye egyik „artikulánis” gyülekezetének nyil
vánította. Száztíz éven át gyalogoltak ettől kezdve Csóra a kőszegi evangé
likusok, hogy Isten igéjét hallgathassák! Amint a Türelmi Rendelet megen
gedte, nekifogtak a telekvásárlásnak és az új templom felépítésének. Lel
készük, Asbóth János Gottfried  így prédikált örömünnepükön: ,,A kőszegi 
gyülekezet tag jai tudják legjobban, mennyi gonddal, fáradsággal és kényel
metlenséggel volt egybekötve eddigi távoli istentiszteletük. Távol laktak 
pásztoraitok és tanítóitok. Egész héten át olyan magányosaik voltatok, mint 
a  m adár a háztetőn, istentisztelet és iskola nélkül. A lázas beteg, a reszkető 
aggastyán- és a  haldokló h iába vágyott lelkésze után. Olyanok voltak, m int 
a hontalan fecske, vagy m int a galamb a  száraz ágon . . .  De hogy otthonra 
leltetek és m ár tietek az Ür oltára, annak e mai boldog nap a bizonyítéka.”

Nem csökkenti a tolerancia gyülékezetekre kisugárzó hatásának a  jelen
tőségét az sem, hogy a jozefinista korral erősen liberális, majd racionalista 
korszellem párosult. Ez hato tta  át a gyülekezeti élet igehirdetéseit, énekeit 
és imádságait is. Mégis megelevenedett az egyházi élet, amelynek kiszélese
dő medre a  XIX. században újabb és mélyebb áram latokat is be tudott 
fogadni.

3. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a Türelmi Rendelet révén 
újabb ösztönzést kapott az evangélikus iskolaügy.
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Fellendüléséihez éppen ezékben az években já ru lt hozzá legerősebben 
Tessedik Sámuelnek részben a  filantrópistáik em berbaráti elveit tükröző l ‘i » 
szarvasi ,,szorgalmatossági” iskolája, am ely a népoktatás, a termelő m unkára 
nevelés, a tanítóképzés és a  nőnevelés terén egyaránt úttörő ikezdaményezés 
volt. A bécsi iskolapolitikai elképzelésekkel szemben azonban tudvalevőleg 
ellenállást tanúsítottak az evangélikusok, részben még az 1777-es Ratio 
Educationiis, részben II. József több iskolai rendelet© miatt. Az ellenállás 
oka kezdetben a  felekezeti iskolák autonómiájához való szívós ragaszkodás, 
majd pedig a kötelező ném et nyelvű tanítás elrendelése volt. Mindkettő 
akadályozta a jozefinista oktatásügy hazai sikerét.

Az ellentmondásos, sőt olykor igen feszült helyzet azonban hozzájárult 
új evangélikus iskolarendszer kifejlődéséhez. Ennek eredményeként alsó 
szinten lassan eltűntek a „zugiskolák”, a kiváló oktatók és lelkes patrónusok 
pedig egyre inkább hozzájárultak az elemi fokú iskolázás magasabb szintre 
emeléséhez. Egyre több helyen létesültek anyanyelvű falusi és városi isko
lák. A fejlettebb városok iparos és kereskedő polgárságának az igényeit az 
elemi osztályokra épülő, rendszerint 1—2 éves „polgári” iskolák elégítették 
ki, amelyek az általános műveltség mellett bizonyos gyakorlati-technikai 
ismereteket is nyújtottak.

Az egyházi iskolai élet buzgóságára jellemző adat, hogy m ár 1785-ben két 
iskolát: az aszódit és a szarvasit „schola capitalis” rendszerű főiskolává 
akarták fejleszteni. Evangélikus Országos Levéltárunk egyik egykorú irata 
bizonyítja, hogy az akkori négy egyházkerületben 1788-ban 8 evangélikus 
és 7 reform átus, összesen 15 magasabb fokú  protestáns iskola működött, 
azaz kisebb lélekszámúnk ellenére az evangélikus iskoláink vezettek pro
testáns viszonylatban. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a m agyar evangéli- 
kusság szám aráhyát messze meghaladó mértékben vette ki részét a XIX. 
század folyamán hazánk kulturális életének formálásából.

4. A tolerancia eszméje serkentőleg hatott a jozefinizm us korának egy
házművészetére és evangélikus templomépítészetünk fejlődésére.

Egyházunkban épülhetett néhány templom M ária Terézia uralkodása ide
jén is. Ezek létrejöttét egy-egy földesúr, patrónus vagy befolyásos városi 
tanács buzgósága tette lehetővé. Fordulat ebben a vonatkozásban is a Türel
mi Rendelet megjelenésével következett be. O lvashatunk jegyzőkönyveket, 
amelyekből kitűnik, hogy egyes presbitériumok még a rendelet kihirdetésé
nek napján összejöttek, és előterjesztették 'építési tervüket. Kezdetben aka
dályokba is ütköztek — m int a torony, a harang és az utcai bejárat 'tilalma 
—, ezeket a megkötéseket azonban a  hatóságok fokozatosan visszavonták.
Az engedélyek kiadásánál nem is m indig ragaszkodtak a rendeletben előírt 
„legalább száz család” meglétéhez sem. Akadályt inkább egy-egy gyülekezet 
anyagi elesettsége Okozott, ami hátrá lta tta  ia templom vagy iskola felépítését.

A tolerancia-korszak m űvészettörténeti jelentősége egyházunk számára ab
ban van, hogy ettől az időtől kezdve beszélhetünk magyar protestáns temp
lomépítészetről. Az első tíz  évben mintegy 80 építészetileg értékes templom 
épült klasiszicizáló későbardkk stílusban. Az építkezési láz a következő év
tizedekben sem csökkent. Ismeretes, hogy első fővárosi evangélikus ternplo- __
munkát, a  Deák téri templomot Pollack Mihály, a debreceni református 
nagytemplomot pedig Péchy Mihály építette: m indkettő  a hazai klassziciz
mus kiváló alkotása. A Türelmi Rendelet utáni kor első templomai sck 
szép m űtárgyat — főként ötvösműveket, óntárgyakat, faszobrokat és fest-
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menyeket — őriznek patrónusaik és névtelen híveik adományából. Közülük 
több látható az Evangélikus Országos Múzeum első állandó kiállításán.

5. Végül fel kiéli figyelnünk arra, hogy a tolerancia gondolatának térhó
dítása hozzájárult a felekezeti viszályok átm eneti lecsendesedéséhez.

Ismeretes, milyen szenvedélyes ellentétek élezték a  katolicizmus és az 
„eretnekek” viszonyát a  XVII. és XVIII. században. Különösen kiélezett volt 
a harc ott, ahol •— m int hazánkban — az uralkodóház politikája a jezsuita 
rend türelmetlenségével párosult.

A felvilágosult jozefinista szellem fordulato t jelentett ebben a vonatko
zásban is. Ha voltaik is heves ellenzői, sokan még a klérus vezető tag jai 
közül is híveivé szegődtek. így  többek között Johann Leopold Hay könig- 
grätzi róm ai katolikus püspök, aki egyházmegyéjéhez ír t körlevelében lelke
sen tám ogatta a tolerancia gondolatát. Herm ann János lőcsei evangélikus espe
res egyik könyvének előszavában 1782-iben nagy elismeréssel ír  erről, és 
megjegyzi, hogy ez a főpásztori levél több olyan fontos alapelvet tartalm az, 
amelyet nem  lehet eléggé az egyes felekezetek papjainak és híveinek ia 
figyelmébe ajánlani.

Kazinczy Ferenc is örömmel állapította meg, hogy a jozefinista kor leg
jobb elméi m inden különbözőségük ellenére egymásra találtak, am int „át
hatotta őket a  jó szeretete”.

Mi úgy látjuk, hogy az egymáshoz való közeledés m ind felekezeti, mind 
emberi vonalon e kornak a felvilágosult, józan ész áltel diktált követelménye 
volt. Ha látszólag valóban csak átm eneti jellegűnek tűn ik  is e rövid jozefi
nista évtized, valójában gazdag örökséget hagyott az utókorra. Felismerései, 
legyőzve egyéni, vallási és osztályérdekeket, magának a  társadalom nak, az 
egész emberiség közösségének váltak előrem utató, általános érvényű hum á
nus eszméivé.



HALÁSZ KRISTÓF

Szelekció és gondviselés

Az eszmélő em ber ősidők óta mindig töprengett a  környező világ és önma
ga eredetén. Ezt érzékelteti a teremtés-mítoszok sokféle változata m inden 
nép hitvilágában. Némelyikben halvány világosság is dereng, m int a megsej
te tt igazság távoli visszfénye.

A m odem  világ em bere azonban nem  igazodik m ár vak hittel azokhoz 
az  eszmékhez, amiket nem tu d  beilleszteni tudományosnak elfogadott, bár 
mindig változó világképébe. Racionalista korunk az emberi ész tekintélyé
ben bízva a tudom ányban lá tja  minden re jté ly  megoldásának kulcsát.

A származástan magyarázata az élőlények célszerűségéről
Ma m ár túlhaladott az élet keletkezésének az az elmélete, amely szerint 
élő csak élőből keletkezhe te tt. Ez persze nem jelenti azt, hogy az élettelenből 
való keletkezés elfogadásával a m aterialista szemlélet közeledik a  terem tés 
eszméjéhez. A felfogások továbbra is ütköznék, de ez nem  akadályozhatja 
az igazság megismerésére irányuló törekvéseket. Hivő em ber számára e tö
rekvések a természeti törvények eredetét kutatva m agát a Törvényhozót 
sejtetik meg. Pál apostolnak a  rómaiakhoz írt levele is a rra  figyelmeztet, 
hogy ami nem látható az Istenből, az alkotásainak értelmes vizsgálata révén _  
szemlélhető (Róm 1,20). E rre az értelmes vizsgálódásra egyenesen ösztökéli 
az em bert!

A tudom ány mai szintjén nem tekintik értelmes vizsgálódásnak a  cél- 
szerűségben megnyilatkozó tények teleologikus (azaz eleve célszerűséget fel
tételező) szemlélését. K arunk tudományos gondolkodása a különböző és sok 
tekintetben ellentmondásos szárm azástanokban véli megtalálni a létezés re j
télyének m agyarázatát és azt a  célszerűséget is, amely az élőlények alkotá
sában felismerhető. Tudományos felfogás szerint a szervezetre előnyös sa- 
játságok kiválogatódása és a hátrányosak kirostálódása alakította ki az 

folyamán a legmegfelelőbb alkatot, célszerű szerveivel, képességeivel 
és magatartásiformáival egyetemben. Így jö tt létre például a  harkály véső 
alakú csőre, hosszan kiölthető horgos nyelve, amellyel megkeresi és fölnyár
salja a faitörzsben járatokat rágó lárvákat; így alakult ki a sas és a bagoly 
különleges szeme, vagy akár a  növények ezernyi elmés röpítő, kapaszkodó, 
víztároló, védekező, rovarcsalogató, sőt ravasz megoldású rovtarfogó szerve. 
Még a közönséges földimogyoró is azzal a meglepetéssel szolgál, hogy term é
sét maga dugja a  földbe, m in tha .gondos gazda tenné. A tudomány ezt is a 
kiválogatódásnak, szelekciónak tulajdonítja, és nem alaptalanul.
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A könyörtelen rosta
A szelekció biológiai törvénye az a rosta, amely szétválogatja a  megmara
dásra alkalmas, vagy arra  alkalm atlan egyedeket. Az egyik életet nyer, a  m á
sik kihal. Emiatt ritka a fehér holló is. Az albínóként világra jö tt fiókát 
m ár szülei idegenül fogadják. Már a fészekben felhívja m agára az ellenségek 
figyelmét, s ha lehet, zsákmányul ejtik. Ha mégis sikerül felnövekednie és a 
vadmacskával szembeszállnia, rendszerint üldözni kezdik fekete hollótár
sai; em iatt a párválasztás nehézségekbe ütközik, vagy meg sem valósul. A 
m agára m aradt fehér holló, környezetéből kirívó alkatával, amely messziről 
m eglátható, továbbá festék nélkül nem  jól árnyékolt szeme bizonytalanabb 
látásával nehezen tud mezei egeret vagy éppen nyulat zsákmányolni. Éhe
zik, legyengül, végül előbb-utóbb elpusztul. Vele együtt kiszelektálódik az 
örökítésből az a gén, vagy kombináció, amely a végzetes fehér színt, illetve 
a feketeség hiányát okozta.

A fehér holló példája milliárdnyi változatban érvényesül más-más élőlény 
egyedein időtől, helytől, külső és belső körülményektől függően. A természe
tes szelekció, m int a természet m unkamódszere könyörtelen, m int a  vakon 
érvényesülő természeti törvény. Ahogy a  rosta sem kérdezi, hanem szétvá
logatja ami belekerül, valahogy hasonlóan kell a szelekció tényét is elfo
gadnunk.

Szánalom, vagy a tehetetlenség törvénye?
Vaknak látszik az a törvény is, amelyet így nevezhetnénk: a könyörület 
vagy szánalom törvénye.

A kár iigaz, akár nem igaz az ókori la tin  monda a  nőstény farkasról, am e
lyik a Palatinus-domb tövében szoptatta Romuluist és Remust, a  hálálnák 
szánt ikreket, annyi bizonyos, hogy vannak hitelesnek látszó adatok olyan 
esetekről, midőn némelyik állat a vadonban pártfogásba vette m ásik faj el
hagyott, elárvult vagy eltévedt ivadékát. Talán a szoptatás kényszere in
d íthatja az anyaállatot ilyen szokatlan m agatartásra.

Ügy tűnik, ilyen törvényszerűség a  szervezet fiziológiai kényszerűsítése 
nélkül is parancsolhat egyes állatoknak. Ismeretes, hogy többfajta apró ter
m etű énekes m adár fölneveli a sokkal nagyobb fészekparazita kakukkfiókát, 
bár alig győzi hordani és az óriásira tá to tt csőrbe gyömöszölni az összefog- 
dosott hernyókat, rovarokat; sőt még a fészken kívül is eteti a kicsiny ökör
szem, vagy más mostoha szülő az idegen és hozzá képest óriásira megnőtt 
m adarat, amíg az szárnyra nem kél.

M ondhatjuk azt is, hogy az oktalan m adár ösztönösen reagál etetéssel az 
erőszakos fióka hangjára és a  tátongó torok látványára; ez mit sem változtat 
a tényen, hogy ebben az esetben a  biológiai törvény védelmébe veszi a  gyá
m oltalan ivadékot, tekintet nélkül arra , hogy a mostoha kakukkfióka min
den tojást és fiókát módszeresen kitolt a  fészekből. Nem rosszaságból, ha
nem azzal a reflex mozdulattal, am ely helyet csinálni kényszerítette. Lehet
séges, hogy a kakukkfióka bőre túlságosan érzékeny az érintésre, és emiatt 
tolja ki társait nagyon célirányosan ható mozdulatokkal, amíg végül egy
maga m arad a fészekben. A többi szerencsétlenül elpusztul, a  parazita pedig 
megmarad. Az em ber ezen valósággal felháborodik, mivel a  maga módján 
szeretné szentimentálisnak látni a természetet. Arról azonban megfeledke
zünk ilyenkor, hogy a  biológiai törvények nem erkölcsi tö rvények!
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Amit nem érint a szelekció
Vannak a szelekció tekintetében közömbös tulajdonságok; teljesen mindegy 
például, hogy a  budai hegyekben oly gyakori sóskaborbolya (Berberis vul
garis) sárga virágai az egyiik füzérben öt szinmúak, a másik bokron pedig 
hat sugarúak. M indkettőt egyformán látogatják a méhek, észre sem véve, 
hogy az érintésre érzékeny tövű porzók enyhe ütéssel a fejükre szórják vi
rágporukat. Sem az öt, sem a hat szirom nem  okoz különbséget a m egtermé- 
kenyülésben, legfeljebb az öröklésben jelentkezik némi változatosság.

A látszatra nem jelentős tulajdonságok kialakulása a származás- és örök
léstan figyelmét érthető Okokból csak kevéssé foglalkoztatja, m ert nem re
mélhető, hogy új tudományos felismerésekre vezethetnek. Még kevésbé ígé
retes negatív előjelű kérdéseket feltenni a természetnek. Pl. m iért nem kép
ződik ilyen vagy amolyan szerv, am ikor a szelekció nem akadályozza, és a 
szervezet is képes lénne létrehozni? Vegyük példaként a  kókuszdiót; csont- 
keménységű héjám előre kijelölt, de egyelőre még fedett három nyílás fe
dezhető fel azon a  pólusán, ahol a magban lévő növényi embrió rejlik. Mel
lékesen szólva, a három nyílásról kapta a  gyümölcs a kókusz elnevezést a 
portugál m atrózok révén, akik a híres Magellán hajórajával először kerülték  
meg a  Földet. Ugyanis a  Csendes-óceán szigetein gyakran kerü lt a  kezükbe 
a gyermekfej nagyságú gyümölcs, melynek gödörkéi a makako, röviden koko 
fejéhez tették  hasonlóvá. Ez a  macska nagyságú félmajom (Lemuridae) csak
ugyan olyan ardkoponyájú, hogy szeme és orra emlékeztet a  kókuszdió göd
reire.

A történeti kitérő után térjünk  rá tulajdonképpeni kérdésünkre: m iért 
nincs gödörke a  kókuszdió másik pólusán? A válasz egyszerű; ti. csírázáskor 
a fiatal gyökér nem  ju thatna a szabadba, ha nem  vele szemben lennének a 
kivezető nyílássá átváltozó gödörkék!

Vajon akadályozza-e valamely szelekciós körülm ény, hogy egyszerre m ind
két póluson preform álódjék az a bizonyos arcocska a  m aga gödörkéi vei ? 
Ilyen akadályról nem  tudunk. Még attól sem kell féltenünk a  kókuszdiót, 
hogy kártevők hatolnak be a számfeletti nyílásokon, minthogy azok fedet
tek, csupán a fejlődő gyökér ny itja  meg azokat. Különben is az egész te r
mést rostos burok védi, legkívül pedig palaszürke szigetelő fedi. A beren
dezés nemcsak védi ütődéstől, parazitától, kiszáradástól az életet hordozó 
belső tartalm at, hanem fönntartja  a  tenger hullám ain is. így ju to tt el a kó
kusz még az em ber előtt az óceán korallszigeteire, néha évekig tartó  úszás
sal. Az élet fejlődéstörténete bőven hagyott volna időt rendhagyó változatok 
kialakulására, hogy a  kisebb-nagyobb variációk és ugrásszerű mutációk le- 
játszhassák a  véletlenek játékát. Ügy látszik mégsem vak a  természet, hogy 
csak a célszerű változatot engedte megvalósulni szelekció nélkül is!

A láthatatlan oldal
Negatív előjellel föltett kérdések néha a term észet láthatatlan  oldalát is fe
lénk fordítják. Tulajdonképpen a dialektika módszerét követjük, midőn az 
ellentétes oldalról is megvizsgáljuk a tényeket. Ezt tettük  az imént is a  kó
kuszdió példáján, most azonban közismertebb példa segítségével próbálunk 
előbbre ju tn i a természet biológiai törvényeinek megértésében.

Véletlen-e, hogy az emlősállatok vagy ak á r az ember testén normális ese
tekben a maxim álisan várható ivadéknák megfelelő számú emlőbimbó fej-
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lődik? Ezt seriki sem fogja véletlennek hinni. Legfeljebb azt kérdezi, hogy
ha csökevényesen ugyan, mégis m iért láthatók ezek a szervek a hímnemű 
egyedeken is, noha nincsen funkciójuk, tehát nem is szükségesek. A m agyará
zat az átöröklés tényezőit, a géneket rejtő kromoszómákkal kapcsolatos, ame
lyek mintegy hordozói az utódban megjelenítendő összes tulajdonságok uta
sítás-gyűjteményének. Az emlőbimlbók leendő száma is itt van előírva. Mint
hogy azonban csak la m egtermékenyüléskor dől el, hogy a  ihírn partner két
féle ivari kromoszómája (X és Y) közül melyik ju t be a  petesejtbe, ezért 
természetes, hogy a  kromoszóma készlet m inden lényeges sajátság génjeit 
tartalmazza. Az ivari kromoszóma csak az ivadék nem ét határozza majd 
meg. Amennyiben 2 X kromoszóma kerül együvé a  megtermékenyülő pete
sejtbe, akkor az ivadék nőnem űvé fejlődik. Ezzel szemben az XY kromoszó
ma együttes a hím nem  megalapozója, ami azonban nem érinti a többi kro
moszómában lefektetett alapokat. A hímnemű egyednél vagy a férfiem ber
nél csökevényesen megjelenő és nem is funkcióképes szerv azonban nem 
jelent tehertételt, vagy nem  okoz hátrányt. A szelekció ebbe nem avatkozik 
bele, hiszen ettől nem haltak ki az emlősök.

Hangsúlyozzuk tehát, hogy a tapasztalat szerint fölöslegesen is megjelenő 
és csak szimbolikus tápláló szervkezdemény nem  já r  szelekciós következmé
nyekkel. Miért nincs h á t norm ális esetekben sem az állatoknak, pl. az ele
fántnak, delfinnek és m ás 1 néha 2 ivadékot szülő állatnak, sem az em ber
nek kettőnél több tápláló szerve? Pedig szervezetükben adva van ennek a 
lehetősége. Például az elefánt, ha nagyon távolról is, de származását tek in t
ve rokonságban van az igen sok szoptató-bimbót viselő sertéssel; a delfin
nek pedig .még a  méhlepénye is hasonló. Genetikailag tehát lehetséges az 
embernél is kettőnél több emlőbim'bó rendellenes megjelenése, am it a tudo
mányban visszaütéslkónt értelmeznak. Azt 'bizonyosan igazolja az efajta  fej
lődési rendellenesség, hogy a  szervezetben ott lappang a  tényleges szerv
fölösleg, de gyakorlatilag nem  érvényesül. Mi akadályozza, vagy tiltja a  fö
lösleg kifejlődését, ugyanakkor pedig gondoskodik a  bizton elégségesről?! 
Itt bizony 'természetfölötti ráció fénylik a  vaknak vélt biológiai törvény hát
terében.

Az anyaság megbízatása
Akinek az eddigiek m ondtak is valamit a  tudományos fejtegetésben, vegye 
még észre, hogy a biológiai törvény egyenest a jövőbe m utat. Az anya csak 
a  bizalm at kapta, hogy hordozhatja a jövendőt; néki m agának nincs is szük
sége a saját bélyegeire, amelyeket m ár gyerm ekkora előtt megkapott az 
embrionális fejlődés idején, m ielőtt egyáltalán eszmélhetett volna. A lánco
lat a teremtés kezdetéig vezet vissza ismeretlen formákon 'és előzményeken 
át a szeretet ősforrásához, amely m a sem apadt ki, hanem  generációról ge
nerációm  terjed a jövő felé. A testünket formáló biológiai törvényekben, 
kromoszómákban rögzítve m inden idők számára kodifikálva van a  múlt, a 
jelen és az eljövendő életék joga. Akinek szeme van hozzá, m egláthatja a 
fölöttük őrködő gondviselést.



Arcképvázlat versközelből
Anna-Maija Raittila, a költő

S Z O P O R I  N A G Y  L A J O S

•f :

A pálya elágazásai
Anna-M aija Raittila, akit mi elsősorban irodalm unk hivatott finnországi tol
mácsolójaként ism erünk, 1928-foan született Joensuüban. A középiskola be
fejezéséig szülővárosában élt, m ajd a helsinki egyetem teológiai karára ke
rült, s ott 1952-ben szerzett diplomát. Ezután hosszabb ideig tanárként dol
gozott: előbb az im atrai gimnáziumban, majd a  tapiolai középiskolában ta 
níto tt vallástant, pszichológiát és filozófiát. 1961-től él házasságban Taisto 
Nieminennel, aki Ugyancsak m egtanult magyarul, s pár évvel ezelőtt ő for
dította finnre Moldova György Negyven prédikátor című regényét.

Raittila tevékenységének három  nagy területe van. Egyházi munkálkodása 
részben szervezetek és bizottságok m unkájában való aktív részvételre (1958— 
63 között a  vallástan tanárok szövetségének vezetőségi tagja, 1969—73-ig az 
istentiszteleti bizottság tagja), másrészt vallástöréneti és vallástani tan
könyvek, valamint áhítatosikönyvek írására terjed  ki. Az énekeskönyv-bi- 
zottság tagjaként nemcsak a szerkesztés m unkálataiban vesz részt, hanem 
maga is ír, illetve átdolgoz egyházi énekeket. Az elmúlt év végén a helsinki 
egyetem teológiai karának  díszdoktorává avatták.

Műfordítói m unkájának fő területe a m agyar irodalom, de néhány prózai 
müvet és kisebb versválogatásokat más nyelvekből is ü ltetett át finnre 
(Hermann Hesse, Alekszandr Blök, Borisz Paszternák és Valerij Brjuszov- 
versei). 1971-ben kiadott nagyszabású, a mai m agyar lírát bem utató anto
lógiájáért megkapta az állami műfordítói díjat. Azóta négy regényt és egy 
drám át (Sütő A ndrás: Csillag a máglyán) fordított le, meg egy-egy kötetre 
válót Ady Endre és Pilinszky János verseiből. Kiadott egy kis kötetnyit 
Túrmezei Erzsébet verseiből is.

Legkorábbi „m unkaterülete” s mindmáig lényeges önkifejezési formája a 
költészet. Érettségijének évében, 1947-tben jelent m eg első verskötete, ame
lyet a finn 'kritika nagy elismeréssel fogadott. Ezután még hét versesköny
ve láto tt napvilágot, 1978-)ban pedig kiadták válogatott verseit. A követke
zőkben költői arcképét próbáljuk fölvázolni a magyar olvasónak, aki ver
seivel m ár korábban is találkozhatott itt-ott folyóiratokban, ez év tavaszá
tól pedig egy szélesebb válogatáshoz (19 vers) is hozzáférhet a  Visszhang az 
erdő faláról című antológiában. (Az alábbiakban idézett versek saját fordí
tásaim.)
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Költészete: egy bensőséges mikrovilág és távlatai
A mai időkben világosan kell szólni, 
de van-e más világos beszéd, 

mint a fák lélegzése?
A kemény szó sebet üt vagy u ta t zár.
Az egyenes beszéd u tat rövidít (milyen ágbágasak 
és törékenyek is célhoz érkezőben a levélerek).

(Anna-Maija Raittila: Világos beszéd)

Raittila lírájának befogadásához, megközelítéséhez többek közt tapiolai 
lakása, környezete ad  jól használható kulcsot. A Helsinki szomszédságában 
lévő alvóváros társasházának nappalijából egy tág ligetre — kis erdőre — 
nyílik kilátás. Fehér ny írfa- és barna fenyőtörzsek, lehajló alsó ágak, néhány 
bokor és a töm ött füvön szaladgáló m adarak mind beleférnek az ablak 
négyszögébe. Innen „csak” k i kell nézni, és m egszülethet a vers:

Meg lehetne-e béklyózni a kelő
napban

csöndesen örvendező berkenye 
pirulását, a  hullás színeit?
A hallgatag levegőben

ágak m ódjára
hajladozom, lassabban, m int a  fák.
Kiapadt a m adarakból az ének, 
röptűkben dermednék meg a levelek.
A földről lábunkba száll föl
minden levél
melege

szeretlek

Nem a lakás te tte  persze ilyen természetközelivé Raittila líráját — ám 
hogy ilyen helyen választott lakást, az költői alkatával is szorosan össze
függ. Hogy valóban a természetből ki- és abba belenövő költészettel állunk 
szemben, arról versköteteinek címei is meggyőzhetnek (Búzavirág-est, Nap
ernyő-fa, Fönn van  a  nap, Források, Szivárvány, Kékcinkék tánca, Déli fel
hő). Az is kitetszhet azonban m ind a  kötetcímekből, m ind a  fenti versből, 
hogy ez a természetközeliség nem  természet leírást jelent. Nem is pusztán 
impresszionista hangulatkifejezést szolgálnak a természeti képek, képsorok; 
s szimbólum-értékük is csak esetenként van. Miben áll hát a „titkuk”?

Az idézett vers jó  lehetőséget ad a R aittilára jellemző áttűnéses, „össze
mosó” versépítési technikával való megismerkedésre. A csaknem teljes egé
szében természeti jelenségeket felsorakoztató vers három  pontján van el
helyezve egy-egy olyan mozzanat, amely az asszociációk sajátos villódzását 
indítja meg az olvasóban, s  ez úgy viszi á t  újabb területre, hogy közben 
nem szakad el a  régitől sem. Az első ilyen mozzanat az első képet bevezető 
kérdés (Meg lehetne-e béklyózni...) ,  a második a vers közepén beugró me
tafora (ágak m ódjára hajladozóim), a  harm adik pedig a vers végi, formailag 
is elkülönített vallomás (szeretlek). Amikor ehhez érünk, (hirtelen tudatosul 
bennünk, miért éreztük m ár korábban is, végig a  versen, öröm és szomo
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rúság, izzás és didergés, csodálat és rémület szüntelen hullámzását. Mintha 
lenne benne valami rokonság József Attila Ó dájának 4. részével is  a  szere
lem elitehetetlenítő nagyságának kifejezését tekintve („el vagyok veszve, azt 
hi szem. . Csak itt  az  őszi világ képei annyira u ra lják  a Raittila-verset, 
hogy valójában nem  lehet egyértelműen megmondani, a költői anyag melyik 
része h ivatott a m ásik szolgálatára: a természet az emberi érzésekére vagy 
megfordítva.

A term észeti és em beri világnak ez az egymásba játszatása -kezdettől fog
va föllelhető Raittila verseiben, indulása -táján azonban — -amikor még kö
tött, rímes verseket ír — a síkok elmozgatása egyszerűbb, jobban átlátható, 
m ert gyakran a költem ény csattanójában kerít sort e rre :

Ezüstösen fu t a  zúgó habja, 
felhő száll fölötte, e l is hagyja, 
a füvek szunnyadó arcán 
könnycsepp ül csillogva.

Óvj-a-e álmuk legalább egy kéz?
Felszáll lassan a  köd, semmibe vész.
A ré t ár-kában a m agány 
ébren van és fü-työrész.

(Ezüstösen fu t  a zúgó habja)

Bizonyos természeti jelenségeknek, kategóriáknak van persze R-aittila köl
tészetében is világosan kivehető jelképes-m etaforikus funkciója is. Ezék el
ső látásra  jól ismert, szinte közmegegyezéssel használt megfeleléseknek tűn
nek: tavasz — újjáéledés, felszabadult öröm; ősz —  bánatos szépség, búcsú, 
távozás; -tél — csend, bezártság. Hasonlóan ism ert tartalm akat hordoznak 
m adarak, bokrok, virágok is. Az alap-párhuzam ok azonban a  legtöbb eset
ben fontos új részjelentésekkel, többlettartalm akkal egészülnek k i; vagy az
által, hogy e tárgyak, jelenségek a versben mindig valamely egészen konk
ré t 'és jellemző részletük  (fajtájuk) képében jelennék meg, vagy a  m ár meg
figyelt, a  szemlélet-sík elmozgatásával előidézett gon d ol att ársít ási lehetősé
gek (kényszerek) révén.

Az alább következő — Június című — versben az  északi, hosszú teleket 
megélő ember tavasz örömét fejezi ki úgy, hogy továbbgondolja a „tavasz=  
öröm” m etaforát, (öröm = mosoly), s a közbülső lépcsőt (öröm) kihagyva a 
csattanóban helyezi el az azonosítót, amelyről kezdettől fogva m in t élőlény
ről beszél-:

Kékcinkék homlokáról ugrottál le 
még márciusban, arcom ba leheltél 
m int csorduló fészertető kékes -gőze 
libbentél közelembe —

most gyöngyvirág lámpásaként csüngsz -alá 
elnémít ó-fehéren
körtike száraként kúszol nyakam ba 
s a farkasszőlőből
-ki is pattansz m enten, legigazibb mosoly
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A tél-szimbólum alkalm azását jól példázza A z áttelelők, amely világos 
példája egyúttal az érzékletes gondolatiságnak i s :

Elzáródtak a  fa  erei.
Átköltöztünk té l idejére

a fűgyökérbe.
Itt van most hely 
a  némaságnak, 
a magzatként szunnyadó

bizodal omnák.

A ,mag hó a la tt” motívum itt nem társadalm i töltetet kap, mint Adynál, 
hanem  egy általános léthelyzetet és m agatartásm intát m utat föl. A tél az 
élet veszélyeztetettségének szimbóluma — élet-ellenes hatalm a mégsem a 
megadás, hanem  éppen hogy a továbbélés, a  megőrződés gondolatát ébreszti 
föl Raittilában. Az ő világképében — és lírájában  — a  bizodalommak mindig 
akad hely valaho l: akár az emberben, akár az  emberen kívül. A Tél-éjszakai 
ikon-bán azt í r j a :

Amikor ekkora a  baj, 
kevesebb erő nem  elég.
Csak a Gyermek, 
aki még nem  beszél.
Anyja ölében.

Ez a vers azt is egyértelművé teheti előttünk, hogy tartásának, csöndes 
bizakodásának erős vallási, h itbeli alapja is van. Vallási is — mondottam, 
lírája tanúsága szerint ugyanis ezt az optimizmust a term észet rendje, an
nak  szüntelen megújulási képessége ugyancsak nagy erővel táplálja benne.

A két utóbbi vers közös m otívum a és fontos gondolathordozó eszköze a 
„magzat”, a  „Gyerm ek”. Raittila költészetében Krisztus leggyakrabban így, 
gyermekként jelenik meg: m int biztató ígéret, m int az ártatlanságból fakadó 
erő. Bizonyára szerepe van ebben 'korunk nehezen megválaszolható, guban
cos helyzeteinek és a terjedő erkölcsi relativizm us nyom án megszaporodó 
emberellenes bűnöknek, amelyekkel — véleménye szerint — csak egy embe
ren túli (még nem  emberi vagy isteni) ártatlanság szegezhető szembe.

Hogy m ennyire jelen Vannak századunk — utóbbi évtizedeink — erköl
csi kérdései, lelk i helyzetei egész költészetében, azt az egyéb bibliai esemé
nyek, motívumok kiválasztása és költői megfogalmazása is bizonyítja. Az em
beri kiszolgáltatottságot, a jóság rémületét, ég és föld egyidőben érezhető 
közelségét és távolságát csak XX. századi tapasztalatok, élmények birtoká
ban lehet m egírni úgy, ahogy az  a Húsvéti erdő című versben olvasható:

Amikor láttam , m int futnak mezítláb 
az Urukat sírba helyező asszonyok a sziklás tájban 

és sikoltoztak a m adarak 
borzalomtól fekete pontok 
szivárványtiszta csengők 
s egy halk fuvola
elmozdulva hallgatott akkor bennem 
a szikla.
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Mert a  húsvéti erdő m eghasadt kőtömbjei közt 
mezítláb fu to ttak  az U rukat sírba helyező asszonyok 
s a m adarak sikoltoztak a  borzalomtól

hiszen ő bárm it megcselekedhet 
s a reménytől

hiszen ő bárm it megcselekedhet 
és a mélységek szavaztak m ár, 
meghasadozott keménységük.

Az erkölcsi ingatagság megítélésében mindig szigorú, de az elítéléstől ta r
tózkodik. M ert csak esendőnek látja az embert, s így hisz a megtévedtek 
visszatéríthetőségében. Nem véletlen, hogy a megbocsátás öröme a  tavaszi 
örömmel egyenértékűen jelenik meg lírájában, sőt néha teljes képi összefo- 
nódottságban is:

Megbocsátás

Az utolsó ezüstcsíkok ömlenek ki az erdőkből 
a fenyők sötétjéből, végig az árkokon 
— micsoda hát az illatos föld
a fűzfák pírja, a nyílt víz, a búza ragyogása akkor

ha a m últ téli hó is 
olvadván ilyen vakítóan 
árad !

Az emberbe vetett bizalma, erkölcsi tartása és az erkölcsi értékekért való 
csöndes kiállása lehet egyik alapja annak  is, hogy a magyar költők közül 
egyik legjobb barátja Váci Mihály volt, akiben s akinek verseiben — annak 
ellenére, hogy ő maga a  társadalm i harcokon kívül m arad — megőrzött va
lami rokon indíttatást.

De fölielhetjük-e a m agyar kapcsolatok, a  magyar líra  valamilyen hatás
nyomait költészetében? Néhány m agyar tárgyú vagy magyar vonatkozású 
versre rövid lapozgatás u tán  is rábukkanhatunk kötetedben: a  Petőfi sze
kér ei-re (megjelent a Távolba futó u tak című antológiában), a Vistái m eny
asszony-ra  (Nagyvilág, 1976/8.), a Puszta szekfüvei-re  (Visszhang az erdő 
faláról) vagy a  Zelk Zoltánnak ajánlott Syyskirje-re  (Őszi levél; m agyarul 
még nem jelent meg). A művészi hatások bizonyára közvetettebbek, áttéte
lesebbek. Nem lehetetlen, hogy ott kell keresnünk őket, ahol Raititila lírája 
eltér a kortárs finn líra fő vonalától: azaz az érzelem- és képgazdagságban.

Válogatott verseinek előszavában Satu  M arttila azt írja : „Raittila, para
dox módon fogalmazva, bátran  szemérmes, töprengő lírikus, ak i azonban 
mégiscsak magával hívja az olvasót a versben, hogy együtt ismerkedjenek 
meg azzal a világgal, am ely a  füvek, az erdei bogyók magasságából látszik.” 
Ám ebben a  kis világban, amelyben a fűszálak, levélerek és a  tőzegáfonyára 
kiülő dérgyöngyök láthatók, más fényt kapnak, új oldalukról világítódnak 
meg a nagy világ dolgai is.



H A F E N S C H E R  K Á R O L Y

A misszió mai értelmezése

Az egyház helyesen teszi, ha m inden korban ú jra  tisztázza és fogalmazza 
legalapvetőbb kérdéseit. Ez áll a mi korunkra is, a misszióval kapcsolatban 
is. Minden felekezet gyakorolja is ezt a tisztázást napjainkban hazai mére
tekben és felekezeti világszervezetekben egyaránt. A  második világháború 
óta nem  volt olyan keresztyén világgyűlés, amely szóba ne hozta volna a 
misszió ügyét. Az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség 
világgyűléseire éppen úgy érvényes ez, mint a  V atikáni Zsinatra. Sőt ta r
tottak külön missziói konferenciákat, kontinentális és világm éretekben egy
aránt. Századunk első világgyűlése (Edinburgh 1910) már az ilyen misszió 
világkonferencia volt, az  utolsó ilyen jellegű világgyűlés az ausztráliai Mel- 
boum e-ben volt tavaly (1980); felekezeti világszervezetekhez nem  tartozó 
keresztyének — az ún. evangéliumiak — is rendeztek e tém akörben világ
gyűlést Lausanne-ban, 1978-ban.

A Magyarországi Evangélikus Egyház is hallatta hangját, kifejezte meg
győződését a misszióról, itthon is, külföldi fórumokon is. (Lásd a  Lelkipász
tor iés az Evangélikus Élet 1977-es évfolyamát.) A Lutheránus Világszövetség 
Dar-as-Salaam-ban ta r to tt  világgyűlésén ismételten előkerült ez a tém a; ab
ban az esztendőben angolul és m agyarul megjelent tanulm ányi hozzájárulá
sunk. A Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlésén ugyanebben az évben 
hangzott el Káldy Zoltán püspöki jelentése ilyen c ím en: A diakóniai teológia 
és a misszió. Ezek az írások és előadások eloszlathatták azt a hiedelmet, hogy 
a misszió témája tabu, elő sem hozható Magyarországon, a mai társadalm i 
körübnényeinik között, hiszen mellékessé Vált az Isten és ember viszonya, 
csupán em ber és ember, közösség és közösség relációban gondolkozunk és 
élünk. Szolgálatunk nem  Isten-szolgálat többé, hanem  kiszolgálása egyfajta 
szocialista humanizmusnak, vagy a, régi am erikai „Szociális evangélium” mai 
kelet-európai változata. Akik ism erik hozzászólásainkat, világosan láthat
ják, hogy ilyesmiről szó sincs, ezek a  vádak hamisaik. Missziód értelmezésünk 
nem mozog csupán, imimamens vonalon (noha ezt sem ta r t ja  jelentéktelennek), 
hanem a legátfogóbb teljességre törekszik.

Nyersen fogalmazva századunkban két fő irány m utatható  ki a misiszió- 
val kapcsolatban: 1. az evamgélizáció iránya, 2. a  humanizáció iránya. Mi 
nem ta rtju k  szükségesnek azt, hogy e két irányzat kizárja egymást, sőt azt 
vallják, hogy a misszió teljes felfogása m indkettőt m agába ölelheti.

1. Jézus Krisztus a küldő ma is. ö ,  ak i nem azért jö tt, hogy neki szolgál
janak, hanem  hogy Ö szolgáljon, k ü ld te  tanítványait: „Amint engem kül
dött az Atya, 'én is úgy küldelek titek e t”. Ez a küldő parancs érvényes ma
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is. A missio Dei az alapja minden^ egyházi missziónak a  mi korunkban is. 
Jézus akarja, hogy tanítványai ne önmagukkal törődjenek, életük ne önm a
guk körül forogjon, hanem menjenek másokhoz, hirdessék Isten országának 
jelenlétét, gyógyítsák a betegeket, és Isten szeretetét reprezentálják e világ
ban. A missziót tehát nem emberek találják ki, Jézus Urunk találm ánya az. 
M andátuma érvényes az első húsvét óta, és érvényben m arad visszajövete- 
léig. Ilyen értelemben a  misszió kezdete nem  J.7QÍ5 például, a protestáns 
misszió kezdő időpontja (Tranquebar-ban, Indiában ékkor szállt partra  
ZdegéhbálcPés Jdütschau), hanem  á  húsvéti és pünkösdi események ideje. 
Mi emberek nem  érvényteleníthetjük e megbízatást és soha ki nem jelent
hetjük, hogy ez vagy az az idő és hely alkalm atlan a szolgálat végzésére.

A keresztyén misszióval az évszázadok során kapcsolódhattak nagyon em
beri tényezők is, de ez sem változtat U runk egyértelmű küldő parancsán. 
A keresztyén misszió összekeveredhetett sok negatív elemmel (gyarmatosí
tás, fehér em berek prim átusa stb.), de ez a tény sem szüntetheti meg Jézus 
küldő parancsának érvényét: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá m in
den n é p e t. . . ” (Máté 28,19—20.) Azt sem feledhetjük, hogy az egyház tö rté
netében, ami egyúttal a  misszió története is, nemcsak negatív elemek van
nak jelen, hanem  Ö is jelen van, ahogy m egígérte: „Íme, én veletek vágyóik 
minden napon a világ végezetéig”.

2. A  küldöttek m i vagyunk. Mai tanítványok egyenként és összességünk
ben. E sorok olvasója is küldött, ha Jézus Krisztus tanítványának vallja m a
gát. Aki tanítvány, küldött m indenkor és m indenütt. Bármilyen alkalm at
lannak látszik egy-egy ember, egy-egy felekezet vagy akár az egész keresz
tyén egyház arra, hogy Jézus küldöttje legyen e világban, Krisztus felhasz
nálhatja országa terjesztésében a mai tanítványokat, felekezeteket, egyhá
zát. Csodálkozni való igazság, hogy a bűnös ember az Ö m unkatársa lehet.

Küldöttek vagyunk, eszközök, de nem bábuk. Jézus nem  szünteti meg 
személyiségünket, egyéniségünket, am ikor felhasznál.

Küldöttek vagyunk, ez azt is jelenti, hogy a Küldőhöz vagyunk elsősor
ban kötve, nem korhoz, helyhez, emberekhez.

Küldöttek vagyunk, akik egymástól tanulhatunk, egymást segíthetjük, de 
egy a Mesterünk, Jézus Krisztus. Az Ökumené mai világában átélhető, mi
kén t segíthetnek a  részigazságokkal rendelkező felekezetek egymásnak és 
az egésznek, de az is tapasztalható, hogy igazán m inden felekezet Urától 
tanul legtöbbet.

Küldött voltunk egyfelől alázatra késztet, másfelől helyes mértékű öntu
datot adhat. Fegyelmezheti m agatartásunkat a  világiban, hiszen egy nagy 
ügynek és egy páratlan  Személynek képviselői vagyunk itt.

Az egész egyház küldött, m inden tag jában  az. Nemcsak a misszionárius 
tagok, egyesületek, csoportosulások, hanem aki tanítvány, áki a Krisztus
testhez tartozik, az küldött, küldetése van. A misszióról m a szerte e világon 
ügy beszélnek, m int ami nem  kisebb-nagyobb egyesületek, speciális érdek
lődésű közösségek, hanem az egész egyház ügye, életfunkciója.

3. A  küldetés célja minden ember elérése. Feladatunk nem  kevesebb, m int
hogy az evangéliummal, Isten szeretetének jó hírével elérjünk minden el
érhető embert. Minden embernek „adásai”, lékötelezettjei vagyunk Pál apos
tol szerint (Római levél 1,14). Nem légüres térbe, hanem  emberékhez küld
te  egykor Jézus tanítványait, és ma is küld  m inket kortársakhoz. A ko rtá r
sak egész világa a címzett. Fehérek és színesek egyaránt. Mind a hat világ
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rész lakossága. Címzett az is, aki m ár hallotta az evangéliumot, és az is, 
aki még soha nem  hallott róla.

Ma m ár nem különböztetnek külső és belső misszió között, különösen nem 
úgy, hogy a  külmisszió az a munka, amely Európán vagy Amerikán kívül 
folyik. Idetartozó problém akör a  szekularizált Európa és Amerika misszioná- 
lása. Olyan em berekről van szó, akik egykor tag jai voltak az egyháznak,, s  
ma nem azok. Nem ismeretlen előttük a keresztyénség. Jártak  templomba, 
ma nem járnak. Közömbösek. Ezeket elérni sokszor nehezebb, mint új te
rületen dolgozni. Velük kapcsolatban nem evangélizációról, hanem re-evan- 

I gélizációról szoktak beszélni. A szekularizáció jeleit jól ismerik ma nyuga- 
j ton és keleten egyaránt. Nálunk talán élesebben látszanak a kontúrok, mint 
1 másutt, hiszen egy úgynevezett keresztyén Magyarországból érkezett egy

házunk a második világháború után a mai világba, egy szocialista társadalom- 
1 ba, és itt kell ellátnia feladatát.

Az ún. harm adik világban élő egyházakkal, volt missziói állomásokkal 
kapcsolatban sem beszélnek m a m ár külön küldő és elfogadó egyházakról, 
csak egyházról, amely egyszerre fogad el testvérektől szellemi, lelki, anyagi 
javakat és n yú jtja  ugyanezeket másoknak. Minden esetben kétirányú for- 

, galomról van szó, ha lehetnek hangsúly eltolódások is, pl. az afrikaiak ma 
több materiális segítségre szorulnak, viszont több spirituális értéket tudnak 
nyújtani. Az afrikai és ázsiai egyházak szívesen fogadnak el segítséget ve
zetőképzésben, de vezetőket nem im portálnak többé. Alapvető keresztyén 
tanításhoz tananyagot szívesen átvesznek, de egyúttal egy jellegzetesen af
rikai teológiát akarnak kialakítani. Saját lábukon akarnak megáUani, saját 
fejükkel akarnak gondolkozni, és saját válaszokat akarnak kidolgozni sajá
tos problémáik között (afrikai vallások, törzsi kultuszok istenhite, mohame
dánok környezete, az Iszlám környezet sajátos erkölcsi hatása, a poligámia 
kérdése, sajátos istentiszteleti élet kialakítása, afrikai énekek, dobbal kí
sért gyülekezeti éneklés, .ritmikus tánc, afrikai stílusú épületek, felszerelé
sek stb.). A képhez tartozik, hogy a harmadik világban is felelősséget érez
nek saját környezetük iránt, tágabb értelem ben az egész harmadik világ 
iránt, másrészt a iszekularizálódott Európát és Amerikát is újra evangélizá- 
landónák tekintik. Maguk indulnak el a közvetlen szomszédba vagy esetleg 
távolra (például Japánból Brazíliába), sőt Európába is. Hallottam beszámolót 
olyan dél-afrikai fekete lelkésztől, aki évekig Berlinben szolgált lelkészként 
gyülekezetben, és tudok Tanzániában professzorról, aki Dániában lelikész- 
kedett 3 esztendeig nagyvárosi gyülekezetben. Vannak afrikai teológiai ta 
nárok, akik európai teológiai főiskolákon tanítanak, és így partnerként vi
szonozzák az egykori küldő egyháznak a szolgálatát. A svájci Bosseyban, 
az Ökumenikus Intézetben is tan ít afrikai teológiai tanár.

Az, hogy m inden emberhez küldettünk, jelenti azt is, hogy minden élet
korú emberhez: fiatalhoz 'és öreghez, gyermekhez és aggastyánhoz egyaránt. 
Sőt azt is jelenti, hogy a legkülönbözőbb m űveltségbeli réteghez, tanulthoz 
és tanulatlanhoz (a Diakonia folyóirat pl. ebben a vetületiben a  gondolkozó 
emberek missziójának eszköze lehet). Az evangélium .mindenkinek való, meg
győződésünk szerint mindenki rászorul.

4. A  küldetés tartalma: segítségnyújtás az egész embernek. Lelkének és 
testének egyaránt, egész egzisztenciájának, hiszen nem parcellázható fel az 
ember lelki és testi m ivoltára. Az Újszövetség szerint Jézus az egész embert 
segítette, akarta  megmenteni. A keresztyén élet az élet egészét öleli magá
ba, így új, friss és teljes élet. Testi és lelki ügyeink szorosan összetartoznak.
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Éppen ezért jó lelkiismerettel tudjuk összekapcsolni a m ár em lített evange
lizációs és humanizációs irányzatot a missziói munkában. Nem látunk szük
ségszerű ellentmondást a  kettő  között. Az egyháznak egyszerre van mindig 
mondanivalója és tennivalója. A keresztyén misszió — mai értelmezésünk 
szerint — m indig a szó és a  te tt együttes szolgálata. A missziót nem  redu
kálhatjuk szóbeli közlésre, hanem  a teljes életre terjesztjük ki. Az egyik vagy 
másik pólusra, irányra leszűkített missziói koncepció ideje lejárt, a teljes 
látásra és szolgálatra van szükség.

Diakóniai teológiánkban és egyházi életgyafeorlatunkban mi jól össze tud
juk  egyeztetni az ún. vertikális és horizontális vonalat, és néha alig-alig ért
jük  nyugati testvéreinket, akik áthidalhatatlan szakadékot látnak itt. Sze
rin tünk a  misszió felfogásában és gyakorlásában nem szükségszerű az egy
oldalúság, a „vagy-vagy m entalitás” : vagy igehirdetés, vagy szeretetszolgá
lat; vagy vertikális dimenzió, vagy horizontális; vagy individuális üdvösség, 
vagy szociális jólét. Ehelyett a  mindent átfogó teljességet hirdetjük. Az egy
háznak hirdetnie kell az evangéliumot, hogy emberek üdvösségre ju thassa
nak, ugyanakkor meg kell tennie mindent az emberi élet javítása, földi bol
dogsága, békéje érdekében is. Nem vagy  lelkeket, vagy testeket kell meg
menteni, hanem  embereket. A teljesség azt is jelenti, hogy egyfelől komo
lyan vesszük Isten és az egyes em ber személyes kapcsolatát, másfelől ugyan
ilyen komolyan gondoljuk, hogy Istennek világméretű tervei vannak, és sze
retőiébe az egész emberiség elfér.

Monróviában (Libéria) 1980 tavaszán az Összafrikai Evangélikus Konfe
rencián magam is tapasztaltam , hogy ott, ahol a program  szerint is igen je
lentős hangsúlyt nyert az evangélizáeió, az evangéliumot még nem ismerőik 
h itre ju ttatása, egészen természetesen beszéltek a konkrét afrikai hum anizá
ciós problémákról, hiszen az egész em bernek akar az egyház szolgálni. Né
hány csomópontot említek: 1. A gyarmatosítás m aradványainak felszámo
lása (a konferencia ideje a la tt vált függetlenné Zimbabwe) és a neokolonia- 
lizimus sokoldalú veszélye. 2. Átgondolt földiművelési program  (Afrika föld
je  nagyrészt kihasználatlan m a is, m űveletlen vagy művelhetetlen, ezt re
pülőről jól látni) 3. Egészségügyi problém ák leküzdése (népbetegségeik, tisz
ta  ivóvíz, korai gyermek-halandóság, korai öregedés). 4. Az írástudatlanság 
felszámolása. Van olyan ország, ahol m a az egyház szolgálatát e téren  ve
szik leginkább igénybe pl. Ethiopia. 5. Nők jogai, Vallási és társadalm i hely
zete jav ításra szorul szinte m indenütt. 6. A keresztyén egyes ember, gyüle
kezet, egyház viszonya az államhoz közös afrikai koncepciót igényel. — Min
denki természetesnek tarto tta, hogy m indez hozzátartozik a valódi élethez 
és a missziói munkához is.

Azt hisszük, hogy az egyoldalú misszió előb'b-utöbb kifárad, lebénul, csak 
a teljes missziónak van jövője.

5. A küldetés teljességének módja a szeretetben való lét. A  misszió m in
dig olyan sokrétű, m int m aga az élet, de .mindig, m inden körülmények kö
zött csak szeretetben folyhat. Valóban jelentős különbség lehet egyes egyhá
zak között, társadalmi, történelmi, gazdasági, kulturális háttértől függően, 
de abban nincs különbség, hogy m inden körülmények között, m inden he
lyen csak szeretetben lehet szolgálni.

Sematizálni nem  szabad a  misszió vonatkozásában sem. Pál apostol a 
Korintusi első levél 12. részében a m unka sokféleségéit és egységét irónym u- 
tatóan  jól írta  le. Mindig csak a  konkrét helyzettel szembesítve lehet meg
határozni a  konkrét missziói feladatokat és módszereket, s hogy ezeket ho



gyan ismeri fel egy adott helyzetben élő egyház, ez Isten előtti felelősségé
nek kérdése. De az is bizonyos, hogy minden specialitás ellenére van egy 
közös vonás: a  missziót csak szeretetben lehet végezni. A írni időnkben úgy 
tapasztaljuk, hogy jóbban figyelembe kell venni és hatásosabban kell meg
élni a  szeretet életform áját, m int eddig, ha missziói m egbízatásunknak ele
get akarunk tenni korunkban. Vonzóvá egyházi életünk, m unkánk csak a 
szeretet által Válhat. A szeretet ugyanaz a Valóság az emberek felé, m int a 
hit Isten felé. Ugyanannak az új életnek másik oldala. A m egtérésre hívás 
is egyszerre h itre  és szeretetre hívás. A Jézushoz való megtérés egyben az 
emberekhez való m egtérést is jelent, a másokért való lót életstílusát. A sze
rétéiről szóló jézusi tanítás és annak  megélése elengedhetetlen fontosságát 
ma jobban értjük egyházunkban, m int pl. a XVI. században vagy bármikor.

6. A  küldetés eredménye rendszerint nem látványos, de nem is hiábavaló. 
M andátumunk nem függ az eredmény lemérhető voltától. Akkor is érvényes, 
ha nem  tudunk sikereket elkönyvelni. A misszió végzésénél nem a siker vagy 
a kudarc a döntő, hanem  a m andátum , a  megbízatás. Jézus sem ígért lát
ványos sikereket, m int ahogy néki m agának sem voltak „sikerei”, de ered
ményt, re jte tt vágy nyilvánvaló hatást, gyümölcstermést ígért. A sok kudar
cot is vallott, keserűséget is á té lt Pál apostol tudta, hogy szolgálatunk nem 
hiábavaló az Úrban. Ezért, nemcsak az alázat, de a reménység hangján is 
kell szólnunk mindig a misszióról, és reménységben kell végeznünk ezt a 
szolgálatot. Az egyháznak missziói feladatát csak nagyon alázatosan, de egy
úttal nagy reménységben szabad végeznie. Eredmények felmérésekor egy
szerre van szükség alázatra és reményre. Az alázatosság Krisztus szereteté- 
nek egyfajta megnyilatkozása, A mi századunkban teljesen lehetetlenül a 
missziói munka, ha gőgös. Ugyanakkor a reménység is elengedhetetlen.

Ma gyakran szólnak arról, hogy az emberiség számának szaporodásával 
nem tud lépést tartan i a keresztyén misszió, vagy másképpen: arányszámá
ban egyre zsugorodik a  fceresztyénség. Más világvallások előretörőben van
nak; a kontinensek közül talán csak Afrika az, ahol látványos számbeli fej
lődés is tapasztalható. Egy ilyen helyzetben komolyan kell venni a só, a vi
lágosság és a kovász Jézus által le írt és m eghatározott szolgálatát.

Az a tapasztalatunk, hogy h a  a m agunk helyén elvégezzük missziói fel
adatunkat, úgy még m ásoknak is tudunk előrem utatót adni. Pl. a Lutherá
nus Világszövetségen belül m int egy szocializmusban élő kisebbségi egyház 
más tagegyházaknáik is tudunk valam it nyújtani, ha szórványsorsunk nem 
bénít le és nem tesz zárttá. N yitottan mai világunk felé fordulva, sajátos 
értekeinket és erőinket mások szolgálatába állítva hasznosan élhetünk, és 
jelenlétünkkel, a közösség életében való ak tív  részvételünkkel nem  szalaszt- 
juk el a számunkra adott kegyelmi időt, betöltjük missziói feladatunkat.

„Az egyház m indig végezte a missziót lényegéből folyóan, mégis vannak 
az egyház missziójának különböző fázisai, formái, áradásai és apályai, irány- 
változásai. Az újkorban a keresztyén misszió Európából áradt szét a világ
ba. Nem lehet kétséges, hogy a  világmissziónák ez a  szakasza és formája 
lejárt, és a misszió új korszakába léptünk. Ez a radikális változás egyrészt 
az egyház helyzetének, m ásrészt a világ helyzetének radikális változásával 
függ össze. Ebből következik, hogy m a különösen szükség Van arra , hogy. a  
keresztyónség ú jra  végiggondolja közös küldetését a mai világban.” (A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház tanulm ányi hozzájárulása a Lutheránus Vi
lágszövetség VI. Világgyűlése témájához. Budapest 1977.) Ezt próbáltuk most 
is megtenni a Diakonia olvasói számára, ízelítőt adva a fő kérdésekből.
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„Anima naturaliter christiana’'
Emlékezés Gyóni Mátyásra

A magyar evangélikus értelmiség egyik legkiválóbb alakjának, csak a szak
tudósok szűk körében ismert Gyóni M átyásnak emlékét szeretném az alábbi 
sorokban felidézni. Tiszteletadásul 1955. szeptember 28-án bekövetkezett, 
tragikus halála nemrégi negyedszázados fordulója alkalmából.

Tudós volt, nagyon nagy tudós, ezért páratlanul szerény. Arról, hogy vég
telen alapossággal és rendkívül gyorsan dolgozott, soha senki semmit tőle 
nem hallott. Nem kérkedett, nem fuvalkodott fel, nem kereste a maga hasz
nát. Akin csak tudott, segített, csendben észrevétlenül. Szigorú volt, de csak 
magával szemben. Zseniális volt, önmagát önkritikusan emésztő módon. Nem 
rótta fel a gonoszt, nem örült a hamisságnak, de együtt ö rült az igazsággal. 
Mindent eltűrt, a legsúlyosabb m éltánytalanságokat is, és önként vállalt h a 
láláig mindent elviselt. A szeretet parancsát m aradéktalanul betöltötte. Je l
lemzőbb felirat nem  jelölhetné hamvait, m int Tertullianusnak a címben sze
replő m egállapítása (,,a léteik”, így az övé is, „természeténél fogva keresz
tyén”), am elyet özvegye jvésetett a sírkövére.

1913. december 18-án született Budapesten. Szlovák és m agyar őseinek 
(Szolár, Áchim, Ruttkay, Száraz stb.) bölcsője a  Felvidéken és Békésben rin 
gott. Érzékeny, tiszta lelke egyaránt volt apai és anyai örökség, anyai részről 
túlontúl is az. Édesapja Gyóni (1935-ig Szolár) Ferenc magyar—latin—görög 
szakos tanárjelöltként az Eötvös Kollégium tag ja volt, egy időben Balázs Bé
lával, Kodály Zoltánnal, Szekfű Gyulával. Diplomája megszerzésétől nyuga- 
lombavonulásáig fasori gimnáziumunknak volt kiváló tanára. Édesanyja 
Áchim Gizella, Achim Mihály gyóni lelkész leánya, a tragikus sorsú, krasz- 
nojarszki fogoly nővére. Gyóni (Áchim) Gézáé, a „Caesar, én nem m egyek” 
írójáé, akinek — maga írta Sírvers-e szerint — „véres harcok verték fel h í
rét, de csak a béke katonája volt”. Költő nagybátyjának és távolabbi roko
nának, Áchim Andrásnak, a meggyilkolt parasztvezérnek alakja sokat fog
lalkoztatta Gyóni Mátyás színes képzetvilágát.

Tudásának betonszilárdságú alapjait a hum anitás örök eszményeit híven 
őrző, budapesti evangélikus gimnázium, a „Fasor”, Nobel-díjas és Kossuth- 
díjas tudósok Alma Matere vetette meg. A budapesti egyetem bölcsészeti 
karán Moravcsik Gyula, a m agyar bizantinológia világhírű professzora 
(ugyancsak ősi, evangélikus család leszármazottja) nemcsak mestere lett 
Gyóni Mátyásnak, hanem atyai jóbarátja is. Az ő útm utatása nyomán ism er
te  fel az új irán t mindig fogékony szelleme, hogy a görög filológia feladata 
nem ér véget a klasszikus kor emlékeinek vizsgálatánál, hanem kiterjed a gö
rögség közép- és újkori életjelenségeinek tanulm ányozására is. Az V. század-
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ban kettévált róm ai birodalom keleti felének, Bizáncnak története néhány 
századon át oly szorosan fonódott egybe a m agyar nép történetével, hogy 
a Bizánccal foglalkozó tudomány, a  bizantinológia — m int Gyóni Mátyás ta
lálóan jegyezte meg — szükségképpen vált magyar nemzeti tudománnyá, 
olyanná, amelynek eredményei nélkül népünk m últjának Mohács előtti sza
kaszát nem egy ponton homály borítaná.

Bizánci tudósok, költők és írók írásai, m int érzékeny fényképezőgép finom
szemcsés filmjei, a kelet-római birodalom szem határán feltűnt m agyar nép 
életének számtalan mozzanatát örökítették meg. Gyóni Mátyás elsőnek gyűj
tötte egybe s tette összefoglaló vizsgálata tárgyává ezt a  színes, változatos 
anyagot. Munkája a művészi igényű fényképészére és a realista festőére em
lékeztet. Gondosan hívta elő a százados felvételeket, és szélesítette azokat a 
m agyar nép középkori életének bizánci színezésű freskójává. Gazdag anyagú 
doktori értekezésének olvasója észre sem veszi múltmegelevenítő képességé
nek irányító m unkáját. Mintha csak a források beszélnének — ezért oly való
szerű minden sora —, pedig a kép, amely a honfoglaló, az Árpád-kori, majd 
a törökkel viaskodó magyarságról a  bizánci források világánál rajzolódik 
elénk, Gyóni Mátyás tudós m unkája nyom án vált oly páratlanul plasztikus
sá. A kora középkori m agyarságot barátságtalan, álnok, megbízhatatlan, zár
kózott népnek jellemzik a velük jóform án csak a csatatéren érintkező bizán
ciak. Sötét, negatív tulajdonságok erdőnyi árnyékát csak ritkán töri át egy- 
egy pozitívabb jellem vonásra utaló jelző fénye. A szerződésszegő, vérszomjas, 
zavargó, barbár népről Bölcs Leó császár, szinte megfeledkezvén arról, hogy 
birodalma legveszedelmesebbnek ta rto tt ellenségét jellemzi, írta le ezt az év- 
ezrednyi messzeségből is szívet melegítő m ondatot: „Önálló, szabad, emelt 
fővel járó, szabadságszerető ez a nem zet.” A görögök — ahogy Gyóni Mátyás 
m ondja — a középkor folyamán is megőrizték szemléletüknek azt az antik 
nézőpontját, amely szerint az emberiség két részre oszlik: görögökre és bar
bárokra. Ez az eleve leszűkített látószögű lencse századok folyamán lassan 
tágult s vált érzékennyé a valóság egyre több sugarának befogadására. Meg
győző érveléssel tisztázta Gyóni e  látókörtágulás valódi okát: ahogy a moha
m edán törökség áradata elnyeléssel fenyegette a keleti keresztyénség köz
pontját, Bizáncot, a végveszély hatása alatt írók szemében az európai népek, 
köztük a magyarság nem barbárok többé, csak a török az, s nincs többé la
tin  és görög, keleti és nyugati egyház, csak külső keresztyének vannak a szo
rongatott Bizánc körül. Közülük is elsősorban a magyarok segítségére számí
tanak. Így szelídült a magyarság addig századokon át sötét színekkel festett, 
ellenszenves képe, im m ár a valósághoz is hívebben, lovagiassá és nemessé.

Magyarország mohácsi katasztrófájának hírét mélységes együttérzéssel re
gisztrálják a görög írók, s a pusztuló ország és a  menekülő, szertehulló nép 
tragédiájának bizánci rajzában m ár szikrányi nyoma sincs a honfoglaló ma
gyar néppel szemben érzett, hajdani gyanakvó gyűlöletnek.

Igen gondos és a  teljesség igényét soha szem elől nem tévesztő tanulm á
nyai során Gyóni Mátyás rájött, hogy bármily színes, változatos és gazdag is 
az a  forrásanyag, amely a bizánci írók tollából m aradt ránk, egészében nem 
fogta meg a m agyar nép problémáit, hisz a m agyarság élete, földje, politi
kája végeredményben csak periferikusán érdekelte a  bizánciakat. Befejezvén 
tehát a  magyar népre vonatkozó, bizánci források gyűjtését és feldolgozását, 
újabb, immár az európai tudományosság viszonylatában is nagyjelentőségű 
kérdés tanulmányozására összpontosította minden erejét.
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Ez a kérdés a románság néppé válásának, etnogenezisének problém ája volt. 
Hatalmas vállalkozásának tervét 1953. november 2-án ism ertette a  Magyar 
Tudományos Akadémián tarto tt felolvasásában. „1942-ben határoztam  el — 
m ondotta —, hogy ezt az izgatóan érdekes tudományos problémát, a román 
nép kialakulása színterének és eredete kérdésének a rejtélyét a teljes forrás
anyag alapján, de a  sovinizmus becsületes kikapcsolásával ú jra  vizsgálat alá 
veszem.” Gyóni Mátyás vállalkozása, amely elé a rom án tudományos élet 
is nagy érdeklődéssel tekintett, sokkal, de sokkal több volt, m int a kérdés 
újravizsgálása. Esztendőről esztendőre megjelenő értekezései, amelyek egy- 
egy újabb lépéssel közelítették meg a probléma megoldását, az annyi szen
vedéllyel, nemzeti elfogultsággal v itato tt kérdés teljesen újszerű, tárgyilagos 
és végleges megoldását ígérték. Biztos záloga volt ennek, hogy az eredetileg 
tervbe vett bizánci forrásokon kívül sorra vont be kutatásai körébe latin, 
orosz, szerb, bolgár, francia, német, óizlandi, arab, héber, örmény és szír for
rásokat. Gyóni alaposságára, sokoldalúságára, a dolgok legtávolabbi össze
függéseit is meglátó és feltáró képességére talán legjellemzőbb az a nagyszerű 
tanulmány, amelyben a vláchok (a szláv nyelvekben az új latin népek neve, 
innen a m agyar oláh) sajátos gazdálkodását több évezred távlatában Homé
rosz korától napjainkig te tte  vizsgálat tárgyává. Ragyogó fejtegetéseinek 
végső következtetése az, hogy hamarább következik be egy nép életében a 
nyelvcsere, semmint hogy a természeti viszonyoktól megszabott életformája, 
életének gazdasági alapja megváltozzék. A Balkán-félszigeti rom ánok m a is 
kétnyelvűek, s a középkori források alapján ítélve, a Balkán-félszigeti vlách- 
ság egész története folyam án kétnyelvű lehetett. Ily körülmények között — 
s e megállapításával Gyóni Mátyás m ár-m ár a  nagy rejtély megoldásának 
küszöbéig ju to tt — könnyen feltehető, hogy a vláchság (románság) körében 
nyelvcsere m ent végbe. Tehát nem sok a valószínűsége annak, hogy Erdély 
románsága közvetlen leszárm azottja az egykoron ott élt rómaiaknak.

Ezt a kristálytiszta lelkű embert, aki férfikorában is egy gyermek jóhisze
műségével állott a világban (sokan vissza is éltek ezzel), ahogy éppen imént 
idézett tanulm ányában, mintegy elszólva magát, m ondotta, semmi más nem 
vezette kutatásaiban, csak az, ami a világra tárulkozó szemű gyerekeket: a 
kíváncsiság. Egyszerűen kíváncsi volt arra , mi az igazság. Hogy mi az igaz
ság a rom án etnogenezis kérdésében, belátható időn belül aligha fog kide
rülni. A halál e kérdést kutató, kíváncsi szemeket örökre lezárta. Azóta sem 
akadt nálunk senki, s kérdés, mikor akad m ajd valaki, aki Gyóni M átyás ala
posságával, lelkiismeretességével, sokoldalúságával, páratlan  nyelvismereté
vel, múltmegelevenítő készségével veszi fel e kutatásoknak az ő kezéből ki
hullott fonalát.

Időnap előtt kilobbant élete során része volt m indabban az elismerésben, 
amely m agyar tudóst érhet. A bölcsészdoktorátust sub auspiciis gubem ato- 
ris kitüntetéssel szerezte meg. Még nem  volt 31 éves, amikor egyetemi ma
gántanárrá habilitálták. Az Akamédia 34 esztendős korában választotta le
velező tagjai sorába. 41 éves korában a budapesti egyetem tanszékvezető 
professzorává nevezték ki. Mindennél, am i csak külső sallangja volt életének, 
sokkal jobban jellemzi Gyóni Mátyást, hogy bár h íre  tú lju to tt hazája, sőt 
Európa határain, biztonságban mégis csak a legszűkebb családi körben és 
professzora mellett érezte magát. Tudom ánytörténetünk nem  sok példáját is
meri annak a végtelenül önzetlen, a professzori kötelességen messze túlmenő 
gondosságnak, amellyel Moravcsik Gyula pályakezdésétől koporsója zártáig 
ott állott Gyóni Mátyás mellett. A régi egyiptomiak h ite  szerint az emberék



4 6 KOMJÁTHY MIKLÓS: EMLÉKEZÉS GYÓNI MÁTYÁSRA-

nek lelkükön kívül van egy másik szellemük is. Mindkettő együtt születik az 
emberrel s m indkettő elhagyja a halál pillanatában az ember összeomló por
sátorát. A lélek elszáll messze, idegen világba. A halott szelleme azonban nem 
mozdul mellőle, ott lebeg körülötte továbbra is, hogy óvja emlékét, és elhá
rítsa az ellenséges tám adásokat. Gyóni M átyás felett o tt őrködik m űveiben 
objektiválódott, tiszta szelleme, s védi emlékezetét a legkérlelhetetlenebb el
lenséggel, az idő múlásával szemben is.

Aquinói Szent Tamás éneke Krisztus testéről

Imádlak álhitattal, Isten: rejtelem, 
aki e  jelekben titkon vagy jelen.
Néked egész szivem átad ja magát, 
m ert Téged szemlélve elveszti magát.

Szem, ízlés, tapintás csalódhatük: 
de a hallás Rólad hittel biztosít.
Hiszem, am it hinni Isten f ia szab: 
igédnél, Igazság, mi van igaza'bb?

Isten-volta re jtv e  volt a  .keresztfán; 
itt em ber-arcát is rejti e talány.
De -én m inda'kettőt hiszem, s vallhatom, 
kérve am it k é r t a bűnbánó lator.

Sebeid Tamásiként látnom nem  lehet, 
mégis Istenem nek vallalk Tégedet.
Hadd hogy egyre jobban h inn i tudjalak, 
Tebenned reméljek, Téged vágyjalak.

Isten halálára emlékeztető 
eleven kenyér 'és embert éltető, 
add hogy éljen lelkem Belőled csupán 
s jóízét Tebenned ne veszítse szám.

Kegyes pelikánom, uram  Jézusom, 
szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom, 
melyből elég volna egy csepp hullni rá, 
világ m inden bűnét meggyógyítaná.

Jézus, lkat titokba fedve látlak itt, 
m ikor lesz, (hogy szomjas vágyam jóllakik, 
hogy m ajd fátyol nélkül nézve arcodat 
leljem szent fényedben boldogságomat?

Ámor sanctus, 1932 Babits Mihály fordítása
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Csanádi Imre

A m a élő magyar költők közül Csanádi Imrét olvasom a leggyakrabban. Mi
vel okolom meg ezt? ,

1. Leggazdagabb tám pontja a visszaemlékezésnek. Egy év korkülönbség 
van köztünk. Fiatalságunk és életünk nagy krízise ugyanarra az időre esik: 
a 30-as évektől a 60-as évekig. És az ez időszakban átélt és átélhető viszon
tagságokat talán valamennyi költő közül Csanádi ábrázolta a leggazdagab
ban.

2. Szám ára a vers zene és ritmus. Arany János így vallott: „Kevés számú 
lírai darabjaim  közül most is azokat tartom  sikerültebbeknek, am elyek dal
lamát hordtam  már, m ielőtt kifejtett eszmém lett volna — úgyhogy a  dal
lamból fejlődött mintegy a gondolat.” Ugyanezt Csanádi is elmondhatja. Né
mely verse annyira dallamos, hogy önkéntelenül magam is egy hirtelen 
eszembe ju to tt dallamra énekeltem. És verseinek ritm ikája szinte bartóki 
dimenziókat ér el: m ind az időmértékes verselés. mind az ún. ütemes (tagoló) 
„magyaros” verselés szinte valamennyi elképzelhető változata megszólal nála 
— vagy egyszerre mind a kettő.

3. Arany János óta nem  írtak ilyen gazdag költői magyarsággal. Bölcső
jétől fogva a legtisztább, legveretesebb dunántúli nyelvet hallotta — óriási 
kincsesbánya ez számára. De ő még ezzel sem elégedett meg, hanem  már 
gimnazista kora óta ism erkedett a történelm i idők m agyar nyelvével és több 
évtizedes tudósi kutatással a régi m agyar költészet elsőrendű szakértőjévé 
képezte magát. És az így talált jellegzetes és különösen szép, m agvas kifeje
zéseket rögtön megszólaltatta verseiben.

Egy versről, zenedarabról nagyon nehéz megállapítani, mi az igazi értéke. 
A leggyakoribb az, hogy — még hivatalos kritikusok is — egyetlen szempont 
alapján döntenék, amely szempont a legtöbbször egy éppen favorizált irány
zat. Így aztán ilyen ítéleteket hallunk: „Petőfi az nem  költő.” „Ady egy ma
gakellető ripacs.” „Babits elefántcsonttoronyban ül.” Ezzel szemben én úgy 
éreztem: annál magasabb rendű egy műalkotás, m ennél több szempontból a 
legmagasabb szervezettséget éri el. Bach, Beethoven, Bartók azért a legna
gyobbak, m ert a lehető legtöbb szempontból (dallam, ritmus, harmóniagaz
dagság, polifón-intellektuális szerkesztés) érték el a legmagasabb szervezett
séget. És ugyanígy vagyunk a  költészettel is.

Ha ezt nézzük, akkor Csanádi Imre igen magas polcra helyezhető. Előbb 
m ár m ondtunk 3 szempontot. Még többet is mondhatnánk. De ez a  három 
a legfontosabb: tartalom , forma, nyelv. És az a legcsodálatosabb, hogy Csa
nádi költőként úgy pattan t elő a semmiből, mint Pallas Athéné Zeus fejéből.
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Már 18 éves korában szinte klasszikusan tökéletes verseket ír, és a  rá  követ
kező években m ár az első ütések után kiteríti az asztalra minden ü tőkár
tyáját: volát, pagátultimó, négykirály, tru l. Megábrázolja egész környezetét: 
Zámolyt és Fehérvárt. P áratlan  szépségű tájképeket fest szülőfalujáról, a 
Vértesalja növény- és állatvilágáról szinte természettudósi aprólékossággal 
és teljességgel. Rövid, szellemes portréversekben megábrázolja falujának jel
legzetes figuráit: a kövér bírót, a bíró anyját, akit észér fia kisemmizett, az 
intéző gőgös lányát, az aktakukac segédjegyzőt, a  nőfaló „szatírt”, a látóasz- 
szonyt, az öreg zsellért, a mindenki szeretőjét, továbbá családtagjait; m ajd 
három tetem rehívó versben szinte Kodolányi drámaiságával jeleníti m eg a 
leggyakoribb falusi tragédiát, a fiatal menyecske halálát, aki m agzatelhaj
tásnak lett az áldozata, nehogy osztódjék a vagyon. Eredmény: a sokasodó 
begyöpösödött porták.

E néhány év alatt írott versei (verstermésének majdnem fele) valóságos fa
luszociográfiává kerekedtek ki. Megfigyeléseinek aprólékos pontossága, tá r
gyilagossága Sík Csaba szerint Dürer rajzaihoz hasonlítható. Én még azt ten
ném hozzá: Arany Jánosnak az életképeiben, balladáiban adott jellem portréi
hoz. És a nagy tablókép szélére úgy mellesleg odafösti m agát is: verseiből 
végigkövethetjük fiatalsága eseményeit.

'A század közepének borzalmaiból ő sem imaradlhatott ki. 3 év katonásko
dás, 4 év hadifogság. Aztán családtagjai sorsán tanúja kellett legyen az egyé
ni' parasztság erőszakos felszámolásának. Túlérzékeny lelkét mindez ugyan
csak megviselte. És a költőt is. Gyérebben születtek a  versei, bár színvona
luk még magasabb. Teljesen eltűntek belőlük a személyes feltárulkozások. 
Intim életéről, érzéseiről, hangulatairól többé semmit nem  közöl. Ez óriási 
vészteség nekünk, hiszen mennyi szép lelki élményt és okulást nyerhettünk 
volna ilyen mélyen érző lélek belső laboratórium ának föltárásából!

Még néhány szót a ritm ikájáról. A XIX. században az t tarto tták  (néme
lyek még ma is azt tartják), hogy a m agyar versritmus kétarcú: an tik-nyu
gati időmértékes és hangsúlyos-magyaros; és e két fajta szigorúan elkülönül. 
Csanádi a verselésével végleg bebizonyította azt, amit m ár korábban is sej- 
tettek-gyanítottak, hogy e kétféle ritm us: egy és ugyanaz — zenei ritmus. 
Nála a hexam eterek és más antik  versform ák egész természetesen recitálha
tok magyaros ritmussal is (ezt m ár Csokonai és Arany is megpróbálta), az 
ütemes-magyaros verseiben pedig a zenei taktuson belül metrumos lassítá
sok és gyorsítások (spondeusok, daktilusok, és chorijambusok) találhatók. 
Mindezt pontosan ki is fejti az Egy forráshoz című vershez csatolt m agyará
zatában. M inderre idézzünk föl néhány jellemző példát. (Csanádi Imre össze
gyűjtött versei 1975-ben jelentek meg.)

Hogyan ábrázolja az ötvenes évek parasztportáit?
Nincs polyvagunyhó, nincs kazalon kazal; /  terpednek árván pőre nagy 

udvarok; /  nem  sebzik gőgös, lomha ökrök, /  nem töretik szekerek rakot
ton. 11 A  puszta Tengés céltalan angyala /  táncol fö lö ttük; port szemetet 
ragad, /  pörögve szórja; csalfa, meddő / lázakat és eszelős reményt szít. (Gaz
daporták)

Idézzünk legszebb drámai életképéből, a Halottvivők éneké-bői, amelyben 
ezek fölidézik a kikapós menyecske üzelmeit, aki éjszaka férje mellől kikel 
az ágyból, lóra pattan a városba, és ott „más ágyán egerész, haj, a menyecs
ke már”, s mindebből ájtatos fogadkozást ígérnek a m aguk életére nézve: 
„hm, odaát kehes / zsöllérek ha leszünk, tántori koldisok /  — kezdjünk jó
kor alázatot!” Külön érdekessége e versnek, hogy ezt a nagyon is paraszti ízű
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és humorú történetet Horatius és Berzsenyi versform ájában papos, ká'naáni 
nyelven adja elő, zsúfolva szebbnél szebb veretes kifejezéseket:

Sár, sár, sár e világ. Minden a sírba tér. /  Rúttá m indeneket ront a kevély 
Halál. / Gőgös némber ölén vaksi gyökér toroz; /  megroppan szeme csilla
ga. /  /  Ó, ó — vétkü l az Ür rój ja nekünk nehogy: /  jó kis bőr vala rég, atya
fiak, kinek  /  romlandó tetem ét rossz derekunk, szuvas /  vén vállunk nyögi!
— jaj, bizony. / /  Fáin nőcske vala! — Hej, biz a, cim borák. . .  /  sokszor 
kertbe szökött akkor a pej csikó! /  forró pendely alatt sokszor akadt ke
szeg! ! szaggat most meg a csúz, a csúz. Ha az első három  sort hat taktus
ban ütemezzük (trocheusokkal, daktilusokkal), akkor az az ógörög aszklópia- 
dészi sor; ha viszont négy taktusban (spondeus—ohorijambus — chorijam- 
bus — jambus), az a legtermészetesebb magyar verbunkos-ritmus.

Egy másik példa szóljon az ütemező magyar versre — ez az egész magyar 
irodalomban a protestantizm us legszebb apoteózisa:

Nádfödeles pajta, sár-alkotmány lehetett, /  mégis szentegyháznak ékesen 
neveztetett; /  áldott áhítatra /  magába fogadta /  a kis gyülekezetei. /  /  Ta
posott jobbágyok, ném et elől szököttek, /  török sarcát sínylők, e szent hely
re feljö ttek: /  bocskorban, mezítláb; /  szomjühozva itták  /  próféták m it hir
dettek. /  /  Testben szakadozva, szabadulva gályákról, /  szólt hatalmas szó
val toprongyos prédikátor: /  gátakat sodort már /  válaszul a zsoltár, / zúg
ták m int erős tábor. /  /  Idáig lopódzott, itt talált lakozásra /  napnyugati Kál
vin tilalmas tanítása; /  kert alatt toportyán, /  harsant égő portán /  tatár ló 
vonítása. (Egy hajdani templomra)

Összegyűjtött verseinek utolsó ciklusa: verses leírások képekről, m űtár
gyakról. Ebben kiemeli ezeréves e honbéli történelm ünk egy-egy epizódját, 
am int az ábrázolva van azokon, és a  legcsodálatosabb az, hogy nemcsak a 
m űtárgy jelenik meg élesen a  szemünk előtt, hanem az egész kor, a történel
mi esemény; sőt káprázatos tudósi erudícióval fölcsöndíti annak a kornak a 
nyelvét is jellegzetes szólásokkal, szókapcsolatokkal. Pompás példája ennek 
a nagyszentmiklósi kincs egyik kancsójának fölidézése, ahogy annak hajdani 
tulajdonosa, Bojla m egrendeli a  káliz ötvösnél. Egy részlet:

Baljával markolja, /  lova mellett fu tta tja  /  maga-fogta foglyát, /  erős el
lenségét, /  erőtelent im m ár /  meztélfő és meztélláb. /  Hajánál fogva j húz- 
tozza, /  hátra kezét /  kötözve. / /  Szaladj, ebszülötte! /  Alázlak, m ert aláz
nál, /  gyalázlak, m int gyaláznál! /  Húzol-e még ujjat /  Bojlával? /  Nem hú
zol ujjat / Bojlával! /  Bojla húz most horgára! — /  Bojla nyűgöz nyergére / 
véres jelet, /  szablya-szabta. fejet: /  (Lovas vezér, arany korsón)

Alliterációk, sorismétlések káprázatos kalevalai já téka elképzelteti velünk, 
milyen lehetett az ezer év előtti magyar vers.

Azért nekem a legkedvesebb egy ismeretlen m ester 1500 körüli csiksom- 
lyói képére írott szekvencia, melynek ízes népi nyelve pompásan utánozza a 
kép naiv népiességét:

Urunk Jézus alászálla, /  útfélen egy kőre álla. /  /M inden testi öltözeti: / 
egy szál palást, földig omló, /  piros palást, zölddel béllett. / /  Le ne hulljon 
szent válláról: /  arany boglár összefogja. / /Ennyi pompa megilleti — /  már 
ha egyszer Fiúisten. /  / Szen t ágyékán fejér berhe — /  mezítelen máskülön
ben. /  /  Gyakott sebek virítanak /  keze fején, lába fején. /  /Szent oldalán 
hasított seb — /  él nem hagyná: öt szent ordó. /  /  Szent orcáján szomorúság
— /  el s eltekint Róma felé. / / . .  Csak látja ám: Róma felől /  jő egy barát, 
nagy loholva, /  úton csattog csupasz talpa. / . . .  Sóhajt egyet Urunk Jé
zus: / ihol ez az én emberem! / /  Szóválmondja Urunk Jézus: / — Én es szé
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kely, tés es székely; / quo vadis, hova mensz, Péter? . . .  /  /— Grácia árva 
fejem nek! /  jó Mesterem, már megengedj: / /  él-ki Rómából fu tok én! /  ká
nok elől nyargalok én! /  /  mert vexálnak, m ert üldöznek, /  reám m ert ott 
törvényt tesznek: / ingem rútúl veszejtenek, j  keresztfára feszejtenek, /  fővel 
— földnek függesztenek! /  /Szól szelíden Urunk Jézus: — Térülj, Péter, 
távozz vissza. /  /  Szemed fordítsd öt sebemre, /  elméd kínszenvedésemre: / /  
meg kell légyen, nincs másképpen, /  osztozhassunk dicsőségben. (Quo vadis?)

A soproni 1681-i országgyűlés emlékezete

Az 1681. évi soproni országgyűlés azzal a  fájdalm as emlékkel vonult be a ha
zai protestáns egyháztörténetírásba, hogy I. Lipót uralkodói abszolutizmusá
nak a folyományaként az evangélikus és reform átus egyház súlyos küzdelmek 
árán kivívott vallásszabadságát az ún. „artikuláris”, azaz az 1681-i XXV. és 
XXVI. törvénycikkekben felsorolt helyekre korlátozta. Eredetileg ugyan ez. 
nem volt így benn a törvényben. Ott inkább az állott, hogy a törvénycikkben 
felsorolt helyeken az evangélikusoknak, ill. reform átusoknak telket kell biz
tosítani templom építésére. De a király akarata valóban az volt: a protestán
soknak a  törvényben biztosított szabad vallásgyakorlatát a megjelölt helyék
re korlátozta, am ikor a törvénycikk „hivatalos m agyarázatában” (az 1691. 
évi ún. „explanatio Leopoldina”-ban) „kegyelemből” fenntartotta az 1681-es. 
rendelkezéseket, és különben csak az ún. „magán vallásgyaikorlatat” ismer- 
te el.

Ez az erősen korlátozott, az artikuláris helyek kivételével a földesurak ká
polnáiba, és a  családi házakba visszaszorított ,,magán”-vallás-gyakorlat azon
ban mégiscsak lehetővé te tte  a hazai protestantizm us számára a következő 
nehéz évtizedékben a túlélést. Ennék jelentőségét akkor értjük meg, ha a 
Habsburg uralkodók XVII. századi — teljesen az ellenreformáció szolgálatá
ba -állított — valláspolitikájára gondolunk. Az osztrák ún. „örökös tartomá-r 
nyokban” (Alsó- és Felső-Ausztria, Stájerország) II. és III. Ferdinándnak való
ban sikerült a protestantizm ust — noha ott is a lakosság túlnyomó többségét, 
alkotta — szinte teljesen kiirtani. Ami m egm aradt belőle, az kénytelen volt 
titokba menekülni. Nálunk a „gyászos évtized” sem tud ta megtörni a protes
tantizmus erejét. Amikor pedig a  soproni országgyűlésen hozott XXV. és 
XXVI. tc.-et a király szentesítette, ez lélegzethez ju tta tta  a hazai protestan
tizmust, és a  m agán vallásgyalkorlait fogalmának bevezetésével m egadta -a 
protestánsoknak a lehetőséget, hogy ne kelljen „illegalitásba” vonulniuk.: - 
nem alakult ki az osztrák viszonyokhoz hasonló „titkos protestantizm us” 
(„Geheimprotestantismus”).

Sajnos, az 1681-i vallásügyi törvények jórészt írott malaszt maradtak. 
A XVIII. század Mária Terézia haláláig még sok súlyos m egpróbáltatást ho
zott a hazai protestantizmusra. De hogy a türelm i rendelet alapján annyi 
evangélikus gyülekezet tudott újjáéledni, abban nem kis része volt a soproni 
1681-i országgyűlés vallásügyi törvényének.

Karner Károly.
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Régebbi korok művészetét stílusokra osztjuk, románra, gótra, reneszánszra, 
barokkra. A legutolsó, m a is tartó  művészetre még nincs jellemző szavunk; 
jobb híján modernnek nevezzük. A modern építészet a húszas években született 
a múlt száziad eklekticizmusa és a századforduló szecessziója után. Az eklek
ticizmus a régi form ák újraélesztése volt. Ha ez időben új épületet terveztek, 
a régi stílusokból válogattak építészeti elemeket, formálásmódot, tér-, tömeg- 
és formaképzést. Szinte minden kapcsolatot m egszakítottak a rendeltetés és 
a forma, a szerkezet között. Korábban ismeretlen célú épületeket emeltek: 
pályaudvarokat, gyárakat, sportcsarnokokat, laboratórium okat, később mo
zikat, repülőtereket. Ezeket új anyagokból, szerkezetekből építették: előbb 
öntöttvasból, majd betonból, acélszerkezetek felhasználásával. És az új ren
deltetésű, új szerkezetű épületre egy hagyományos, régi homlokzatot alkal
maztak. Egy középkori kastély külsejű gyár, állomás nem üzemelhet jól: a 
kis lőrés-ablakokon kevés fény jön be, a régies kis ajtókon nem  lehet szállí
tani, a  zegzugos alaprajz nyomán nehéz takarítani, fertőtleníteni. Egyre na
gyobb és nagyobb ellentmondás feszült a rendeltetés, a szerkezet és a formá
lás, homlokzatképzés, tömegalakítás között.

Ezt csak a húszas években tudták feloldani. Rájöttek, hogy a  formát kell 
közelíteni a szerkezethez és elsősorban a rendeltetéshez: olyan épületeket 
kell létrehozni, ahol a külső megjelenés, a homlokzat-, tér-, tömegképzés ösz- 
szecseng a rendeltetéssel, sőt szolgálja azt. Világos, egészséges, könnyen ta 
karítható lakóházakat, jó forgalmú pályaudvarokat, olcsón üzemeltethető 
gyárakat kell építeni — hirdette a modern építészet programja, azaz a fu n k 
cionalizmus hitvallása. De hogyan lehet a rendeltetést, a funkciót leghíveb
ben szolgálni, igazi jó funkcionalista házakat tervezni? A rendeltetések szét- 
tagolásával: a funkciók és létesítmények olyan összekapcsolásával, amikor 
egy rendeltetéshez egy létesítmény tartozik, és viszont. Vagyis a lakóházból 
ki kell űzni m inden m ás t: üzleteket, műhelyeket, és csak lakásokból kell áll
niuk. Ezért jó szétválasztani a városban az ipari, kereskedelmi és lakóterüle
teket. Ügy kell gondolkodni, m int a szerszámkészítésben: nem mindenre, de 
igazán semmire sem jó univerzális eszközök helyett csak egy feladatra való, 
de arra  tökéletesen megfelelő célszerszámot kell gyártani. Ez az egy funk
ció — egy létesítm ény elv, a monofunkcionalizmus elve vezérelte a modern 
építészet hosszú szakaszát.

És a fejlődésben mi szerepet kapott a templomok építészete? Keveset. Amíg 
a polgári építészetben m indenütt feszült a forma, a rendeltetés, a  szerkezet 
ellentéte, itt ezt nem találhatjuk. A templomoknál új funkcióról nem volt

Ä modern templomépítészetről
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szó, századunk elején a templomi vallásosság nem sokban különbözött a  ré
gitől, nem is igényelt más építészeti keretet. Hiszen 1920-ban is nagyjából 
úgy imádkoztak, énekeltek, szolgáltatták a szentségeket és hirdették az igét. 
m int 1620-ban. Vagyis hiányzott az a belső erő, ami a templomépítészet for
radalmához vezetett volna. Az eklektikus templomok tökéletesen kielégítet
ték az igényeket, egyáltalán nem tűnt visszatetszőnek a régi formálás alkal
mazása.

Az új m odem  templomok csak elvétve jelentek meg, inkább a modernizá
lódó építészeti irányt követték. A homlokzatok nyugodtabbak lettek, a bo
nyolult form ák egyszerűsödtek, a vasbeton és acélváz alkalmazása jóval kar
csúbb pilléreket eredményezett, ezáltal a belső terek áttekinthetőbbé, egy
ségesebbé váltak. Ezáltal a  régi gazdag térszerveződésnek is nyoma veszett, 
a régi templomok gazdag, misztikus belső kapcsolatait, térsorait is hiába ke- 
resnők. A templomok a polgári építészet k ialakult formavilágát veszik át, a l
kalmazzák hol szerencsésen, hol szerencsétlenül. Ez az időszak, a húszas 
évektől az ötvenes évekig, a modern templomépítészet első szakasza, az in
dulás, a kezdet félénkségének kora. Egy-két jelentős létesítményt mégis meg 
kell említeni ebből az időszakból! Auguste Perret: Notre-Dame du Rainey, 
1922; Otto Bartning: Kölni acéltemplom, 1928; K lint: Grundtvig templom, 
Koppenhága, 1920—1940. Közben a  m odem  építészet mindenütt elterjedt. 
Már senki sem alkalmazott klasszikus elemeket, külsők-belsők egyaránt si
mák, egyszerűek lettek, eltűntek a tagozatok. A magas tető is elavult, a koc
kaház le tt a divat. Az építészet mindenhol racionalitásra törekedett, a for
maképzésben a derékszögű rendszer, az egyenes vonalak, síkok rendje lett 
az általános. Ügy tűnt, hogy m ár-m ár csak ebben a hideg, fegyelmezett rend
ben, egyenesek és derékszögek világában szabad gondolkodni, s ebbe kell be
lekényszeríteni az egész életet, az egész társadalm at.

És egyszer csoda történt. A kor legkiválóbb, legnevesebb mestere, Le Cor
busier az ötvenes évök elején egy érdekes feladatot kapott. Terveznie kellett 
a kelet-franciaországi Ronchampban,, a régi, a háborúban lerombolt Notre 
Dame du H aut zarándokkápolna helyére egy új templomot (1. kép). És Le 
Corbusier, aki korábban csak hideg geom etriában gondolkodott, most egy 
olyan épületet álmodott, amelyen szinte egyetlen egyenes, sík, derékszög 
nincs. Az alaprajz görbe vonalakkal határolt, a falak hajlanak, dőlnek, vas
tagodnak, a tető  mélyen böhajlik a hajó közepén, az ablakok különböző mé
retűek, alakúak, teljesen festőién helyezkednek el. V itatott épület volt: tá
madták, m agasztalták, gyűlölték és utánozták. De csodálói és becsmérlői egy
aránt el kellett ismerjék, e  kápolnácska mérföldkő a templomépítészetben. 
És ez idő tájban, az ötvenes évek közepétől egymás u tán  épültek az érdeke- 
sebbnél-érdekesebb épületek. Űj templomépítészet bontakozott ki, nagyrész
ben a Ronchamp-i hatására. A régi kötöttségek alól felszabadult az új archi
tek tú ra : nem  követte a hagyományos térrendet, m ert új alaprajzokat szer
vezett, és nem  utánozta ia polgári építészet formáit, új utakon járt.

Ekkor születtek meg az új a ttrak tív  létesítmények, m int Oscar Niemeyer 
katedrálisa Brazíliában és Kenzo Tange-é Tokióban, Michelucci temploma 
Firenze közelében az Autostrada del Sol mellett, és a finn remekművek: Ál- 
var Aalto temploma Im atrában, m ajd a fiatalabb generáció alkotásai, pl. a 
Kaleva templom Tamperében, mely Paatelainen és Pietdlä műve (1966). 
Amíg korábban a m odem  templomok félénken a több száz éves hagyomá
nyos alaprajzi, tér- és tömegrendszert követték egyes formai egyszerűsíté
sekkel, addig ez időben, az ötvenes, hatvanas években  szinte mindegyik más
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1. kép. Le Corbusier: Notre Dame du Haut kápolna. Ronchamp, Franciaország. 
(Vámossy Ferenc Korunk építészete c. könyvéből.)

és más volt. Részben magukon viselték a nem zeti karaktert: ekkor m ár a mo
dern építészeten belül megjelentek az egyes országok jellegzetességei, s  más 
volt a finn, az olasz, az angol modern stílus. Ezenkívül a m odem  építészeten 
belül egyes irányzatok is elkülönültek, pl. a brutalizmus vagy az organikus 
építészet. De a korabeli templomok a nemzeti jellegzetességöken, egyes irány
zatok formarendszerén túlmenően is erősen különböztek: mindegyik érdeke
sebb ak art lenni a másiknál. Építtetők és tervezők egymást túlszárnyalva 
akartak valam i igazán emlékezeteset, m aradandót létrehozni. Az érdeke
sebbnél érdekesebb alkotásokat ism ertetni nemcsak egy cikk, hanem egy 
hosszú könyv is csak vázlatosan tu d n á !

Az építészetben a hatvanas évek végén azonban újabb fordulat követke
zett. Sokan a m odem  építészet válságának nevezik a történteket. Ekkorra 
derült ki ugyanis, hogy a húszas években indult mozgalom elvei, céljai nem  
oldanak meg mindent, sőt újabb problém ákat vetnek fel. Nyilvánvalóvá lett, 
hogy a korábbi elképzelésekben tévedések, hibák vannak, változtatni kell 
rajtuk. Lényegében a monofunkcionalizmussal volt a  baj, m ind az építészet
ben, mind a városrendezésben. Nem lehet a rendeltetéseket mereven szétvá
lasztani, s egy funkciót és egy létesítm ényt örökre összekapcsolni. Az embert, 
a várost, de még egy-egy épületet sem lehet egy munkaeszköz színvonalára 
egyszerűsíteni. A városrésznek, háznak egyszerre több funkciót kell ellátni. 
Az építészek kezdték tanulmányozni a különböző rendeltetések összekapcso
lását. Rájöttek, hogy lehet és kell is a település lakóterületén kis üzemeket 
létesíteni, természetesen olyanokat, melyek környezetüket nem zavarják zaj
jal, bűzzel, nagy forgalommal. És vizsgálták azokat a rendeltetéseket is, m e
lyek nemcsak egy városrészbe, de egy épületbe is összevonhatók. Ekkor kezd
ték tervezni azokat a „központokat”, m elyekbe több hasonló rendeltetés
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m egfért: kultúrközpontokat színházzal, mozival, hangversenyteremmel, köz- 
igazgatási központokat irodákkal, bírósággal. És közben a vallásos életben is 
történt változás. Rájöttek, hogy nemcsak a vasárnapi kegyességnek kell he
lyet terem teni, hanem be kell kapcsolódni a hétköznapok életébe is. A tem p
lomi áhítat mellett törődni kell a  kultúrával, a  szeretetszolgálat különböző 
ágaival. Tehát nemcsak egyfajta rendeltetés az érdekes, hanem a kapcsolódó 
rendeltetések együttese.

A két irányzat egym ásra talált és kialakított egy új „központ”-típust, a 
gyülekezeti központokat. És az utóbbi évek vallásos építészetére ez jellemző. 
Könyvekben, folyóiratokban „templom” megjelölést alig találunk, helyette 
m indenütt: gyülekezeti központ, plébániaközpont, lelkigondozó központ stb. 
Nemcsak nevükben különböznek a templomoktól, hanem  külsejük-belsejük 
is erős különbséget m utat.

Lássuk talán pár jellemző tulajdonságukat:

1. Külső megjelenésben általában szerényebbek, kevésbé hivalkodók, ke
vésbé attraktívak, m int elődeik: nem  becsalni, lenyűgözni akarják az embe
reket, nem  a gyülekezet, plébánia, város dicsőségét emelni, nem is a vallásos
ság tényét bizonyítani egy elvilágiasodott környezetben. Mivel megtalálható 
bennük legtöbbször könyvtár, klubhelyiségek sora, sokszor óvoda is —, mint 
a bennük folyó tevékenység, úgy az építészeti keret sem különbözik erősen a 
megfelelő polgári architektúrától. Pl. Justus Dahinden: San Giuseppe plébá
niaközpont, Monza (2. kép).

2. Tömegképzésük általában tagoltabb, halmazszerűbb, hiszen nem egy 
nagy ünnepi teret burkolnak, hanem  különböző rendeltetésű tereknek adnak 
helyet. (2., 7. kép.)

3. Á ltalában sok helyiségből állnak. Legtöbbször megvan a nagyterem, a 
tulajdonképpeni tem plom tér, és körötte, mellette, néhol alatta a különböző 
rendeltetésű helyiségek szövevénye: gyülekezeti terem , ifjúsági terem , idő
sek klubja, szakkörök, könyvtár, esetleg tornaterem  is. Pl. A. Hennig: Diet
rich Bonhoeffer-Zentrum, Nürnberg-Langwasser (7. kép).

4. Sokszor egy tem plom udvar is részt vesz a térsorban. Ez nem hideg, ün
nepélyes, a  belsőtől teljesen elkülönült, csupán reprezentatív terület, ahon
nan a díszlépcsőkön a templomba csak bevonulni lehet, hanem meghitt, ben
sőséges, a belsővel szervesen kapcsolódó tér, ahol esetleg szabadtéri áhítatot, 
istentiszteletet, esküvői ünnepélyt lehet tartani. (2. kép)

5. A nagyterem sokszor vizuális eszközökkel, belmagasság különbséggel, 
két részre osztható. E rre  általában a katolikus plébániaközpontokban van 
szükség. Itt ugyanis szokás a köznapi misék számára egy, legtöbbször vizuá
lis úton leválasztható, intim ebb tér, de olyan, ami azért a  templommal ösz- 
szefügg, vagyis nem elkülönült gyülekezeti terem. (3., 4. kép)

6. A templomtér vagy nagyterem, központi csarnok sokszor önmagában is 
vegyes rendeltetésű: nemcsak istentiszteletet, esküvőt tartanak itt, hanem 
hangversenyt, vetítést, előadást is. Ennek számára sokszor átszervezik, tol
ható, emelhető válaszfalakkal megfelelő m éretűre és form ájúra alakítják. 
Gyakran megfordítják a té r irányát. Előadás, hangverseny esetén nem  az ol-
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2. kép. Justus Dahinden: San Giuseppe plébániaközpont (lelkészlak, üléstermek, 
udvar, templom), Monza, Olaszország. (Prof. Dr. J. Dahinden szíves engedélyével. 
Fcto-Studio „Casali”, Milano.)

tá r és szószék felé néznek az ülőhelyek, hanem  ellenkező irányba. (5., 6., 
8. kép)

7. Fenti mozgathatóság megvalósításához általában m egterem tik a bútor
zat!, gépészeti, elektroakusztikai feltételeket. Ez sokszor igen színvonalas, de 
költséges berendezések alkalmazását jelenti.

A gyülekezeti központok megjelenése a  vallásos építészet legutóbbi, illetve 
ma is tartó  szakasza. Amennyiben a folyamíatosan érkező szaklapokból, épí
tészeti folyóiratokból meg lehet ítélni, áltálában ezt csinálják.

Századunk szakrális építészetének három  korszakát különböztettük tehát 
meg. A kezdeti szakasz az első világháború végétől az ötvenes évekig még 
a bizonytalanság ideje volt. A másodikra, az ötvenes—hatvanas évekre, a 
látványos formák, az ötletgazdagság stílusa jellemző. A hetvenes évektől 
mindmáig pedig egy külsőségekben higgadtabb, de tartalm ában nagyon gaz
dag architektúra, a gyülekezeti központok alkotásának ideje tart. Természe
tesen ez csak nagy általánosságban igaz, az időhatárok nem merevek, koráb
ban is épültek templomok sok kapcsolódó helyiséggel, szinte úgy, m int m ai 
gyülekezeti központok, és most is születnék feltűnő templom-különleges
ségek.

Rögtön felm erülhet a  kérdés: mi közünk ehhez, átvehetjük-e a legújabb 
irányzatot, tanulhatunk-e, basznosítihatunk-e valam it? A válasz is adódik so
kakban: ugyan dehogy! Van-e pénzünk ilyen drága, gazdag gyülekezeti köz
pontokat építeni?! Tényleg azt kell mondani, ezekből a példákból keveset
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4. kép. A monzai épület nagyterméhez kapcsolódó kápolna.

J

<1 3. kép. A monzai épület nagyterme (vő. 2. kép)
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6. kép. Istentisztelet ugyanott. >

5. ikép. Walter M. Förderer: St. Konrad 
templomközpont. Schaffhausen, Svájc. 
Gyülekezeti összejövetel az 
istentiszteleti célt is szolgáló 
nagyteremben. (Max Bacher M.
Förderer c. könyvéből, Griffon Kiadó)

hasznosíthatunk. De nem  a pénz hiányzik elsősorban. Ha hirtelen egy-egy 
gyülekezet annyi gazdagsághoz jutna, hogy megépíthetne egy korszerű köz
pontot, tudna-e élni vele? Meg tudná-e tölteni funkcióval a tereket? Sajnos 
nem! És ez nagyabb baj, mint hogy nincs pénzünk. Nincs olyan gyülekezeti 
életünk sem, amely részt venne a kultúrában , a mindennapok feladataiban. 
Ezért előbb a  vallásos életen ikell változtatni, azt fejleszteni az egész életün
ket átfogóbbá, és csak aztán gondolhatunk arra, hogy a gyülekezeti életnek 
megfelelő környezetet teremtsünk.

Megjegyzés. A cikk nem akar hazai templomépítészeti programot adni. Inkább 
korunk mai fő templomépítészeti irányára kitekintő és látásformáló jelentősége 
van. Egyszerű, szerény kivitelben azonban az alapelvből mi is megvalósíthatunk 
valamit egy-egy egyházi épület renoválásakor. A mindennapi élethez jobban 
közelítő és közösséget ápoló gyülekezeti életnek különben vannak már belső tér
formálási jelei is nálunk: néhány gyülekezetnek van például ifjúsági szobája, s a 
gyülekezeti terem nem ritkán tölt be többféle funkciót, ahogy átrendezik az adott 
alkalmakra: istentiszteleti hely, előadóterem, szeretetvendégségi helyiség. A XX. 
századi templomépítészetnek egyébként Magyarországon is van néhány szép alko
tása, ezekre nem térhetett ki a cikk az építésztörténeti nagy vonalak meghúzása 
közben. Ugyanúgy nem említhette a Le Corbusier kápolnáját megelőző, már haj
lékonyabb építészeti formákat létrehozó kezdeteket. ( S z e r k e s z t ő )

8. kép. Bonhoeffer-központ (lásd 7. kép): összekapcsolható istentiszteleti hely, gyü
lekezeti terem és kápolna. A válaszfalak négy vasbeton fülkébe húzhatók, ame
lyekből kettőt látunk a képen. (Baumeister folyóirat 1979 3. számából.) >
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7. kép. Albin Hennig: Dietrich-Bonhoeffer-központ. Nürnberg-Langwasser, NSZK. 
(A. Hennig szíves engedélyével.)



B O Z O K Y  É V A

Isten kezében
Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából (Második rész)

A Diakonia előző, 1981/1. számában a gyermekmentő Sztehlo Gábort mutattuk be, 
a közölt emlékiratrészletekben ő maga szólt az 1944-es keserves esztendő esemé
nyeiről, s arról, miként sikerült csodálatos módon több mint 800 üldözött gyerme
ket megmentenie a pusztulástól. Most a pedagógus Sztehlo Gáborra emlékezünk, a 
nevelőre, aki a romokon kezdett építeni, kallódó, sérült lelkeket menteni, és aki
nek közben megvalósult élete nagy álma: a leghaladóbb pedagógiai törekvések 
gyakorlati alkalmazása.

A rábízottak közül most sem veszett el senki. Az öt év során, ami számára a 
szívének oly kedves munkában ezután adatott, több mint 250 gyermek nevelkedett 
a keze alatt, s ember lett belőlük.

Az emlékirat cesuráját a felszabadulásnál vontuk meg: ekkor kezdődött a 
Sztehlo gyermekotthonok számára is az új korszak, a merőben más jellegű szer
vezés és munkálkodás.

A gyermekmentőtől és védenceinek egyik csapatától az előző részben akkor vet
tünk búcsút, amikor éppen átviharzott a rózsadombi villán, a hálózat központján 
a front. Az új élet bár viszontagságosán, de biztatóan indult: Sztehlo Gábor ugyan 
hadifogságba kerül, de másnap csodával határos módon szabadul: nem tudni, mi 
volt hatásosabb, a két szociáldemokrata képviselőtől kapott igazolás-e, miszerint ő 
az ellenállási mozgalom harcosa, vagy egyik védencének épp kéznél levő édesapja, 
vagy a svájci Vöröskereszt odasiető, roppant energikus munkatársnője — minden
esetre elbocsátják a fogolycsoportból, ő pedig igyekszik a frontvonalban levő gyer
mekeket biztonságosabb helyre juttatni. Az 1945-ös év tehát a költözködés jegyé
ben indul, a Lorántffy utcai gyerekhad kis kézikocsikon tolja motyóját a Pasaréti 
út 192. szám alatti, üresen talált villába. Az ilyen hurcolkodás nem szokta nélkü
lözni a vidámságot, most sem egészen komor vonulás, mégis kísérteties, az út holt
testek között vezet, s a gyermekek már-már a cinizmus határán mozgó morbid 
megjegyzései a lelkész-pedagógust mélyen megdöbbentik:

„Minden játékuk, nevetésük, hancúrozásuk valahogy kapcsolatba került a 
háborúval, a harcokkal, a gyilkolással, erőszakoskodással. A szép és a jó, az 
erkölcs és lélek szerint való gondolkodás szinte teljesen kihalt ezekből a 
gyermeklelkekből! Ez csak nagyon lassan fog megváltozni, sokára gyógyul 
meg a sérült lélek az anyai szeretet u táni vágyódásban vagy az anyai szeretet 
megtapasztalásában.

Miközben a fiúk élményeiket mesélik, feleségem nagyszerűen vezeti az 
egész ház berendezését, és hol ide, hol oda irányítja ennek vagy a másik szál
lítóeszköznek a rakományát. A földszinten a fiúknak rendeztek be m indjárt
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egy szobát, ide kb. 25 gyereket lehetett bezsúfolni egyelőre. Különösen ör
vendetes volt, hogy egy kályhát is be tudtunk á llítan i. . .  Persze hogy az 
összes kályhát elhozták, sőt igyekeztek közben is szerezni m indenféle hasz
nos dolgot. Még a varrógépet is elhozták, sítalpakra állítva . . . Könnyen be 
lehetett itt rendezni rögtön a szükségkonyhát is, ahol asszonyaink azonnal 
főzni kezdtek, hogy a gyerekek gyorsan meleg levest kaphassanak.”

A körülményes költözködés különös ajándéka az őket kereső segítőtársakkal való 
véletlen találkozás:

„Amint éppen a pokrócokat rázzuk, menekültcsoportot lá tunk  elvonulni az 
utcán. Ugyanolyan rongyosan, kezdetleges eszközökkel vonulnak ezek is, 
m int mi tettük. A fiúk is, én is érdeklődéssel nézzük a csoportot. Egyszerre 
észreveszem közöttük Koren Emilt és feleségét. Rájuk kiáltok. Koren felnéz, 
és örömmel kiált vissza: no nézd, éppen téged keresünk. Nagy örvendezés, 
nevetés, feleségem is kiszalad az utcára, és nagy ölelkezések közben hozza be 
Koren feleségét, Magdit. Közben Koren elmondja, hogyan keresett m ár en
gem, m ert még a pincében hallotta, hogy milyen közel vagyunk, de mégsem 
tudott hozzánk jutni, most pedig itt van, és felajánlja m unkaerejét a szolgá
latra. Micsoda öröm volt ez számomra! Egy fiatal, baráti házaspár, kik segí- 
tőkül érkeznek a legnehezebb időben, mikor minden kéz aranyat ér!

így éltek aztán velünk Korenék több mint két hónapon át, segítve a legne
hezebb időben. Korennek ezt a szolgálatát aztán az egyházi felsőbbség segéd- 
lelkészi szolgálatai közé sorolta. A helyzet érdekessége, hogy engem 1951-ben 
az akkori püspök Kőbányára helyezett segédlelkésznek. Akkor aztán én let
tem  Koren káplánja. De mindig hálás voltam Istennek ezért az áthelyezésért, 
m ert a rövid idő, amit Koren gyülekezetében töltöttem, igen jó t tett nekem 
és sok m indenre m egtanított. Azt hiszem, m indketten meg voltunk elégedve 
segédlelkészi szolgálatainkkal.”

A Pasaréti úti villa hamarosan gyűjtőhellyé változott. Korábban, a mentés ide
jén, Sztehlo Gábor 30 épületben helyezte el a 800 gyermeket, kiknek többségét 
most az életben maradt hozzátartozók hamarosan elvitték. Akikért senki sem jött, 
azokat csoportosították a Pasaréten, miközben megindult oda az árván maradt, 
csavargó, szülőktől elszakadt, front mögött kolduló, bandákba tömörülő gyerekek 
áradata is. Az alakuló rendőrség, az éppen létrejött Tanács mindenkit oda irá
nyított.

„Február 2-tól számítjuk a Pasaréti úti életünket. Ez az otthon volt az á t
menet a védett ház és a majd megalapítandó új gyermekotthonok között. Itt 
befejeződött a zsidó gyermekek mentése, viszont előkerült a probléma, mely
ről még a pincében, sőt az azt megelőző időben is sokat beszélgettünk m un
katársainkkal: mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiknek szülei, rokonai nem 
jelentkeznek, és mi lesz azokkal, akiket m ajd még ezután hoznak? így lett 
gyűjtőhellyé a pasaréti otthon. Innen m ár érintkezésbe léphettem  mindazok
kal az otthonokkal, melyek még karácsonykor túljutottak a fronton. Ezekben 
akkorára m ár alig m aradt gyerek, m ert a pesti rokonok a gettó felszabadulá
sa után, ahogy lehetett, minden veszély ellenére átkeltek a Dunán, és jöttek 
a gyerekekért. . .

Azok közül is, akik velem voltak a pincében, m ár sokan elbúcsúztak. 
A gondozónők közül legtöbben — akik jóban-roszban velünk voltak — szin
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tén ú tra  keltek, nem tudták már kivárni a harcok végét, és elindultak, hogy 
szüleiket, férjüket megkeressék. De minél inkább haladt előre a front, annál 
több új gyermeket hoztak elhelyezésre, kérve, hogy vegyük védelmünkbe 
ő k e t. . .  A kb. 200 főre növekvő gyermekseregben m ár nagyon kevés volt 
olyan, aki velünk élte végig az ostromot és a nyilas időt. Talán 25—30. De 
legalább 50 olyan zsidószármazású gyermek érkezett, akik közvetlen az ost
rom után kerültek hozzánk. Ezeknek a fiúknak és lányoknak talán sokkal 
nehezebb volt az elmúlt idő, súlyosabb és mélyebb nyomot hagyó élménye
ken m entek keresztül, m int a kezdettől velünk volt gyermekek, akik mégis 
viszonylagos védettségben éltek. Nem is egy akadt ezek között a 15—16 éves 
fiúk között, akik mellől lőtték agyon apját vagy anyját. Többen menekültek 
meg életveszélyes helyzetekből, és ezek sokáig nem  tudták  a szörnyűségeket 
elfelejteni. Rajzokban, versekben fejezték ki később érzéseiket, félelmeiket.

Sokféle árva került hozzánk. Emlékszem egy esetre, amikor egy testvér
párt hoztak be, a leány talán 13 éves lehetett, a fiú talán  10—11. A M argit 
körúton laktak, az úgynevezett nagy Regent házban, amelynek a pincéjében a 
németek muníciós rak tá rt rendeztek be. A visszavonulás során ezt a rak tá rt 
egyszerűen felrobbantották, nem törődve azzal, hogy a pincében kb. 300 em
ber szorongott. Az em berek nagy része ott pusztult. Ezeknek a gyerekeknek 
az édesanyja is ott halt meg, apjuk ott sebesült meg. Senkijük sem volt, m ert 
Erdélyből menekültek Budapestre. Így aztán a gyerekek hozzánk kerültek, 
igen rossz testi és lelki állapotban. És nem m últ el nap, hogy ne kaptunk 
volna hasonló sorsú gyerekeket. Letargikusak voltak, a hosszú ostrom, a sok 
nyomorúság látványa, az éhezések és betegségek tönkretették őket. A Tanács 
is, mely a Tárogató úton működött, tám ogatott minket. Orvost küldött m in
den héten. Egészségügyi felügyelőket is, akik sok hasznos tanácsot adtak. 
A tisztiorvos véleménye is igen jó volt rólunk. A szegényes felszerelés és 
szűkös elhelyezés ellenére nagyon meg voltak elégedve a tisztasági rendsza
bályokkal és a gyerekek foglalkoztatásával. . .

Mivel e gyermekek elvesztették a családi otthont, mely védelmet és bizton
ságot jelentett, minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy otthonunk élete 
családias jellegű legyen. Hasonló sorsú gyermekek életét örökítette meg egy 
film is, melyet akkoriban kezdtek forgatni »-Valahol Európában« címmel. 
Ebben a filmben sok gyermekünk s ta tisz tá lt. . .  De a családiasság mellett 
szükség volt az iskolai m unkára is. Ezért m ár február első hetében Korenné 
megkezdte a tanítást mintegy 100 gyermek számára. Beosztotta a gyerekeket 
a megfelelő osztályokba, és ha nem is tud ta számukra a rendes tananyagot 
biztosítani, a régi osztatlan iskolai tapasztalatai alapján 30—30 tanulónak kü
lönféle órákat tarto tt, a többieknek feladatokat adott. Így legalább 2—2 óra 
tanításban minden csoport részesült naponta. Eszközeink alig voltak, minden 
papírdarabot, ceruzavéget felhasználtunk. A gimnazista korú gyermekekkel 
Endrődi Hedda foglalkozott. Tankönyvek sem voltak, azokat a könyveket 
használtuk segédeszközképpen, amelyeket még a Rózsadombról hoztunk 
m agunkkal.”

A gyorsan zsúfolttá vált Pasaréti úti házból a Völgy utcába, gróf Széchenyi- 
Viktor házába költözködött a most már több mint 200 főt számláló kis közösség. 
A folytonos növekedés miatt azonban megint új otthont kellett keresni, és az új
otthonba munkatársakat toborozni. Sikerült is a Budakeszi úton megfelelő helyet 
lelni, ahol végül hét házban működött a Sztehlo által szervezett G y e r m e k o t t h o n o k



hálózata, melybe még a távolabb, más épületekben elhelyezett gyermekcsoportok 
is beletartoztak.

,.A harm adik terület távolabb és feljebb volt a Budakeszi úton, a 79. sz. 
alatt. A telek erdős és lejtős volt, lenyúlt egészen a Hárs-hegy lábáig. Az 
egész területet használhattuk, a ra jta  levő két ép házzal együtt. 1947-ben 
aztán egészen új, modern és nekünk megfelelő házakat kezdtünk építeni. 
. . .  Hadd szóljak azonban még pár szót a felnőttekről is. Bizony az új hon
foglaláskor m ár nem volt egyetlen gondozónő mellettem a régi gárdából. Ha 
fá jt is megválnom tőlük, együtt örültem velük, hogy életben vészelték át ezt 
az esztendőt, és megtalálták szeretteiket. A leghűségesebb két segítség csak a 
Budakeszi úton búcsúzott el tőlünk: Szentmiklósiné és Endrődi Hedda. 
A Völgy utcai otthonban egyelőre még ott m aradt Stiasznyi Éva. Mennyi ál
dozatot hoztak ezek az asszonyok és leányok! Milyen kitartó  hűséggel és 
mennyi szeretettel hordozták ezt a m unkát! Semmi ellenszolgálatot nem kap
tak, pusztán az életüket m entették meg. Isten iránti hálával gondolok ezekre 
a m unkatársakra, akik annyi félelemben élő gyermeknek adtak szeretetet és 
védelmet.

Bizony, ezen a tavaszon egészen új em berek jelentkeztek, és kerestek mene
déket. Érdekes, hogy ebben a megújuló világban mennyi olyan ember jelent
kezett újra, akinek az élete hajótörést szenvedett, akinek számára nem volt 
otthon, s a meleg tavaszban, a napsütésben is fázva menekült a Budakeszi 
ú ti otthonokba. Három fiatal asszony volt köztük, az egyik két gyermekkel, a 
másik kettő egy-egy gyerekkel kérte felvételét. Az egyiknek leégett az ottho
na, ú jat kellett építenie, amíg azonban arra  sor kerül, fedél kellett a feje 
fölé. Öt évig volt nálunk, míg férjével együtt új életet kezdhettek. A m ásikat 
m ár régebben elhagyta a férje, két gyermekkel küszködött egyedül, most az 
ostrom után teljesen kilátástalan lett a helyzete. A harm adik fiatal édesanya 
férje evangélikus lelkész volt, és az ostrom alatt halt meg a Várban. Itt m a
rad t az özvegy, alig hároméves kisfiával.

Mindegyikük nehéz időket élt át, ismerték az otthontalanság érzését. Lehe
te tt volna-e jobb és megfelelőbb pótanyákat találni árváink számára, m int 
éppen ezeket az asszonyokat? Gyakorlatilag bizony nem értettek  az intézmé
nyes élethez, fogalmuk sem volt arról, hogy milyen egy nagyobb intézmény 
rendje, rendszere. Nem értettek a karbantartáshoz, raktárhoz, leltárhoz, ami 
sajnos a vezetésnél nagyon is szükséges. De ha nem is voltak képzettek és 
ilyen dolgokban ügyesek, volt annyi szívük, ami nagyon sokat jelentett. 
Akadt aztán egy-két öregebb házaspár is, akik m unkára jelentkeztek. Ezek 
javarészt menekültek voltak, s aztán itt ragadtak, határon túli otthonukba 
m ár nem tértek  vissza.”

Mint az idézetekből kitűnik, Sztehlo Gáborra roppant nehéz pedagógiai feladat 
várt: rendkívül heterogén „gyermekanyagból” kellett közösséget kovácsolnia. Az 
egész össze-vissza kavarodott Magyarország minden rendű-rangú, nemzetiségű, 
felekezetű családja képviselve volt itt, de akadt még néhány határokon túli me
nekült gyermek is. Minden eltérő volt: a korábbi emlékek, szokások, életmód, csu
pán egy volt közös: a lélek sérültsége, az átélt félelmek hatása, a szülők elveszté
sének szomorúsága és feszült várakozás, hátha mégis élnek, hátha mégis jönnek . . .  
(Aminthogy erre is akadt példa: egy testvérpár édesanyja csak 1946-ban került 
haza Bergen-Belsenből, és Sztehlonál rátalált gyermekeire.)

Hogy mégis sikerült lebírni a lehetetlent, és ezekből a gyermekekből összehan
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golt közösséget szervezni, mely rövidesen megtelt életörömmel, annak titka részint 
a családias szellem volt, részint a szüntelen testi-szellemi foglalkoztatás, részint 
pedig a belső önkormányzat, a belső demokrácia, melynek köszönhetően a gyerme
kek egészen magukénak érezték az otthonokat.

Sztehlo Gábor már korábban tanulmányozta Makarenkót, az ő belső szervezeti 
felépítését alkalmazta otthonaiban, de más világnézeti töltéssel. Ügy is mondhat
nánk: pluralista eszmevilág uralkodott itt. A Sztehlo-gyermekotthonok ugyanis 
nem voltak egyházi intézmények. 1946-tól megint a svájci Vöröskereszt égisze alatt 
működtek, miután 1946-ban Sztehlo Gábor végképp elszakadt a Jó Pásztor egye
sülettől, és otthonai felvették a Pax Magyar Szociális Alapítvány nevet. Szerette 
volna, ha az egyház átveszi az intézményt, de az egyház akkori vezetői aggodal
maskodtak: tartottak attól, hogy vagyoni bázis nélkül feladatot vállaljanak. Vita 
származott abból is, hogy Sztehlo az otthonokat gyülekezethez akarta csatolni, s 
nem a közegyházhoz, mert úgy vélte, hogy a szeretetszolgálat a gyülekezetek köz
vetlen feladata. Az egyház különben is csak evangélikus gyermekek nevelésére 
vállalkozott volna, ő pedig nem volt hajlandó felekezeti határokat vonni.

„A keresztyénség nem a dogmák világa, hanem a szeretet világa” —* hangsú
lyozza emlékiratában, és hozzáteszi: „a lelkileg sérült ember számára nincs rosz- 
szabb, mint egyoldalú hatás alá kerülni.” Az otthonok szellemi légkörét tehát a fe
lekezeti és világnézeti türelem és megértés jellemezte: szabadon lehetett vitatkozni, 
de sértő, bántó szándék nélkül, tiszteletben tartva a másik álláspontját. Pedagógiai 
célja saját megfogalmazása szerint: „Krisztus evangéliumának szellemében, a tár
sadalmi korlátokat megszüntetve, önálló, öntudatos, önismeretre és önbírálatra tö
rekvő, gyakorlatilag ügyes, elméletileg képzett magyar emberek nevelése.”

Amikor már kialakult az otthonok élete, akkor formálta meg a Gaudiopolis-t (az 
öröm városát), melyben a makarenkói hatásokat ötvözte más modern pedagógiai 
törekvésekkel. A belső önkormányzat struktúráját a játék komolyságával megvaló
sított demokrácia jellemezte: Gaudiopolisnak volt belső alkotmánya, választott mi
nisztertanácsa, volt bírósága is, a törvény ellen vétőket nem az igazgató, hanem a 
választott bíróság büntette meg. A kis szobaközösségek „családot” képeztek, egy
más iránti áldozatkészséggel és felelősséggel. A Gaudiopolis munkaiskola is volt: 
műhelyekben, kertészetben tanulták, szerették meg a gyerekek a szorgos tevékeny
séget.

A tanítás részben a szabadban folyt, sok természetjárással, kirándulással. Az 
elméleti tárgyakhoz könyvtárhasználat tartozott; a tanítás kiegészítése hozzáolva- 
sással történt; tanulmányi versenyek, pályázatok, vetélkedők sarkallták az ambí
ciókat; nagy szerepet kapott a sport, a szabadtéri mozgás, a játék, és merész új 
utakon indult a művészeti tárgyak tanítása. Az akkor még fiatal tanár, Vargha Ba
lázs (ma a Budapest c. folyóirat főszerkesztője) meghonosította a „pszichológiai raj
zot”, a szabad fantáziát követő ábrázolást, melynek segítségével a gyermekek ki
vetítették (és kivetették) magukból a belül kínzó bánatokat. Csupa olyan újítás, 
amely ma, mintegy emberöltővel később kezd polgárjogot nyerni a tanításban. S 
hogy az élet még hangulatosabb legyen, Weöres Sándor költő is ki-ki látogatott az 
otthonokba verseket tanítani.

Gaudiopolisban, Leányvárban és a többi Pax-otthonban jó volt élni, az oda 
került elgyötört gyermekek az ifjúság gyors regenerálódó képességével váltak élet
örömmel teli fiatalokká.

De adjuk át a szót ismét Sztehlo Gábornak:

„Szőke Balázs aztán hozta a régi Eötvös Kollégium-beli barátait, ők lettek 
az otthonok tanárai. Igen sokan közülük nem tudtak  azonnal elhelyezkedni,
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és így bizony nagyon jó lehetőség volt ez számukra. így került hozzám Rá
kosi Zoltán, Vargha Balázs és Deme László, mint tehetséges, és a nevelésben 
forradalm i gondolkodású tanárok. Nem szabad megfeledkeznem a legkedve
sebbről sem, Péterffy Istvánról, aki ugyan nem volt tanár, de tudásban nem 
m aradt el a képesítettek mögött, kivált az irodalom, a képzőművészet és a 
zenetörténet terén. Ez a fiatalember volt a gyerekek legkedvesebb barátja. 
1945 tavaszán már egészen új módszerekkel kezdték el a sérült gyermekek 
tanítását. Roppant kezdetleges eszközeink voltak akkor még, a tan ítás is csak 
a nappalikban folyhatott, hiszen nem  volt külön iskolaépületünk. Két év múl
va az iskolát átadtuk a fővárosnak, de megmaradt az intézet területén, akkor 
m ár kaptunk  felszerelést, és a tanárokat is megerősítették állásukban. A mi 
iskolánk általános iskola volt, a gim nazistáknak be kellett járn iuk  Budára. 
Pszichológusunk is volt, a kedves öreg Doktornéni, Hrabovszkyné dr. Révész 
Margit. Lelkesen foglalkozott gyermekeinkkel, és jó tanácsokat adott a pe
dagógusoknak és a pótmamáknak.

A műhelyekben is hasznos munka folyt. Készítettek háziszerszámokat, ka
rácsonyfadíszeket és sok minden egyebet. Öröm volt látni, mennyi mindenre 
telt az idejükből. A tér, a hely, a közösség és a foglalkozások új meg új lehe
tőségekre ébresztették őket. És közben a legöntudatosabbak tervezgették egy 
új életrend kialakítását. Ezek voltak tulajdonképpen Gaudiopolis gondolatá
nak megvalósítói. Amikor felvetettem  az önkormányzat tervét, szinte egy
másután jöttek a megvalósítás részleteinek ötleteivel. Hány estét töltöttünk 
együtt az idősebb fiúkkal tervezgetés közben! Ezek az esti beszélgetések vi
lágos jelei voltak, hogy honfoglalásunk valóban otthonterem tő volt.”

Kissé vissza kell kanyarodnunk az időben, ha az otthonok anyagi ellátásának 
kérdésére is ki akarunk térni, már pedig az emlékirat erről szóló lapjai rendkívül 
jellemzők a korszakra. A svájci Vöröskeresztnél is személyi változások történtek, 
az ostrom alatti lelkes segítők hazamentek, a háború utáni támogatásra csak ké
sőbb került sor. 1945 első hónapjaiban Sztehlo Gábor itt állt napról napra soka
sodó éhes gyermekseregével, és nem volt egyebe, csak a szilárd hite, hogy „aki 
a mezők liliomait ruházza. . . ”

Hitében ő sohasem csalatkozott.
Valahonnan mindig jött valami adomány. A gyerekek nem éheztek. Kezdetben, 

igaz, fehérrépa főzeléken éltek, de rövid ideig.

„Az ellátás és a beszerzés nagyon nehéz volt ezekben a napokban. Sem 
áru, sem rendes közlekedés nem létezett. Az infláció pedig napról napra gyor
sult. Az első friss zöldséget és kb. 3 mázsa élelmet a romániai Jo in t útján 
kaptam. Még március első napjaiban a Nemzetközi Gyermekmentő is segí
tett, Vajkai Rózsi küldött tejport, cukrot és zsírt. Világos volt azonban, hogy 
ilyen egyszeri adományokkal nem fogok tudni hosszabb ideig fenntartani 
250 em bert. Minél előbb olyan forrás után kell néznem, ahol nem az elérték
telenedő pénzt veszik alapul, hanem a szükséget, és folyamatosan segítenek. 
Még március 17-e előtt hallottam, hogy Pesten működik egy élelmezési kor
mánybiztosság, Vas Zoltán vezetésével. Elhatároztam, hogy ezt fogom felke
resni, és kérem  az otthonnak a többi ellátatlan és ellátandó intézmények közé 
való felvételét. Bár se ajánlólevelem, se ismeretségem nem volt ott, mégis 
elmentem a kormánybiztosságra, és jelentkeztem kihallgatásra a korm ány- 
biztosnál. Meglepően rövid idő alatt sorra kerültem, m ert a többieket meg
előzve, külön behívtak. Amikor a provizórikusán berendezett irodába be
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léptem, bizony el voltam készülve a visszautasításra. De arra, hogy olyan szí
vélyesen fogadjanak, még álmomban se gondoltam. Aztán átvezettek egy má
sik szobába, ahol egy igen kedves hölgy ült egy nagy íróasztal mögött, aki 
boldog mosollyal üdvözölt, m int régi ismerőst. Én bizony zavarba jöttem, 
sehogy sem emlékeztem arra, hogy ismerném a hölgyet. — Úgy örülök, hogy 
láthatom  — szólított meg — és megköszönhetem személyesen is lányom meg
mentését! Az ő életét M agának köszönhetem!”

Ez a hölgy intézte a kormánybizottság raktáraiból való kiutalásokat. Az éhínség 
réme végképp elűzetett. Később már sokan segítettek: a főváros szociális osztálya, 
melyet a Sztehlo iránt mindig elismeréssel adózó Stern Szerén vezetett (igaz, ő az 
adományok mellé 100 „nehezen nevelhető” fiút is küldött, kiknek beszoktatása épp 
elég gondot okozott); munkaerőt adott a Fébé diakonisszaház, segített a világméretű 
Keresztyén Leányszövetség is, míg végül a svájci Vöröskereszt újra átvette a fenn
tartás terheit, s akkor az intézetek már nemcsak nevelési módszereik terén, de 
felszerelésükben is békebeli európai színvonalra jutottak. A Pax-hálózat közben 
tovább bővült: Pilisben a Nyáry grófok egykori kastélyában leányotthon létesült 
(Tildy Zoltánné nevét viselte, s az ő pártfogása alatt állt); a Budakeszi úti Hűvös
villa kertjében felépített új házba Rajk Lászlóné küldött rendőri felügyelet atátt 
álló lányokat. Könnyű elképzelni, Stern Szerén „nehéz fiúi” után még ezek a kis 
perditák is . . .  Üjabb javító-nevelő feladat. Kár, hogy az emlékirat nem szól rész
letesebben erről a munkáról. Ma, amikor annyi ifjúsági otthon küszködik szöké
sekkel, visszaeső fiatal bűnelkövetőkkel, igen tanulságos lenne alaposan ismerni 
Sztehlo Gábor pedagógiájának valamennyi titkát, ö  azonban a gyakorlat embere 
volt, s ebben istenáldotta tehetség, de nem pedagógiai szakiró. Sajnos. Megkérdezni 
pedig már nem lehet.

A svájci Vöröskereszt ez új korszakában a gyerekek nyaraltatását is biztosítot
ták Tihanyban, illetve Balatonakarattyán, s az otthonok kaptak egy 14 személyes 
Ford kocsit is, régi hadi járművet, mely valaha a sivatagi hadszíntéren szolgált, de 
még jól működött és roppant mulatságos volt, amikor gyermekekkel megrakodva 
robogott a Balaton felé.

A szép álomnak hamar vége szakadt. Sztehlo Gábor igazi pedagógus alkat volt. 
Élete tragédiája, hogy amikor végre megvalósult szíve vágya, rövid ideig örülhe
tett neki. S ha talált is vigaszt később a szeretetmunkában, ezeknek az éveknek 
a nevelői tevékenysége mégis rettentően hiányozhatott neki.

Emberi nagysága itt is megmutatkozik. Abban, hogy művétől, leikéből lelkedzett 
gyermekotthonaitól meg tudott válni. Önként vált meg tőlük, nem tehetett más
kép. 1948-ban a főváros lett az otthonok fenntartója, a külföldi segélyakcióknak 
1949-ig be kellett fejezniük itteni ténykedésüket. A teljes átvétel még két évig, 
1950 végéig elhúzódott. Stern Szerén halasztotta, amíg csak lehetett, mert mint 
mondta: „ilyen kis apparátussal ilyen eredményes munkát csak Sztehlo tud vé
gezni.” Kérve kérte: maradjon a főváros alkalmazásában.

Sztehlo Gábor nem maradt. Lelkész volt, mélyen hívő ember, nem tudott és 
nem akart más szellemben nevelni, mint meggyőződése alapján. De autonóm pe
dagógus egyéniség is volt: tőle idegen módszerek alkalmazására képtelen.

Epilógus
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Budapesti gyülekezetekben lett segédlelkész, majd 1951—1961-ig legsajátosabb 
feladatát végezhette a hűvösvölgyi evangélikus szeretetotthonok vezetőjeként. Ak
kor, családja unszolására vándorolt ki Svájcba. Ott halt meg 1974-ben.

Emlékiratának befejező sorai először a 44-es esztendőre tekintenek vissza:

„Tudom, hogy mindaz, ami az em berrel történik, a Teremtő tud tával esik 
meg. Egyáltalán nem  véletlen, hogy álmaim megvalósultak. A Teremtő isme
r i  terem tm ényének álmait. Talán azt gondolod, hogy ’ilyen naiv a hivő pap’? 
Olyannak lá tja  a Teremtőt, m int aki a gyermek karácsony előtti vágyait 
megjegyzi, aztán odasúgja a Mikulás bácsinak, hogy teljesítse? Bárcsak ilyen 
naív hivő volnék! Amilyennek Jézus szeretné lá tn i az ő tanítványait, amikor 
közéjük állítja a gyermekeket: ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kis gyer
mekek . . .  Jézus A tyjának nevezi a Teremtőt, és azt mondja tanítványainak: 
A tyátok ő nektek is. És bárm it kértek az én nevemben, megadja néktek . . .  
Nem véletlen, hogy olyan sok baráttal és segítőtárssal gazdagodott az életem. 
Mennyi minden tö rtén t velem a 44-es esztendőiben, ami megfoghatatlan volt! 
Sorozatos »véletlenek«, amelyek úgy hozták, hogy a „lehetetlenből” kitörve, 
az élet mégis fo ly tatódott! Éppen azért írtam  meg ezeket a dolgokat — szinte 
a magam kedvtelésére —, mert megmutatkozik belőlük, hogy ami velem tör
tént, a Teremtő tudtával történt. Bizony érzékelem és tapasztalom ezt most 
is, amikor érzem betegségem súlyát, és emberi sorsomnak rem énytelen vol
tá t.”

Majd így folytatja:

„Ez történt még azután, és ezt is szerettem volna elmondani Isten szerete- 
téről, mely 1944 március 19-től 1950 elejéig vezetett. De Isten szeretete ma is, 
még mindig vezet, és hiszem, hogy vezetni is fo g . . . ”

Hisszük, hogy az örök hazáig vezeti, itt a földön pedig emlékét sokan áldják.
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Dosztojevszkij
az ökumenikus mozgalom szemszögéből

Dosztojevszkij halálának százéves évfordulója több m int egyszerű évforduló. 
Történelmi pillanat, am ikor meg kell állni, el kell gondolkodni, bizonyos mű
veket újra kell 'olvasni. Dosztojevszkij úgy v itte  bele műveibe a filozófiát és 
a vallást, úgy te tte  m ondanivalóját általános érvényűvé, hogy most, száz év 
m últán is m indenki talál benne valam i ismerőst, valami közelit, nyelvétől és 
kultúrájától' függetlenül. Történelmi folyamiatokat tá r t  fel, de nem politikai 
vagy társadalmi-gazdasági kategóriákban, hanem a  humanizmus nyelvén, 
élő emberi lények sorsán keresztül. Valószínűleg ez a lényege Dosztojevszkij 
művészetének. Az író a  jövőnek szólt, am ikor fe ltárta korának tragikus jel
legét, a jó 'és a  rossz harcának tragédiáját hőseiben. Személyes ambícióin, 
betegségein, a forradalom  előtti évek szomorúságán és zűrzavarán, a 'hitet
lenség egyre növekvő áradatán s mindazon, amiről Dosztojevszkij regényei
ben olvashatunk, s ami néha oly groteszíkül h a t —, végül is á ttö r a jövő igen
lése, valami igazább, emberibb, istenesebb, valami szebb utáni vágy. A Dosz- 
tojevsákij-hősök tragikus ellentmondásai szinte még jobban alátám asztják a 
Félkegyelmű  Mis'kin hercegének gondolatát: „A szépség megváltja a világot.” 

Számos szereplő vonul el előttünk Dosztojevszkij regényeiben. Egyeseknek 
büszkeség, önkényesség, egoizmus, harácsolás, a „férgek kéjelgése”, az ön
megsemmisítésig elmenő gyűlölet ju t osztályrészül. Másokra igazságkeresés, 
önfeláldozó adni tudás jellemző. És a kettő  között a „lelki nyom or” külön
böző szintjei, a „közönséges embereké”, vagy a  „sóikkal okosabbáké”, ahogy 
őket a  Félkegyelm ű  leírásaiból m egismerhetjük. De m indnyájuk előtt ott ra
gyog a „kegyes átlényegülés”. A gonoszság — m indig csak ámítás, valami kí
vülről jövő, ami az ember tökéletlensége folytán képes eluralkodni, am it az 
em ber eltévelyedései okoznak, de am it mégis leggyakrabban az életben el
uralkodó zűrzavar okoz, az előítéletek, a helyes irány elvesztése. De a  gonosz 
emberben is, aki esetleg hibás úton keresi az üdvözülést, mindig jelen van az 
emberi lény. Csak tám ogatásra szorul, meg kell javítani, feladatot kell 'Szá
m ára találni. És a jó? A jó abszolút fonmájábain csak végső ideáljában, Krisz
tusban létezik, az igazi élet kezdetében és végében, a tökéletességben. Az 
emberekben a jó nem  valósul meg tökéletesen. De a  jó hathat az emberi szív
re  — álljon b á r távol a  tökéletestől —, m egváltoztathatja, m egjavíthatja, 
m egszüntetheti a  tévelygéseket, ahogy ezt D im itrij Karamazov, vagy a Bűn 
és bűnhődés Raszkölnyikovjánák a történetéből kiolvashatjuk. íme, előttünk 
áll a keresztyéni út, a  szenvedések és a kereszt ú tja, amely a feltámadáshoz 
vezet, előre, az 'élet 'megújhodásáért.
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Ez a Dosztojevszkij által felrajzolt „út” nagy jelentőségű az ökumenikus 
mozgalom számára. Az ember és a társadalom, az egyház egysége és az em
beriség egysége, a lét nehézségeinek érzékelése, vajon nem éppen ezek azok 
a területek, ahol az ökumenikus mozgalomnak gyümölcsöző eredményekre 
kell szert tennie? Krisztusnak a  hatalommal, az erőszakkal, a  világot hatal
m ában tartó  sötétséggel szembeni „gyengesége” nem jelentkezik-e probléma
k én t az ökumenikus -mozgalom program jában?

Minden valószínűség szerint a  lényeg nem az, hogy az ökumenikus mozga
lom ban előírásszerűén a „megbékélést, a keresztelt és a feltámadálst” hirdes
sük. A „titokzatos Ige” helyett, amelyről a protestantizm usban annyi szó 
esik, és amely néha az ökumenikus mozgalomban is felbukkan, az „élet tit
kainak” igéjét kell hirdetnünk. De ehhez meg kell jelennie a nagybetűs „Em
bernek”, nem az „istenembernek”, akiről az ördögök hősei ábrándoznak, 
m ert az nem más, minit maga az antitorisztus. Maxim Gorkij nagybetűs Em
bere nem azonos az Ördögök K irillovjának „istenemberével”. Az utóbbi 
Krisztus antitézise egy „bölcs em ber” képében. Ennék az alaknak az eszmé
nye és lényege a „bölcs szellem” büszkesége, amely a  „Nagy Inkvizítort” is 
megihlette. Maxim Gorkij és vele együtt Dosztojevszkij em bertípusa — ha a 
-keresztyéni értelmezést itt egyáltalán használhatjuk — „közösségi személyi
ség”, Krisztus testének egy darabja, függetlenül attól, hogy vallási vagy vi
lági szempontból értelmezzük. Pontosan azután, hogy a  gorkiji Em ber felis
m erte, hogy ő a  „Test” egy darabja (a társadalm i organizmus része), rádöb
bent, hogy az emberhez méltó élet példáját hivatott m egm utatni. Az élet dia
lektikájában ez azt jelenti, hogy a  kicsi, gyenge, jelentéktelen ember, a  Dosz
tojevszkij individuális embere átalakul a Gorkij „nagybetűs társadalm i em
berévé”. Ez pedig a saját m agával foglalkozó, némiképp egoista em ber társa
dalmi -emberré való átalakulása, áttérése az Én-ről a Mi-re. Egyébként ez egy 
további átalakulást von maga u tán : a személyiséget bizonyois fokig elnyomó 
„társadalmi em bertől” a teljes em ber felé, pontosabban a  személyes és társa
dalm i ember harmonikus eggyé válása felé, a  tökéletesedés felfelé ívelő fo
lyamatában, amelyben mindig vezérelt és vezérelni is f-og „Isten, aki m inden
ben jelen van”.

A Kirillov emberis-t-en-e — az Ördögök-hen — -az -istenember eszméjének 
eltorzítása. Ennek az eltorzításnak a következménye, hogy Kirillov értelm et
lenül hal -meg. „Emberistenségének” leleplező értékelése, hogy -az állat mód
já ra  egy másik em ber ujjába -harap. A potenciális „emberisten” meggyőzi ön
magát, h-o-gy nincs -halál, csak élet van, majd golyót röpít a  homlokába, hogy 
teljes egészében átérezze emberistenségét, ezt megelőzően viszont a  -haláltól 
való állati félelmében foggal csimpaszkodik P jo tr Sztyep-an-ovics ujjaiba. 
ím-e, ez az „eszme eltorzítása”. A -teljesség helyett „az abszolút nem lét”. A 
rend helyett zűrzav-a-r.

Mennyire bölcs és eszmeileg elkötelezett kell hogy legyen az ökumenikus 
mozgalom, hogy az „eszmék kifo-rgat-ásának” csábítását elkerülje, amelytől 
Dosztojevszkij groteszk példái óvnak. Mennyire bölcs és eszmeileg elkötele
zett kell hogy legyen az az általános emberi mozgalom, mely -az igazságossá
gért és békéért, az emberiség jobb életéért küzd, ho-gy elkerülhesse az em 
beriséget vezérlő nagy -gondolat-ok eltorzítását, amelyek a P jo tr Sztyepano- 
vics-fél-e „ötösfogat” szintjére vagy a kambodzsai tragédia népirtó „hőseinek” 
szintjére alacsonyí-tanak le. Az „eszme” legnyilvánvalóbb „meghamisítása” 
napjainkban a militarizmus, am ely biztonságnak álcázza magát, és amely a 
földigolyót lőpo-ro's -hordóvá alakítja.
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Dosztojevszkij egyik regénye a Szegény emberek címet viseli. A „szegény
ség” m int közpanlti (gondolat a szerző több m űvében is megtalálható. A sze
génységről általában m int m ateriális szegénységről esik szó, de a  m ateriális 
szegénység mögött valam i ennél sokkal borzasztóbbat, pusztítóbb erejű t is 
megfigyelhetünk, éspedig a lelki elnyomorodást. A szegények és gazdagok 
közötti szörnyű szakadék előbb vagy utóbb hatalm as robbanáshoz vezet 
m ajd, amely nagyon sok ember 'életébe fog kerülni. Erről nem szabad meg
feledkezni, s ebiből a szempontból helyes az Egyházaik Világtanácsának „Az 
egyházaik részvétele a  fejlődésben” bizottsága program ja: „az egyház legyen 
szolidáris a szegényekkel”.

De mélyebb dolgokra is gondolnunk kell. Dosztojevszkij egy helyen a Je
lenések Könyvének szövegét idézi: ,,A laodiceai gyülekezet angyalának írd 
m eg : . . .  Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem  hideg, sem meleg. Bár 
hideg volnál, vagy meleg! Ezért m ivel langyos vagy, és sem meleg, sem pe
dig hideg: kiköplek a  számból.” (Jel 3, 14—16.) Dosztojevszkij szerint azok 
a hidegek, akik eszmeileg a Nagy Inkvizítor követői, azé, aki szentül ragasz
kodik ahhoz, hogy ő ism eri a „bölcs lelket”, és azok a  melegek, akik Krisztus 
hallgatag árnyékát követik, azét, aki itt is, ott is lámpásokat gyújt, hogy 
legalább „néhány vénasszony” (Kirillov az Ördögökben) szálmára megköny- 
nyebbülésit szerezzen. A langyosok pedig a többség, akik csak azért élnek, 
m ert világrahozták őket. Csak élnek, minden energiájúikat saját egoista, ki
csinyes, sekély szükségleteik kielégítésére fordítják. Az ilyen em berek gaz
dagodnak, de nem Istenben. R ajtuk kívül ott van m ég az em bereknek az a 
típusa, akiket Dosztojevszkij a  Feljegyzések a holtak házából című művében 
így írt le: „különös jám bor term észetű és többnyire nem  is lusta egyedek, 
akiknek a sors az örökös kolduséletet ju tta tta  osztályrészül. Ezek az örökké 
társta lan  csavargók mindig lompasak, elkeseredettek, (és mindig valakinek a 
zsarnoksága alatt élnek. Irtóznák m inden önálló próbálkozástól, vállalkozás
tól (ez számukra gondot és terhet je le n t) . . .  M intha csak azért jö ttek  volna 
a világra, hogy (mindig csák szolgáljanak . . . ,  úgy táncoljanak, ahogy mások 
fütyülnek . . .  Rendeltetésűik — idegen akarat kiszolgálása . . .  Nincs az  a  meg
rendítő átalakulás, am i gazdaggá tehetné ő k e t. . .  Örök koldusok . . .  Ilyen 
egyének nemcsák a nép körében találhatók meg, de a  társadalom valameny- 
nyi rétegében, a  pártokban, a folyóiratoknál és egyesületekben is.” Valószí
nűleg összefügg az, am it Szent János a Jelenések Könyvében a laodiceai gyü
lekezetről írt, és az, am it Dosztojevszkij a  „különös egyedékfcel” kapcsolat
ban megjegyzett. Az előbbi az utóbbi nélkül nem  létezhet. A kettő együtt, 
a gazdag laodiceaiak elbizakodottsága és a „különös egyedek” „örök koldus 
volta” együttesen képezi a lelki megnyomorodás jelenségét.

Chardin iis ezt a tém át érinti az Emberiség Jövője című kötetében, amikor 
azt m ondja, hogy ia közönyös, éniközpontú többség langyosságát m eg lehet 
változtatni, és a haladás szolgálatába kell állítani, (amelyben a „hit és Isten”, 
h it és a Világ „egyesítése” hatalm as szellemi ösztönző erőt jelenthetne a tö
kéletesedés elérésének irányában: vagyis felveti pontosan azt a gondolatot, 
amelyet az emberiség még nem te tt  a  magáévá, am elyet az ökumenikus moz
galomban is csak m ostanában kezdenek felismerni.

Az emberek nem  lesznek egycsapásna boldogok a forradalmi változások 
után. A boldogság az ,4gaz győzelme” után is csak vonzó álom m arad, ame
lyért ismét meg kell harcolni, növelve la bennünk levő öntudat osságot, fele
lősséget; „új típusú em bert” kell nevelnünk, olyat, aki magasan áll emberi 
méltóság tekintetiében és aki teljesen átadja m agát a  társadalm i eszmének.
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Egyébként is a boldogság nem  az a fajta dolog, am i a társadalm i-politikai 
berendezkedés, szegénység vagy gazdagság, bölcsesség vagy butaság kategó
riáival mérhető lenne. A boldogság az élet teljes átérzése.

Dosztojevszkij, Lev Tolsztojhoz hasonlóan, a  teológiában és az egyházi élet
ben a krisztusi igazságot és egyszerűséget keresi. Jóllehet az élet és a hit ér
telmezésében a két nagy író ú tjai eltérnek. Az egyik az egyszerűtől halad az 
összetett felé, a másik az összetettől az egyszerű felé. M indketten Krisztus, 
az orosz, a  népi Krisztus lábainál találkoznak, aki olyan egyszerű és olyan 
érthető, m int amilyen érthetőek 'és egyszerűek a Zoszimát felkereső „asszony
ságok” is.

Amikor az ökumenikus mozgalomról Dosztojevszkij m űveinek fényében 
gondolkodom, pontosabban az ökumenikus mozgalom előtt álló gondokról, 
olyan tém ák kidolgozásáról, m int a „Hit, tudomány, jövő”, vagy az „egyház 
egysége és az emberiség egysége”, szeretném Zoszáma tanítványának és kö
vetőjének, a  tudós Paiszij atyának a  szavait idézni: „ . . .  A világi tudom ány 
nagy erővé egyesülve, k ivált a  legutóbbi időkben szétboncolt m indent, ami 
régit csak örökül kaptunk a  szent könyvekben és az evilági tudósok kegyet
len elemzése u tán  az egész régebbi szent tanításból semmi sem maradt. Ám
de ők csak a  részeket szedték szét, az egészet meg — szinte elképesztő vak
sággal — észre sem vették. Holott az ő szemük előtt is rendíthetetlenül ott 
áll az egész, m int azelőtt, és a  pokol kapui sem vesznek erőt r a j ta . . .  M ert 
lényegükben azok is, akik m egtagadják a  keresztyénséget. . . ,  ugyancsak 
Krisztus képmásai.” Éppen ez az egységesség, am i Dosztojevszkij m űveiben 
kiemelt hangsúlyt kap, az ökumenikus mozgalom célja és feladata. Ugyanak
kor ismét m eg kell találnunk a  „teológusok” úgynevezett tudományos m ű
veiben elvesztett Krisztust — Krisztust és népét — az egyetemes egyház kö
zösségében, összhangjában — az igazi krisztusi testet.

Milyen logika képes e világ titkainak megismerésére? Vajon csak az em
beri értelem ben keresendők az ehhez szükséges kritérium ok? Természetesen 
az értelemben is, mely ugyan nem képes m indent átfogni, m indenre végső 
választ adni. De milyen logika képes az em beri szív megismerésére? E kér
désre bizonyára annyi válasz létezik, ahány em beri szív: 'kombinációk milliói 
és milliárdjai.

És mégis a világ és az emberi lét logikáját az értelemben kell keresnünk. 
Dosztojevszkij ezt a logikát a metafizikus jó és gonosz dialektikus összecsa
pásában találja meg. A jó és a gonosz dialektikus összecsapása pozitív szin
tézishez kell vezessen, a  világ logikája pedig m agának az életnek a logikája, 
annak m inden anyagi-lelki értékével együtt. S végeredményben Dosztojevsz
kij is az életigenlő jó szintézisére törekedett műveiben.

Medvegyev Katalin fordítása
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Teremtés és evolúció

Nemrégiben egy Neal C. Gillespie nevű am erikai tudománytörténész érdekes 
könyvet írt Darwin and the Problem of Creation (Darwin és a teremtés p rob 
lémája) címen. M unkája nem  is annyira a „darwinizmus -és a  vallás” im m á
ron több m int egy évszázada gyűrűző vitájához kíván hozzájárulni, nem  is 
csak D arwinnak a Vallásról alkotott nézeteit kívánja életrajzi dokum entu
mokkal rekonstruálni (amit egyébként a m agyarul is megjelent Önélet
rajzából jól ismerünk), hanem  a könyv elsősorban egy módszertani kísérlet.

A módszer — noha a  szerző nem használja a kifejezést — nyugodtan te 
kinthető a m odem  tudásszociológiái megközelítés egyik példájának. A mű 
két módszertani-elméleti alappillére a francia Michel Foucault episztemé és 
az am erikai Theodor Kuhn paradigma fogalma. Az episztemé fogalmán egy 
történelm i korszakban kialakult, közösségi előfeltevéseken nyugvó többé- 
kevésbé egységes tudást, gondolkodásmódot, régi kifejezéssel „eszmét” -ért a  
szerző; a paradigm ák pedig a tudományos gondolkodásnak egy-egy k o rra  k i
vetített probléma-modelljeit jelzik. A szerző célja A fajok eredetének „episz- 
tem atikai és paradigm ái feszültségét” bizonyítani.

Mit is ért ezen a bonyolult megfogalmazáson? Azt, hogy a XIX. század 
végső soron átm enetet jelentett egyik episzteméből a másikba, nevezetesen 
a kreacionizmus (teremtés-elvűség) eszméjéből a pozitivizmus (tudoimány- 
elvűség) episzteméjébe. Amíg az előbbi gondolkodásmód a világot az Isten 
közvetlen vagy közvetett cselekvése eredm ényeként értelmezi, addig az utób
bi pozitivista vagy tudományos gondolkodásmód kizárólagosan a term észeti 
törvényeikre vonatkoztatott tudást ta rtja  egyedül érvényesnek. Gillespie sze
rint Darwin életműve, s azon belül is kiváltképpen A  fajok eredete jelesül 
példázza a két episztemé őrségváltását.

Darwin könyvében azonban szám talan olyan nyom és „emlékfoszlány” 
van, am i — talán Darwin szándéka ellenére is — még a teremtés-elvűségre 
m utat. Gillespie így ír a bevezetőben: „A fa jo k  eredete olvasása közben na
gyon kíváncsi lettem, hogy Darwin -miért foglalkozott olyan sokat az isteni 
terem tés eszméjének támadásával. Ez az érdeklődés vezetett rá, hogy észre- 
vegyem, Darwin könyvének milyen sok pozitív teológiai tartalm a van .” A 
vallás tudom ánya és a tudom ány vallása, e  két episztemé közötti átm enet 
még akaratlanul is őrzi a terem tésre való utalást. Gillespie szerint D arw in 
csak annyiban tám adja a terem tés gondolatát, amennyiben az ezzel járó  bib- 
licizmus beszűrődik -a tudom ány nyelvébe, gátolva ennek autonóm m űkö
dését.



IFJ. FABINY TIBOR: TEREMTÉS ÉS EVOLÜCIÓ 73

A szerző kiemeli és levélbeli bizonyítékokkal tám asztja alá. Darwin teiz- 
musát. Számára ugyanis a materializmus sohasem metafizikai ikérdést jelen
tett, hanem pozitivizmusának kifejezését. Darwin tudatosan k erü lte  a tudo
mány és a vallás összeütközését, többször is nyíltan megváltja, hogy elkép
zelhetetlennek tartja, hogy a  vak véletlen hozta volna létre a racionális ké
pességekkel bíró, a m últba és a jövőbe egyaránt tekinteni képes emberit. 
„Ilyenkor úgy érzem — írja Darwin — hogy igenis egy Első Okot kell téte
leznünk, egy értelmes szellemmel rendelkező lényt, aki bizonyos fokig ana
lóg az em berrel; ezért elfogadhatom a teista megnevezést.”

Nos, mit szólhatunk mindehhez? Első észrevételünk, hogy a szerző tudás- 
szociológiai-módszertani kiindulópontja elfogadhatónak tűnik: valójában a 
XIX. században episztemé-váltás történt, ha nem  is zökkenőmentesen. Igaz, 
ez a folyamat m ár a fcéső^reneszánszban megkezdődött, s csak a  m últ század
ban Ikulminálódott: a kreacionista korszakot felváltotta a pozitivista korszak. 
Hozzá kell azonban tennünk, hogy h a  a szerző látószögét keressük, úgy tűnik, 
ő is még a pozitivista-itudamányos 'korszak gyermeke. A problém a tárgyalá
sánál m egm arad a szigorú leírásnál, tartózkodik az értékeléstől és az állás- 
foglalástól.

Ellenvetésünk tehát a következő. Egyrészt nem hisszük azt, hogy ma is 
még a pozitivizmus 'korszakában élünk. Szabad legyen egy am erikai eszme- 
történeti antológiát idéznünk, amelyik a nyugati gondolkodáslkultúra nagy 
fejezeteit három  részre (episztemére) osztja: 1. The Age of Religion (A vallás 
korszaka); 2. The Age of Science fa tudomány korszaka); 3. The Age of An
xiety (Az izgatottság-nyugtalanság korszaka). Az utóbbi, korunkra valóban 
illő kifejezés Tillichtől származik. Másodszor: ha mégis úgy adódna, hogy 
pozitivista korban élnénk, akkor is, úgy hisszük, tekintsük a k á r  az iroda
lom-, a filozófia- vagy az eszmetörténet nagy fejezeteit, az igazi és eredeti 
gondolkodók mindig is túlszárnyalták korúkat, többet m ondtak egy-egy 
episztemónél, s csupán a m ásodrangú költők és gondolkodók visszhangozták 
szorgalmasan koruk eszméit. Ezért nékünk is erkölcsi kötelességünk az ön- 
intézményesített „mi” kényelmes védőbástyája helyett személyes meggyőző
désünknek hitelesen hangot adni.

A második, szakmánkhoz közvetlenebbül kapcsolódó észrevételünk  a meg
ismerés, a nyelv és a valóság viszonyára vonatkozik. Talán ez segíthet abban, 
hogy az izgatottság és a nyugtalanság korában, a labirintusban bolyongva 
egy Ariadmé-fonalat vegyünk a kezünkbe.

A nyelv a  gondolkodás nélkülözhetetlen segítsége a valóság megismerésé
ben és feltárásában. A keresztyénség nem másik valóságot tan ít, hanem lé
tezésünk éles kérdéseire, a végső valóságra irányítja a figyelmet, amelyik tá- 
gaibb és szélesebb, minit a tapasztalati, pozitív, vagy tudom ányos valóság. 
A 'kinyilatkoztatás nyelve totális valóságértelmezést kínál, am ig az emberi 
nyelv csak részvalóságot tá r  fel.

így a Biblia fundamentumán nyugvó keresztyén hit nyelvének elvitatha
tatlan  és letagadhatatlan alapszebkezete, e fogalomkör egyik legsúlyosabb 
gondolata: a teremtés. Ha ezt kihúzzuk a keresztyén nyelv szerkezetéből, kár- 
tyavárikénit dűl össze a többi, s csak értelmetlen, vagy álértelem m el felruhá
zott szófoszlányok kusza halmaza m arad hátra. A terem tés gondolata nélkül 
nem értjük meg isaját életünk célját: azt az .isteni akarattal való harmonikus 
viszonyt, am it egykoron Szent Ágoston fogalmazott olyan szépen: „Magad
nak terem tettél miniket, Uram, nyugtalan a mi szívünk, amíg Tebenned meg
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nem nyugszik.” A teremtés és az erre épülő üdvtörténeti te rv  megértése nél
kül vérvörösből rózsaszín filantrópizm ussá sápad keresztyémségünk. Ilyen
kor megismerésünk redőnyeit leeresztjük, s szemünk nem  látja meg a  bű
nöst felmentő Krisztusban a bűnt gyűlölő és a m ajdan ítélkező Krisztust. 
A szeretetnek mindig együtt kell járn ia  az igazsággal. A szeretet elvének el- 
korcsosult, langyos és semleges m agatartásform ává torzult veszélyétől csak 
az igazságban való 'hit (kemény kitartása m enthet meg. Ugyanez persze for
dítva is igaz: az igazság mélyreható és célratörő fénye elválaszthatatlan a 
szeretet összetartó és feloldó melegétől.

Látjuk tehát, hogy milyen veszéllyel jár, ha a kinyilatkoztatás nyelvét el
koptatjuk  vagy elfelejtjük. A terem tés és (kinyilatkoztatás, üdvtörténet és 
megváltás „isteni nyelven” hangzik, az evolúció, a haladás és a  világi tö rté
nelem pedig emberi nyelven artikulálódik. Értelm ünk hullámhosszán noha 
több nyelvet, hangot és adót foghatunk, egymásbaj'átszani őket nem szabad. 
Ez hangzavart okoz, minit ez nemegyszer m egtörtént a  darwinizmus vita 
kapcsán is. Isteni vagy emberi adót, hangot vagy nyelvet keresünk-e készü
lékünkön? Mindkettőt, de nem  egyforma mértékben. Ha m indkettőt meg 
akarjuk tartani, két megközelítés adódik. Az egyik, az evolucionista szem
lélet azt sugallja, hogy az isteni nyelvet le kell fordítani az emberire, hiszen 
a „mai” ember számára sokszor „kemény diónak” tűnik  a  (kinyilatkoztatás
nak  nevezett emberi szájba adott isteni szó. így napjaink pontifexei azon 
fáradoznak, hogy lefordítsák a  régi nyelvet a  korszerűre, a  m odern ember tu 
datára szabott valóságra. De hátha a korszerű is elmúlik a korral? És akkor 
mi van, ha a lényegi ás a végső kérdések tekintetében esetleg szűkebb és 
tompább, érzéketlenebb és korruptabb a mai ember tudata? Nem vall-e lel
kében kárt a világot megnyerő imái em ber? És ilyenkor nem sziszifuszi fá
radozás-e a „fordító” mestersége?

Én azt hiszem, (hogy a közvetítőktől azt várjuk, hogy inkább „nyelvtaná
ro k” legyanék. Ha értik  az isteni valóságot, és tudják a kinyilatkoztatás nyel
vét, tanítsák meg a  legelemibb nyelvi egységek jelentését. Ezzel term észete
sen ném iképpen visszaszorul a m odem  em ber apoteózisa, s az Isten-em ber 
reláció nagybetűs része kerül m ajd ism ét homloktérbe. A „nyelvtanárok” és 
a „nyelvtanulók” figyelmét m ég egy veszélyre kell felhívni. Nevezetesen: az 
em ber felejtő lény. Az egyszer m ár m egtanult „nyelvet” a gyakorlat és a 
használat hiányában az emberi önzés és a hiúság következtében kiradíroz
hatja  az emlékezet. Az elfelejtett nyelven m ár csak dadogni, vagy (ami még 
veszélyesebb) mímelni lehet. A terem tés nyelve isteni valóságot takar, az 
evolúció nyelve pedig csak emberi szó.

József A ttila ismert soraival eljátszadozva és azt továbbgondolva elmond
hatjuk : nem elég nézni, hanem m eglátni kell, nem elég haliami, de meghall
gatni kell, nem  elég beszélni, de m ondani (kell, nem elég mondani, de emlé
kezni kell.
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Egy jeles prédikátor 
menyegzői köszöntése

Pálóczi Horváth Ádám  (1760—1820) alkalmi verseivel, dalaival m ár az 1780-as 
évek elejétől mind népszerűbbé vált Veszprém, Zala és Somogy megyében. 
Köszöntők, tisztelgő versek, halotti siratok m ellett kedvelt m űfaja volt a „la- 
kadaLmi vers”, az epitalamikum. Utóbbiból m utatunk  be egyet, ami saját
kezű m ásolatában m aradt fenn az MTA Kézirattárában m áig publikálatla
nul (Jelzete: K 757/11. k. 167.). Címzettje Hrabovszky György a  jeles evan
gélikus prédikátor, aki 1762-ben született Homokbödögén (Veszprém m.), 
ahol édesapja, Hrabovszky Sámuel lelkészként működött, m ajd  Tétre került, 
s pályáján a püspökségig vitte. Hrabovszky György 1773-tól tíz  és fél évig 
tanu lt Sopronban, m ajd Uraiújfalu'ban m int lelkész és rektor működött. In
nen W ittenbergbe és Haliéba ment, az ottani egyetemeken elmélyíteni tu 
dását. 1788-ban jö tt haza V árpalotára lelkésznek. 1789Jben, október 6-án 
U raiújfaluban házasságot kötött Geyer Rozinával, akit még rek tor korából 
megismerhetett. Az anyakönyvi bejegyzés szerint: „Vőlegénynek lakása és 
állapotja: Théti Tiszt. Hrabovszky György Uram, Palotai ev. Gyülekezetnek 
Prédikátora. Ifjú-legény. 26 esztendős. — Menyaszony lakása és állapotja: 
K. Egerszegi Geyer Rosina leányasszony 18 esztendős.”1

A vőlegény „Théti”, m ert édesapja ott m űködött 1762—1786 között. Tétről 
eredhet a Horváth Adóimmal való ismeretség, m ert ennék sógornője, Oroszi 
Rozália, ide imént férjhez, s a  poéta gyakran m egfordult a  községben. A 
menyaszony K. (Kemény) Égerszögen született. Egyesek szerint az iváneger- 
szegi kocsmáros lánya volt. M indkét község közel van Uraiújfaluhoz.

A menyegzőt köszöntő Horváth Ádám ezidőtájt Füreden lakott, de jórészt 
Szántódon tartózkodott, ahol bérelt gazdaságát igazgatta. H írlapi publiká
cióik, a Hunyadi Jánosról iszóló Hunniás (1787) és a  Holmi—I. c. verses kötet 
(1788) megjelenése óta széles körű hírnévnek örvend. A megyei nagyságokon 
kívül számos író, költő, tudós barátja  van.

Több kéziratos „lalkadalmi köszöntő”-jében érezhetően szórakoztatni akar
ta a társaságot. Nemegyszer az antik görög^római mitológiából vett történe
tekkel. Üt bem utatott darabjában minden ünnepélyességet mellőzve, közvet
len szavakkal, évődő hangvétellel fordul a nálánál két évvel fiatalabb, jól 
ismert, bizalmas baráthoz. A nász köszöntése természeti képpel kezdődik: 
„Meg tőit a hóid s vele együtt meg tőitek a fellegek.” Ősi pogány mítosz sze
rin t a teli hold kedvez a szerelmeseknek. Az égi jel u tán földi hasonlatok 
következnék a „gondos m agvető”-ről, a jó 'barátról, akinek „sok gondban fő 
a feje”. Űj család alapításakor illő a kívánság: „Gazdagítsd egy szép új kert
tel, /  Te is gazdag hazádat.” Stílus szerint nem. de bő gyermekáldást kívá-



PÉTERFFY IDA: EGY JELES PRÉDIKÁTOR . ..76

nással hasonló a népi lakodalmi (köszöntőkhöz. Ugyanakkor szól a bibliai 
„első áldás és Paramtsolat” jegyében is. A „Nyugodjatok meg mind ketten, 
egymás árnyéka  a la tt’’-kifejezés sejteti, hogy a házassági előkészület nem  
ment simán. Elképzelhető, hogy iaz 1786 óta püspöki méltóságot viselő apa 
külföldi egyetemeken tanu lt fia  m ellett szívesebben láto tt volna magasabb 
társadalm i körből való feleséget. A 9. sor tréfás szójátéka talány m aradna, 
ha nem  tudnánk, hogy a menyecske Vas megyéből származik, tehát a szüle
tendő gyermek is „Vas”-ból lesz. (A verset betűhíven közöljük.)

Epithalamicum

Meg tőit a hóid s vele együtt meg tőitek a fellegek 
Lassú s tán  állandó záport tsepegtetnek az egek.

Ügy ta rtják  pedig a gondos mag-vetőik, ha hihetni,
Hogy nem jó tavasszal porba és ősszel sárba v e tn i;

K ülönben a kinek úgy is sok gondba fő a  feje,
Mind egy annak  száraz, nedves, hóid vége vagy eleje

S oisztán a  k i sokat tódít a  kétséges dolgokonn,
A reménység 'és könyörgés segíthet a Papok onn ;

Lehet Vasból okkal móddal húst és tsontot tsinálni,
Tudott Sámson az erősben édességet találni.

Hozd hát ham ar s plántáld által term ékeny gyümölts fádat,
Gazdagítsd egy szép új kerttel, Te is gazdag hazádat;

Szaporítsd a m agyar ía jtu  édes oltványokat,
És hogy éppen rád fajzanaik úgy oltogasd azokat.

Nyugodjatok m eg mind ketten, egymás árnyéka alatt,
Fogjon rajtatok az első áldás és Parantsolat,

S úgy a mint Isten rendelte bőven gyümöltsözzetek,
Fiiakkal 'szaporodjatok — Isten legyen veletek.

Füred és V árpalota elég közel volták ahhoz, hogy a mozgékony Horváth 
Ádárn felkeresse művelt, irodalmi tevékenységet folytató barátját, aki hiva
tali teendőin tú l is buzgón m unkálkodott. „A Törvényes vallásbéli szabadság 
emlékezetére 1791-ben a Nemzeti Zsinatról való szerentsés visszatérésének 
alkalmatosságával 1. Nov. kezdett 4 szegény gyermekkel Alumíniumot.” A 
szomszédos községekből (Ösikü, Tés, Csernye, Súr) szerzett pártfogókat s pár 
év  m úlva házat vásárolt, m elyben „egy jó világos és pádimenitomos szoba, 
kéményes konyha és kam rátska” volt. Itt nevelte, tanította, gondozta egy 
gazdaasszony segítségével az a rra  rászoruló gyermekeket. Árvaházát Gróf 
Zichy István Kir. Kamarás is támogatta. 1793. nov. 1-én avatták fel.2 Kár, 
hogy a  m aga korában úttörőnek számító szociális intézm ény alapítójának tá- 
voztával megszűnt. Hrabovszky György 1795-ben ú jra  Vas megyébe megy, 
Kissomlyóra, m ajd innen tovább a Sopron megyei Vadosfára, ahol az 1800. 
évi gyűlésen dklevéltám okká választották. Űjabb megtiszteltetés érte, am i
kor 1803-ban visszatért Várpalotára, s a az alsó veszprémi egyházmegye es
peresévé választották. Ekkor adományozta szülőfalujának, Homofcbödögének 
azt az úrvacsorái kannát, am it az Iparművészeti Múzeum budapesti 1979. évi 
„Egyházi gyűjtem ények kincsei” c. kiállításon bem utattak, m int az ónmű- 
vesség szép példáját.3
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Hrabovszky György által 
a homokbödögei gyülekezetnek 
adományozott ón úrvacsorái kanna

Hrabovszky György prédikátora m unkásságát a három keresztyén egyház- 
feleikezet közötti közeledés ügyének szentelte. Irt a reform átus Prédikátori 
Tárház)ba, a rám. (kát. Egyházi Értekezések és Tudósításokba. 2000 kötetes 
(könyvtára volt, s levelezett tudósokkal, főpapókkal, hercegekkel stb. Sziny- 
nyei szerint ő írta  (névtelenül) a Tudós Asszonyokról c. cikket a  Tudományos 
G yűjtem ény  1817. évi II. számában. Antik görög és latin  nőik — Aksziothéia 
és Lászthéia, Laelia Sabina és Arete -— nagy műveltségéről és bölcsességéről, 
de korának asszonyai, lányai számára is követendő példaképpen. Egyháztör- 
téneti szempontból értékes művei Pesten, Bécsben, Veszprémben, Palotán, 
Szombathelyen jelentők meg. Cikked m agyar és ném et nyelvű lapokban.

Hrabovszky György utolsó szolgálati helye Lajoskomárom (akkor Veszp
rém, ma Fejér m.) 1817-től 1825-ig, haláláig. Az anyakönyvi bejegyzés sze
rin t: „Elhunyt 1825. ápr. 12^én d.u. 4 órákor, eltemették ápr. 14.-én d.e. 9 
órakor, helybéli P rédikátor Tiszt. Senior Hrabovszky György u ra t 63 éves 
korában, melybéli vízibetegségben. Eltemetők T. T. Bassó János és T. T. Rit
te r Keresztély, amaz Sz.-Lőrint:zi, emez Györfcönyi lelkészek.”4

A Tudományos G yűjtem ény  1825. évi VI. száma nekrológot közöl, s ebben 
„A Haza előtt esméretes, nevezetes íróink közé” sorolja. A folyóirat 1826- 
ban, a  VI. számban ism erteti hátrahagyott kéziratos műveit, s a  VII. szám
ban nyom tatásban m egjelent köteteit. Az előbbi életrajzát is közli, befejezé
sül pár szót családjáról is ejt: „elhunyt nagy szomorúságára szeretett élete 
párjának  Gayer (!) Rozinának, s négy élő gyermekének: két lányát ezek kö
zül még életiében szárnyra ibotsátá: T. T. Hrabovszky János Hites ügyvéd úr 
le tt örököse Könyvtárának.” „Negyedik magzatja György, fegyverrel szándé
kozik érdemeket gyűjteni, most szolgál a Császár Huszárok közt.”

Lezárult egy m unkás élet. Hrabovszky György „Ritka s nagy számú Köny
veket, és m ár életében közre ereszteni kívánt kéziratokat hagyott hátira”. Az 
örö/kös a soproni evangélikus levéltárban helyezte el a gazdag anyagot.
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Horváth Ádám, aki köszöntőt m ondott a  most m ár özvegyen-árván ma
rad t család alapításának egykori menyegzői ünnepén, ekkor m ár 5 éve örök 
nyugalom ra tért. Róla is elmondható, am i Hralbovszkyról, hogy sóik kéziratot 
hagyott hátra. Ebből közöltünk m ost pár sornyit.

JEG Y Z E T E K

1. B a r á t h  J ó z s e f  evangélikus lelkész, Uraiújfalu, szíves közlése. Ugyanitt további 
adatok: „Bizonyságok: Tek. N. Alásonyi Barcza János Ür — Tek. Szakonyi Já
nos úr Nemes Szál ókról. Eskető lelkész: Németh István

2. Ezzel kapcsolatos kiadványai: „A palotai evang. árvaház felszentelésekor tar
tott Isteni tiszteletnek rendi.” P a l o t a ,  1973. — „A szegényeknek, kivált a gyá
moltalan árvákhoz való irgalmasságnak édes gyümölcseire emlékeztető prédiká
ció” V e s z p r é m ,  1975.

3. A kanna leírása a kiállítás katalógusában: A 25 cm magas I. M. K. mesterjegy- 
gyel ellátott kanna felirata: H r a b o v v s z k y  G y ö r g y  s e n i o r  é s  Palotai Prédikátor 
ajándéka, a ki h. Bödögén Zületett (!) 1762 — 8. Marc.

4. S z a k á t s  L á s z l ó  evangélikus lelkész szíves közlése. Ugyancsak ő írja: „a lel
készlakás padlásán találtam egy könyv formájú iratot, melyből sikerült meg
állapítani, hogy a tempomépítést Hrabovszky kezdeményezte még 1817-ben és 
ő is fejezte be, 4 évi munka után. A könyv elején saját kézírásával: „A Lajos- 
komáromi Evangélika Eklésiának belső és külső tagjai Ábc. sorban, melyből 
megtetszik minden időben, kik mikor, mit mozdítottak értékek, marhájok és 
kézi munkájokkal az új templom építésében. Ide írta és íratta az élők és utána 
kővetkezőitek tudomására hrabovszlai Hrabovszky György senior, a nevezett 
Lajoskomárom Ev. Eklésiának harmadik lelkipásztora. 1817.” Hrabovszky 
György sírját nem sikerült megtalálni. Néhány bedőlt sírkőn a felirat már el
mosódott.

RUDNAI GÁBOR

Hiába

A lét-nemlét határán 
bujdokolva, árván, 
pokolra tévedt ember, 
vergődő szívemmel 
kopogtatok, de fénytelen, 
rácstalan, reménytelen 
magány falába ütközöm, 
a kívül kígyózó közöny 
sziszeg felém a réseken, 
szívemnek szegzett késeken 
sebzetten sírnak csendjeim, 
suhogva vernek verseim, 
m int senkit meg nem váltó, ostoba 
fakírok díszes ostora.



ANNA-MAIJA RAITTILA

M iért ne virágoznánk?

Mi természetellenes van abban, hogy az új nemzedék, az új tíz- és tizenöt 
évesek odadugják fejüket, erejüket és véleményüket a középkorúaké közé? 
Nincs-e ez éppúgy összhangban az élet rendjével, és nem éppoly örvende
tes-e, m int az első májvirágok, amelyék kidugják fejüket az elmúlt ősz avai'- 
ja, az elsárgult levelek alól? Ugyanabból a földből nőnek ki, m int az évszá
zados fák, amelyeknek lehullott levelei most táplálékot csorgatnak ezek gyö
kereire. Egymáshoz tartoznak.

Jólésik találkoznom olyan öregekkel, akik annyira alkalmazkodtak saját 
öregedésükhöz, hogy m ernek a  fiatalok között is önm aguk lenni, nem  játsz
ván meg tőlük idegen véleményeket vagy érzéseket. Ha ilyen em berek nem 
volnának, a  fiatalok és a m unkaképes korúak világa éppoly sivár volna, mint 
az a negyed, ahol a  modem  betonházak és bevásárlóközpontok hátterében 
nem villan fel egyetlen öreg faház vagy alm áskert se. A fiatalok sokszor ta
lán fel sem fogják ennek a szükségéit; de éppen a  biztonságot adó valódisá
got várják el szüleiktől. Ily módon azt érezhetik, hogy külön érzésvilágokkal, 
dacosságuiklkal is beletartoznak az élet egészébe.

Űj táskát akartam  vásárolni az áruházban.
— Nem kaphatnék feketét? — kérdeztem. Az eladónő végignézett fekete 

kendőmön, fekete kabátomon, fekete kézitáskámon — majd egy év óta a 
szürke és a fekete volt az egyetlen szín a még közeli családi gyászunk m iatt 
•—, és így szólt, szinte kihívó vidám an:

— Fekete táskát nem adok el önnek! Isten se terem tett fekete virágot.
Ezután kikeresett a  polcról egy tisztes nagyságú, erdőzöld táskát, s elém

tette.
Ezzel az egyetlen mondatával áttö rte bennem azt a  gátat, amely mögött az 

életöröm m ár hónapok óta várt, vajon kap-e engedélyt valaha is, hogy fény
re bugyogjon. Reá emlékezem m inden tavasszal április közepén, am ikor úgy 
érzem : a televény megszólal a hórétegtől összenyomott avar a ló l: „Egyáltalán 
nem haltam  m eg!”

Az ilyen áprilisi reggelen arra  gondol az ember, hogy egyetlen félig kinyílt 
m ájvirág tölcsérje is bőven elég. Több örömet el sem  mernék fogadni. Elég 
egy keskeny rés, amelyen át Isten jósága meglepetésszerűen és tapintatosan 
a szívünkbe surran.

Részlet a szerző legújabb áhitatoskönyvéből. Anna-Maija Raittila: Etsikää 
Hänen kasvojansa (Keressétek az Ö orcáját). Kirjapaja 1975. 43—48.
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De aztám egy májusi estén elbolyongsz az eddig ismeretlen patakmélye- 
désben. Mogyorótadkrok nyújtják feléd puhalevelű ágaikat. Arcodat a berki 
szellőrózsától hűvös földre nyomod. Föld illata, fűillat, madársóska, tavaszi 
perjeszittyó, árnyékvirág bimbója . . .

Valóban, m iért is ne virágoznánk?

A tavasz, a nyár és az ősz minden szakaszában virágzik a természet a maga 
módján, a m aga virágfajtáival. S ha most azt hiszed, hogy rajtad a sor ta
pintatosan háttérbe vonulni, mivel egyszer a hervadás is részed lesz, s az alá
zat szebb, m int a dac, akikor imádkozom azért, hogy élj meg még számos bő- 
harm atú augusztusi reggelt, s olyan szeptemberi estéket, amelyek boldogsá
gának mélységén semmiféle tavaszi-nyári csoda nem tesz túl. A külvárosok 
kerítései fölött aim afák átható illata leng át, la'bdarózsa bóbiskol az alko
nyatbán, s te  m ég hallod a tücsök ciripelését. Nem érzel vágyat többé arra  a 
„magadválasztotta alázatra”, amelytől óv a Szentírás. Nem akarnod te  magad 
bírálgatni eddigi életedet és erőidet, sem m éregetni ezek csekélységét vagy 
nagyságát. Nincs szükséged 'arra, hogy kényszerítsd m agad a lelkesedésre 
vagy a beletörődésre.

Mennyei A tyánk áldása folytán az élet fáradtság-szakaszai s  a keserű idők 
is átváltoznak pihenéssé, s eközben az ‘életkedv növekszik. Ez Isten teremtési 
csodája, amely m ind egyre meglep minket — anélkül, hogy remélni tudnánk 
ilyet a levertség idején. Épp ezért m indnyájunknák szól, függetlenül életko
runktól, a zsoltár: „Áldjad én lelkem az Urat, és minden, ami bennem van, 
áldja az Ö szent nevét.”

— Mit tanultál o tt eddig? — kérdeztem  egy fiatal gondozótól, áki fél éve 
szolgált a szellemi fogyatékosok otthonában a legelesettebbek osztályán.

— Azt, hogy ők is em berek . . .  Képzeld el őket egyenként, külön-külön. 
Mindegyiknek megvan a saját hívó hangja, bár beszélni nem tudnak, néme
lyik még sírni se. És mindnek megvan a saját, leírhatatlan módszere ama, 
hogy kifejezze az örömét — és a háláját. Az első napokban szerettem volna 
elfordítani a  fejemet és s í rn i . . .  de azok a  vicsorgó fogak, azok a madárime- 
revséggel csapdosó karok, a nehezen forduló fej — tündökölték a találkozás 
öröm ét! A mosoly vágyát!

Egyszer nyáron jártam  ebben az otthonban. Sétáltunk a gondozóval a par
ton. Közben ő különböző füveket, ágacskákat gyűjtögetett, kis virágcsokro
kat kötött. Minek szedi ezeket, csodálkoztam magamban. Amint ‘beértünk az 
osztályra, ágytól ágyig lépdelt, egyikük fejéhez odatűzött egy nyírfaágat úgy, 
hogy levelei az arcához érjenek. Egy m ásikat a fű kalászával simított végig, 
a harm adiknak a kis virágcsokorral in teg e te tt. . .  így borul virágba a kert a 
mennyben — de nemcsak ott, m ár itt  is: lám, am ott m ár porzik a  talaj, ahogy 
a  nővérek sürgölődnék . . .  etetik őket, a nagy vízfejet, vagy a hadonászó ke
zet kedvesen megigazítják, legyen nekik kény elmésebb . . .  Isten kertjének ta
lajából kidugták m ár fejüket a  fűszálak.

Vannak olyanok is, akik a szeretet hiányát így élik á t : én magam nem tudok 
szeretni senkit, nem  tudok megnyílni senki előtt — m ert egyszer hagytam, 
hogy a kis rés összenőjön. (Ez a  kis rés valójában szakadás, seb volt.)

Mohaszőnyeg alkonya fényben, eső u tán: aranyzöld folt a szemednek s a 
lábadnak, am ikor megtérsz az erdőből, ahol zelnice, gyöngyvirág és rezgőfű 
őszinte ‘gyöngédsége versengve vett körül.
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Közelhajolsz. Mi ez a szíveit simogató szín? Megpróbálod megkülönböztet
ni az egymás m ellett álló 'barna szálakat, m egérinteni a  virágot — de 'hiszen 
ez csak színtelen fátyol. Csupán csak érintésre borzomig m eg ez az egész nö
vényfajta? Nem — ezen a  fátyol'on belül a  sporangium rejlik . Arra terem te
tett, hogy széthatsadjon. (Utólag ezt olvastam a  lexiikonban: „Moha: kicsiny, 
örökzöld, évelő spórás növény. Némelyiknek szára és levele 'is nő. Gyökéréi 
nincsenek, rögzítő eleme hajszálgyökérzete . .  . Sporangiuma szétrepedéssel 
nyílik meg . . . ”)

„És Isten ezt m ondta: növekedjenek a földön növényék és füvek . . .  s a föld 
zöld elit, füvesedett, s a növények magokét hoztak, mindegyük a fajtájának 
megfelelőt.”

Miért volna m aradi dolog bárakár a m oháról beszélni, amikor arról van 
szó, hogy emberiként éljünk, iki-ki „a maga fajtájának megfelelően” ?

Koren Emil fordítása



G Y A P A Y  M Á R T A

Nagykorú keresztyénségre nevelés

A gyerekek mindent megkérdeznek, am ire  kíváncsiak. Hogyan lett a világ? 
Mi lesz velünk, ha meghallunk? Hol lakik, és m it csinál a Jóisten egész nap? 
Miért van  a betegség? Ugye, ha nagyok leszünk, akkor m ár mindig jak  le
szünk? Érezzük, hogy ezek nehéz kérdések. Sokszor saját töprengéseink tá r
gyát is képezik, és általában nincsenek kéznél kész és biztos válaszaink. Pe
dig nem  lényegtelen, hogy mit válaszolunk. Egy kisgyerek mindent elhisz, 
amit m ondunk neki, viszont nem m indegy, hogy m i az, am it hisz. Sokszor az 
is nehéz, hogy válaszaink a gyermeki világ még szűkös tapasztalati körébe 
illeszkedjenek, és mégis olyanok legyenek, am iket később nem kell elvetni, 
hanem továbbfejleszbhetők.

Vizsgálatok bizonyítják, hogy a  gyermekkoriban szerzett vallásos élmények 
alapvetően befolyásolják a felnőttkori vallásos gondolkodást. Ha m ásutt nem, 
a tudatalattiban  konzerválódnak, és m indenképpen m aradandó nyom at hagy
nak az emberben. Saját felnőtt h itünket is érettebben fogjuk fel, ha a  hozzá 
vezető fejlődés lépcsőit ismerjük.

Nekünk, hivő felnőtteknek végső soron az a célunk, hogy gyermekeinket 
olyan nagykorú keresztyénség fokára vezessük, ami képessé teszi őket arra, 
hogy önálló és szabad gondolkodó m ódjára meg tudjanak birkózni problé
máikkal, találjanak saját magúik számára kielégítő válaszokat egzisztenciális 
és m orális kérdéseikre, tudjanak helyesen dönteni, döntéseiket pedig vállalni 
tudják Istenibe vetett bizalommal és a  szeretet erejébe vetett hittel. Az ered
mény nyilván rengeteg külső és belső, á ltalunk nem befolyásolható tényező
től is függ, de nyilvánvalóan tőlünk szülőktől, felnőttektől is. Függ attól, vá- 
jon képesek vagyunk-e a családban a kölcsönös szeretet olyan légkörét meg
terem teni, ami a gyerek számára m egtapasztalható valósággá teszi Isten sze
rető gondviselését. Tudunk-e olyan őszinte beszélgető közösséggé válni, ahol 
problém áikat, kételyeiket nem kénytelenék magukba zárni. Függ attó l is. 
hogy ezekben a beszélgetésekben mi m ilyen felkészültséggel tudunk részt 
venni. Mivel ránk felnőttekre igen nagy felelősség hárul, nem tám aszkodha
tunk kizárólag spontán ösztöneinkre, hanem  kell, hogy körülbelül tudjulk, 
honnan hová akarunk eljutni. Koncepcióink kialakításában nagy segítsé
günkre lehet saját gyermekkorunk élményeinek, tapasztalatainak tudatos 
értékelése, és az, ha mi magunk is állandóan törekszünk arra, hogy hitbeli, 
egzisztenciális és morális problém áinkat magunk számára megfogalmazzuk 
és tisztázni próbáljuk. Hiszen a vallásosság egy egész életen át tartó, soha 
le nem  záródó Isten-keresés. A keresztyén hitet nem lehet készen kapni, sem 
készen átadni, ez mindenkinek egyéni, személyes~ugye Istennel. Mi felnőttek
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csak m egmutatni tud juk  a gyereknek, hogy mi között választhat, dönteni csak 
ő maga tud.

A keresztyénségben sokan az erkölcsi tanítást értékelik a legnagyobbra, 
mások pedig egyedül ezt, m ert hasznosnak tartják . Holott ha igazi keresztyé
neket akarunk nevelni, nem itt kell kezdeni, hanem annál a világnál, am iben 
élünk, az emberi élettel, az Isten létével, Istennek az emberhez való viszo
nyával. Mindennek a  közepén a szeretet van. Ebből érthető m eg az élet, a  
keresztyén tanítás, Jézus halála és a megváltás. A keresztyénségben adva van 
egy etikai alaptörvény, a szeretet parancsa, de nincs etikai rendszer, nincs 
m inden szituációra külön szabály. Ez hallatlan m orális szabadságot ad, de 
nem a szellemi anarchiát, hanem a  szellemi in tegritást segíti. Ha azonban egy 
gyerekben nincs meg az az érzelmi bizonyosság, hogy Isten van és Isten sze
ret, akkor bárm iféle hivatkozás a  hitre, m int morális tekintélyre, hiábavaló.

A továbbiakban Ronald Goldman Readiness for Religion (London 1965) című 
könyvéből veszek kölcsön négy tipikus gyerm ekportrét illusztrációként a ke
resztyén nevelés bizonyos problémáinak életkoronkénti áttekintéséhez.

Karola: Hatéves. Szülei értelmiségiek, templomba nem  járnak, de gyere
küket vasárnapi iskolába járatják . A kislány most kezd olvasni, és ezt rop
pantul élvezi. Szeret vasárnapi iskolába járni. A templomot különleges épü
letnek tartja , m ert nagy kapuja van és színes ablakai. Esténként szokott 
imádkozni. Jézus és Isten között még nem tud különbségeit tenni. Imái m ate
riálisak és egocentrikusak. A beteljesületlen ima kérdése nem foglalkoztatja, 
m ert szerinte m inden beteljesül. Az Úristen egy egészen különleges barát
ságos arcú férfi. Az Isten m indenütt van, de ennék ellenére valahol messze a 
mennyországban él fönn az égben, és csak ritkán jön le a Földre. Régen gyak
rabban jött, de mivel most engedetlenek vagyunk, ritkábban jön. A Bibliát 
a Jóisten Jézusnak gépbe diktálta. Ami benne van, az mind szó szerint igaz. 
Jézus egy szent em bernek és egy varázslónak a  keveréke, aki mindig segít, 
m indig jó.

Péter: Kilencéves. Édesanyja takarítónő, apja segédmunkás. Rendszeresen 
já r  vasárnapi iskolába egy szabadegyházi gyülekezetben. Naponta rövid rész
leteket olvas a Bibliából. A szülők érdeklődőek, de csak jeles napokon men
nek templomba. Péter futballisták fotóit gyűjti, és őmaga is profi futballista 
ak ar lenni. Szívesen olvas kalandos könyveket. A bibliai történeteket érde
kesnek tartja, de a  hosszú prédikációkat unja. A templom szerinte egy olyan 
hely, ahová az em ber azért jár, hogy okosakat tanuljon, és „megóv a veszély
től”. Esténként imádkozik a családjáért, az állatokért, a  szegény emberekért, 
akiknek segítség kell, és a gazdagokért, hogy ad janak  a szegényeknek. Kéri 
Istent, hogy óvja m eg őt minden veszélytől. Hiszi, hogy imái meghallgatásra 
találnak, egyszerűen azért, m ert eddig nem történ t vele semmiféle szeren
csétlenség. A be nem  teljesült im ákat azzal magyarázza, hogy tú l sokat kért, 
vagy valami rosszat te tt. Péter is embernek képzeli Istent, de sokkal term é- 
iszetfölöttibbnek és emberfölöttibbnek, mint Karola. Trónját angyalok és a 
holtak lelkei veszik körül. Péter zűrzavarosán értelmez jó néhány bibliai tö r
ténetet. Mindent szó szerint ért. Az égő csipkebokor Istenét nem  tud ja ösz- 
szeegyeztetni a m indenütt jelenlevő Istennel, úgyhogy a problémát figyel
men kívül hagyja, és kezdi elválasztani a vallási tapasztalatot a m indennapi
tól. Az „egyik világban” minden m egtörténhet, ahol Isten önkényesen visel
kedhet, rendszerint kedvencei javára; a „másik világban”, a felismerhető em
beri világban a dolgok félig-meddig megjósolható következményekkel já r
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nak, és az általánosan ismert term észeti törvények érvényesek. Ez a  dualista 
szemlélet Péter bibliaértelimezésében is m egtalálható. Szerinte a  Biblia ős
régi időkben játszódó történet, am i a mai időkben nem  tú l fontos, és belőle 
m a nem sok történhetne meg, m ert „a Jóisten elment, és most senkiivel sem 
beszél a Földön.” Ezt a gondolatot ta lán  azért ta rtja  Péter lényegesnek, hogy 
a Biblia szó szerinti értelmezését átm entse. „Minden igaz, m ert Istenről és 
Jézusról szól, ha nem  így lenne, Isten hazudós lenne.” Péter is varázslónak 
fogja fel Jézust, de bizonyos m értékig m indennapi embernek is. A csodák iz
gatják, de csak a régi időkhöz kapcsolja őket, a  mai élethez semmi közűik.

Olivia: Tizennégy éves. Apja postai alkalmazott, édesanyja segít neki. Oli
via vendéglátóipari szakmát ak ar tanulni. Van egy bizalmas barátnője, már 
el-eljár fiúkkal. Szexuális kérdésekben elég járatos, de viselkedése gyerekes, 
bizonytalan. Szülei gyakorolják vallásukat. Olivia nem  elutasító a vallással 
szentben, de u n ta tja  őt, és lényegtelennek ta rtja  saját életére nézve. „Az iga
zi nagybetűs élethez képest ezek gyerekes dolgok.” Tárgyi tudása felszínes. 
Szerinte az a  keresztyén-, aki hisz Istenben, akár anélkül is, hogy Jézushoz 
valami köze lenne. A Bibliával kapcsolatban kezd negatív beállítottságot ta 
núsítani. „Inkább valóságos problémáikról szeretnék vitatkozni!” Istent em
berszerűnek képzeli, viszont kezd m ár elvontabb, szellemibb fogalmakat is ki
alakítani Istenről m int szeretetről, jóságról, lélekről. Nála nagyjából végbe
ment a  természeti és term észetfeletti fogalmak szétválása, ami Péternél el
kezdődött. Szerinte a Bibliában csák annak van értelme, ami m a is m egtör
ténhetne. A Biblia világa és a  m ai világ távol áll egymástól. Egy lehetséges 
áthidalást esetleg Jézus erkölcsi tanításai jelenthetnek. Olivia nem  imádko
zik rendszeresen, csak ha valami gondja vagy problémája van. Ezek gyakran 
bűntudattal kapcsolatosaik, és ilyenkor megbocsátásért könyörög. Mindent 
egybevetve, legjobb úton van afelé, hogy a keresztyénségnek h á ta t fordítson, 
azáltal, hogy a gyerekes dolgdk közé sorolja, imég mielőtt igazán m egértené a 
lényegét.

Ádám: Tizennyolc éves. Kiugróan értelmes gimnazista. Orvosi pályára ké
szül, családja m inden tagja egyetemet végzett. Ádám aktív  tag ja  a város me
todista gyülekezetének, különösen az ifjúsági körnek. Szülei is aktív  tagok. 
Ádám magát „nem ortodox keresztyénnek” ta rtja , olyannak, aki a dolgok
hoz való tudományos: hozzáállása m iatt egyes hittételeket nem tud  elfogad
ni. Erősen hisz Istenben, és Jézust megváltónak vallja. Az egyház társadalm i 
szerepét fontosnak tartja , bár, m int mondja, „az egyházi életben nagyon sok 
minden untat, és egyes papok, úgy tűnik, száz évvel kullognak a modern idők 
mögött.” Ennek ellenére sok m inden tetszik néki, főleg az ifjúsági kör. A hit
oktatásra a következőképpen gondol vissza: „A tizenegyedik osztályig idő
húzás volt. Bibliai történeteket mesélték nekünk, amiket m ár korábban is 
hallottunk, és az egész tulajdoniképpen kom olytalan volt, ment nem  lehetett 
igazán kérdezni. Tizenhárom éves korom ban abba akartam  hagyni a  tem p
lomba járást, és csák szüleim példája késztetett arra, hogy ne tegyem. Akko
riban senki se m agyarázta meg nekem, hogy a  Bibliát másképp is lehet ér
teni, m int szó szerint. Sok barátom  ezért fordított hátat az egésznek.” Ádáim 
a Bibliát fontosnak tartja , de  csak ritkán olvassa, és ném i aggódással tekint 
a jövő elé, vajon orvosi tanulm ányai nem fogják-e h itét megingatni.

A portrék tanulságaként m egállapíthatjuk, hogy a kisgyermekek a vallási 
fejlődésnek olyan stádium ában vannak, ami nagy hasonlóságot m utat a  pri
m itív természeti népek mágikus, egocentrikus gondolkodásmódjával. Intel
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lektuális és nyelvi fejlődésük nincs olyan főkön, tapasztalataik is 'hiányoznak 
ahhoz, hogy megértsék a vallás lényegét. Fantáziájuk viszont hatéves kor 
táján lassan keveredik a  logikával, és a kritikai gondolkodás jelei is felfedez
hetők. (Karola)

A következő fázist Goldman a korai zsidóság gondolkodásmódjához hason
lítja (Péter). Itt a gondolkodás logiikusabbá válik, de még mindig nem tud a 
konkrétum ok szintjén felülemelkedni. A Bibliában leírt vallásos élmények 
azonban gyakran elvontak, átvitt értelműek. A szeretet, jóság, lélek elvont 
fogalmak, és ahol ezéket nem  lehet konkrétum okra lefordítani, o tt egyelőre 
kár róluk beszélni, m ert a  gyerek istenképét károsan befolyásolják. Az Isten 
em berform ájú bibliai ábrázolása a gyerek fejében rögzül, és a szó szerinti 
értelmezés tendenciája erősödik. Ebben az életkorban az antropom orf elkép
zelés egész természetes, m int ahogy a „háromemeletes” világkép sem okoz 
különösebb gondot.

A korai kam aszkor tá ján  kialakuló absztrakt gondolkodási készség a  gye
rekes gondolkodás korlátá it eltávolítja, a gyerekek képesek lesznek szimbo
likus, feltevésen alapuló gondolkodásra. Érdeklődéssel fordulnak morális, eg
zisztenciális kérdések felé, ami a vallásos látás szám ára olyan fontos. Itt van 
az egyik fordulópont, ahol eldől, vajon a gyerekek vallásosak, illetve isten- 
keresők m aradnak-e vagy hátat fordítanak a keresztyénségnek (Olivia, 
Ádám). A konkrét gondolkodásmód rögzült m aradványai ebben az életsza
kaszban az istenkereső gyereknél hamis konfliktusok forrásai lehetnek az
által, hogy az újonnan kialakuló világképpel összeütközésbe kerülnék, és a 
legnagyobb intellektuális nehézségeket okozhatják.

Valószínűleg még a legtudatosabban végiggondolt keresztyén nevelés sem 
tudja megkímélni a kam aszokat azoktól az intellektuális válságoktól, am iket 
a gyermekkori vallásosság infantilis elemeinek feldolgozása, újraértékelése 
jelent, de nagyon fontos, hogy minden segítséget m egadjunk ahhoz, hogy 
ez a folyamat végbemenjen, m ert különben félő, hogy a vallásosság m egre
ked egy gyermeki szinten, és ezért a felnőtt esetleg elveti. De ha nem veti el, 
akkor sem igazi, nagykorú hit. A gyerekeket hagynunk, sőt bátorítanunk 
kell, hogy kérdezzenek. Nem szabad, hogy kialakulj on bennük az a tudat: 
bizonyos kérdések tabuik, vagy hogy kételyeik valamiféle bűntudattal kap 
csolódjanak össze. A kételyek elfojtásos módszerrel való elintézése a hit fel
színességéhez vezet.

Fontos dolog az is, hogy ebben a  korban a  gyerekek nemcsak képesek bo
nyolultabb dolgok megértésére, hanem igénylik is, hogy intellektuális éhsé
güket kielégítsék, vagyis hogy komolyabb szellemi terhelésnek legyenek ki
téve. Ebben a korban érdemes bevezetni őket a  komolyabb teológiai gondol
kodás alapjaiba; érdemes őket a Bibliával történeti, társadalm i és vallástör
téneti összefüggéseiben m egismertetni, és m egm utatni nekik, hogy a vallás 
éppenséggel nem gyerékes dolog.

A keresztyén hit és gondolkodás legfontosabb alapja a Biblia. Ennélfogva a 
keresztyén tanítás sarkalatos pontja, hogy mi hogyan viszonyulunk a Bibliá
hoz, mi a felfogásunk róla, mennyire tud juk  életkoroknak megfelelően ada
golni és értelmezni. A portrékból is látszik, hogy a gyerekeknek m ennyi 
problémájuk van a Bibliával kapcsolatban. Már viszonylag kis koriban szíve
sen hallgatják, később olvassák a bibliai (történeteket, de elsősoriban m int 
mesét élik át. Különösen azokat, amik a m indennapi tapasztalataiktól távol 
állnak. Éppen ezért a korai kamaszkortól fogva tudatosan kell őket abban se
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gíteni, hogy az általuk ism ert történeteik mesékből valósággá váljanak, vagy
is hogy egzisztenciálisain értelmezni tu d ják  őket, és ne  mint ..régen volt” és 
ma m ár elhanyagolandó dolgokat vessék el őket. (Amint azt a portrékban 
több helyen is láttuk.)

A Biblia problémái örök problémák. Éppúgy foglalkoztatták az embereiket 
kétezer 'évvel ezelőtt, m int ahogyan m a időszerűek, és éppúgy foglalkoztat
nak egy négy-ötéves gyereket, m int egy javalkorbeli felnőttet. Gondolnunk 
kell azonban a rra  is, hogy a bibliai korok emberének ‘és a mai kor em beré
nek világképében és kifejezésmódjában jelentős különbségek is vannak. A 
gyerek szemében a  keresztyén hitnék nem  szabad azonosulnia a bibliai em 
ber világképének 'közvetlen átvételével. Mind a párhuzamokat, m ind a  kü
lönbségeket történeti folyamataikban 'kell érzékeltetnünk. (Aminek a  tö rté
neti összefüggéseit ism erjük, a lényegét is jobban ismerjük.) A bibliakritilkai 
megközelítés segít abban, hogy a keresztyén üzenetet úgy értsük meg, hogy 
ne váljon se elvont szimbólumok rendszerévé, se létűnt időik krónikájává, és 
a kam aszkorban ne alakuljon ki a  „Ikét világ” hamis konfliktusa, vagy a  hit 
és a term észettudom ányok összeegyeztetihetetlenségének szintén túlhaladott 
elgondolása. A tudományos ism ereteink szintjéhez, m ind a humán, m ind a 
természettudományok esetében, fel kell nőnie teológiai műveltségünknek. 
M agatartásunk formálásával, saját h itünk  építésével, m ind pedig képzettsé
günk emelésével tudatosan kell készülnünk arra  a  feladatra, amit az új ge
neráció felnőtt ikeresztyónné nevelése jelen t számunkra.



H. NÉM ETH ISTVÁN

„Neki gondja van rátok”

Marci bácsi a legfontosabb em ber az üzemben, tiszteli is mindenki. Sofő
rök, mérnökök előre köszönnek neki, az igazgató pedig rábízza az igazga
tást, ha lejárt a műszak. Ilyenkor Marci bácsi végigmegy az üzemen, villa
nyokat olt, csöpögős vízcsapokat zár el és bekulcsolja a m unkaterm eket. Az
u tán  elengedi Béni kutyát az udvaron és beül a portásfülkébe. Vigyáz a köz
vagyonra, az épületvasakra. Ha eltűnt m ár valami a gyárból, az sosem éj
szaka történt, Marci bácsi eszén nem lehet túljárni.

M últkor arra  jártam  este és belestem a kapu rácsán a portára. Ott üldö
gélt az öreg lámpafényben és olvasott. Ejnye no! Megmelegedett a szívem, 
m ert ismerős volt a fekete könyv. Bibliázott az öreg. Aztán Béni tisztes
séggel rám ugatott hármat, k ijö tt Marci bácsi és az ajtón keresztül diskurál- 
tunk. Be nem mehettem, nem is akartam , mégis elhoztam valamit. Nem ká
rosítottam  meg vele ugyan senkit sem, de azért Marci bácsinak nem kell meg
tudnia, hogy megloptam és a világ szájára adtam. Mert ha ő megcsóválja a 
fejét, akkor behúzza a nyakát mindenki. Amúgy pedig áldott jó ember, csak 
bozontos fehér szemöldöke akár egy őrmesterbajusz.

— Az úgy volt tisztelendúr, hogy a m últ héten összevesztem a sógorom
mal. Idejött egy este, már úgy éjfél felé járhato tt —, és hím ült-hám ult. Hogy
ha Istent ismerek, segítsek rajta , m ert építkezik az unokájának. Azt hit
tem, másnap kellene nekik egy kis segítség. Mondom, jól van sógor, ott le
szek reggel. Aztán kibökte végre, hogy tíz szál betonvas kellene neki, nem 
kapott a vasüzletben, de az ócskavastelepen sem. Mondom, hát sajnos só
gorom, nekem sincs otthon, nem tudok segíteni.

Dehogynem — mondja — csak most az egyszer segíts Marci, ha Istent 
ismersz. O tt van a gyárudvaron, a féltető alatt olyan kazalban, hogy azon 
meg sem látszik, ha kihúznak tízet.

Elöntött a méreg. Hát mit képzelsz, ember, hogy én lopjak? Ha Istent is
mersz . . .  — mondja megint. Nem is engedtem befejeznie. — M ár csak azért 
sem, m ert Istent ismerek, sógor! Nem fogja megtudni senkisem — folytat
ta  — ráteszem a biciklire és a kertek alatt ham ar hazatolom, ne légy már 
ilyen kukacos sógorom, gondolj a M arikára, le kell állni az építkezéssel. 
M ire én: Ha megtudja valaki, ha nem, amíg én itt vagyok, innen papír nél
kül nem  visz ki senki semmit.

A sógor még egy darabig próbálkozott, könyörgött, ígérgetett. Kínjában 
még azt is megígérte, hogyha szerez tíz szálat később, visszahozza, de én 
nem  és nem! Ezután lehordott a sárga földig, elmondott minden minden
nek, még istentelen vénembernek is, aki bibliázik és nem akar segíteni a
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felebarátján. Szó nélkül ment el, én meg egész éjjel csak jártam  föl-alá, úgy 
bántott a sógor szidalma. Pedig úgy szeretem azt a M arikát, iskola u tán  lesz 
az esküvője és nem lesz meg a háza. Reggel a feleségem is leszidott, hogy 
összeveszejtettem a testvérbátyjával, amikor úgy szeretik egymást. Hát 
m iért nem segítettél te  vén esztelen, ilyen kukacosnak m ár nem kell len
ni. Evett a méreg, alig tudtam  aludni, délután úgy mentem a munkába, 
csak úgy szédelegtem.

Hát mit tesz Isten! Az igazgató ott állt a féltető előtt és csóválta a fejét a 
rendetlenség miatt. De hát hajtás van, most nincs ember, aki rendbe tegye. 
Amint meglátott, m indjárt hozzám jö tt panaszkodni és szidta a rendetlene
ket. Végül célozgatott, hogy megfizetné, ha valaki rendbe tenné, százával, nem 
tudok-e valakit? Én meg csak bám ultam  és szólni se tudtam , csak a rra  gon
doltam, hogy sógor, sógor, kutya sógor, m egkísértettél engem, m int a sátán 
Krisztus urunkat, de jó, hogy elküldtelek magamtól! Most a könyvekből u tá
nanéznek, megvan-e minden szál.

Az igazgató meg azt hitte, hogy hallani sem akarok a külön munkáról, 
azért nem szólok. Ezért hát egyenesen megkérdezte, hogy nem tudok-e va
lakit, aki építkezik és vagy húsz szál vasért rendbe tenné ezt az óriási disz
nóólát? Papírt is ad róla.

Most meg ezért nem tudtam  szólni. Csak álltam, m int a borjú az újkapu 
előtt, aztán leemeltem a kalapomat. Az igazgató megijedt, azt h itte rosszul 
vagyok. De én még ilyen jól m ostanában nem voltam, merthogy ki mondja 
nekem, hogy ma m ár nincsenek csodák?! Meg aztán, az is nehezen fér az em
ber gyerekének a fejébe, hogyan tud ja az Üristen számon tartani, hogy mit 
szeretnének az emberek?! Hiszen sóhajtoztam, még egy napja sincs, hogy 
adna a jó Isten papírt nekem, hogy elvihessek a sógornak tíz szál vasat. 
Persze tudtam, hogy nem ad papírt. Meg vasat se vihetek ki innen, m ert nem 
engedi a lelkiösmeretem. Aztán n i ! M egmutatta az Űristen, hogy papírt is 
tud adni, sőt az igazgató elvtárssal küldi el. Meg nem tízet ad, hanem húszat! 
Tízet jutalomból, tízet kegyelemből, pironkodjék az a kishitű M árton!

Majd megöleltem az igazgatót. Mondtam, hogy elvállalom. Egész éjjel húz
kodtam a vasakat, a gyárudvaron úgyis ég a villany. Béni kutya vigyázta az 
udvart, én is körbejártam  néha, reggelre olyan piszkos voltam, mint a malac. 
A kkurát rend volt a fészer alatt, százával kötegeltem, hogy percek alatt 
megolvasta a részlegvezető.

Látta volna a sógorka arcát! Előző napra találtak más m unkát a kőműve
sek, de erre a reggelre betonozni kellett. Ha nincs elég vas, elmennek, aztán 
lesheti őket a sógor egy hónapig. Akkorát kurjantott, hogy mindenki föl
ugrált. Én meg csak toltam a biciklit a téglákig. A sógor csak átölelt, aztán 
azt kérdezte: hunnan? Nekem meg kevés volt a levegőm, aztán csak felfelé 
böktem az égnek, hogy onnan. De azért biztonságból m egm utattam  a kapu- 
cédulát is, amit kilyukasztott a nappalos portás. Olyan öröm volt, hogy no!

A karja még tudni, hogy mit tud tam  meg este? Addigra a könyvelő meg a 
raktáros kiszámították, hogy mennyi szálvasnak kell lennie. Ha hiszi, ha 
nem, eggyel volt tö b b ! Az én húszam sem hiányzott.

Hát ez az én történetem  tisztelendúr. Otthon, a rokonságban szent a béke, 
én meg olvasom megint éjszakánként a bibliámat, m ert abban minden benne 
van, ami nekem kell. Az is, hogy ne lopj, az is, hogy minden gondotokat 
ö re á  vessétek, m ert Neki gondja van reátok.

Eddig a történet. Elloptam a gyárudvarról a csukott kapun keresztül. Hú, 
mi lesz, ha Marci bácsi észreveszi?
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Kosáry Domokos:
Művelődés a XVIII. századi Magyarországon
Budapest 1980. Akadémiai Kiadó

Nincs Magyarország történetének még 
egy korszaka, melynek művelődéséről 
hasonló szélesen megalapozott, sokolda
lú és mélyreható képpel rendelkeznénk, 
mint amilyet Kosáry nyújt az 1711-től 
1790-ig terjedő időről. Ki kell ezt emel
ni annál inkább, mert az eddigi szakiro
dalom csupán elszórt részeredményeket 
mutathatott fel XVIII. századi művelő
désünk legtöbb területéről. De a szerző 
nemcsak ezeket értékesíti rendkívül szé
les körű tájékozottsággal, megfelelő kri
tikai mérlegelés alapján. Szinte minde
nütt visszamegy az eredeti forrásokig 
— egykorú kiadványokig, esetenként 
kéziratokig és rendeletekig —, hogy 
mindarról tájékoztasson, amit egyház
ról, iskoláról, sajtóról, könyvtárakról 
megtudhatunk, s amit akkor a tudomány 
különféle ágai, szépirodalom, színház, 
képzőművészet, zene fölmutathattak. 
S teszi ezt úgy, hogy a kései feu
dalizmusnak e szakaszát korántsem sza
kítja ki a fejlődés egészéből. Sőt, ismét 
kitűnő tájékozottsággal, az európai össz
képbe is beilleszti, helyet juttatva neki 
azoknak az országoknak együttesében, 
melyek a művelődés „fennsíkját” alkotó 
Németalföld, Anglia és Franciaország 
körén kívül, de az onnan sugárzó hatá
sok alatt arra törekedtek, hogy az utób
biakhoz felzárkózzanak.

A könyv jelentőségét növeli a tár
gyalt korszaké, melyet ez betöltött az 
emberi művelődés fejlődésében. Ha nem 
tekintjük a reneszánsz és a reformáció 
közbeékelődő idejét, mely szintén harc
ba szállt a középkor szívós hagyomá
nyaival, tulajdonképp a felvilágosodás 
indította el az újat az évezredes moz
dulatlanságban. Az egyház hagyomá

nyos uralmával szemben Kosáry erős 
hangsúlyt tesz a felvilágosodás mozdító 
erejére, forradalmasító hatására, el egé
szen a deista, ateista, materialista tö
rekvésekig. Ennek megfelelően külön
bözteti meg a korszakon belül a késő 
barokk s az 1760-as évek közepétől fog
va vele megküzdő felvilágosodás „vál
tozatait”. Európai viszonylatban a fel
világosodás kibontakozása a XVII. szá
zad végétől számítható; már csak ezért 
is sajnálnunk kell, hogy a szerző a Rá- 
kóczi-szabadságharc korát nem vonta 
be XVIII. századi művelődésünk tárgya
lásába. Megokolttá tette volna ennek ha
sonló magas szintű ábrázolását az a fel
világosodás vívmányának tekintett val
lási türelem is, melynek a mélyen hívő 
katolikus fejedelem oly megragadó pél
dáját adta.

A művelődés egyes területeit sorra 
véve, vallást és egyházat Kosáry joggal 
tesz az első helyre. A kései barokk — 
mondhatjuk az egykorú Magyarország
ról így is: az ellenreformáció — idején 
valóban ez volt a művelődésnek fő mag
határozója; hatása az emberi életnek 
szinte minden vonatkozására kiterjedt. 
Sőt nem keveset megőrzött jelentőségé
ből a felvilágosodott abszolutizmus ide
jén is, mely az állam központi szabá
lyozása és ellenőrzése alá kívánta von
ni a hagyományosan egyházi tevékeny
ség körébe tartozó társadalmi funkció
kat. Megőrzött nem csupán azért, mert 
Mária Terézia vallásossága csak bizo
nyos határig engedett teret a felvilá
gosodás érvényesülésének, s mert azután 
II. József hajszolt és erőszakolt reform
jai nem számoltak eléggé az évszázados 
szokások továbbélő erejével. Fontos té
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nyező volt továbbá, hogy a Habsburg 
állam Magyarországon, kivált helyi vi
szonylatban, nem rendelkezett kellő, 
még kevésbé szakképzett hivatali szer
vezettel, mely a reformokat a művelő
dés különféle ágaiban a meglevőnek 
makacs ellenállásával szemben megva
lósíthatta volna.

A nagy jelentőségű tanügyi reformot 
sem lehetett másképp elindítani, mint 
az egyház képviselőinek bevonásával, 
rájuk is támaszkodva, bármennyire tö
rekedett is a felvilágosodott abszolutiz
mus arra, hogy az egyházat maga alá, 
a saját céljainak szolgálatára rendelje s 
a művelődés fontos területeit kivegye 
kezéből; valójában csak az egyházi szer
vezet tudott a társadalom helyi szerve
zeteiig lenyúlni, magáig a népig, mely
nek művelődését a szerző harmadik 
szintként tárgyalja, nem ok nélkül kü
lönböztetve meg a felsőbb kettőtől. Az 
egyház szerepének első helyen való is
mertetése éppen fontosságánál és átfo
gó jellegénél fogva ahhoz is segítséget 
ad, hogy a szerző sokban közös fonálra 
fűzhesse a tág értelemben vett műve
lődés sokrétű, szétágazó jelenségeit. 
Köztük kellően szóhoz jutnak az evan
gélikus egyházszervezet, az ellenrefor
máció előbb brutálisabb, majd burkol
tabb akciói ellen való védekezés, az 
evangélikus hitélet és iskolaügy kérdé
sei is. Nagy figyelmet fordít arra, hogy 
a papság körében a fejlődés során 
mennyiben érvényesültek a régivel 
szemben a felvilágosodás felé mutató

Fényszóró

Ünnepi és megható pillanat volt, ami
kor kezünkbe vehettük K á r o l y i  G á s p á r  
v i z s o l y i  B i b l i á j á n a k  h a s o n m á s  k i a d á s á t .  
A z  esztendő legjelentősebb kulturális 
eseményének mondhatjuk, hogy a gya
korlatilag hozzáférhetetlen 1590-i könyv 
az Európa Kiadó Magyar Helikon osz
tályának kiadásában 28 000 példányban 
megjelent. „Állandó használata nyomán 
nyelve beleépült a népnyelvbe, sőt egy
séges irodalmi és köznyelvünk kialakí
tását is nem kis mértékben elősegítet
te”- — állapítja meg helyesen a kísérő
füzetben Szabó András irodalomtörté

törekvések, összhangban a könyv cél
jával: a társadalmi haladás, a polgári 
nemzeti átalakulás irányában való fej
lődés sokasodó elemeinek megmutatá
sával. Az evangélikusok körében előbb 
az ortodoxiával szemben a pietizmus, 
melyet joggal tekinthetünk a „kései ba
rokk” legelőremutatóbb szellemi moz
galmának, volt a bontakozó megújulás
nak fő útjelzője. Majd amint korábban 
a hallei, úgy a második időszakban fő
képp a göttingai egyetemen tanuló 
evangélikus diákok lettek a felvilágoso
dás fényét élesztő magyar értelmiség 
fontos, a türelmi rendelet megjelenése 
után megnövekedett jelentőségű össze
tevői. De, mint a könyv bőséges ada
taiból is kiviláglik, az evangélikusok 
addig is számarányukat, s közéleti sú
lyukat messze meghaladó mértékben 
vettek részt az ország művelődésének 
előbbrevitelében.

Kosáry könyve a maga szilárd alap
vetésével és új, önálló megállapításai
val elérte célját, hogy úgy mutassa be 
„a hazai társadalmi osztályok, rétegek 
egykorú mozgását, . . .  a késői feudális 
társadalomban bontakozó erők konflik
tusait és azok továbbhatását, . . .  ahogy 
mindez a művelődésben tükröződött”. 
Kívánatos lett volna, hogy a munka, 
mely újabb történetírásunk java ter
méséhez tartozik, nagyobb példány
számban juthasson el az olvasók széle
sebb köréhez.

W e l l m a n n  I m r e

nész. Költőink és íróink jelentős részé
nek is ez a bibliafordítás közvetítette a 
régi magyar nyelv erejét, szépségét és 
sajátos veretét. Forrása volt nyelvünk 
tiszta táplálásának, és eszköze — bár
mennyire ellentmondónak látszik is a 
fordítás régiessége miatt — folyamatos 
megújulásának.

Ezt a felbecsülhetetlen nyelvi — és 
nemcsak nyelvi — magyarságőrző szol
gálatát azért tudta elvégezni, mert 
mindjárt a második, Szenei Molnár Al
bert által sajtó alá rendezett kiadásától 
fogva, a századunk elejéig megjelent
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mintegy másfélszáz — teljes, ill. rész
leges — kiadásban a szöveg átdolgozá
sát, nyelvi avultságok kiküszöbölését a 
Károlyi-fordítás iránti olyan tisztelet
tel, mértéktartással vitték végbe, hogy 
az új kiadások megőrizték az eredeti 
Károlyi-biblia nyelvi értékét és sajá
tosságait. Csak a századfordulói revízió 
avatkozott bele erőteljesebben a régi 
szövegbe. Ez az átdolgozás 1908-ban je
lent meg, 1905-ös dátummal. De vele 
párhuzamosan a régi szövegű biblián
kat is kiadták még 1930-ig. Ennek a ré
gi szövegű bibliának gyakorlati értéke 
az idő múlásával egyre nő, mert a drá
ga hasonmás kiadás kevesek tulajdona 
lehet. Érdemes előkeresni fiókok mé
lyéről az említett régi bibliákat, mert 
azokon keresztül hathat továbbra is a 
Károlyi-biblia nyelvi ereje szélesebb ré
tegek kezében. Ne veszítsük el ezt a má
sodlagos, de az eredetit közvetítő for
rást a jövőben sem, amikor a hason
más kiadás csak kevesekhez juthat el.

A hasonmás kiadást érte kritika, hogy 
a margón levő kisebb betűs, kurzív jegy
zetek kevésbé jól olvashatók: ez elke
rülhető lett volna, ha fotóeljárás he
lyett új, de az eredetit pontosan után
zó betűkből, díszítő elemekből készült 
volna a könyv. Nem szólva az ezzel 
járó rendkívüli többletköltségről és 
munkáról, nekem így jobban tetszik, 
mert az itt-ott elmosódottabb betűk ér
zékeltetik a mai olvasóval: évszázadok 
koptatta Biblia van a kezében. Más kér
dés, hogy felületes kötési munka miatt 
egyes példányok joggal okoztak bosz- 
szúságot a vásárlóknak, de ezeket a ki
adó kicserélte. Egyébként a hasonmás 
kiadás készítési eljárásáról érdemes el
olvasni a kísérőfüzetben Szántó Tibor 
írását, „a tipográfus jegyzetét”.

Viszont sajnálatos, hogy a kísérőfü
zet már említett szép irodalomtörténeti 
tanulmányába érthetetlenül vulgáris, 
történetietlen felekezeti elfogultság csú
szott bele. Szabó András szerint a Ká
rolyi-biblia készítésének idejére, tehát 
az' 1590-et megelőző évekre Magyaror
szágon „lutheránus maradt a német 
nyelvű polgárság és a szlovák lakosság 
többsége — nekik nem volt szükségük 
magyar bibliára”. Ez az állítás nem fe
lel. meg a magyar evangélikusság ak
kori számbeli helyzetének sem. Ezen

kívül a lutheránus Bornemisza Péter tíz 
évvel a Károlyi-biblia megjelenése előtt 
készen volt, egyik levele szerint, a tel
jes Szentírás kiadására. Terve sokféle 
okból nem valósulhatott meg 1584-ben 
bekövetkezett haláláig, de az okok kö
zött nem szerepel az igény és a képes
ség hiánya. Különben is, kiknek adta ki 
nevezetes könyveit, ha nem elsősorban 
a magyar evangélikusságnak?! Jelké
pes jelentősége is van annak, hogy a 
vizsolyi Biblia az ő nyomdáját is ma
gába foglaló műhelyben, az ő egykori 
nyomdásza, Mantskovit Bálint által ké
szült. A lutheránus forrásokat is hasz
náló helvét fordítók — Károlyi és mun
katársai — vizsolyi magyar Bibliája lett 
a magyarországi kálvinisták és magyar 
lutheránusok Bibliája századokon át. 
Nekünk, evangélikusoknak, ugyanúgy a 
szívünkhöz nőtt, s ezt nem törheti meg 
bennünk a keletkezési körülményeit 
egyoldalúan megvilágító felekezeti 
szemlélet —, annál kevésbé, mert Ká
rolyi fordításának nincs kálvinista jel
lege, hanem a közös reformációi örök
séget hordozza.

Fényszórónk a Károlyi-biblia hason
más kiadásának kulturális ünnepi ese
ményére, nyelvi jelentőségére irányítot
ta a figyelmet, de nem feledkezhetünk 
el, hogy ez a bibliafordítás a lényegét 
nem érintő átdolgozásokkal ezen a ma
gyar földön sok-sok százezer hívőnek 
volt lelki kenyere — nekem is kora if
júságomtól fogva.

N é p  é s  i r o d a l o m  — a cím találó, és 
mégis kiegészítésre szorul. A közel 1000 
oldalnyi két kötetben C z i n e  M i h á l y  
több mint húszesztendős terméséből ad 
válogatást a Szépirodalmi Könyvkiadó. 
A szó legjobb értelmében népszerű iro
dalomtörténészünk tanulmányai, cikkei, 
előadásai szenvedélyesen a magyarság, 
a korszerű magyarság jegyében fogan
tak. Nemcsak ő jött a magyar népből, 
fő alakjai is a népi magyarság szószólói: 
Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Németh 
László, Tamási Áron, Veres Péter, Sza
bó Pál, Erdei Ferenc, Juhász Ferenc, 
Nagy László, Simon István és mások. 
Ez a szenvedély tágítja a kört az or
szághatáron túlra, a szomszédos magyar 
kisebbségi-nemzetiségi irodalmakra. S 
hogy ez a látás mennyire nem beszű
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külő, azt a könyv olyan darabjai tanú
sítják, mint a magyar avantgarde meg 
Kassák Lajos jellemzése, a rokon észt 
költőkről szóló írás mellett román és 
szlovák költő méltatása, vagy a Csen
des Don ifjúkori élményének megele- 
venítése. Kisebbségben és igazságban 
cím alatt olvashatjuk a mi Szalatnai Re
zsőnktől búcsúzó, temetőbeli szavait, 
akivel annyira egy volt a kisebbségi 
magyarság iránti féltő szeretetben és a 
szomszéd népek megbecsülésében. A 
XX. századi magyar irodalom kiváló 
történészének beleérző képességét, az 
írók életének és művének belső átvilá
gítását legjobban a Krúdy-tanulmány 
mutatja: az ő rejtélyes jelenségét ilyen 
mélyről megragadva talán még senki
től sem olvastam, pedig távol esik a 
népi iránytól.

S mindez tündöklő, varázsos, magával 
ragadó nyelven, az esszéírás legfelső 
vonulatában. Mondatait olvasva, kü
lönös módon, egyszerre halljuk is a 
szerző jellegzetes hangját, amely széles 
irodalomkedvelő körben ismerős a rá
dióból, előadásaiból, 17 év óta pedig 
számos egyetemi hallgatójának a kated
ráról és beszélgetésekből. Ajándéka a 
könyvnek, hogy az elröppenő szót őrzi, 
akaratlanul az élőszó kíséretével is.

Két gyöngyszem egy foglalatban — ezt 
rejti magában Wesselényi Polixéna: 
Olaszhoni és schweizi utazás 1842 cí
men ebben az évben a Magvető Kiadó
nál megjelent kisalakú, testes kötet. A 
közel 100 oldalas utószó (meg a jegy
zetek) Jékely Zoltán műve, mely együtt 
csillog az 1835-ben megtett utazás an
nak idején hét évvel később megjelent 
naplójával, a történelmünkben neveze
tes Wesselényi-család egyik nőtagjának, 
erdélyi asszonynak, a feledés pora alól 
most előásott könyvével. Jékely Zoltán 
szinte szerelmes csodálattal bontja ki 
ennek a nőnek a lényét, élete regényét, 
s az útirajz kísérő hátterét. Maga az út
leírás is érdekes olvasmány Itália mai 
ott járt, vagy csak oda vágyódó lelkes 
hiveinek. De a nagy élmény Polixéná
nak a mondatain átütő szívverése: az 
írásán keresztül az olvasó személyes ta
lálkozása egy abban az időben megle
pően önálló gondolkodású, sorsát alakí
tó, jellegzetesen nőies lelki alkatú,

mégis merész, bátor, a társadalmi elő
ítéleteket félretevő, a nagyvilággal 
szomjasan ismerkedő, a művészi szép
ségre nyitott nagyszerű asszonnyal. 
„Korát megelőző humánus ítéletalkotá
sa, a szenvedőkkel, megalázottakkal 
együttérzése s nem utolsósorban: sajgó, 
önfeláldozó hazaszeretete követésre 
méltó” példaképpé teszi ma is. A csip
kerózsika álmából felébresztő Jékely 
Zoltán befejező ajánlásul Gál Istvánt 
szólaltatja meg, aki annak idején a ko
lozsvári antikváriumban felfedezett 
könyvről jó 3 évtized múlva, 1972-ben 
írt cikket. „Rajongó gyöngédségből fa
kadó s mégsem túlzó” soraiból itt most 
csak egy mondatot idézünk, túl a fő
hősnő méltatásán: „az erdélyi iroda
lomban annyira szokásos élőszó erejű 
stílus egyik remeke ez a könyv.”

Michel Tournier új regényéből közli a 
befejező harmadot a Nagyvilág júniusi 
száma Szávai János fordításában és be
vezetésével. A regény: Gáspár, Meny
hért, Boldizsár, az 1980-as év nagy fran
cia könyvsikere volt. Írója hű maradt 
eddigi alapelvéhez: csak mindenki ál
tal ismert történetet dolgoz fel. A bib
liai napkeleti bölcsek elbeszélésére tá
maszkodva, hallatlanul gazdag képzelő
erővel alkotja meg sorsukat. Mindegyik 
királyt saját életének alapproblémája 
hajtotta a jászolbeli Kisdedhez: a sze
relem, a hatalom, a művészet, s más 
emberként távoznak tőle. A visszafelé 
vezető úton találkoznak az elképzelt ne
gyedikkel, India hercegével, akinek el
mondják a bennük történt változást. 
Taor, így hívják, Betlehemben már nem 
találja Jézust, s elindul az Egyiptom 
felé menekülő család után. Harminc- 
három évi kínzó közjáték következik, 
mert hatalmába kerítette „az a titokza
tos szó, amelyet nemrég hallott elő
ször . . .  az áldozat szó”. A Holt-tenger 
meseszerű végén, sóbánya mitikus vilá
gában, a megítélt Sodorna városának kí
sérteties árnyai alatt, őt, az egykori 
ínyencet nem csak testi szomjúság gyöt- 
ri. Friss kedvet önt belé egy új fogoly 
beszámolója Jézus tetteiről és szavairól. 
És szabadulása után megy keresni őt. A 
jeruzsálemi ház már üres. Még ott az 
asztalon tizenhárom kupa, egyik-másik 
alján néhány csepp bor, és kenyérda
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rabok. A legyengült „Taor megszédült: 
kenyér és bor. Az egyik kupa felé nyúj
totta a kezét, s ajkához emelte. Aztán 
fölvett egy darab kovásztalan kenyeret, 
s lenyelte. Megingott, de nem esett el. 
A két angyal, aki szabadulása óta vi
gyázott rá, roppant szárnyai alá vette, 
s a nagy fényességekre nyíló éjszakai 
égen magával vitte — őt, a folyvást 
későn érkezőt, aki utolsó volt, s mégis 
elsőnek kapta meg az eucharisztiát.” 

Drámai feszültségű, lenyűgöző törté
net, mely lépten-nyomon áttetszővé te
szi a beléje szőtt bibliai utalásokat, rész
leteket, Jézus szavait, hogy előtűnjék az 
író szándéka: a mélyebb értelmük meg
találása. S ez a mélyebb értelem: tiszta 
keresztyén mondanivaló. A bibliai vo
natkozásokon túl a mű cselekmény- és 
gondolatfűzése saját szimbolikájával is 
a mélyebb jelentés felé készteti az ol
vasót. Például, hogy a fekete bőrűnek 
képzelt Gáspár a kis Jézust feketének 
látja. A regényben a háromkirályok 
története és a negyediké, arról tanúsko
dik a mai emberhez szólóan, hogy élet
megoldást adó erők sugároznak ki a 
jászolbölcsőből, majd a felnőtt Jézus
ból, s köztük a legnagyobb a szeretet 
áldozata, Krisztus áldozata.

A magyar színész legigazabb hivallása 
bontakozik ki B e s s e n y e i  F e r e n c  keserű 
szavaiból: a vele folytatott beszélgetést 
a T i s z a t á j  júliusi száma közölte. A hiva
tástudat megszállottjaként tekint vissza

A külföldi egyházi sajtóból
A Biblia — áru, olvasmány, megszólítás

Elég futó pillantást vetni a különbö
ző bibliakiadásokra, a Bibliával kap
csolatos könyvekre — akár az egyházi, 
akár a világi könyvkiadásban, akár itt
hon, akár külföldön —, s máris szem
beötlő, hogy a Biblia iránti érdeklődés 
mennyire eleven. Az elmúlt nyolcvan 
évben ötven különféle német fordítás
ban jelent meg a Biblia, de beláthatat
lan a hasonmás kiadások, az archeoló
giái és palesztinai képekkel, modern 
felvételekkel illusztrált, különböző ti- 
pográfiájú kiadások sora.

40 éves pályájára. „Remekművek társa
ságában tölthettem az időm javát.” Erőt 
és erkölcsi igényt tanult azoktól a hő
söktől, akiket játszott. „Erőt a megke
rülhetetlen kérdés megválaszolásához: 
mit jelentett a történelemben és mit je
lent ma a világnak ezen a pontján élni? 
Mit jelent ma magyarnak lenni? . . . A 
hazafiság számomra az, ahogyan Né
meth László megfogalmazta: egy nép 
sorsához illő magatartás.” A nép szol
gálatát, a magyarságtudat ápolását hiá
nyolja a mai színházból.

N a g y  P é t e r  egyetemi tanár, színházi 
szakember, a N é p s z a b a d s á g  augusztus 
2-i számában Bessenyei „sikolyához” 
(így nevezi) kapcsolódva megállapítja, 
hogy joggal emelte fel szavát „a művé
szi és nemzeti felelősség” háttérbe szo
rulásáért színházainkban. Ö  a baj okát 
abban látja, hogy a színmű, a színész és 
a rendező jelentőségének ez a helyes 
sorrendje s szerves egysége felborult. 
Pedig a drámai mű mondanivalója a 
döntő — vallja —, a rendező feladata 
csak az írói szándék aktuális felszínre 
hozatala.

Jó lenne, ha a két jelentős hang to
vább hullámozna. Talán nem véletlen 
jelenség, hogy például egy közelmúlt
beli előadásban nem ismertem rá Sha- 
kespeare-re, s az sem, hogy egyik szín
házunk elhagyta Az ember tragédiája 
utolsó mondatát, ami a mű kulcsa és fő 
mondanivalója.

V e ö r e ö s  I m r e

Az a könyv, melyből ennyi változatot 
lehet eladni, már áru is. Annál kapó- 
sabb áru, minél inkább olvassák. Jogos 
a legbuzgóbb terjesztőknek, a biblia
társulatoknak és az egyházaknak az ag
godalma, hogy sok példány használat
lanul porosodik, vagy ott marad az es
küvői taxiban. A nyugatnémet Biblia
kiadó 1976-os évkönyve ezért viselte ezt 
a címet: Könyvsiker olvasók nélkül 
(Der Bestseller ohne Leser). Üzleti és 
lelki érdek, hogy a Biblia olvasott könyv 
legyen.
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Nem is olyan könnyű a Bibliának, en
nek a könyvtári könyvnek az olvasásá
ba belekezdeni. 1973 őszén először meg
jelent zsebkönyvükben az evangélikus 
Hans-Georg Lubkoll és a római kato
likus Eugen Wiesnet arra nézve adtak 
tanácsot, hogyan olvassuk a Bibliát 
(Wie liest man die Bibel? Pfützner, 
München). Tudományos eredményekre 
támaszkodó, de olvasmányos és ezért 
leegyszerűsített, mégis mai életünkkel 
is konfrontáló bevezetés után tulajdon
képpen bibliaolvasási ötleteket sorolnak 
föl. Találhatók ugyanis ebben a könyv
ben izgalmas történetek, elgondolkod
tató részek, költemények, lebilincselő 
életrajzok, világot átfogó tervek, élet
bölcsességek, és így tovább. A nagy si
ker nyomán —' 900 000 példány kelt el 
a könyvből néhány hónap alatt — nem
csak az ötleteket, hanem a hozzájuk tar
tozó bibliai részeket is kinyomták. Sze
rencsésnek mondható az ötlet, mert úgy 
közelít a bibliai részekhez, hogy az egész 
megértésében is segít.

Az olvasáshoz megértés kell. A hu
mán tudományok kevés területén vittek 
végbe olyan nagy teljesítményeket, mint 
éppen a bibliakutatásban. Az az 
1:300 000 léptékű Palesztina térkép, 
mely Ernst Höhne feldolgozásában je
lent meg Bo Reicke és Leonhard 
Rost lexikonjához (Biblisch-historisches 
Handwörterbuch, I—IV. Göttingen), a 
kőkorszaktól kezdve a keresztes hadjá
ratok idejéig feltünteti — korukra és 
jellegükre történő utalással — a régé
szeti lelőhelyeket, valamint tipográfiai 
módon 8000 helynév eredetét is, tehát 
Palesztina ötezeréves történelmét.

Szélesebb olvasóközönségnek készült, 
ezért kisebb igényű a wuppertali 
Brockhaus kiadónál megjelent bibliai 
kézikönyv (Handbuch zur Bibel, 1976) 
és a bibliai kort bemutató könyv (Die 
Welt der Bibel, 1980). A kutatás ered
ményeit kapja az itt olvasó, magasszín
vonalú bibliai ismeretterjesztést egy 
mesterien kiállított, felnőtteknek szóló 
képeskönyvben, melyben szívesen to
vábblapoz és továbbolvas az is, aki csak 
egy kérdésnek akart utánanézni. Érté
kük, hogy a Bibliát a történelemmel és 
a valósággal kapcsolják össze.

A Biblia olvasása azonban nemcsak 
megértés dolga, hanem olyan találko
zást kínál, melynek nyomán életét más 
fényben látja a mai ember. Jóindulatú 
tanácsokban nincs hiány: rendszeres ol
vasás kijelölt igék alapján, mások írá
sainak az olvasása, saját gondolatok le
írása . . .  Az ösztönző, gondolkodtató, 
részvételre és önállóságra indító elcsen- 
desedés vezérfonalát nyújtja Adolf 
Sommerauer (Diesseits und Jenseits. 
Training für mehr Leben. Gütersloh. 
1978). Heti egységeket közöl. Azok ré
szére, akiknek kevés idejük van, meg
jelöli a legfontosabb részeket, de ajánl 
imádságot, éneket, meghallgatásra konk
rét zenei művet, tanulnivalót, gyakorla
ti feladatot és továbbgondolkodásra té
mát. Az anyag sok és sokrétű. Lehető
séget ad arra is, hogy valaki naponta 
elcsendesedjék és Bibliát olvasson. Ma
gyaráz, de inkább hangosan gondolko
dik. Érdekesek a továbbviendő témák: 
Jézus megkísértése kapcsán (változtasd 
a köveket kenyerekké) témául javasolja 
az emberiség élelmezési helyzetét. Az 
egyházi év utolsó vasárnapján az el- 
csendesedés részeként hozzuk rendbe 
egy ismerős vagy ismeretlen sírját. Hús- 
vétkor: határozzuk el, hogy egy hétig 
tudatosan és keresztyénként olvassuk az 
újságot, hallgatjuk a híreket, hiszen az 
egész világhoz van közünk. Amikor pe
dig Isten titkáról szól a kijelölt ige
szakasz, akkor lexikonolvasás a fel
adat.

Az ötletek és javaslatok, a szavak és 
a gondolattársítások különöseknek tűn
hetnek. Ennek az „áhítatoskönyvnek” 
azonban kétségtelen értéke, hogy ösz- 
szekapcsolja a Biblia világát a mi ko
runkkal és a mi világunkkal, összekap
csolja a gondolkodást, elcsendesedést a 
cselekvéssel, s hogy utakat mutat, lehe
tőségeket kínál, de nem szab merev 
formákat, hanem szabadságot hagy az 
elcsendesedés, a meditáció tartalmára 
és formájára nézve. „Ez a könyv csak 
részben kész” — írja a szerző, és éppen 
ezzel enged teret annak, hogy Isten igé
je megszólaljon, megszólítson és elin
dítson.

R e u s s  A n d r á s



Diakonia

Lutheran Review 

Summary

Bishop Z o l t á n  K á l d y  expounds the 
function of the church in society. He 
describes the indirect effect of sermons 
and specific church work on society, 
and discusses the church’s society
building duties in the Hungarian en
vironment of today.

In his article A n d r á s  S z e n n a y ,  Bene
dictine abbot addresses each question 
he received from Imre Veöreös, editor 
of this journal concerning the theology 
of the Roman Catholic Church and the 
ecumenical aims of today. He em
phasizes above all the Christ-centred- 
ness of Roman Catholic ecclesiology 
following the 2nd Vatican Council: our 
faith, our unity in Christ is the found
ation of all ecumenism. He considers 
it most significant that the Holy Scrip
ture is gaining ever greater importance 
and prominence in Roman Catholic 
theology. In connection with the re
newal of Roman Catholic theology he 
draws attention to the role played by 
Rahner and other notable contemporary 
Roman Catholic theologians, but ack
nowledges also the importance of to
day’s Protestant theologians. He makes 
no secret of the fact that Roman 
Catholic theology is wrestling with 
burning questions that hopefully will 
lead to a purer and deeper faith. Final
ly, to keep up the dialogue in Hungary, 
he offers some practical suggestions 
for cooperating in common tasks.
. In the series on contemporary theol

ogians—Karl Barth “Herald of the 
Great God” E. S c h w e i z e r ,  the New 
Testament scientist in Zurich em
phasizes the radical understanding of 
God’s revelation that comes “vertically 
from above” without human precon
ditions as the free act of God’s grace 
in Jesus Christ. It is the breaking in 
and the miracle of the Word of God 
that, is contradictory to all human, 
endeavours and religions. Bultmann on 
the other hand stresses that faith hap
pens in the human heart. This has lead 
some of his pupils to identify God with

P u b l i c a t i o n  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  
i n  H u n g a r y
R e s p o n s i b l e  E d i t o r :  D r .  Z o l t á n  K á l d y  
E d i t o r :  I m r e  V e ö r e ö s  
E d i t o r i a l  a n d  P u b l i s h i n g  O f f i c e :  
H — 1 0 8 8  B u d a p e s t ,  P u s k i n  u .  12. 
S u b s c r i p t i o n s  t o  a b o v e  a d d r e s s .  
P u b l i s h e d  e v e r y  s i x  m o n t h s .
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pious people and with the act of neigh
bourly love, while some followers of 
Barth—who taught that God reveals 
himself in history—believe that God’s 
presence is manifested in the social 
endeavours of mankind. From both 
viewpoints Barth’s teaching “vertically 
from above” should be taken seriously.

In his essay “Selection and Pro
vidence” the biologist author K r i s t ó f  
H a l á s z  examines by dialectic method 
why superfluous organs do not develop 
under given genetic conditions even 
though they would not be destroyed 
by natural selection. Especially re
markable is the correlation between 
the number of mammal and human 
offsprings and the number of their 
feeding nipples, although a greater 
abundance in the latter would not en
danger the parent as long as the lac
tation remained in line with the re
quirement. Presuming objectivity, it is 
impossible to ascribe these facts merely 
to the mechanical functioning of biol
ogical regularities.

Pastor K á r o l y  H a f e n s c h e r  presents an 
all round picture of mission in its 
modern concept which incorporates 
both evangelization and humanization. 
No longer can one speak separately 
about sending and receiving churches, 
today it is only mutual giving, although 
the manner of giving may differ. Young 
churches attach much importance to 
indigenisation: let the Gospel and 
church life be at home in the charac
teristic local environment.

Historian M i k l ó s  K o m j á t h y  evaluates 
the great volume of work left by 
Mátyás Gyóni—university professor in 
Budapest and Byzantinologist of Euro
pean renown. The scientist who died 
25 years ago at an early age researched 
Hungarian-Byzantine relations and the 
historical development of the Romanian 
people.

Besides these selected articles a  t a b l e  
o f  c o n t e n t s  may also be found in Eng
lish and German.
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Aus dem Inhalt

Bischof Z o l t á n  K á l d y  entfaltet die ge
sellschaftliche Funktion der Kirche. Er 
spricht über die indirekte Wirkung def 
Wortvenkündigung und der spezifi
schen Tätigkeit der Kirche in der Ge
sellschaft und behandelt dann die di
rekten Aufgaben der Kirche beim Auf- 
hau der Gesellschaft unter den heutigen 
ungarischen Verhältnissen.

Der Benediktiner-Erzabt A n d r á s  
S e e n n a y  beantwortet in seinem Artikel 
Fragen von Imre Veöreös, dem Redak
teur der Zeitschrift, über die Theologie 
der Katholischen Kirche und die heuti
gen ökumenischen Bestrebungen. Vor 
allem hebt er die christozentrische Be
trachtungsweise in der katholischen 
Ekklesiologie nach dem II. Vatikanum 
hervor: Unser Christus-glaube, unsere 
Einheit in Christus ist der Grund alles 
ökumenismus. Große Wichtigkeit mißt 
er der ständig wachsenden Bedeutung 
der Heiligen Schrift in der katholi
schen Theologie bei. Im Zusammen
hang mit der Erneuerung der katholi
schen Theologie würdigt er die Rolle 
Rahners und einiger namhafter heutiger 
katholischer Theologen, läßt aber auch 
die Wichtigkeit derzeitiger protestanti
scher Theologen nicht unberücksichtigt. 
Im Laufe seiner Besinnung verschweigt 
er nicht, daß es in der katholischen 
Theologie zur Zeit auch Streitfragen 
gibt, die hoffentlich der Sache eines 
reineren, vertiefteren Glaubens dienen. 
Schließlich macht er zur Fortsetzung 
unseres Dialogs einige Vorschläge für 
die Übernahme gemeinsamer Aufgaben.

In der Reihe „Theologen unserer 
Zeit” betont der Zürcher Neutestament- 
ler E d u a r d  S c h w e i z e r  unter dem Titel 
„Karl Barth — der Künder des gro
ßen Gottes” Barths radikales Verständ
nis der Offenbarung Gottes. Sie ge
schieht ohne jede menschliche Voraus
setzung, „senkrecht von oben”, als freie 
Tat der göttlichen Gnade in Jesus 
Christus. Sie ist der Einbruch und das 
Wunder des Gotteswortes, das allen 
menschlichen Bestrebungen und Reli
gionen gegenübersteht. Bultmann un-
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terstreicht dem gegenüber das Gesche
hen des Glaubens im Herzen der Men
schen. Führt dies bei seinen Schülern 
schließlich zur Gleichsetzung Gottes mit 
dem frommen Menschen und dem 
Ereignis der Nächstenliebe, so sehen 
manche Nachfolger Barths, der Gottes 
Offenbarung in der Geschichte lehrte, 
im Ereignis des menschlichen sozialen 
Einsatzes Gottes Präsenz. Von beidem 
her ist Barths „Senkrecht von oben” 
neu ernst zu nehmen.

Der Biologe K r i s t ó f  H a l á s z  unter
sucht in seinem Artikel „Selektion und 
Vorsehung” mit der Methode der Dia
lektik das Problem, warum sich auch 
dann keine überflüssigen Organe bil
den, wenn die genetischen Grundlagen 
für sie bestehen und sie auch der na
türlichen Selektion nicht zum Opfer 
fallen würden. Besonders auffällig ist 
die Korrelation der Zahl der Nachkom
menschaft der Säugetiere und des Men
schen mit der Zahl der ernährenden 
Brustwarzen, obwohl ein größerer Über
fluß letzterer die Mutter nicht gefähr
den würde, da die Milchproduktion 
sich nach dem Bedarf richtet. Un
voreingenommenheit vorausgesetzt, las
sen sich die erwähnten Tatsachen nicht 
einfach mit der mechanischen Funktion 
der biologischen Gesetzmäßigkeiten er
klären.

Ein Gesamtbild der heutigen Mis
sionsinterpretation gibt Pfarrer K á r o l y  
H a f e n s c h e r ,  wobei er sowohl Evange
lisation als auch Humanisation gleicher
weise einbezieht. Heute kann man nicht 
mehr getrennt von sendenden (sending) 
und empfangenden (receiving) Kirchen 
sprechen, sondern nur von gegenseiti
gem Geben, wenn auch auf verschiede
ne Weise. Im Leben der jungen Kir
chen spielt die Indigenisation eine gro
ße Rolle: Das Evangelium, das Leben 
der Kirche soll heimisch werden im 
Kreis der Eigenheiten des Volkes.

Außerdem bringen wir d a s  v o l l s t ä n 
d i g e  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  in englischer 
und deutscher Sprache.
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