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K Á L D Y  ZOLTÁN

A hazaszeretet napirenden levő kérdései

írásom ban nem szeretnék m indent „Ádámtól és Évától” kezdeni. Ezért nem 
indulok azzal a szokványos kérdéssel, hogy ,,mi a haza?”. Nem folytatom  
azzal sem, hogy felhívom a figyelmet a különböztetésre „ország”, „nemzet”, 
„haza” között. Még csak arról sem szólok, hogy más a haza fogalma egy ka
pitalista és egy szocialista társadalom ban. Tisztában vagyok azzal is, hogy 
van „burzsoá haza”, „kizsákmányoló haza” és van a kizsákmányolást fel
számoló „szocialista haza”. Nem bonyolódom bele a „hazafiság” és a  „nem 
zetköziség” viszonyának aprólékos elemzésébe sem, csupán megemlítem, hogy 
hazafiság nélkül levegőben m arad a nemzetköziség, de ugyanakkor nem zet
köziség nélkül szűkkeblű és más népeket lenéző nacionalizmussá süllyed a 
hazafiság. Arról sem akarok értekezni, hogy miként kell értelmezni a M arx 
és Engels által 1847-ben írt Kommunista Kiáltvány egyik mondatát, am ely 
szerint „a munkásoknak nincs hazájuk”, és Engels „A Pó és a Rajna” cím ű 
írásában foglaltakat, melyben (1859) határozottan szítja a németek nemzeti 
érzéseit és nemzeti háborúra szólítja őket.

Amikor cikkemben hazáról beszélek, akkor arról a szocialista hazáról 
szólok — politikai, gazdasági és társadalm i rendjével együtt —, amelyben 
élünk és amelynek határai nem  esnek egybe a „nagyvilág” határaival, h a 
nem amely a  Duna—Tisza partján  van és amely a Rajka, Biharkeresztes, 
Barcs és Záhony által körülhatárolt területen fekszik. És amikor hazaszere
tetrő l beszélek, akkor nem „egy bizonyos” haza szeretetéről beszélek, hanem  
éppen ennek a magyar hazának a szeretetéről, de még vele kapcsolatban 
sem elvileg, hanem gyakorlatilag: miben kell m egnyilvánulnia ma ennek a 
hazaszeretetnek? Tehát az időszerű, napirenden levő hazaszeretetről lesz szó.

Életszínvonal és hazaszeretet
Ügy látom, olyan időket élünk — és előreláthatólag a következő évek is 
nagy vonásokban hasonlítanak m ajd a jelenlegihez —, am ikor próbára kerü l
het ennek a m agyar hazának a szeretete. Világgazdasági válságról beszélnek 
politikusok, közgazdászok és társadalomtudósok. Vannak, akik az 1929— 
1933-as válság megismétlődését emlegetik. M unkanélküliség, infláció, árem el
kedések kísérik a gazdasági válságot világszerte. Hazánk sem  olyan szigeten 
fekszik (splendid isolation), amelynek legföljebb csak p a rtja it csapdossák a 
világgazdasági válság hullámai, hanem ezek a hullámok „begyűrűznek” te 
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rületére is és nagyon erősen „becsapkodnak” gazdasági életünkbe is. Megdrá
gultak a külföldi nyersanyagok, amelyeknek im portja nélkül iparunk jelen
tős része nem tudna eredményesen term elni (köztudomásúan nyersanyagok
ban szegény ország vagyunk). Ha mégis tudunk termelni, nehéz az értéke
sítés külföldön, egyfelől a cserearányok megváltozása, másfelől a nyugati 
gazdasági diszkriminációk, és végül term elt áruink egy részének minőségi 
okokból eredő el nem adhatósága m iatt. Ehhez járul — éspedig sokkal na
gyobb mértékben, m int azt sokan gondolják — saját gyengeségünk, több 
esetben szakmai elm aradottságunk, továbbá technikai felszerelésünk egy ré
szének elavultsága és hiányossága. De gyakran sok kívánnivalót hagy hátra 
a munkaerkölcs: a m unkában való lazaság, fegyelmezetlenség, szervezetlen
ség, a munkaidőnek ki nem használása, illetve százféle okból való lerövidí
tése („előre ledolgoztuk” — jeligével), és a fizikai és szellemi erőnek a hét 
végére „m agán-forgalmazásra” való tartalékolása. így aztán a világgazdasá
gi válság és nagyon gyakran a munkaerkölcsválság (vagy inkább embervál
ság?) együtt idézik elő gazdasági életünk nehézségeit, a termelés hatékony
ságának egyes területeken való hiányosságait.

Korm ányunk az 1983. évre azt a célt tűzte ki maga elé, hogy „fizető- 
képességünket és szociális vívm ányainkat megőrizzük” ebben a  nehéz gaz
dasági helyzetben is. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a korm ány a fo
gyasztás szférájából — abból az alapból, amelyből az egyéni és közösségi 
szükségleteket, béreket fedezik — vesz el javakat. Fizetőképességünk meg
őrzése külföldi pénzintézmények felé azért fontos, m ert e nélkül nem tu 
dunk a jövőben újabb hitelekhez ju tn i, ez viszont gátolná exportképessé
günket (tudvalevő, hogy nemzeti jövedelmünk 40—45%-a a külkereskede
lemből ered). Egyben tartozásainkat azért is csökkenteni kell, m ert a ka
m atterhek évről évre nagyobbak lesznek. Csak azt lehet elfogyasztani, amit 
megtermelünk. A bérek emelkedéséhez hatékonyebb termelés szükséges.

A fenti — tovább nem részletezett — okok m iatt az 1983. évben az ed
digi életszínvonal m egtartása, illetve növelése alig remélhető. Máris vannak 
széles rétegek, amelyeknél az életszínvonal csökkent, többek között a nyug
díjasok jelentős részénél, a többgyermekes családoknál és a kizárólag kere
setből élőknél. Budapesten az egyik kerületi felmérésnél kitűnt, hogy a tizen
kettőezer nyugdíjasból háromezernek kétezer forint alatt, ötezernek pedig 
négyezer forint alatt van a nyugdíja. A lakbérek emelkedése, egyes árucik
kek árának növekedése nyom án ezek a nyugdíjasok nehéz helyzetbe kerül
nek, hiszen hivatalos megállapítás szerint Magyarországon a létminimum egy 
személyre számítva 2500 forint.

A problémát most az jelenti, hogy népünk az utóbbi években hozzászo
kott az életszínvonal évenkénti fokozatos emelkedéséhez. Szinte azt már 
magától értetődőnek tarto tta. A másik oldalról korm ányunk a szocializmus 
fejlődésének szinte kritérium aként jelölte meg az életszínvonal állandó emel
kedését. Széles rétegekben vulgárisán ez úgy tudatosodott, hogy a szocializ
mus legfőbb jellemzője az életszínvonal-emelkedés, az anyagi előrehaladás, 
az életkörülmények fokozatos javulása. Ennek m ár most megvan és még in
kább meglesz az a negatív hatása, hogy am ikor nem emelkedik az élet- 
színvonal, vagy éppen csökken, próbára kerülhet meglehetősen széles réte
gekben a szocialista társadalm i rendhez, illetve a szocialista hazához való 
viszony. Próbára kerülhet a szocialista hazának a szeretete, ahhoz való ra
gaszkodás és annak megbecsülése — mondván, „nem adja a szocialista haza 
azt, am it ígért és am it vártunk tőle”.
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Először is egyértelműen m ondjuk ki, hogy a szocialista haza nem  azonos 
az életszínvonal emelkedésével. Bárm ennyire döntő jelentőségű az életszín
vonal — különösen egy olyan országban, amelyben a két világháború között 
hárommillió koldusról beszélünk —, mégsem lehet leegyszerűsíteni a hazát 
„életszínvonal-üggyé”, még akkor sem, ha nem egyszerűen hazáról, hanem 
hangsúlyozottan szocialista hazáról van szó. Nem vitás, hogy ebben a hazá
ban minden embernek igénye lehet a m unkabérekben is megnyilvánuló meg
becsülésre, munkásoknak, parasztoknak és értelmiségieknek joguk van tisz
tességes jövedelemre, lakásra, a minőségi munka magasabb díjazására, az 
emberi méltóságnak megfelelő életkörülmények élvezésére az élet valameny- 
nyi területén. De a haza, a szocialista haza ennél több. Még mást is tud  adni, 
m int közepes vagy magas életszínvonalat. Ennek nyom án a hazaszeretetnek 
is többnek kell lennie, m int életszínvonal-szeretetnek vagy „az anyagi jólé
te t biztosító haza szeretetének”.

Nemcsak kenyér
A haza nemcsak „kenyér”, hanem szülőföld, nép, történelem , nemzeti kultú
ra, költészet, irodalom, dal és zene, népi hagyományok, személyek, akikhez 
kötődünk. A haza egy ország a maga történelmileg kialakult földrajzi, társa
dalmi, politikai és kulturális vívmányaival, amelynek sorsával, fejlődésével, 
életünk és m unkánk szétszakíthatatlanul össze van kötve. A mi hazafogal
m unkban — hogy csak néhányat említsek — ott van István király, IV. Béla, 
Hunyadi János, Mátyás király, Dózsa György, Dobó István, Zrínyi Miklós, 
Thököly Imre, Rákóczi Ferenc, Martinovics Ignác, Kossuth Lajos, Táncsics 
Mihály, Széchenyi István, Deák Ferenc, Károlyi Mihály, Sallai Im re, Fürst 
Sándor, Bajcsy-Zsilinszky Endre. És még sokan mások történelmünkből. 
De ott van az irodalomból Bornemisza Péter, Sztárai Mihály, Mikes Kele
men, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Katona 
József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, 
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Madách Imre, Vajda János, Juhász Gyula, Ba
bits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Kassák Lajos, 
Radnóti Miklós, Erdei Ferenc, Tamási Áron, Németh László, Váci Mihály, 
Garai Gábor, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Nagy László, Áprily Lajos, Dar
vas József, Jékely Zoltán, Juhász Ferenc, Simon István, Fodor András, Já- 
nosy István, Kormos István, Pilinszky János, Zelk Zoltán. A zene területé
ről ott van Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Petro- 
vics Emil, Szokolay Sándor és még nagyon sokan. M iért éppen őket említem? 
M ert éppen ők ju to ttak  eszembe, de ak ik  a sorból kim aradtak, azoknak ne
vei egy egész könyvet is megtöltenének. Ezek mind hozzánk nőttek és hoz
zánk tartoznak, m int a Naphoz a meleg. Amikor kim ondjuk ezt a szót, hogy 
„haza”, akkor ebben ők is benne vannak történelm i szolgálatukkal, költe
ményeikkel, prózájukkal és zenéjükkel. És hol vannak még a m agyar tudó
sok, feltalálók, akik gazdagították nemcsak népünk kultúráját, hanem  sok 
esetben az egész emberiségét?!

Hazaszeretetünk forrása azért nemcsak az életszínvonal, a „mindennapi 
kenyér”, am it ez a föld és ez a társadalom  ad, hanem  az a nemzeti kultúra 
is, az a „szellemi kenyér” is, amit nemzeti történelm ünk, irodalmunk, zenénk, 
a gazdag népi hagyományok ajándékoznak nekünk. De forrása mindaz, amit 
1945 óta egy új ország építésében, gazdasági, politikai, társadalmi és ku lturá
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lis területeken elérhetünk. Ez utóbbit nem lehet elszakítani a m últtól. A ket
tő  elválaszthatatlanul összetartozik.

Hazaszeretetünk napirenden levő feladatai közé tartozik ezért ennek a 
szellemi kenyérnek tudatosítása társadalm unkban, a nemzeti öntudat növe
lése. Feladat nemzeti értékeinknek még nagyobb megbecsülése és megbe- 
csültetése a nevelés egész területén  is, hogy ez eszmei-szellemi hatóerőként 
működhessék társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális életünkben egy
aránt. Így teszi a hazaszeretet az egyeseket és a társadalm at teherbíróvá ne
hezebb gazdasági körülmények között is, és lesz ilyen helyzetben is a társa
dalmi és gazdasági fejlődés hajtóerejévé.

Erkölcsiség és hazaszeretet
A hazaszeretet azonban nemcsak általánosságban hajtóerő, hanem a konkrét 
feladatokat is lá tta tja  és azok végrehajtására ösztönöz. Nem lehet megállni 
nosztalgiával történelmünk, nemzeti ku ltúránk csodálatánál, hanem  a jelen 
feladataira kell a hajtóerőt igénybevenni. Kétségtelen, hogy a haza irán ti sze
retet most elsősorban a gazdasági életben való helytállásra hív. A rra, hogy 
a  javak — éspedig a minőségi javak — előteremtése iránti felelősség nö
vekedjék. Hangsúlyozom a felelősséget. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki 
dolgozik, annak tudnia kell, hogy m unkája minőségéért felelnie kell az egész 
társadalom, a szocialista haza előtt. Nem egyszerűen arról van szó, hogy ő, aki 
dolgozik, nagyobb keresethez jusson — bár ez is fontos —, hanem most hang
súlyozottan a haza ügyéről van szó. Ez keményebb, pontosabb, lelkiism erete
sebb m unkát igényel. Nemcsak az a fontos, hogy „mit kapok”, hanem  még 
inkább, hogy „mit adok”. A „mit adóktól” függ a „mit kapok”. Történel
münkben azok, akik előrevitték népünket és segítették annak fejlődését, 
elsősorban nem azt az önző kérdést te tték  fel, hogy nekik ez „mit hoz”, hanem 
azt, hogy „mit tehetnek” hazájukért, népükért. Ez sok esetben az életük oda- 
áldozását is jelentette (gondoljunk a haladó em berekre nemcsak a messze 
múltban, hanem  a fasizmus embertelensége idején is).

Most tehát a hazaszeretet „napirenden levő” kérdése a morális kérdés 
— a nemzeti érzés ébresztése mellett.

A hazaszeretet élése kapcsán fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy csak a 
munkához való viszonyban kell-e az erkölcsi szempontokat hangsúlyozni, 
vagy sokkal nagyobb területen és összefüggésben is. Vállalva a szokványos 
vádat, hogy „megint csak moralizál az egyház”, állítom, hogy a hazaszeretet 
napirenden levő egyik legégetőbb feladata a társadalom ban végbemenő ne
gatív irányú erkölcsi változás m egállítása és megfordítása. Ezt a feladatot — 
ismételjük — a haza iránti szeretet is diktálja. Miközben a társadalom ban nő 
azoknak a száma, akikben kifejlődnek a szocialista erkölcs (és most egyelőre 
tudatosan ne beszéljünk keresztyén erkölcsről) legfőbb sajátosságai: a mély 
közösségi érzés, az áldozatkészség, a felelősségvállalás másokért, barátság, 
tisztelet, szeretet, részvét —, ezzel egyidőben, de az előbbinél szembetűnőbben 
növekszik egy olyan erkölcsi szabadosság, önzés, gátlástalanság, harácsolási 
szenvedély, ami m ár keresztyén és m arxista szemszögből egyaránt erkölcs
telenség. Ez m ár egyértelműen akadályozója a  szocialista haza fejlődésének. 
Éppen a haza iránti szeretet kényszerít bennünket arra, hogy a negatív irá
nyú erkölcsiségnek ellene m ondjunk és fáradozzunk annak m egállításáért s a 
pozitív erkölcsi normák érvényesítéséért.
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Ism erjük a m arxista filozófiának az erkölcsről való felfogását. Eszerint 

az erkölcs történelmileg változó társadalmi jelenség, melynek változásait el
sősorban a társadalm i termelési viszonyok határozzák meg. A marxizmus 
szerint annak megítélésében, hogy mi az erkölcsös, az osztályérdek az alap
vető. A szocialista erkölcs norm ái — eszerint — m indenekelőtt a proletariá
tus életviszonyaiból fakadnak és annak érdekeit fejezik ki. De az erkölcs 
objektív — és egyben legfőbb — kritérium a a társadalmi haladás szolgá
lata.

Mi, keresztyének nem fogadhatjuk el, hogy az erkölcs történelmileg vál
tozó társadalm i jelenség, az pedig különösen elfogadhatatlan számunkra, hogy 
„az erkölcs a szokás hatalm ára és a közvélemény erejére támaszkodik”. Ezzel 
szemben azt valljuk, hogy az erkölcsöt Isten törvényének kell meghatároznia 
(tízparancsolat). Ez a törvény Jézus Krisztusban teljesedett be, aki nemcsak 
betöltötte azt, hanem  erőt is ad a benne hívőknek arra, hogy törekedjenek a 
törvény betöltésére. Azt is valljuk, hogy Isten parancsolatainak többsége 
olyan, amelynek m egtartását nem egyszerűen a „vallástól való függés” dik
tálja, hanem azok olyan erkölcsi normát képviselnek, amely végeredmény
ben kötelező minden emberi társadalom számára, hiszen általános emberi 
etikát nyújt. Néhányat említek: Tiszteld anyádat és apádat, Ne ölj, Ne paráz
nálkodj, Ne lopj, Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot stb. Jézus a sze- 
retetben foglalta össze ezeket a parancsolatokat. A szeretet is olyan „erény”, 
amely nélkül nem állhat fenn nemcsak a legkisebb közösség, a házasság és 
a család, de a nagyobb közösség, a társadalom sem, a mi esetünkben a szocia
lista társadalom  sem.

Mint em lítettük, a marxizmus is hangsúlyozza többek között a mély 
közösségi érzést, az áldozatkészséget, az igazságosságot, és tiltja  a másik 
em ber kizsákmányolását, az ölést, a lopást stb.

Mindezt azért kellett elmondanunk, hogy hangsúlyozzuk: a szocialista 
haza iránti szeretetnek a mi időnkben meg kell nyilvánulnia társadalm unk
ban — valam int az egyének és családok életében — az erkölcsösség növeke
déséért való munkálkodásban. Ez a hazaszeretet „napirenden levő” egyik 
legsürgetőbb feladata. Most nem azon van a hangsúly, hogy mi keresztyének 
Isten parancsainak érvényesítése alapján tesszük ezt, a m arxisták pedig az 
„osztályérdek” alapján. Fontos, hogy tegyük. Egyetértünk abban, hogy az 
„erkölcsnek a társadalm i haladást” kell szolgálnia. Mind a m arxisták, mind 
a  keresztyének a társadalm i haladást akarják  segíteni. A társadalm i haladás 
közös szolgálata állítja egymás mellé a keresztyéneket és m arxistákat. De ezt 
úgy is fogalmazhatom, hogy a hazaszeretet állítja őket bele a közös m un
kába.

A társadalm i haladást segítő erkölcsiségnek néhány területen  különö
sen is érvényesülnie kell. Első helyre kell tennünk a család megbecsülését. 
Hazánkban több m int hárommillió család van. Sajnálatos módon egyesek 
azt hirdetik, hogy „idejétm últ” a családi életforma. Hivatkoznak „korszak- 
váltásra” és még sok mindenre. Magunk részéről tagadjuk, hogy a családi 
életform a „idejétm últ”. A család ma is az a legkisebb közösség, amelyben 
a családtagoknak meg kell tanulniuk egymásért élni és egymásért felelős
séget vállalni. Itt fejlődnek ki azok az érzelmi vonások, amelyek nélkül sze
gény az emberi élet. Aki ezt a legkisebb közösséget cinikusan elveti, nem 
csak az emberi életet teszi szegénnyé, hanem akadályozza a  társadalom, kö
zelebbről a szocialista haza fejlődését.

Idetartozik a házassági válás kérdése is. Magyarországon 1981-ben meg
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kötöttek 77 195 házasságot, ugyanakkor válás következtében 27 000 házas
ság szűnt meg. Tehát lényegében minden harmadik. Most nem szólunk ennek 
gazdasági (lakás stb.) kihatásáról, de arról igen, hogy a válások nagy száma 
egész társadalm unk erkölcsi legyengítését, sok tízezer gyermek lelki, erköl
csi kifosztását és olyan lesérülését jelenti, amelyet a legtöbb egész életén 
keresztül hordozni fog.

Azon is el kell gondolkodnunk, hogy a legújabb statisztikai kim utatások 
szerint hazánkban 100 000 veszélyeztetett gyermek él. A szülők veszélyez
tetik őket alkoholizmusukkal, durvaságukkal és erkölcstelenségükkel.

Van 500 000 nyilvántartott alkoholistánk. A számuk azonban ennél 
nagyobb.

A sort még lehetne folytatni az öngyilkosság, az ifjúkori bűnözők stb. 
problémáival.

A lényeg azonban az, hogy a hazaszeretet „napirenden levő” feladatai 
közé tartozik, hogy fáradozzunk ezeknek az égető kérdéseknek a megoldá
sáért. Fáradozzék minden hazáját szerető m agyar ember, és így segítsük a 
társadalm i fejlődést, az ország építését és népünk jövőjének biztosítását.

Luther Márton a Szentírásról
Senki sem tud a Szentírás valamely helyéről méltóképpen szólni és senki 
sem tud ja  azt méltóképpen hallgatni, ha lelkének indulatai nem egyeznek 
meg a Szentírással, úgyannyira, hogy belsőleg érti meg azt, am it külsőleg 
hall, és erre a vallomásra kényszerül: Igen, ez igaz! Isten igen nagy kegyel
mének és csodálatos kitüntetésének tartom , ha valakinek megadatik, hogy 
a Szentírás igéit éppen úgy olvassa és hallgatja, m intha csak magától Isten
től hallaná őket. Ki ne remegne meg testben-lélekben, ha tudná, hogy mi
lyen hatalm as felség szól hozzá?



Kortárs teológusok:
Bultmann Rudolf, a megszólító ige tolmácsa

D IETER LUHRM ANN

Bultmann Rudolf, az Újszövetség kutatója volt, és éppen m int újszövetséges 
vált jelentőssé az egész teológia számára. Jelentőségét a következő tételben 
szeretném megfogalmazni: Bultmann-nak döntő szerepe volt abban, hogy az 
Újszövetség m agyarázata nem  tekinthető többé sem pusztán történeti re
konstrukciónak, sem az általános vallástörténet egyik sajátos változatának, 
hanem teológiai tudom ányágként kell művelni.

Bultmann Rudolf 1884-ben született W iefelstedében, az akkori olden- 
bufgi nagyhercegségben. Tübingenben, Berlinben és M arburgban végezte 
tanulm ányait 1903-tól 1907-ig. 1910-ben doktorált M arburgban a következő 
értekezéssel: ,,A páli prédikáció stílusa és a künikosz-sztoikus diatribé”. Vol
taképpeni témavezetője Johannes Weiss volt, aki ebben az időben Heidel- 
bergben tanított. Bultmann 1912-ben habilitált „Mopszvesztiai Theodor exe- 
gézise” című m unkájával, amely nem jelent meg nyom tatásban.

Ezzel elkészültek azok a dolgozatok, amelyek az egyetem i tanári kine
vezéshez kellettek. Teológiai gyökerei és érdeklődése a lap ján  Bultmannt az 
úgynevezett vallástörténeti iskola képviselőjének lehetett tekinteni. Ez vi
szont kizárta, hogy meghívják akár egy porosz egyetemre, akár egy konzer
vatív teológiai k ar valamelyik tanszékére. M iért? Itt egy kissé részleteseb
ben ki kell térnem  az újszövetségi exegézis történetére, hogy némileg meg
világítsam Bultm ann bizonyos tételeit. Egyúttal ki fog derülni az is, hogy 
nem a m ár lezárt múlt történetéről lesz szó, hanem olyan exegetikai kér
désfelvetésekről, amelyekben mai teológiai kérdéseinket ism erhetjük fel.

A modern exegézis első virágkorának jelszava a tizenkilencedik század
ban a „történetkritikai teológia” volt. A teológia szövetségre lépett a histo
rizmussal, hogy megszabaduljon Hegeltől és filozófiájának következményei
től: csak az az igazság szám íthatott igazságnak, amely történeti igazságként 
igazolható volt. Az így értelmezett történeti igazságot azonban minden fa jta  
spekuláció kritikájaként fogták fel, lett légyen az akár a régi egyház speku
latív teológiája, akár az idealista spekuláció. így a történetkritika egyfelől 
negative kritikai vitát fo lytathatott az örökölt hagyománnyal, másfelől po- 
zitíve eszközt jelentett ahhoz, hogy történetileg definiálni és igazolni lehes
sen a kereszténység igazságát: nem a krisztológiai dogmát m int spekulációt, 
hanem a történeti Jézust („krisztológiai dogm a” : óegyházi tantételek Jézus 
Krisztus személyéről. — Szerkesztő). Hogy m ire volt képes valóban ez a tö r
téneti teológia, annak kései, de jellemző dokum entum a Harnack A keresz
ténység lényege (Das Wesen des Christentums) című m űve (1899—1900); ez a
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mű voltaképpen a történeti Jézus ábrázolása, amely bámulatos pontossággal 
tükrözi vissza a  századforduló kérdésfelvetéseit.

Közös kiindulópont volt az az előfeltevés, hogy csak az lehet valódi és 
lényeges, aminek a valódisága történetileg is bizonyítható; az egyes teológiai 
irányzatok csupán a történeti kritika mértékében különböztek egymástól: 
történeti Jézus contra krisztológiai dogma — avagy nem volt-e mégis igazol
ható a dogma a tö rténeti Jézussal?

A történeti teológiának azután saját soraiból tám adtak bírálói. Egyrészt 
A. Schweitzer és Bultm ann tanítómestere, Johannes Weiss felismerte, hogy 
mekkora jelentősége volt az apokaliptikának a történeti Jézus számára, akire 
ezért többé nem lehetett úgy tekinteni, m int aki a kultúra értékét hirdette, 
hanem csak úgy, m int aki a küszöbön álló világkatasztrófát jelentette be. 
Felfedezték, hogy ez a  történeti Jézus m int a  kereszténység eredete és lénye
ge történeti alak volt, akinek nincs köze a huszadik századhoz, hanem  egy 
idegen világban és egy letűnt korban volt otthon.

Másrészt felfedezték — és ez volt a vallástörténeti iskola veszélye —, 
hogy történeti rekonstrukcióval nem lehet többé megalapozni a keresztény
ség fölényét. Ha jobban szemügyre vette  az ember, semmi sem m aradt, ami 
a kereszténység kizárólagos tulajdona lett volna: Jézus ugyanolyan apoka
liptikus volt, mint mások; a keresztség és az úrvacsora ugyanolyan rítusok, 
m int sok más vallásnak a  szertartásai; Jézus halála és feltámadása a miszté
riumvallások meghaló és feltámadó istenségeivel állítható párhuzam ba. A 
korai kereszténység nem  volt egyéb, m int egyik sajátos esete a gnózis álta
lános jelenségének, amely sokféle változatban a hellenisztikus kor vallása 
volt.

Ezek a tételek nem  utolsósorban a német császár feleségét rém ítették 
meg, aki bizonyos befolyást gyakorolt a teológiai katedrák betöltésénél. Rá
adásul ez a teológia politikailag a kozmopolita szellemű német baloldali libe
ralizmussal szövetkezett, miközben a liberális teológusok többsége nemzeti
liberális érzelmeit hangoztatta, és a politikai spektrum  a teológiában akkor
tájt egészen a jobbszárnyig húzódott, ahol a Jelenések könyvében  szereplő 
Magógot az 1848-as forradalom nak azokkal a „demagógjaival” azonosítot
ták, akik a  frankfurti Pauluskirdhében beszéltek. Bultmann csak a német 
császárság bukása után, 1920-ban kapott katedrát Giessenben, m ajd 1921- 
ben Marburgban, ahol 1951-ig, nyugalom ba vonulásáig tanított. I tt  is halt 
meg 1976-ban.

Hogy milyen szorosan hozzátartozott Bultm ann a vallástörténeti iskolá
hoz, m utatja  a következő három elem, amely exegetikai művében mindvégig 
m egtalálható:

1. A  formatörténet. Első ismert m űve az először 1921-ben megjelent A  szi
noptikus hagyomány története (Die Geschichte der synoptischen Tradition) 
című könyv volt. Ezt mindmáig állandóan újra  és ú jra  kiadják m int az első 
három  evangélium m agyarázatának alapművét. Bultmann itt a Jézus-ha
gyom ányra alkalmazza a form atörténeti módszert, amelyet tanítómestere, 
Herm ann Gunkel az Ószövetségre dolgozott ki. A form atörténeti módszer 
azon a felismerésen alapul, hogy más szövegekhez hasonlóan a bibliai szö
vegek is olyan irodalm i formákban jelennek meg, amelyek bizonyos célok 
szolgálatában állnak. Amikor ezeket a célokat keressük, a hagyom ány hor
dozóira vontkozó szociológiai kérdések tűnnek elő. Míg azelőtt az evangéliu
mok történeti-kritikai értelmezésénél azt a kérdést tarto tták  szem előtt, hogy 
m ilyen ismereteket m eríthetünk belőlük a történeti Jézusra nézve, addig a
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form atörténet kérdésfelvetése az volt, hogy hogyan és milyen célból hasz
nálták fel a Jézus-hagyományt az őskeresztény gyülekezetben. Maga a mód
szer nem  szolgáltat m ár — és nem  is akar szolgáltatni — semmiféle eszközt 
a történeti kérdés felvetésére.

2. A  történeti kép. A  liberális teológia jelszava ez volt: „Jézus és nem Pál”. 
Jézus jelentette az új erkölcs egyszerű öröm hírét, evangéliumát; Pál pedig 
a krisztológiai spekulációt és az életidegen dogm atikát, mítoszt. A vallás- 
történeti iskola viszont kezdi óvatosan rehabilitálni Pál teológiáját, termé
szetesen nem a megigazulástant, hanem  a páli kegyességet. Pál i t t  nem any- 
nyira egyedi teológusként érdekes, m int inkább a  hellenisztikus keresztény
ség képviselőjeként. Így alakul ki a korai kereszténység történetének új ké
pe: Jézus — a palesztinai ősegyház — a hellenisztikus kereszténység, mely
nek képviselői Pál és János — az ókori egyház. B ultm ann ezt a történeti képet 
alkalm azta m ár az im ént em lített könyvében is, m ajd  ezt vette  alapul Az 
Újszövetség teológiája című művében. Időközben ez a történeti kép csaknem 
általánosan elfogadott gondolati modellje lett az újszövetségi exegézis vala
mennyi áram latának.

3. A  gnózis. A  vallástörténeti iskola képviselőinek véleménye szerint a 
hellenisztikus őskereszténység a tulajdonképpeni kereszténység, éspedig, 
ahogy m ár em lítettük is, a gnózis részeként. A gnózist az úgynevezett „Meg
váltó-mítosszal” definiálhatjuk, am ely röviden a következő elemekből áll: 
kezdetben a világ ép volt, amíg a fény ép világának egy része a lá  nem hullt 
a káoszba, a mi alsó világunkba; hogy a lehullott fény-szikrákat ismét visz- 
szavezesse otthonukba, Megváltó száll le a  fény világából, összegyűjti a szét
szórt szikrákat, és ismét felviszi őket. Mármost a vallástörténeti iskola kép
viselőinek véleménye szerint János és Pál krisztológiája csupán ennek az ál
talános mítosznak az egyik sajátos megfogalmazása. Bultmann kitartott 
e mellett az értelmezési modell m ellett: a János-evangéliumhoz í r t  kommen
tárban (1941) és A z Újszövetség teológiájában (1953), s ez a m odell az elő
feltevése 1941-ből származó m ítosztalanítási program jának is.

Ez a három pont m utatja, hogy Bultm ann exegetikai munkássága szoro
san hozzátartozik a vallástörténeti iskolához, s m űvei ennek az iskolának az 
eredm ényeit és előfeltevéseit is továbbfejlesztették. Már a vallástörténeti 
iskolában is megtalálható a magát történeti-kritikai tudom ányként definiáló 
teológia kritikája, de nincs még meg a második jelszó: a teológiai exegézis. 
Mert voltaképpen nem kisebb dolog m ent veszendőbe, mint maga a teológia: 
helyét a vallás vagy annak antropológiai megfelelője, a kegyesség foglalta el, 
amely nem volt képes kötelező érvénnyel megfogalmazni önmaga lényegét.

Ezért volt szükségképpen meglepő, hogy B ultm ann Barth K ároly 1921- 
ben második kiadásban megjelent Római levél cím ű művét m int teológiai 
kom m entárt vette komolyan, s nem minősítette azt b á r  eredeti, de csak gya
korlati írásm agyarázatnak. És meglepő volt az is, hogy az első világháború 
után Bultm ann oly határozottan a  dialektikus teológia oldalára állt, habár 
kezdettől fogva sajátosan értelmezte azt. A régi történetkritikai teológia kép
viselői szerint ez az állásfoglalás csak a vallástörténeti iskola felfogásának 
káros következménye volt, a vallástörténeti iskola képviselői szerint pedig 
visszamenekülés a  dogmatikába.

Bultm ann az 1927-ben tarto tt ném et teológusnapon válaszolt e rre  a kri
tikára A dialektikus teológia jelentősége az újszövetségi tudomány számára 
•című előadásában. Szembeszáll azzal, hogy tévesen új exegetikai módszernek 
tekintsék a dialektikus teológiát. Nem a hagyományos exegetikai módszerek
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helyettesítéséről van szó, hanem elmélyítéséről. A feladat ugyanis m ár nem 
az Üjszövetségben foglalt történelem  történeti rekonstrukciója, hanem a szö
vegek megértése.

A z Újszövetség teológiai exegézisének problémája című körülbelül 
ugyanebből az időből származó tanulm ányában Bultm ann a következő egy
szerű formulával fejezi ki ezt a különbséget: ,,A kortörténeti exegézis azt 
kérdezi: Mit mond a szöveg? — mi pedig azt kérdezzük ehelyett: Mit jelent 
a szöveg?” A magyarázó szerepe itt m ár nem az, hogy a szövegtől távolságot 
ta rtó  és elfogulatlan megfigyelő és kritikus legyen: hiszen a megértés azt 
jelenti, hogy a  dolog m inket m agunkat is érint, és ezért tudjuk, m it jelent 
az, ha például a görög „khará” szót az „öröm” szóval fordítjuk. Ezen a pon
ton az antropológia válik az exegézis kulcsává, mivel a teológiai állítások 
csak akkor értelmesek, ha azokat a tapasztalataim  alapján tudom ilyenek
ként megérteni. Egyébként Bultmann ebben az időben oly messzire megy, 
hogy ezt m ondja: a Hegel utáni teológia nyomorúságát az okozta, hogy nem 
az antropológiából indult ki — és Hegel antropológiája ráadásul még hamis 
is volt.

Ezt az exegézist nem valami különleges, csak ezekre a szövegekre alkal
mazható teológiai módszer teszi teológiai exegézissé, hanem  tárgya, az Új
szövetség; de m ert a szövegmagyarázat ennél az exegézisnél nem választható 
el az exegéta önértelmezésétől, ezért „teológia és exegézis, vagy rendszeres 
és történeti teológia alapjában véve egybeesnek”.

Ez teszi oly lenyűgözővé Bultmann exegézisét, és ez magyarázza, hogy 
m iért volt az ilyen szellemben folytatott exegézisnek oly nagy vonzereje az 
elmúlt évtizedek teológiai hallgatói számára. Amit Bultmannál olvastunk 
vagy tőle hallottunk, az nem  a kereszténység kezdeteinek történeti rekonst
rukcióját célzó szövegmagyarázat volt, hanem  egyszerre volt szövegmagya
rázat és önértelmezés. E m agyarázat révén az ember önmagát ta lálhatta meg 
a szövegekben.

Akkoriban másképp is lehetett érteni az exegézisnek ezt az új felfogá
sát, s ezért sokan meg is rém ültek a mítosztalanítással foglalkozó tanulm ány
tól. Tévesen úgy értelmezték — mint például Bonhoeffer —, hogy ez a  mű 
visszaesés a liberális teológia álláspontjára. Nem vették észre, hogy Bultmann 
nem eltávolodni akart a klasszikus exegézistől, hanem el akarta mélyíteni 
azt. A mítosztalanítással foglalkozó, 1941-ből származó írásában véleménye 
szerint éppen erről volt szó: egy régi problémáról, am elyet a liberális teoló
gia nem tudott megoldani, m ert megértés helyett történeti rekonstrukcióra 
törekedett.

Ennek az Újszövetség és mitológia című tanulm ánynak főleg a második 
része fontos. Míg az első rész csak a tudom ány előtti és a modern világkép 
közötti különbséget vázolja fel nagy vonalakban, addig a második rész célki
tűzése „a mitologikus kijelentések egzisztenciális értelmezése”. A cél azok
nak a kijelentéseknek a rehabilitálása, amelyeket korábban mint spekulatív 
vagy dogmatikus kijelentéseket elvetettek. Ezeket éppen nem kiküszöbölni 
kell azzal, hogy történetileg elavultak, hanem  értelmezni kell őket tárgyi 
tartalm uk alapján. Bultm ann itt szemben áll mind a történeti-kritikai teoló
giával, m ind a  vallástörténeti iskolával:

Bultm ann ezt a tárgyi tartalm at a mitológiai kijelentések alapjául szol
gáló létértelmezésben látja. Ami a  fogalmi apparátust illeti, jól kivehető a 
kapcsolat az egzisztencialista filozófiával, főképpen pedig egykori marburgi 
kollégájával, M artin Heideggerrel. G yakran szemére is vetették ezt. De nem
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egyszerűen arról van szó, hogy Bultmann többé-kevésbé kritikátlanul átvett 
dgy kész filozófiai rendszert; valójában csak a rra  talál rá Heideggernél, am it 
Heideggerrel való találkozása és együttműködése előtt m egtanult m ár B arth 
Károlytól, Sörén Kierkegaardtól és másoktól —, mint ahogy Heidegger is az 
© tanítványuk volt.

Hogy Bultm ann hogyan ad új irányt az egész exegézisnek m int teológiai 
exegézisnek, azt azzal kívánom megmutatni, hogy még egyszer végigveszem a 
korábban em lített három pontot, amelyekből véleményem szerint a legvilá- 
gesabban kivehető, hogy Bultm ann a vallástörténeti iskolából indult el.
■ 1 . A  formatörténet. Bultm ann nemcsak azt kutatja, hogyan lehet for

mailag osztályozni Jézus igehirdetését (példabeszédek; olyan kijelentések, 
ahol Jézus „boldog”-nak mond valakit, és így tovább), hanem m agát a Jézus
hagyomány mozgatórugóját keresi. Véleménye szerint ez nem  a történeti Jé
zusban található, hanem a kérügmában, amely benne van ugyan a szövegek
ben, de nemcsak azokban van benne: a korai kereszténység nem  azért őrzi 
meg Jézus szavait, mert azok Jézus szavai, hanem  mert Jézust úgy akarja 
hirdetni, m int a gyülekezet jelenlevő Urát. A kereszténység eredete és lé
nyege nem a történeti Jézus, m int Harnack képzelte, hanem a kérügma. Ak
kor is ez érte el, ma is ez éri el az embert, és ez ad neki lehetőséget arra, hogy 
újból megértse és értelmezze önmagát.A történeti Jézus m últbeli alak, aki 
egy idegen világban és egy másik korban volt otthon. Az időbeli távolságot 
az em bert megszólító és őt Isten számára igénylő kérügma tün te ti el. így 
tehát a form atörténet több, m int egy exegetikai módszer a sok közül: a for
m atörténet a teológiai megértés része („kérügm a” : az őskeresztyén igehir
detés újszövetségi neve. Megszólító és válaszra késztető híradás Istennek Jé
zus Krisztusban megjelent kegyelméről. — Szerk.).

2. A  történeti kép. Az im ént m ondottak magyarázzák meg azt a makacs
ságot, amellyel Bultm ann k itarto tt álláspontja mellett, hogy a történeti Jé
zus az Üjszövetség teológiájának előfeltételeihez tartozik, de nem tartozik bele 
magába ebbe a teológiába. Teológiáról szerinte csak ott lehet beszélni, ahol 
a hellenisztikus gyülekezet ta la ján  Pál és János kifejti a hivő embernek a 
kérügma által lehetővé te tt új önértelmezését. Ezért a vallástörténeti iskola 
képviselőitől átvett történelemkép m ár nem csupán elvont gondolati modell, 
hanem  lényegi jelentősége van a teológia értelmezésére nézve általában. A 
régi történetkritikai jelszóról — „Jézus és nem P ál” — végleg le kell mon
dani az új jelszó kedvéért: „A kérügma és nem Jézus”. A vallástörténeti 
iskolával szemben pedig ez érvényes: a feladat többé nem a korai keresztény 
kegyességnek m int a kor általános vallásosságának a rekonstrukciója, hanem 
a teológia megértése és ezzel a teológiai megértés. A hosszú időn át lenézett 
pali megigazulástan ismét az egész Újszövetség kulcsa lesz, éspedig abban az 
értelemben, hogy a megigazulás a kérügma által lehetővé tett új önértelme
zés elnyerését jelenti.

3. A gnózis. A vallástörténeti iskola célja az volt, hogy a korai keresz
ténységet beágyazza az általános vallástörténetbe. Bultmann ezen a ponton 
is továbbmegy. Számára a vallástörténet s ezen belül a gnózis nem  valameny- 
nyi ember közös vallásos felismeréseit m utatja, hanem közös kérdéseiket. 
A  János evangéliumához írt kom m entár vallástörténeti részei például arra 
szolgálnak, hogy bemutassák az igazságra és az életre vonatkozó kérdéseket, 
amelyek az em bert minden korban foglalkoztatták. így viszont a János-evan- 
gélium Jézusa m ár nem az, aki másokhoz hasonlóan szintén u tat, igazságot 
és életet ígér, hanem  az az egyetlen személy, aki válasz az út, az igazság
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és az élet kérdésére. M iként a történelemképpel kapcsolatban, itt is azt kell 
m ondanunk: a gnózis m ár nem csupán egy bizonyos vallástörténeti modell, 
hanem  magának a teológiának a része mint az em ber kérdéseinek és vá
gyainak megfogalmazása.

Hadd ismételjem meg, amit bevezetésül mondtam : Bultmann-nak dönt» 
szerepe volt abban, hogy az Újszövetség exegézise nem végezhető többé sem 
pusztán történeti rekonstrukcióként, sem az általános vallástörténet egyik 
sajátos eseteként, hanem  azt teológiai tudom ányként kell művelni. A mai új- 
szövetségi exegézis két fő veszélyét abban látom, hogy vagy ismét történeti 
rekonstrukcióvá szűkül le, vagy pedig valamiféle „am atőr dogm atikaként” 
művelik. Egyik esetben sem m arad az exegézis azon a keskeny úton, amelyen 
Bultm ann járt.

Természetesen mindmáig vitatott kérdés, hogyan fogta fel Bultm ann a 
teológiát, főképp a m ítosztalanítási program keretében. Makacsul és állha
tatosan kitartott am ellett, hogy a teológiát nem a személyes kegyesség puszta 
m egnyilvánulásának és nem is objektív igazságok rendszerének, hanem a hit 
megértésének kell tekintenünk. Bultm ann egyik kulcsmondata: „Minden 
egyes Istenről szóló kijelentés egyúttal az emberről szóló kijelentés is, és 
megfordítva.” Ezzel történetileg Pál teológiáját jellemzi, de általában a teoló
giára gondol. Eszerint teológiai kijelentések csak akkor igazak, ha m agát az 
em bert is érintik, aki kimondja őket vagy akit ezek megszólítanak. így a 
megértés több, m int intellektuális folyamat. Hogy igaz-e vagy hamis egy 
ilyen kijelentés, azt nem objektív logikai kritérium ok döntik el, hanem  az, 
hogy mondanak-e valam it a hivő em ber egzisztenciája számára.

Ez a megértés a modern világ körülményei között megy végbe. A mo
dern világot egyrészt az jellemzi, hogy történelmileg létrejött világnak ta 
pasztaljuk, tehát elvileg változtatható, és a történelem  folyamán valóban 
változott is. Ezért korhoz kötöttek az általánosnak vélt kijelentések is; és ez a 
hagyományos keresztény dogm atikára is érvényes. Ennek a korhoz kötött
ségnek a megm utatása azonban még nem cáfolja e kijelentések igazságát; 
inkább arról van szó, hogy le kell fordítani azokat a mi korunk számára. 
Ezért a teológiai m unka elsősorban a korai kereszténység igehirdetésének le
fordítása a  mi korunk számára.

A modern világot másrészt az jellemzi, hogy többé nem mitikus módon 
megalapozott egységként, hanem a technika segítségével az ember által ala
kított világként fogjuk fel, tehát a világ innen nézve is elvileg változtatható, 
és változott is. A fordítás m unkájánál tehát figyelembe kell venni, hogy a 
korai keresztény igehirdetés mitológiai gondolkodású korban keletkezett, no
ha maga nem mitologikus. Bultm ann szerint a bibliai világmagyarázat éppen 
abban különbözött mind az ókori kelet gondolkodástól, mind a görög ha
gyománytól, hogy tendenciáját tekintve m ár az Ó- és az Újszövetségben 
megkezdődött a mítosztalanítás. Ha tehát a korai kereszténység igehirdetését 
lefordítjuk a m odern világ számára, ez nem mond ellent annak, amiről a 
Bibliában voltaképp szó van.

Bultmann Rudolfot nehéz bem utatni olyan olvasóknak, akiknek a nyel
vére egyik műve sincs lefordítva, akiknek a teológiai hagyom ányát talán 
inkább Barth Károly határozza meg. Ők ketten, m iután a húszas években 
sokáig együttm űködtek a teológiában, annál a kérdésnél távolodtak el egy
mástól, hogy milyen m értékben kell helyet kapnai a teológiában az ember
nek, nem csupán m int az isteni cselekvés tárgyának (Barth), hanem  mint 
olyan lénynek, akit ez a cselekvés érint és aki meg akarja érteni ezt a cse
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lekvést. Ezzel függ össze azután az a kérdés is, hogy mi a jelentősége a filo
zófiának a teológiára nézve — hiszen a hitnek értelmes módon kell számot 
adnia önmagáról (így Bultmann). Ha Bultm ann itt sajátosan az egzisztencia
lista filozófiához kapcsolódik, ezt az teszi jogossá, hogy ebben a filozófiá
ban maga a világban egzisztáló ember az alapvető kérdés.

1933-tól kezdve mind Bultmann, mind Barth számára világos volt, hogy 
a teológia és az egyház semmiféle kompromisszumot nem köthet a nemzeti
szocializmussal. Miközben Németországban jelentékeny egyházi és teológiai 
körök a várakozás álláspontjára helyezkedtek, vagy éppen Istentől küldött 
erőt láttak a nemzetiszocializmusban, Bultm ann azzal kezdte az 1933. évi 
nyári szemesztert, hogy a vagy-vagy kérdése elé állította a hallgatókat; és 
ezt többek között azzal indokolta, hogy u ta lt a zsidó állampolgárok gyalázá- 
sára. Az Újszövetségnek m int a keresztény döntés egyetlen norm ájának 
teológiai értelmezése révén tisztán látta a politikai viszonyokat is.

Endref fy Zoltán fordítása

,,A kinyilatkoztatás mindig csak akkor válik eseménnyé, am ikor és ahol az 
ítélő és ajándékozó kegyelem igéje egy em bert személy szerint megszólít. 
Hogy van ilyen megszólítás, amelyben Isten nem m int isteneszme jelenik 
meg — bárm ilyen helyes legyen is az —, hanem  mint az én  Istenem, aki itt 
és most hozzám  szól, éspedig emberek szája által, — ez „az ige testté le tt”- 
az egyházi inkam áció-tan m itosztalanított értelme. A keresztény igehirdetés 
annyiban hagyományhoz kö tö tt és tekint vissza egy történelm i személyre, 
Jézusra, és az ő történetére, amennyiben a megszólítás hitelességét ebben 
a személyben és az ő történetében látja . . .

Az a teológia paradoxonja, hogy — m int minden tudom ánynak — tá r-  
gyiasítva (objektiválva) kell a hitről beszélnie, tudva, hogy minden beszéde 
csak akkor nyeri el értelmét, am ikor a tárgyiasítás megszűnik . . .

A keresztény vallás — m ás vallásokkal együtt — a világtörténelem egyik 
jelensége, am it a többi valláshoz hasonlóan megvizsgálhatunk szellemi ta r 
talma és a benne ható emberi egzisztenciaértelmezés szempontjából. Nyilván 
lehet rangsorolni a föld vallásait tartalm uk és az emberi egzisztencia lénye
gébe való bepillantás mélysége szerint. De még ha az ilyen rangsorolási kí
sérletnél a keresztény vallásnak a legmagasabb rangot akarnánk is odaítélni 
— hangsúlyozva pótolhatatlan értékét a ku ltúra számára —, akkor is valami 
alapvetően m ásról lenne szó, m int a keresztény hit abszolútsági igényéről. 
Ezt az igényt csak a hivő em bernek lehet, de neki kell is m indenkor tám asz
tania, éspedig nem  más hitform ákkal való összehasonlítás alapján, hanem csak 
m int választ a megszólító igére, amely éppen engem talált el. És ez a válasz 
így hangzik: „Uram, kihez m ennénk? Örök élet beszéde van nálad” (Jn 6,68).”

(Részlet)
Bultmann Rudolf



Circumdederunt...
Oh én nyom orult em ber! Kicsoda szabadít 
meg engem  a halálnak testéből?

Pál Rómabeliekhez 7,24

R EM ÉN Y IK  SÁNDOR

Annyi nehéz, fojtószagú tavasz,
Annyi örömtelen tavasz nyomán 
Eljött ez is. És eljöttek vele,
Vele jö ttek  a végső borzadások 
És körülvettek engem iszonyún.
Rettenve lá ttam : kendővégre állok 
A Rémtől — s fegyver csak az ő kezében. 
Harang ha kondult: engemet tem ettek. 
Mozdony ha sípolt: nekem  szólt: mehetsz. 
Minden arcon az ítéletet láttam,
Aggódva, ahogy rajtam  révedez.
Hallgattam  hajnalban a m adarak 
Pitymalló s erősödő énekét —
Sosem hallottam  ilyen gyönyörűn —
S tördeltem  izzadt kezem et: Ne még!
A szívem beteg, rángatózó lángja 
Kéken virrasztott őrült éjszakákon,
Láttam : rohamléptekkel jő halálom 
Mint gyertyalángra szélroham — s hiába, 
Hiába borul a kis mécsre védőn 
Édes mosoly és erős biztatás,
Hiába: ez a végső búcsúzás.
Fogták a  kezem, ta rto tták  keményen,
Mégis: mintha nem fogta volna senki. 
Szinte üvöltöttem: ne hagyjatok!
Még ne hagyjatok, ne hagyjatok menni! 
Tartozom  nektek — tartozom magamnak,
S az Istennek is tartozom  — ha van —
S fel kell tisztulnom — csak erjedtem  eddig 
Nem önthetnek ki ily zavarosan 
Az örökélet szűzi v irányára —
Sívó hom okjára a semminek!:
Választanom kell e kettő  közül,
Ki egyik mellett sem tettem  hitet.
Még most sem. Ráz a rémület pedig, 
Apácák közt darálok vak imákat,
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És mindhiába m ondom : Erős várunk . . .
A végtelenbe hasztalan k iá ltunk!

Féltem. Vert-kutyaképen, nyomorultan. 
Pedig, mint erdőn rőzse-vivő v é n :
A halált hányszor, hányszor hívtam  én! 
Hányszor öltem meg magam gondolatban — 
De most, hogy eljött hirtelen, hívatlan, 
Rettenve kértem : ne tégy egyebet:
Segíts, segíts tolni a napokat,
Cipelni a rozsét: az életet.
Ó rozsé: teher, melynek célja nincs,
Ó rozsé: élet, az én életem !
Nem tudok könnyíteni magamon 
S nem tudok könnyíteni népemen!
Betegen senyvednek és gúzsbakötve 
Lelkem önzetlen mozdulatai —
Pedig be szerettelek volna rőzse: élet 
Boldog áldozatként m eggyújtani!
S a kezem béna és néma az ajkam  
És nem tud senki segíteni rajtam  
S nem tudok segíteni magamon 
S  nem tudok segíteni népemen 
M iért hát ez őrült félelem?
És féltem mégis, önzőn, nyom orultan 
Kapkodtam minden szalmaszál után, 
Kapkodtam  hit és bölcsesség híján.
Mitől féltem? Meg tudnám  mondani?
Talán csak az utolsó gyötrelem től:
Torz lobbanásától a gyertyalángnak?
Talán, hogy számoltat valaki — :
Ő re túlvilág titkos kapujának?
Talán attól, hogy a penész virít,
Talán, hogy gonosz álarc a halál 
S  testem érzi még a sir férgeit?
Talán, hogy a szenvedés végtelen?
Féltem — nem voltam más, m int félelem.

Pedig mily egyszerű lett volna hittel 
Roskadni le a keresztfa tövébe —
Vagy bölcsességgel mint a római 
Folyatni vérem langy fürdő ölébe.
A csillagokra gondolni s az égre,
Vagy a langyos, békés örök sötétre.
Szólni, m int hős testvérem az Igében,
Holtig verselő fiatal halott:
Mindegy. Legyen a Te akaratod.
Vagy szólni önmagámnak: költő voltál 
S  a test vágyát-kínját mindig utáltad  — 
Mostan hát leveted a ronda testet 
És leteszed, m int este a ruhádat.
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Ami belőled fény volt: körbejár itt 
Testtelenül, gyönyörű-szabadon — 
Fényként lépsz be fehér leányszobába 
S fényként égsz férfi-munka-asztalon.
Az, hogy te mindezt tudni nem fogod m á r: 
Nem érinti fényből szőtt képedet. 
Zenghetsz nagy győzelmi éneket.
Az apostollal zengedezhetsz bízvást: 
Bizony, a halál nyereség nékem.

Zengedezhettem volna — mégis féltem. 
Nem voltam semmi más, csak félelem.

Nagyvárad, 1938. július 19.

Reményik Sándor 1938 első hónapjaiban súlyosan megbetegedett. Állapota foko
zatosan súlyosbodott, ezért május közepén Nagyváradra utazott a Szent József 
kórházba, ahol a család régi barátja, Schilling Árpád főorvos dolgozott, aki ré
gebben is kezelte.

Május elején így ír erről a tervéről egyik -levelében: „Drága Irén néni! Mégis 
csak én magam írok pár sort legutóbbi aggódó, féltő, szerető, kedves lapjára vá
lasz gyanánt. Körülbelül három hete már, sőt annál több, hogy szinte folytonos 
szívzavarok között élek, és kimondhatatlan halál-félelem érzések közt is. Ez a 
plusz egyéb, régi bajaim mellett igazán egészen levert a lábamról. Sokszor fek
szem ágyban, — de sokszor nem bírok feküdni, hanem járkálok éjszaka a szo
bámban, nappal az utcákon, és csak az orvos közelléte tud valamennyire meg
nyugtatni . . .  Parádi Kálmánnak az a határozott véleménye, hogy menjek Árpád
hoz Váradra. A bajt szívidegességnek mondja, melyet az én félelem-érzéseim még 
fokoznak. . .  Csütörtökön délben Váradon szeretnék lenni. Hátha mégsem kell 
meghalni, hátha ad az Isten még pár esztendőt. . (Árkosy Lajosnén-ak, Kolozs
vár, 1938. május 2.)

Reményik Sándor május közepétől július végéig feküdt Váradon. Akkori válsá
gos lelkiállapotát tükrözi a Circumdederunt című verse, melyet 1981 őszén talál
tam meg Szegeden költőtanítványának, Sövényházy Ferencné Sándor Juditnak 
hagyatékában.

Imre Mária



Ártatlanság szent Báránya, 
E világnak ki vagy ára, 
Megtartója, táplálója, 
Üdvözlégy, egek Királya!

Alsópáhok (Veszprém megye) 

Debrecen 1697



E R D É L Y I ZSUZSANNA

Válasz a kérdésre
Van-e hazai evangélikus népi imádsághagyomány ?

Az archaikus népi im ádságanyagra a katolikus népi áhítatrendben — para- 
liturgia — találtam . Ezért elsősorban a katolikus' imahagyományt igyekeztem 
föltárni. Sohasem tévesztettem  azonban szem elől, hogy népünk megosztott 
vallású. Az azonos protestáns gyakorlat ism erete nélkül e szellemi örök
ség teljes képét nehezen rajzolhatom meg. Családi meghatározók folytán 
először a reform átus szövegek fölkutatását szorgalmaztam. Az általános ér
tékelést a Confessio 1979. évi 1. számában végeztem el.

Az evangélikus hagyomány fölmérése nehezen indult el. A reform átus 
emlékek viszonylag szűkös volta és a hetvenes évek elején az evangélikus kö
zösségekből nyert, nem  sokat mondó szórványos adatok visszahúzó erővel 
hatottak. Egyidejűleg azonban a  külországi, főleg a dán—skandináv párhu
zamok a magyarországi előfordulások létét is fölvetették és a gyűjtés meg
kezdését sürgették. A kérdés egyre jobban foglalkoztatott s nem véletlenül 
került m unkaindító írásunk s fölhívásunk címére: „Van-e hazai evangélikus 
népi imádsághagyomány?” (Diakonia 1981. évi 1. szám és Evangélikus Élet 
1982. évi 47. szám.)

A kérdésfeltevés mellett a hívek segítségét kértem  a munkához. Egyedül 
aligha szerezhettem volna országos áttekintést. Jómagam 1981 és 1982 őszén 
folytattam  gyűjtőm unkát Pápa környékén, a  Balaton felvidékén és a Rába, 
Marcal mentén. Mind e gyűjtés, m ind a felhívásra szép számban érkező le
velek imaszövegei nyomán — melyeket ez úton is megköszönök — máris 
megmutatkozik a hazai evangélikus imádsághagyomány jelen állapota. Más 
szóval: megválaszolhatom föltett kérdésemet, és megrajzolhatom azt a  törté
neti-szellemi hátteret, amely a könyvtári kutatás, m ajd a szövegek és az 
adatközlőkkel folytatott beszélgetések révén fölvetült. Olyan szellemi örök
séget mélyít el, amely élőszavas közvetítéssel, azaz szájhagyományozódás 
során ju to tt el napjainkig. Jelen beszámoló tehát csak a történeti néphagyo
mány körébe tartozó imádságokkal foglalkozik, amelyek általában középkori 
eredetűek s a reformáció után is megm aradtak. Kisközösségi, családi gyakor
la t éltette legtöbbjüket, e „régi hagyományos imádságok”-at, melyeket „száj- 
hagyományban tanu ltak”.

A reform átus emlékek a gazdag katolikus imádsághagyományhoz képest 
csak néhány erősen leegyszerűsített típuskörre szorítkoznak. Lehetséges okai 
között szerepelhet a protestantizm us demitizáló törekvése, hitbéli racionaliz
m usa és a magyar protestáns felekezetek sok más történelmi meghatározója, 
jellegformáló mozzanata, pl. az ellenreformáció során a puszta lé tért folyta-
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to tt küzdelem és egyéb ism ert objektív és szubjektív tényezők. Mindez talán 
nem  érvényesült annyira a védettebb és eleve rendezettebb körülmények 
között élő skandináv népeknél, kiknek hagyományában több olyan népi 
im ádságtípus m aradt fönn, melyeket első leíróik, főleg egyházi személyek, 
m ár a XVIII. századtól „katolikus im ádság”-nak neveznek, nyilván jellemző 
jegyeik miatt. Kapcsolatot m utatnak mind a magyar, mind más európai nép 
megfelelő imaszövegeivel. Azonos vagy hasonló tartalm i és stíluselemeik 
utalnak a késő-középkor vallásos közköltészetének eredetmeghatározó sze
repére. Ezek az „imádságok” epikus szövegek. Jézus és Mária életének apok
rif hatásokat is jelző mozzanatait m utatják be. Tém ájuk és hőseik szakrális 
erő és defenzív képesség hordozójává avatták őket; segítették im ává válásu
k a t és m egm aradásukat az új hit eltérő szellemiségében is.

A katolikumra jellemző mozzanatokat a reformáció térhódításával e 
szövegekből kiiktatták — szentek, szentelmények s M ária sem foglalnak ei 
ponti helyet, m int előzőleg —, m egm aradtak a máig m indenütt is v itatott 
záradékok, amelyek az ima várható hatását, elmondójának járó kegyes hasz
not fejezik ki. Kegyes hasznot és azt a védelmet, mely az annyi veszedelem
nek kitett egyén számára nyugalm at biztosított. E személyre irányultságot 
fejezi ki az archaikus népi imák gyakori egyes szám első személyű formája. 
A nép talán ezért is ragaszkodott szent szövegeihez, melyek még sokáig vol
tak  lelki-szellemi táplálékai. A váltás nem történt meg egyik napról a másik
ra, sőt egyik századról se a másikra, ahogy ezt csudálkozó teológusok észle
lik, s megbotránkozással vegyes kíváncsisággal kezdik rögzíteni híveik „ka
tolikus” imádságait, m ár a  XVIII. század elejétől. E lelkipásztori rácsodál- 
kozás kissé azonos a Bornemisza Péter följegyezte-elítélte „bai”-ok (bá j: rá
olvasó imádság) kiváltotta hüledezéssel.

A gonosz erő elleni misztikus védekezést, a „szent védelmet” szolgáló 
dán—skandináv szövegek között legismertebbek a Krisztus keresztjéhez kö
tődő imádságok és az ún. angyal-imádságok. Krisztus sátánt legyőző halálá
nak, a megváltásnak jelképét, a keresztet a legbiztosabb eszköznek tarto tták  
a  „pokolbeli” ellen. „Crux divina ante te, infra te, subtus te a dextra sit in 
tuam  custodiam” — mondja egy XII. századi áldószöveg. (Az isteni kereszt 
előtted, mögötted, alattad jobbra legyen a te oltalmadra.) Az 1516. évi Gö- 
möry-kódexben (Nyelvemléktár XI. 293. old.) így találjuk : „ . . .  +  cristusnak 
kerezthyen welem légién +  előttem légién +  vtannam  légién +  Alattham  
légién +  fölöttem légién +  M erth emberi nemzethnek örök ellenseghe az 
pokolbely ördögh el fwthhol teghedeth lath +  . . . ” Krisztus a kereszttel, 
vagy egyszerűen csak a szent keresztek archaikus imádságaink gyakori mo
tívum ai, hasonlóan az egyik legismertebb és kora-középkorra visszavezethető 
olasz népi imádsághoz, az ún. Verbum  Dei-hez. A misztikus védő erő fokozá
sát jelenti, ha maga Krisztus veszi át az őt megjelenítő kereszt szerepét. A 
legrégibb lejegyzett m agyar népi imádság, a XVII—XVIII. század fordulóján 
leírt Memorialis, ezt így vallja: „Szent Nevedben Járok en Istenem /  Nazaret 
beli Jesus légy mellettem / légy felettem  / lett alattom  /  légy elötem /  erős 
kübastyam  ennekem en Istenem . . . ” (Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt 
lépék. Archaikus népi imádságok. 1976, 1978. Magvető Kiadó. 391.)

Az evangélikus dán—skandináv szakrális hagyomány másik ism ert és 
elterjedt szövege az angyal-imádság, mely németből került át az északi gya
koriéiba. Ez az ima az alvás, azaz a teljes kiszolgáltatottság idején, az éjsza
ka sötétjében uralkodó sátáni erők ellen nyújt védelmet elmondójának. Talán 
Európa legnépszerűbb esti imája. Föltevések szerint alapmotívuma a 325.



22 ERDÉLYI ZSUZSANNA: VÁLASZ A KÉRDÉSRE

évi niceai zsinat egyik szövegrészére — rendelkezésére — megy vissza, mely 
a reggeli és az esti imádkozással kapcsolatos. A korai egyház vallási fölfo
gásában — ahogy ez Origenes, Tertullianus, Chrysostomus írásaiból is ki
derül — nagy jelentőséget és több szerepet tulajdonítottak az angyalnak: 
védő, nevelő, orvos, katekéta. Különösen a megtéréseknél és a keresztségnél 
volt kiemelt feladata, sőt kötelezettsége védencével szemben a megkeresztelés 
pillanatától kezdve im már a halálig őrző angyalnak, aki így a spirituális ro
konságot jelenítette meg. A kora-keresztény szemlélet évszázadok alatt mit 
sem változott. Ez a védőangyal-képzet hatalm assá tágult a több funkciójú, 
elsősorban a „defensor fidei” — Szent Mihály alakjában és arkangyal tá r
saiéban, főleg az angyali üdvözlet Gábrieljében. S ez az angyalkép máig is él 
felekezettől függetlenül. A m agyar protestáns angyal-imádság — evangélikus 
és reform átus egyaránt — napjainkra ezt az alaptípust alakította ki:

r >

Én lefekszem én ágyamba, (változata:) 
Minden testi koporsómba,

(vagy:;
Három angyal fejem fölött 
Egyik őriz, másik vigyáz,

Harm adik az én lelkem várja, amen.

Ha lefekszem kis ágyamba,
Mint Urjézus koporsóba,
Lelki testi koporsóba,
Három angyal fejem fölött, 
Egyik megőriz engemet,
Másik bezárja szememet, 
Harmadik az én bűnös lelkem 
várja, amen.

Az angyalok száma az egyes népek hagyományainak megfelelően vál
tozik. Északnémet, holland, skandináv nyelvterületen 12—14 angyal szolgál 
az alvó körül. Nyugat-Dél-Közép-Európában 7, 5, 3 is elegendő. Az angolok
nál 4, a 4 evangélista és az ágy 4 sarkának megfelelően. Nálunk a katolikus 
változatokban is három, de gyűjtöttem  m ár 12—14 angyalos szövegeket is 
m agyar és ném etajkú lakosaink körében. Ez az im atípus a középkorból is
m ert. Egyik német emléke a XII. századból való. A nyugati filológia felté
telezi, hogy Luther is ismerte. L uther tanítványa, majd a  törvény és az evan
gélium  kérdésében ellenlábasa, Johannes Agricola (1494—1566) jellemzi is 
e  szöveget — magyarázatokkal ellátott példabeszédkönyvében közölvén azt 
(1528, 1529). „Miniket gyerekeket szüléink tan íto ttak  így imádkozni, ha alud
ni m entünk” — írja. Ez emlékezését sok száz év után is megerősítik adat
közlőink: kisgyermeknek való imádság, iskoláskor előtti imádság stb. hal
lo ttuk gyűjtéseink során és olvastuk a beküldött levelekben. Történeti értéke 
és az összehasonlítás végett idézem most J. Agricola esti im áját:

Ich will heint schlafen gehen,
Zwölf engel sollen mit m ir gehen,
Zwen zur haupten,
Zwen zur seiten,
Zwen zur füssen,
Zwen die mich decken,
Zwen die mich wecken,
Zwen die mich weisen
Zu dem himlischen paradeise. Amen.”
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A Luther ismerte változatban 14 angyalról van szó. A két többlet an 
gyal „az Ú r ú tjá t”, „den weg das Heere”, m utatja a rendelkezésre álló pár
huzamok szerint.

Nem célom az egyes európai történeti és népi változatokat sorjáztatni. 
Csupán érzékeltetni akartam , hogy egy-egy nép protestáns mivolta nem je
lenti szükségszerűen egykori katolikus alapkultúrája teljes elvetését, külö
nösen nem annak néphagyománybéli elszikkadását.

Nálunk Magyarországon sajnálatos módon az északi és a nyugati szak- 
irodalommal ellentétben, jelen tudásunk szerint, a reformáció első száza
daiból nem m aradt fönn följegyzés olyan katolikus szövegekről, amelyeket a 
protestáns hívek még „használtak”. Most nem a babonás, mágikus gyakor
lato t eláruló ráolvasó imádságokra gondolok, a Bornemisza kárhoztatta szö
vegekre, Kecskeméti Alexis János vagy Bőd Péter említette vajákos eljárá
sokra, sem az 1643. évi hercegszőllősi evangélikus kánon tiltó rendelkezései
re  a babonás szövegekről és fölhasználóikról szólván. Történeti archaikus 
imádságainkból csak kettő került följegyzésre. A m ár említett Memorialis 
és a száz évvel későbbi „babonás, haszontalan szószaporítású imádság” Hor
váth  István 1805. évi naplójában Fehér Rózsa, Mária /  Engem Jézus ta lá la . . .  
kezdettel. (Hegyet hágék . . .  kötet 404.) Mivel azonban ezek a rögzítések ka
tolikus környezetből, kézből származnak, nem tudjuk nyomon követni a 
hazai protestáns gyakorlatban még az egyházi különválás előtti időkből á t
került epikus imádságok szerepét, illetve jelenlétét és elhalását. Nem volna 
érdektelen végigböngészni az evangélikus egyháztörténeti emlékeket. Bizo
nyára találnánk olyan följegyzéseket vizitációs jegyzőkönyvekben, história 
domus-okban, amelyek — akárcsak az északi országokban — a korai protes
táns imádsággyakorlatra szolgáltatnának közvetlen  adatokat. K özvetett ada
taink  ui. vannak, ezért tú l egyszerű lenne azt állítani, hogy semmi nyomunk 
nincs a különválás előtti katolikus szövegek protestáns túléléséről. A protes
táns teológiai irodalomban elítélőleg emlegetett ráolvasó imádságok, sőt 
még ma is előkerülő protestáns ,,báj”-ok egyes motívumai ugyanabban a kö
zépkori epikus szöveghagyományban gyökereznek, mint amelyben az archai
kus népi imádságok főmotívumai is. Innét a sok azonosság a ráolvasó imák és 
az archaikus imádságok között. S e tény hozza előtérbe a közös eredet vala
miféle lehetőségét és a történetiség kérdését. Jó példa erre a Confessio-béli 
írásom ban közölt békési reform átus vőfély-könyv Grál hagyományt is tük 
röző ráolvasója. Számunkra talán még fontosabb annak a három egyedül
álló imádságnak az előkerülése egy 1620-ban Kolozsvárott megjelent anti- 
trin itárius (unitárius) v itairat kötéstábláin, melyet Jankovics József fedezett 
föl a közelmúltban az egyik oxfordi könyvtárban, ahová e könyv a múlt szá
zadban csere útján került Székelykeresztúrról (ItK 1981: 1). A lehetséges 
azonosságok — egyezések vizsgálatánál szem előtt kell tartanunk azt is, hogy 
a  népi imádságállomány sorsát befolyásolta a cuius regio elv érvényesítése. 
A felekezetcsere hitbéli hatásaival nem já rt együtt a bevált szövegeknek 
azonnali föladása. Ezzel és még sok tárgyi és alanyi okkal magyarázhatók az 
archaikus népi imádságok kevert elemei, a katolikus szövegeknek úgymond 
protestáns motívumai, vagy fordítva. Meggyőződésem, hogy a katolikus 
imádságoknak szinte minden egyes sorát meg kellene vizsgálni, hogy egy- 
egy motívum felekezetközi vándorútját követhessük. M akra Sándor lelkész
néprajzkutató pl. reform átusnak állítja az egyik gyakori katolikusnak ítélt 
motívum ot: „Oh Istenem, mikor engem terem tettél, /  Annál jobban meg
ism ertél, /  Haláloddal megváltottál, /  Szent véreddel m egszenteltél. . . ” De
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ugyanúgy lehetne ez evangélikus is. E hatalmas elegyes szöveghagyomány
ban sok olyan szövegrész van, amely felekezeti hovatartozástól függetlenül 
hatott és élt, ahogy ezt a skandináv motívumok, sőt típuskörök m utatják. 
A m agyar és más európai nép hagyományából is ism ert típuskörök-m otívu- 
mok: például Jézus a gecsemáni kertben, Jézus imája, elfogatása, kínzatása, 
vagy a Mária a hegyen, kápolnában, karján  Jézussal, kezében könyvvel (zsol
tárkönyvvel), melyből olvas, énekel, vagy a Jézus születése, majd m indjárt 
halála típus, a Jézus a kereszttel és szenvedése motívum, nem beszélve a Jé
zus és Mária misztikus erejét fölhasználó védekező motívumok sokaságáról.

Mindezek után arra  a  kérdésre, hogy van-e hazai evangélikus imádság
hagyomány, az eddig szerzett ismeretek alapján azt mondhatjuk, hogy van, 
bár lényegesen kevesebb annál, am it a reform átus hívek körében végzett 
gyűjtések mutatnak. Szóbeli örökítésben, tehát a szülők révén hagyományo
zott imádságokból a m agyar evangélikusság egyetlen típust őrzött meg, a 
m ár tárgyalt angyalimádságot, annak is némileg variálódott alapszövegét. Ez 
ideig m űfaji társát nem találtuk meg. Annál többet gyűjtöttünk és kaptunk 
a felhívásra is ún. könyves-szerkesztett imádságot. Mind erről a m ás jelle
gű imádságanyagról, mind járulékos mozzanatairól és egyéb gyűjtési tapasz
talataim ról szintén beszámolok a Diakonia egyik későbbi számában. A ma
gyar evangélikus imádságanyag jobb megismerését a népi gyakorlatban élő 
teljes szövegkészlet föltárása adja. Az evangélikus imagyakorlat alapja a 
Miatyánk és a  Hiszekegy, a két „rendűt” imádság. Tudjuk azonban, hogy 
számtalan szöveg szolgálja még a hívek lelki igényét. Szerkesztett szöveg, 
könyves szöveg és köztük a legrégibb, a történeti értékű archaikus szöveg, 
az „Én lefekszem én ágyam ba. . . ” kezdetű angyal-imádság. Erre vessünk 
most fényt a mai evangélikus népi hagyom ányban!

A történeti hagyományhoz tartozó angyal-imádság megléte és meglehe
tősen széles körű ismerete a típuskor szívósságát jelzi. Ez a kora-keresztény 
indítású angyal-motívum köré font szöveg m egm aradt egy világos fejű, erő
sen könyves kultúrájú közösség hagyományában. Egyik oka talán az a tény, 
hogy a jelek szerint az evangélikus egyház idehaza is elfogadta, m int északi 
országokban is megtűrte. Különben nem nagyon taníthatták  volna az isko
lában is egyes helyeken.

„Az iskolába, mikor még iskolába jártunk.” (T. K.-né, szül. 1891. Mezőlak.) 
— „Az iskolában tanútuk.” (S. L.-né, 1897. Marcalgergelyi.) — „Bétévö is meg 
köllött tanúnyi az iskolába.” (L. G. 1892. Szergény.)

Ez északi adategyezésekkel ellentétben, a skandináv változatokban még 
megtalált és sokat v itato tt záradék („Aki ezt az im ádságot. . . ”) a magyar 
gyakorlatban napjainkra m ár lekopott. Egykori létére szórványos adataink 
vannak.

I. S.-né (1928) Mezőlakon elkezdte imája végén a záradékot, ám nem tudta 
befejezni: „Annyira régen vót, kicsi gyerekek vótunk, hogy százszázialékba nem 
emlékszem.”

S itt máris visszhangzik J. Agricola megjegyzése, amely szerint kisgye
rek korukban tanították őket szüleik az angyal-imádságra. Az e hagyomány 
másik általános jellemzőjét, a családon belüli szóbeli örökítést, a hazai evan
gélikus gyakorlat is megerősíti.
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„Gyermekkori imádság” (A. S.-né, 1926.) — „Mikor olyan pici leány vótam.” 
(H. L.-né, 1898.) — „Még szegény anyámtul, mikor még kislány vétem.” (A. 
Gy.-né 1906.) — hallottam Mezőlakon. „Ezt otthon szülőktől még gyerekkorom
ban” (L. G.-né, 1914. Mencshely). „Haj, én ezt gyerekkoromban tanútam a nagy
anyámtól.” (ö. J.-né, 1906. Mórichida).

A nép nem ismeri a szakirodalom angyal-imádság megnevezését. Megha
tározói révén esti—esteli, gyerekkori—kisgyerek—katolikus—régi—különös— 
mellékes—m aradék imádság jelzős összetétellel különbözteti meg egyházi 
imádságaitól. Feltehetően érzelmi okokból — szülők, nagyszülők emléke — 
ragaszkodnak ez imához. Sokan ma is mondják, sőt gyerekeiknek is átadják. 
Ha tudják.

„Én az enyimekkel is megtanítottam, úgy hogy annak idején kicsi koruk
ban ők ezt szépen mondták.” (I. S.-né, 1929. Mezőlak.) Vannak akik nem tud
ják. továbbadni. Gyerekeik elvallásltalanodása folytán, melynek, szerintük, a 
szerzési vágy az oka, még az unokákkal sem taníttathatják meg. A szülőt kine
vetik, maradinak tartják, aki már csak a templomot emlegeti. „Az én gyere
keim má mind nősek, felnőttek. Nekem má unokáim is vannak. Én azoknak 
ilyet nem is mondhatnék, mert azok nem mennek templomba. Hiába-, én mon
danám nekik, de le is állítanak egyiből. . .  és amikor ilyesmiket mondok a kis
gyereknek, akkor kiröhög a menyem is meg a fiam i s . . . ” (Oka?) „Öfc már csak 
a mai élettel, a mai'jóvilággal, meg hogy ez legyen, az legyen, minden legyen, 
de a templomot kikerülik. Én ezt hiába mondom, mert ők eztet nem követik. 
Kimaradtak az iskolálbul, kimaradtak a templombul. Elhagyták a vallást. El is 
hagyták!” (A. S.-né, 1926. Mezőlak.) Sokszor nemcsak az érdektelenség, a ter
mészetes feledés is közrejátszik az elkopásban. „Azt má elfeledtem, az elma
radt má tülem” (L. G. 1892. Szergény.) — „Az még iskolai, már nem emlék
szem rá. (N. J.-né, 1895. Mezőlak.) — „Ezek olyan maradék-maradékok, amit 
úgy tanútunk, hát azokat aztán az embernek vagy ha eszébe gyut, sokszor 
monigya: Haj én ezt gyerekkoromban tanútam, most meg — a nagyanyámtul. 
Ilyen mellékesek vótak, ilyen imádságok, amit az öregektől tanútunk, de úgy 
megfelejtett az ember sokat má- az idővel. Elfelejtődik, ugye má.” (ö. J. 1903 
ö. J.-né 1906. Móriöhida.) Az elhalást segítik a történelmi események is: „Köz
be gyütt ez a két világháború. Annyira elkorcsoscdott a népség.” (K. G. 1896.) 
„Sok minden feledésbe ment.” (M. S.-né, 1925. Mindketten Szergényből.)

Gyűjtőm unkám  nem szorítkozott kizárólag az imádságok összeszedésé- 
re és funkcióbeli adatainak rögzítésére. Megismerni akarván a szövegekhez 
kötődő tudati és lelki hátteret, nyugati szakkifejezéssel élve, ún. mélyinter
júkat készítettem. Ezek révén igyekeztem választ kapni olyan kérdésekre, 
amelyek a gyűjtések során szükség szerint vetődtek föl, m integy az előke
rü lt adatok m eghatározta logikai rendben, következetességgel. Elsősorban 
annak tisztázását célozták, hogy: 1. ez egyetlen archaikus népi imádságot 
m iért nevezik katolikus imának, akárcsak a skandináv teológusok egykor a 
XVIII. században? Sajátságos egyezés. S e tény m iatt sokan m iért nem  mond
ják? 2. Miért nincs az angyal-imádságon kívül még más hagyományozott tör
téneti népi imádság, illetve 3. mivel m agyarázható a „nincs”?

A következőkben az elhangzott véleményeket sűrítem. Magyarázatot 
nem fűzök hozzájuk. Ezzel túllépném vállalt fe ladatom at. . .  Nem lévén evan
gélikus — jóllehet számtalan levélben kaptam  a „Kedves H ittestvér” meg
tisztelő megszólítást — teológiai tudásom sem volna elég az ily értelmezésre. 
Legyen a híveké a szó. A megkérdezetteké, az érdekelteké. S é szó, amint 
látni fogjuk, ténymegállapítás és — mögöttes kritika is. (!) Közvetve minket 
katolikusokat is érintő véleményezés. Nagyon jellemző az evangélikus hívek 
körében tapasztalt általános józanságra, tisztánlátásra, világos szemlélet- és
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gondolkodásmódra, könyves mivoltukra. Mindebből eredően, ahogy egyikük 
m eghatározta: ,,fölvilágosultság”-ukra. S a fölvilágosultság már karöltve jár 
a viszonylagos hitbéli önállósággal, a magas szellemi szint, a jó könyvbeli 
ellátottság és az igényes oktatás eredményezte következménnyel. Szergény- 
ben pl. majd minden családnál 200—300 darabból álló könyvtár van, amelyet 
állandóan fejlesztenek. Az idős asszonyok kerti-mezei munka során klasz- 
szikus magyar költők alkotásait szavalják. Kukoricaszedés közben nagyon 
sok „történelem ju t eszünkbe” . . .

„Például az ilyesmi, az ilyen számok: mikor volt a Mohácsi vész, az Arany
bulla, akkor mikor volt az egri csata, Egervár ostroma, >ki volt Hunyadi János? 
Miért szólnak a harangok délben? Minek a tiszteletére szólnak?... Nekünk 
olyan tanítónk volt, hogy a környéken olyan nem volt. A Németh Lajos, meg 
a Vincze Lajos. Amit meg lehetett tanítani, a Németh Lajos, meg a Vince 
Lajos megtanította. Ügy magyarázta el, hogy ha száz évig élek, akkor se felej
tem el.” (Sz. E.-né 1935. Szergény.) Sz. E.-né kedvenc verse a „Tengeri hántás” 
■és az „Egy szegény asszony könyve.” Mások a Türelmi Rendelet tényét termé
szetes egyszerűséggel szövik beszédjük fonalába. (M. S.-né 1925. Szergény). Mar- 
calgergelyiben S. L.-né (1897.) kapásiből sorolja a világtérkép adatait s vélet
lenül sem hagy ki egyetlen hátsóindiiai szigetet sem. Korholva okítja unokáját 
a földrajzi ismeretekre. Ugyanúgy fújja a tizenkét apostol nevét, mint 75 év
vel ezelőtt. Ura (S. L. 1894.) versekét ír és igen jó verseket. Nagy részüket még 
most is elmondja.

Mindezt magától értetődőnek tekintik. {Miért?) „Hált talán, talán azért, mert 
olvastunk. Azért. És igaz, hogy csak hat osztályt jártam én, hat általánosat, de 
elég alaposan megtanítottak bennünket, és utána is azért hát.lha volt időnk, 
olvastunk. . .  A családiban nálunk ez egy tradíció, az olvasás, mert minden na
gyon szerettünk olvasni. Már öregapám is, úgy emlékszem, hogy minden könyvet 
elolvasott, amit hoztunk neki. És azért utólagosan csak albból művelődik az 
ember.” Szergény „régi település és azért az elődöktől is nagyon sokat kaptunk. 
Úgyhogy apáról fiúra szállt a tudásvágy is és hát talán azok az ismeretek is.” 
öregapja „nagyon ragaszkodott a régi dolgokhoz” és sokat beszélt nekik róluk, 
.„'hogy mi is majd az utódoknak tovább adjuk ezeket a régi dolgokat.” (M. S.- 
né, 1925. Szergény), aki hat elemivel ilyen mondatokat alkotott, vagy így fogal
mazott: „Hát arról ugye konkrét adatot nem tudok, én csak azt tudom, amit 
öregapám mondott.” Nevezett tanítóik hetente kétszer „népművelési” előadá
sokat tartottak, önképzőkört vezettek, népi táncot tanítottak, énekkart szervez
tek. A felnőtteknek olvasókört alakítottak, amelyre az öregek is rendre eljártak. 
Kővágóörsön kis családi magánkönyvtárában N. K.-né (1897) könyvritkaságot 
mutatott meg nekem: Mészáros Ignátz híres „román”-jának, a Kartigáimnak 
harmadik 1795-ös pozsonyi kiadását. Mórichidán 140 gyerek is jutott tanítójukra, 
mondta Sz. M.-né (1902.), de azért még most is emlékszik sok mindenre, amit 
tőle tanult.

Mindezek előrebocsájtása után érthető a könyv szerepe az evangélikus 
nép életében, s vallásgyakorlásában az énekeskönyveké.

Ezeknek „a hátullába van imádság a hét minden napjára reggel este min
dig megvan.” (S. L.-né 1907. Mezőlak.) — „Ami az énekeskönyvben van, én 
azokat én sorra. Ami a nyelvemre gyütt. Az énekeskönyvbűl jobban azokat. . .  
ami a nyelvemre gyütt. Miatyánk, Hiszekegy, Én lefekszem én ágyamba. . . ” 
(N. J.-né, 1895. Mezőlak.) Kinek a „nyelvére gyütt”, kinek a szívére: „Elmon
dom a magam kis fohászát ami a szívemre gyün. . .  Belefoglalom a magam fohá
szába. Ki gyün, csak elmondom aztat.” (K. L.-né, 1914. Marcalgergelyi). Kinek 
ami „a szívére gyün”, vagy amit a szíve diktál: „Reggel este más. Mindig más. 
(Miatyánk? Hiszekegy?) Az mindig el van mondva. De különben kezdem egy 
imádsággal, amit éppen a szívem diktál. A családomat azt mindig belefoglalom.” 
(Anonyma, kib. 60 éves, Szergény). „Úgy imádkozom, ahogy indítást kapok rája. 
A Mdatyánkot a végén. Kimondott imádságom nincsen.” (Soh. K.-né. 1898. Zánka.)
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M. S.-né (1925. Szergény) szerint azért nincs külön imádság, m ert amit 
imádkoznak, énekelnek, az a könyvekben benne van. Azt hiszem a „nyelvem
re gyütt, szívemre gyün, amit a szívem diktál” stb. megfogalmazások mögött 
a belső önállóság függetlensége jelentkezik. Az ilyesféle önellátás sem ked
vez a kötött szövegek fönnm aradásának, még ha hagyományozott szöve
gek is.

Könyvekről, énekeskönyvekről beszélgetve szükség szerint előtérbe ke
rü lt a K önyvek Könyve, a Biblia, a hitbéli forrás, a hittisztaság biztosítéka, 
am i a katolikusoknál szerintük nincs meg.

Ügy vélik az evangélikus vallás „tisztább”, mint a katolikus, „mert nincs 
benne annyi tévedés. . .  (ám ők) azt nem tudják, és ők azt esinájják úgy hogy 
hitték és ez nekik hitnek szám ít. . .  Lélekbül imádkoznak.” (Anonyma, 60 éves, 
Szergény.)

..Hát mondjuk a Bibliát azér valakinek ki költött a(d)ni és ami abba van, 
hát lehetőleg csak aszerint tanítanak a má papjaink... Katolikusoknál az az egy. 
hogy nem is vót kiadva nékik, hogy olvassák. . .  Minálunk meg ugye csak azt 
kérik. Régen míg én jártam iskolába: „Hát óvassátok mindennap, ha többet nem 
egy két verset. . . ” mondja B. V.-né (1929.) Mórichidón, „A katolikusok nem vótak 
úgy fölvilágosítva a Bibliábul, mint mink vótunk. Mer mink tanúhattuk a Bibliát, 
de' azoknak csak azt költött e(l)hinni, almit a pap magátul kimondott nekik. . .  
Mindent elhittek. Amit a pap ahogyan mondott nekik, azt teljesen elhitték, min
dent, mindent elhittek. . .  akkor üdvözűnek, hátha eztet megcsínájják, vagy így 
esinájják . . .  mer azokkal mindent el tudtak hitetni. . .  Ahogy hallottam jobban 
hisznek mindenbü, minit mink. De hát mink ugye hát talán felvilágosultabbak 
vagyunk, mint azok.” (T. P.-né 1926. Mórichida.) Van aki elnézőbb a katoliku
sokkal szemben: ö . J. (1903.) Mórichida: „A Bibliát azok is úgy tanujják mint 
mink. Mer az a bibliájuk, ami a mienk. Na most ugye, a vallás nem egyforma, a’ 
kétféle, vagy többféle, .sokféle. Sokféle, mer kérem szépen mink ezt tanújjuk, 
ők azt tanújják. A harmadik megint a (másikat tanújja. Hát ugye ezen nem tu
dunk eligazodni. . .  egyformák vagyunk. Egy Isten van. Azt kell imádni.” Ha
sonlóan gondolkodnak, akik nem tesznek különbséget, hogy a rádióban az isten
tiszteletet végighallgatják, akármilyen vallásé van soron, „Azt leülöm, és végig
ülöm” (K. L.-né, 1914. Marcalgergelyi).

A Bibliából kiderül, hogy az ilyen imádságokat „Krisztus nem  rendűte.”

„Az egy Miatyánk a mi imádságunk.” (L. G. 1892,; Szergény) „Nálunk nincs 
annyi (imádság). Ez szerintem talán attul is, az isi hordozza talán azér mer mi 
nem ismerünk mást, mint az Istent, a három személybe Atya Fiú Szentlélek. 
Minálunk nincs védőszent, meg Szűz Máriárul is azt tanútuk, legalább is én úgy 
tanútam a gyónó kátéban, Máriát tiszteletben tartsuk, de hozzá nem imádko
zunk, mer Jézus nem rendűte. Mi nem. A katolikusok ugye avval kezdik ugye 
avval is végzik. . . ” (B. V.-né, 1929. Mórichida). Szergényben 60 éves Anonyma 
így folytatja a gondolatsort: „Igaz, hogy az Isten a szenteken keresztül megmutat
ta a hatalmát. . .  a nép sokat foglalkozott a szentekkel és az Isten háttéribe szo
rult. Kevés idő maradt az Úristenre. . .  nem az Istent dicsőítették”. Ugyanez 
érvényes Máriára is: „őt istenítik és nem az Isteni dicsőítik”. Máriát nem lehet 
isteníteni, ő csak „legyen közbenjáró, az ő nevével kérjük Istentől, amit kérünk. 
Mária úgy tud segíteni, hogy (továbbviszi az imát.” Egy asszony ismerőse így 
imádkozott: „Szűzanyám segíts! Mondd meg a fiadnak, hogy gyógyítsa meg a 
fiamat, mert amikor a vizet (Jézus) borrá változtatta, akkor is Mária szólt Jé
zusnak.”

Az evangélikusok közvetlen Istenhez, Jézushoz fordulnak imáikkal. A 
katolikusok közvetítőnek használják Máriát, M. S.-né szerint is. (1925. Szer
gény).
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„Ök nem mernek egyenesen az Ürjézus elé vonulni. . .  bűneikkel, imádsá
gaikkal, hanem, úgy értem, hogy talán mint közvetítőt, Máriát kérik fel erre.... 
Mi soha Máriához nem imádkoztunk. Soha. — (Segítségét sem kérik?) — Nem! 
Soha! Nem! Sohasem! Luther kirekesztette ezéket a dolgokat” . . .  (Éppen teker
cset váltottam, amikor folytatta, a beszélgetést és azon percben mondotta, hogy 
Luther kirekesztette Máriát, meg a szenteket. Amire aj gép elindult már a fenti 
megfogalmazásban hangzott el. Tehát csak így idézhetem. A szájába rágni, is-
mételtetni vele, nem akartam. (......  Ügy hogy mink) se az iskoláiba, se azóta, se
a templomiba. Máriát csak úgy ismerjük, hogy Isten anyja és csak tiszteljük, 
de nem imádjuk.” (Máriát kirekesztette?) „Hát valóban, hát másra nem i's tudok 
gondolni. Mer úgy ahogy mondom! Úgy mint Jézus anyját úgy tiszteljük, de nem 
imádjuk. S ez a kettő nagy különbség. Ez nagy különbség!. . .  Csak Istent, Krisz
tust imádjuk. . .  Ez szerintem bálványozás, Máriát imádni és segítséget kérni.”

Lényegi kérdést érintettek ezek a gondolatok. Fölerősítik a skandináv 
szakirodalom ugyanilyen értelm ű észrevételeit. És megmagyarázzák a gyönyö
rű  gazdag katolikus imádságanyag viszonylag csekély átáram lását. A z ar
chaikus imádságoknak főszereplője valóban Mária, a Krisztus hálálát végig
szenvedő fájdalmas anya. Mindez megfelel a középkor fölfokozott Mára-tisz- 
teletének és az érzelemre hangolt, főleg ferences szellemiség sugallta szen
vedésmisztikát hátterelő költészetnek. Sokan, jó érzékkel, e ténnyel ma
gyarázzák az ilyen imádságok hiányát az evangélikus gyakorlatban. S e 
tény pedig a „Luther k irekesztette . . remek megfogalmazás.

„Azér nem tudtak, nem mondtak mást, mert ml, ugye, mi az Istent hisszük, 
a katolikusok a Máriát is, ugye azér ők a Máriához imádkoznak inkább, mint 
az Istenhez. A katolikus vallás inkább a Máriát — mer a rózsafűzér, minden, a 
Máriáról szól. Hát én, nízze, én nem tudom, csak így gond üllőm. így gondullom, 
mer a katolikus vallásba nem az Isten ;a fő. Ott a Mária. Igaz vagy se? Inkább 
a Mária, mint az Isten. De nekünk csak a Jézus, meg az Isten. Tudjuk, hogy 
az anyja a Jézusnak a Mária. De írni csak az Istent, meg aztán a Jézust valljuk.” 
(A. S.-né, 1926. Mezőlak.)

Az adatközlők e nagyon is helytálló dogmatikai okfejtéssel m agyarázták 
azt a tényt, hogy az evangélikusok körében nincsenek olyanféle archaikus 
imádságok, m int a kátoliikusoknál. Mária kulcsfigurája a kérdésnek, annál is 
inkább, m ert amelyik imádságban ő benne van, azt katolikus imádságnak 
tarto tták . Feltehetően ez m otiválta a skandináv megjelöléseket, különösen, 
hogy ott több Máriához kötődő alaptípus m aradt fönn.

I. S.-nét (1928) Mezőlakon 76 éves nagynénje tanította meg kicsi korában 
„erre a régi imádságra” (Ha lefekszem én ágyamba...)  „De mi azt gondótuk, 
katolikus imádság, de azér megtanútuk, s minden este elmo(d)tuk. . . ” (Miért 
gondolták katolikus imádságnak?) „Miér? Mer valahogy a végihö olyan formát 
is mondott szegény, hogy Udvözlégy Mária és ugye ez az Üdvözlégy arra vezet
hetett vissza, hogy nahát 'katolikusoktól származik, de hát attul eltekintve vannak 
itt katolikusok is, úgy hogy nem csiná(l)tunk belüle ügyet. . . ” K. G. (1896. Szer- 
góny) azért nem tudja az angyal-imádságot „Mer az katolikus imádság vót . . .  
Csak az evangélikus imádságokat tudtuk.” (Miért gondolják, hogy katolikus 
imádság volt?) „Mert azt nem tanították velünk a szüléink. . .  avval magyará
zom, ímer mivelünk azt nem tanították.” A család nagyon komolyan vette, szin
te íratlan törvénynek tartotta, hogy amit a szülők tudnak, azt átadják gj^erekeik- 
nek. Unokája ugyanígy vall minden „régi dologban” járatos öregapjáról: „De 
nem hallottam tőle ilyen imádságot, amit esetleg másmilyen fémárul, sok min- 
denrül tudott beszélni, de csak azokat tudta továbbadni nekünk, amit haszná
lunk. S nem egy olyan ismeretlen dolgok vótak azok, hát amit most is haszná
lunk, és könyvbe is lehetett. Amit iskolába is tanultunk.” Ez az „unoka” K. G. 
lánya, M. S.-né. (1925.)
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A műveltségi, „fölvilágosultsági” és dogmatikai okon, Mária és a szentek 
kirekesztésén túl van még egy harmadik, illetve negyedik oka is a hagyomá
nyozott imádságok csekély létének, sok helyen hiányának. Ez az ok a hí
vek részéről kegyességlélektani, hitbuzgalmi, az egyház részéről pasztorális.

„A katolikusok talán többet foglalkoztak ezen a téren vele. Nézze, ez olyan 
dolog, Ihogy hát a katolikusok szenltesébfoek.” Eljárnak a emég olyan messze eső 
templomba is. „mer azok nem nézik azt, ho(gy) milyen idő van. Télibe, hidegbe, 
meg ha es ik . . .  akii annyira tartsa a vallását, annak nem számít az i d ő . . .  mi
lyen messze elmennek a búcsúkra i s . . .  és oda se néznek, hogy milyen messzi 
van.” (B. V.-né 1929. Mórichida). — „Talán azok jobban foglalkoznak vele, mond
juk a katolikus«ág, ezekkel az imádságokkal, mert például ott mindennap men
nek a templomba vagy reggel, vagy e s t e . . . ” (T. P.-né 1926. Mórichida). — „Nem 
jártak össze házilag imádkozni, énekelni. . .  Szóval bibliaeste szokott lenni . . .  
meg előkészület nagy ünnepek előtt.” (Sch. K.-né, 1898. Zánka.) „Talán nem va
gyunk olyan szeníibuzgók. Ahogyan hallottam, jobban, hisznek 'mindenbe, mint 
mink” — vallja T. P.-né (1926. Mórichida). Kétségkívül ahol sok a házi, családi 
jámborsági gyakorlat, od'a sokkal több kegyes anyagra, énekre van szükség. „Min
dent előszedünk, amink csak van, mondta egyik adatközlőm katolikus ének-imád- 
sággyűjtésem közben házi áhítatok, „imaórák” során fölhangzó anyagra kérdez
vén. Az „amink csak van”-nak, úgy tetszik a katolikusoknál több a forrása, 
mint az evangélikusoknál: „A katolikusoknál azelőtt jobban vótak barátok, akik 
talán evvel is többet foglalkoztak. Nálunk az se vöt úgy. És azok járták a falu
kat meg minden és hát minálunk ez nem vót semmikor se. Nyilván, hogy 
ahun többet foglalkoznak ilyen formába a néppel, több imádság is (van), 
mondjuk többet tanúnak meg, mer azért hát nyilván ha már járták a fa
lukat, csak tanútak tőlük. Biztos, hogy azt tanították. Nem azér járták a falu
kat, hogy mit tudom- én más célbul. . .  ide én úgy gondolom azoktól is terjedt el 
egy csomó imádság, azér van náluk több ilyen imádság, máint nálunk . . .  le vót 
nekik nyomtatva, vagy hát megtanították, aztán csak így, ugye, legalább ment 
tovább, vagy folytatódott. . .  Hát minálunk az nem vót, hogy, na, egy teológus, 
egy papnövendók járja be á falukat, mint ő náluk, ugye már hát nem is vót az 
i z é . . .  hogyan mondjam meg, hát nem is tudom hogyan fejezzem ezt ki, a kato
likusoknál ez be vót iktatva mondjuk az] egyháznak a, mit tudom én, rendjébe, 
vagy hogyan, de ez nálunk nincs, meg nem is vót . . . ” (B. V.-né, 1929. Móric
hida.)
Azt hiszem a föltett kérdésre m egadtam a választ. Igyekeztem a lényegi moz
zanatokat kiemelni, s egy kissé előtérbe hozni a népi vallásos gondolkodás
ban rejlő kevéssé ism ert — mai szóval — „tartom ányokat”. Az elmondotta
kat jellemzőnek tartom , bár még nem tekintem  általános érvényűnek. Hogy 
odáig eljussak, ahhoz sokkal többet kellene gyűjtenem és sok csöndben nyug
vó, netán alvó lelket megbolygatnom. Célom folytatni e munkát, még akkor 
is, ha tudom , hogy nem én fejezem be. Sem én, sem más, m ert befejezhetet- 
len minden olyan kutatás, amely az élettel, az emberekkel, belső történéseik
kel kapcsolatos.

Talán nem kell külön hangsúlyoznom, és ez úgy vélem írásom őszinte 
hangjából is kiderül, hogy ha a további kutatások során bármi olyasmi ke
rülne felszínre, amely az itt elm ondottakat módosíthatja, akár cáfolhatja is, 
készséggel tárom a nyilvánosság elé. Célunk ui., amennyire ez lehetséges, 
hogy e nagyon bonyolult középkori eredetű felekezetközi hagyományban 
tisztán lássunk és a kevéssé, vagy alig ism ert összefüggéseket föltárjuk. Föl
tá rju k  térbeli kiterjedésében és időbeli mélységében. E történeti szempont 
m ellett van egy gyakorlati is: célunk még a népi vallásosság ism eretlen 
belső összetevőit, m últ és jelenbeli kapcsolatrendszerét fölfedni, függetle
nül attól, hogy ki milyen form ában im ádja Istenét s melyik vallásfeleke
zet keretén  belül.
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BESZÉLGETÉS SZIGETI JEN Ő V EL

a szabadegyházakról

Szerkesztő: Hazai ökumenikus tájékozódásunk során folyóiratunkban a ró
mai katolikus és a reform átus egyház után most a szabadegyházak felé sze
retnénk ablakot nyitni. M indenekelőtt a bem utatásukat kérem.

Szigeti Jenő: Arra a kérdésre, hogy melyek a szabadegyházak, legmeg- 
bízhatóbban a Szabadegyházak Tanácsának 1980. szeptember 25-én elfoga
dott szervezeti szabályzata válaszol: olyan evangéliumi felekezetek, közössé
gek, gyülekezetek, amelyek az önkéntes és tevékeny gyülekezeti tagsághoz 
ragaszkodnak, a gyülekezeti tagok önkéntes adakozásából tartják  fönn gyüle
kezeteiket és országos szervezetüket.

Jelenleg a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának kilenc tag egyháza 
van. Ezek a  következők: Baptista Egyház, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, 
Élő Isten Gyülekezete, Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház, Isten Egy
háza, Keresztyén Testvérgyülekezet, Metodista Egyház, Öskeresztyén Fele
kezet és a Szabadkeresztyén Gyülekezet. Nem tagja a Szabadegyházak Taná
csának a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet, de különböző adminiszt
ratív kérdésekben igényli a Szabadegyházak Tanácsának szolgálatát.

A Szabadegyházak Tanácsa az alapszabály szerint a „legteljesebb mér
tékben biztosítja az egyes tagegyházak önállóságát, tiszteletben ta rtja  hitelvi 
álláspontjukat és nem szól bele a tagegyházak belső ügyvitelébe. A Szabad- 
egyházak Tanácsa koordinatív, konzultatív testület, nem felekezeti, hanem  
egyesületi jellegű tömörülés, amely a mindennapi feladatok elvégzése és a 
közös célok megvalósítása érdekében tevékenykedik”.

Érdekes feladat lenne —, de ez m eghaladja ennek a beszélgetésnek • a 
keretét — ha az egyetemes keresztyén tradíció szempontjából értékelnénk az 
egyes szabadegyházak jellegzetes tanításait. Ezekből a hitbeli teológiai felis
meréseknek egymást követő, kiegészítő rendszere bontakozik ki. A metodiz- 
mus a megtérést, az egyéni h itreju tás döntő jelentőségű fordulatát te tte  új 
hitbeli felismeréssé, jelenvaló igazsággá. Ennek szimbolikus megvallására. 
a hivő keresztségre kerül hangsúly a baptistáknál, míg az újabb vallási 
irányzatok ennek az érzelmileg is aktív  és megismétel átélését ta rtják  lénye
gesnek. Ugyanezt a vonalat színezi a többi szabadegyházi közösség hitvallása 
is, de ehhez még egy lényeges elem társul. Az ember individuális megtérése 
felveti a felelősség kérdését is. Az adventista tanításban — és ez a többi 
szabadegyházaktól sem idegen — a parúzia, Krisztus visszajövetele és a visz- 
szautasított kegyelem nyom ában járó  ítélet reális beteljesedésének meghir
detése a m otorja a  keresztyén ember reménységtől motivált életének.
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A Jehova Tanúit nem tartjuk  szabadegyházi közösségnek. A közös ke
resztyén tradíció több lényeges elemét tagadják és közösséget sem vállalnak 
más hitű keresztyén felebarátaikkal. (Erről a kérdésről részletesebben is ki
fejtettem  a véleményemet: „A tévedések ú tja” című, Palotay Sándorral írt 
könyvünkben.)
Szerkesztő: Meggyőződéstek szerint mi magyarázza az egyes szabadegyhá
zak keletkezését? Miben érzik külön létjogosultságukat és szükségességüket?

Szigeti Jenő: Az elmúlt száz esztendőben gyakran elhangzott, hogy a  
magyarországi szabadegyházi közösségek — szekták, a magyar protestantiz
mus külföldről behurcolt betegségei, olyanok, mint a peronoszpóra, hiszen 
hazánk a m últban nem term elt szektás tanokat. Ennek a  felfogásnak tartha
tatlanságáról a protestáns népi kegyesség történetének kutatása győzött meg. 
Kutatásaim  során sikerült feltárni a XIX. sz-i népi paraszt ekkléziolák egész 
rendszerét, amelyben szinte ugyanazok a kegyességi formák éltek, amelyek 
ma a szabadegyházi közösségek sajátos színei. Ezeknek a kegyességi formák
nak kim utathatóan a puritánizmusig visszanyúló kontinuitása van. Vélemé
nyem szerint nem elég addig a megállapításig eljutni, hogy a m últ század 
protestantizm usának belső kohéziója meggyengült, igehirdetése megürese
dett, az egyház vezető rétegeinek, a papoknak a kapcsolata a néppel megtört. 
Ezek a negatívumok nem magyarázzák meg a különböző típusú magyarorszá
gi szabadegyházak létrejöttét. Szükséges azoknak népi kegyességtörténeti 
gyökereit is látni.

Több, a két világháború közötti „szektakérdéssel” foglalkozó cikk arról 
írt, hogy a szektásodás „református betegség” vagy arról, hogy az „evangéli
kus gyülekezeteket tizedeli”. Bár a protestáns vidékeken erősebbek a szabad- 
egyházi gyülekezetek, mégis jelentős a római katolikus előző vallásnak 
arányszáma a szabadegyházi gyülekezetekben, pl. a nazarénusoknál csaknem 
l/4-e, az adventistáknak csaknem 50%-a volt korábban katolikus.

Szerkesztő: Mi a teológiai reflexiótok a rra  a reform átori teológiai kritikánk
ra, hogy a Szabadegyházak lényegében egy-egy fontos szentírási részletet, a 
keresztyén igazság valamely igaz darabját emelik ki az egészből és állítják a 
központba? Ez figyelmeztetésül szolgálhat a történeti egyházaknak, ezeknek 
a szentírási részleteknek, bibliai igazságoknak az elhanyagolása miatt, de 
felnagyításuk által nem szenved-e hátrányt a Szentírás központi mondani
valója, Isten Krisztusban megjelent kegyelmének, szeretetének a jóhíre, az 
evangélium ?

Szigeti Jenő: Induljunk tovább azokból a gondolatokból, amelyeket 
előbb fejtegettem. Űj egyház mindig új hitbeli felismerésből születik. Ez ál
talában úgy jön létre, hogy a régi egyház tudatában az egyetemes keresztyén 
tradíció eredeti eleme elsikkad, „beporosodik”. Ez együtt já r a régi egyház 
dinamizmusának elvesztésével, enerválódásával. Az új hitbeli felismerés ak
kor hoz valóságos megoldást, ha a keresztyén tradíció egy lényeges — termé
szetesen korábban is meglevő, de elhanyagolt, háttérbe szorított — elemének 
viszont feleletnek kell lenni a kor kihívására. Az új hitbeli felismerés a régi 
egyházi há tté r reakcióját is kiváltja. Mint új, pontosabban a réginek új 
hangsúlyú megszólaltatása feszültséget okoz és lényegében válaszút elé állítja 
a régit. Vagy együtt lép a felismeréssel, vagy szembefordul vele. Mindkét 
esetben újra  kell, hogy létét értelmezze a  közös tradíció hátterén.

Az új hitbeli felismerésnek is természetesen tovább kell fejlődni. Ha
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életképes a mag — fává fejlődik. Az következik be, hogy a hitbeli felismerés 
körül, m int kristályosodási pont kprül kiépül egy, a teljes bibliai tradícióra 
vonatkozó látás, ami elsősorban abban új, hogy rendező ereje az új hitbeli 
felismerés, és az új tanítás ennek logikus következménye. Ez lényegében nem 
más, mint az új egyház rendszeres teológiájának kialakulása, hitvallásoknak 
a megszületése. Amíg az új hitbeli felismerés erősen hatalm ában tartja  az 
újonnan megszületett egyházat, úgy tűnik, m intha aránytalan volna az új 
egyház tanrendszere, m intha egy bibliai igazságot elhanyagolna, másokat meg 
különös erővel hangsúlyozna. Amikor elkövetkezik az egyházak életében a 
hitvallások megszületésének kora, az új közösség az egész keresztyén tradí
cióval szembesíti az új hitbeli felismerést és elindul az egész keresztyén tra 
díciót felölelő szintézis keresésének útján. Ez az ú t nagyon jól kim utatható 
akár az őskereszténység, akár a reformáció egyházainak történetében, de a 
különböző szabadegyházak történetében is jól látható jelei vannak ennek a 
folyamatnak. Természetesen nem minden elindult vallásos mozgalom fejlő
dik egyházzá, ahogyan nem minden kikelt magból lesz fa. Egyház csak akkor 
születik, ha az új hitbeli felismerés a keresztyén tradíciónak egy olyan lé
nyeges pontja, ami az em ber egyik lényeges, hitben feldolgozásra méltó kér
désére ad feletet.

A második „buktató” abban van, ha egy vallásos mozgalom nem tudja a 
teljes keresztyén tradícióval összhangba hozni a maga valós hitbeli felisme
rését, ha mindvégig megmarad az új hitbeli felismerés apologetikus védel
mének harcainál és lényegében így konzerválja fejlődésének gyermekkorát. 
Szektás az a vallásközösség, amely infantilis módon megreked „gyermek
korában”. Meggyőződésem, hogy az egyházak fejlődési u tat járnak  be és 
„a  szekta” fejlődési rendellenesség.

Szerkesztő: Jogos-e a történeti protestáns egyházaknak az a vádja, hogy né
mely szabadegyház a reform átus és evangélikus gyülekezetek legbuzgóbb 
tagjaiból toborozva híveit, és nem a hitbelileg közömbösök vagy tagadók kö
zött folytat missziói m unkát? Persze ez a vád nem egy esetben visszafordul 
reánk: híveink nem találtak eleven hitéletre, meleg közösségre nálunk. Azért 
mégis kérdezem: nem található-e „halászás” egyik-másik szabadegyházi cso
port részéről itt-o tt a történelm i egyházak tagjai között? A prozelitizmus, a 
térítői buzgóság összeférhetetlen az ökumenikus kapcsolatokkal.

Szigeti Jenő: Ez a sokat tárgyalt „lélekhalászás” kérdése, ami az egyhá
zak  egymás közötti viszonyának egyik tehertétele. Meggyőződésem szerint 
egyetlen szabadegyház sem folytat missziót a többi egyház vagy vallásfele
kezet ellen, de minden szabadegyházi közösség, amelynek van identitása, fel
adatának, lelkiismereti kötelességének érzi, hogy az Igéből felismert üzenetet 
mindenféle lehatárolás nélkül m indenkinek hirdesse. Ügy gondolom, hogy 
-ez nemcsak a szabadegyházaknál van így. A szabadegyházak és az úgyneve
zett történelm i egyházak között egy alapvető különbség van. Evangélikusnak 
születik az ember, adventistának, baptistának vagy bármilyen más szabad- 
egyházi közösség tagjának soha. Bár nagyszüleim is adventisták voltak, én 
mégis csak 21 éves koromban lettem  tagja egyházamnak és azt sem tudom 
biztosan állítani, hogy gyermekeim adventisták lesznek-e, bár ezt feleségem
mel nagyon szeretnénk és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy gyer
mekeink szabad elhatározásból egyházunk valamelyik gyülekezetéhez csat
lakozzanak. Minden szabadegyházi közösségben csak felnőtt, önálló hitű és 
■döntési képességű ember lehet tag. Amelyik gyülekezet nem folytat missziót,
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az a gyülekezet kihal törvényszerűen. Bár a szabadegyházi gyülekezetek je
lentős hányada a gyülekezetek tagjainak a gyermekeiből adódik, mégis az 
új tagok egy része korábban más egyházaknak volt a tagja. Ezt mi soha 
nem titkoltuk, erről nyíltan és becsületesen beszélnünk kell. De megfigyelé
sem  szerint korábbi egyházát nem az a tag hagyja ott, aki aktív hitbeli közös
séget ta rt  fenn korábbi gyülekezetével, hanem az, aki életkérdéseire ott nem 
talál feleletet, vagy teljesen szekularizálódott és nincs lelki kapcsolata azzal 
az egyházzal, amelybe beleszületett. Vagy nem talált egyházában közvetlen 
testvéri közösségre. Mi szabadegyházi lelkészek — éppen úgy, mint evangé
likus lelkész testvéreink — hitbeli, biblikus meggyőződésünkről vallási kü
lönbség nélkül minden ember előtt bizonyságot teszünk. Eközben term észete
sen nem hallgatjuk el azokat a hitbeli látásainkat sem, amelyek esetleg eltér
nek a többi egyház tanításától. A döntés joga minden ember lelkiismereti 
kérdése. Ezt az elvet nemcsak a kívülállók iránt gyakoroljuk, hanem gyer
m ekeink iránt is. Tőlük is szabad döntést kérünk hitbeli kérdésekben.' Mi 
nem beszélünk le, nem tiltjuk  el egyházfegyelmi eszközökkel híveinket attól, 
hogyha azt igénylik, hogy más egyházak istentiszteleteire is elmenjenek 
vagy esetleg más egyházak lelkészeinek lelkigondozói szolgálatát igénybe ve
gyék. Mi is mint lelkipásztorok igyekezünk az evangélikus lelkipásztorokkal 
őszinte baráti, közös felelősségen és m unkán alapuló testvéri jó viszony ápo
lására. De ha valaki úgy dönt bizonyságtevésünk nyomán, hogy velünk hit
beli közösséget vállal, éppúgy nem zárkózunk el, mint ha esetleg egy adven
tista, baptista vagy más szabadegyházi közösséghez tartozó kíván az evan
gélikus gyülekezet tagja lenni. Ezt a norm át mi mint szabadegyházi közössé
gek egymás között is fenntartjuk.

Természetesen van becstelen lélekhalászás is, ami nem a fenti alapelvet 
követi. Erre is tudnék példákat mondani. Nem tarthatom  a más egyházak 
vagy más egyházakhoz tartozó szolgatársaim vélt vagy akár valós „bűneinek” 
leleplezését a gyülekezetszaporítás eszközének. Sokszor találkozunk olyan 
emberekkel is, akik bűneik helyett egyházukat akarják elhagyni. Egyházam
ban — a H. N. Adventista Egyházban — szabály, hogy más egyház tagját 
csak akkor vehetem fel tagként gyülekezetembe, ha régi egyházában minden 
ügyéi a legszigorúbb keresztyén norm ák szerint rendezte. Ezt az elvet min
den szabadegyházi közösség kapcsolatában is érvényesíteni szeretnénk. Ez a 
mi véleményünk szerint a becsületes kapcsolatok alapja.

Szerkesztő: Egyre inkább nálunk is úgy változik a régi népegyházi helyzet, 
hogy egyházközségeink aktív tagjai alkotják a tényleges gyülekezetét. A va
lóságos gyülekezet leredukálódik az istentiszteleten és más egyházi alkalm a
kon részt vevő felnőttekre, fiatalokra és gyermekekre. Ezzel máris kialakul 
egy bizonyos fokú azonosság a szabadegyházak létformájával. Viszont mi mé
gis minden megkeresztelt evangélikust az egyház tagjának tekintünk, ha 
nem utasítja el.

Rátérek a következő kérdésemre: milyen megnyilvánulásokat érezhet
nek bántónak a szabadegyházak tagjai a történeti egyházak tagjai, akár lel
készei részéről? Másfelől viszont tudtok-e olyan jelenségekről, am ikor sza
badegyházi közösségek részéről történik támadó fellépés a történeti egyházak 
hivő meggyőződése ellen, akár közös alkalmakon?

Szigeti Jenő: Istennek legyen hála, a konfliktusok egyre inkább a múl
téi. Nekem is vannak keserű emlékeim. Kis iskolás koromban még kötelező 
volt az iskolai hitoktatás és mivel egyházam el nem ismert „szektának”
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számított, apai nagyapám után  evangélikus h ittanra kellett járnom. A leg
rosszabb jegyem mindig hittanból volt. Nem azért, m ert a tananyagot nem 
tudtam , hanem azért, m ert m inden hétfőn megkérdezték, voltam-e tem p
lomban? Erre mindig azt válaszoltam, hogy én a gyülekezetben voltam. Ezért 
a tisztelendő úrtól mindig kaptam  egy pofont, és mindig az egész osztály 
előtt szidta a szektát, melynek apám is egyik lelkipásztora volt. Azt is 
tudtam , hogy apámat a felszabadulás előtt számos alkalommal azért tolon- 
colták ki, verték meg a csendőrök, m ert egy-egy község reform átus lelkipász
tora feljelentette. Ez a múlt, am it a költő szavával „békévé oldott az em
lékezés”.

A felszabadulás után együtt tanulták egyházaink a szolgáló létformát,, 
melynek során nemcsak népünkhöz, hanem egymáshoz is közelebb jutottunk. 
Ezt ismét személyes „élményemmel” tudom illusztrálni. 1961-ben m int vég
zett adventista lelkész léptem be az Evangélikus Teológiai Akadémia kapu
ján. Bevallom, gyermekkori emlékeim alapján a torkomban dobogott a szí
vem. De itt a teológián a professzorokban és a hallgatókban testvérekre ta
láltam, és mély, életre szóló barátságok szövődtek tanulm ányaim  öt eszten
deje alatt. Ott tanultam  meg azt az alapelvet, hogyha valaki úgy próbál egy 
másik emberrel jó kapcsolatot építeni, hogy elveit feladja, eltitkolja, vagy 
nem meri vállalni, az homokra épít. Csak egy olyan adventistának vagy 
evangélikusnak van érvényes mondanivalója egymás és az emberek számá
ra, aki meg meri vallani hitét, kész vállalni egyháza m últját és jelenét. 
Csak így tudnak tanulni egymástól.
Szerkesztő: Nyilván szükséges lenne hiveink behatóbb tájékoztatása a köl
csönös megbecsülés érdekében. Sok még a régi beidegződés, előítélet azoknak 
az időknek m aradványaként, am ikor szektaként kezelték a szabadegyháza
kat. Az idegenségnek legtöbbször az az oka, hogy keveset tudunk egymásról 
és azt is rosszul. A szabadegyházakkal való ökumenikus kapcsolatot gyüle
kezeti szinten az esztendő eleji egyetemes im ahéten meg reformációi sorozat 
alkalmával ápolják több helyen. Űrvacsorai közösség is van néhol. Ennyi a 
találkozási alkalom.

Szigeti Jenő: A legfontosabb feladatunk egymás jobb megismerése. 
Csak az elfogultságtól mentes ism eret képes legyőzni a múltból belénk ideg- 
ződött előítéleteket. Az előítéletek legyőzése viszont egymás szolgálatának, 
küldetésének jobb megértéséhez vezet. Ez az alapja minden kölcsönös tiszte
letnek. Elsősorban a szabadegyházi közösségek hitelvi és szervezeti szabály
zatának a megismerése és megismertetése fontos feladat. Ehhez kiváló se
gítséget ad a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképzőjének Szakács József el
nök által szerkesztett tanulm ányi füzete: „A Magyarországi Szabadegyházak
hoz tartozó tagegyházak hitvallásai és szervezeti szabályzata”, melyben a 
Szabadegyházak Tanácsa szervezeti szabályzata mellett minden tagegyház 
hitvallása is megtalálható. A Szabadegyházak m últjának kutatásával több 
m int 25 esztendő óta foglalkozom. Ezekből a tanulmányaimból válogattam 
néhányat össze abban a kötetben, amely 1981-ben megjelent „Megemlékezzél 
az útról” címen (ez a protestáns könyvesboltban most is kapható), valamint 
doktori értekezésemben, mely a legrégebbi magyaroszági szabadegyházi kö
zösség, a nazarénusok történetének monográfiája. Mire ez az in terjú  megje
lenik, ennek a tanulm ánynak a jelenlegi helyzet szociológiai, etnográfiai, tu 
dományos igényű bem utatásával kiegészült változata is kikerül a nyomdá
ból. Ebben a munkában a tragikusan korán elhunyt Kardos László, a kiváló
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vallástörténész, a „fényes szelek” nemzedékének nagy pedagógusa volt a 
szerzőtársam. Ügy gondolom, hogy ezek a munkák is hozzájárulnak egymás 
jobb megismeréséhez, de meggyőződésem, hogy egymás személyes megis
merése, az egymás között ápolt testvéri kapcsolatok vonzása többet ér, m int 
a legpontosabb ismeret. Azt ismerem igazán, akiről nemcsak olvastam, ha
nem akivel együtt imádkozom és dolgozom.

Szerkesztő: Az egymástól eltérő tanítás és gyakorlat terén meg lehetne ta 
lálni a kölcsönös értékelés útját. Egy példa: a felnőttkeresztség mellett nem 
egy jelentős reform átus és evangélikus teológus hozott fel komoly érveket. 
Bizonyára a felnőttkeresztséget gyakorló szabadegyházak is megértéssel kí
sérhetik a történeti egyházak erőfeszítését a megkeresztelt gyermekek h itre 
vezetéséért.

Szigeti Jenő: Valóban nem a kompromisszum, hanem  Isten igazságának 
jobb, teljesebb és elmélyültebb megértése hozza közelebb a különböző ke
resztyén közösségeket. Ez magyarázza, hogy a szabadegyházak egy része nem 
ta rt szervezeti kapcsolatot az ökumenikus világmozgalommal, de ennek elle
nére kész az együttműködésre a különböző felekezetekkel, vagy akár a kü
lönböző világnézetű emberekkel. Egyházam, az Adventista Egyház — sem 
közvetlenül, sem közvetve — nem tagja az Egyházak Világtanácsának, sem 
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának.

Érdekes a keresztség példája. Megérdemelne egy külön beható vizsgála
tot. Én úgy látom, hogy az igazi eltérés nem a keresztség form ájában van, 
nem is ott, hogy a Szabadegyházak általában a felnőtt keresztség érvényes
ségét vallják a gyermekkeresztséggel szemben, hanem abban, hogy a kereszt
ség tartalm a, mondanivalója más. Egy szabadegyházi hivő számára a ke
resztség tudatos közösségvállalást, a sorsközösséget jelenti a gyülekezettel, 
míg egy evangélikus számára inkább jel, előzetes elköt el ezés a kereszt
ség. A keresztség tartalm i különbségének vizsgálata, megértése és m egérte
tése gyümölcsözőbbnek látszik, mint az eltérő formák kompromisszumos 
egyeztetése vagy indifferenssé tétele az által, hogy a „minden m indegy” ál
láspontot képviseljük.
Szerkesztő: Hogy az egyes evangélikus hivő mit gondol a keresztségről, az 
nagyon különböző lehet. Egyházunk tanítása szerint azonban a keresztség 
nem pusztán „jel”, hanem valóságos isteni esemény. Isten kegyelme kiárad 
láthatatlanul a gyermekre a keresztség'ben, amelynek a hitre ju tásban kell 
folytatódnia, hogy célhoz érjen. A gyermekkeresztséget, ill. a csak felnőtte
ket keresztelő szabadegyházi gyakorlatot mi sem tartju k  csak formai különb
ségnek, amelyet megegyezéssel áthidalhatnánk. Ellenben úgy érzem, hogy 
amiképpen a mi oldalunkról elismerjük a felnőttkeresztséghez való ragasz
kodás mögött rejlő teológiai igazságot, a gyermekkeresztséget gyakorló egy
házak eljárásában az erről másképpen gondolkodó keresztyének is m egérthe
tik  a mi teológiai indokunkat: Isten kegyelme megelőzi az emberi döntést. 
A megkeresztelt gyermeket, m int Isten kegyelmébe fogadott kis lényt, sze
retnénk elvezetni az őt magához ölelő isteni kegyelem megismerésére.

Világszerte tapasztalható karizm atikus mozgalmak jelentkezése nemcsak 
a reform átus, evangélikus, anglikán egyházakon, hanem a római katolikus 
egyházon belül is. Ügy tudom, hazánkban is vannak ennek jelei. Többen 
ezt az irányzatot azonosítják a pünkösdiekkel, pedig e két mozgalom elha
tárolja egymástól magát. Érdekel a véleményed a karizm atikus igény féltő
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réséről. Ennél átfogóbb kérdésem: kétségtelenül megfigyelhető világviszony
latban mai emberekben a kívánság a keresztyénség enthuziasztikus formái 
irá n t; egyszerűbben a rendkívüli, a fokozott vallási élmény vágya. Mire fi
gyelmeztetheti ez a jelenség Krisztus egyházának bármelyik ágát?

Szigeti Jenő: Valóban — legújabbkori egyháztörténetünk nagy újdon
sága a karizmatikus mozgalmak megjelenése, melyeket nem lehet konfesszio- 
nális határokhoz kötni. Minden szabadegyházi közösség hiszi azt, hogy a 
Szentlélek jelen van ajándékaival, a karizmákkal a gyülekezet közösségében, 
és azt is, hogy ez az ajándék „haszonra”, „a szentek tökéletesbítése céljából, 
szolgálat m unkájára, Krisztus testének építése” (Ef 4, 12) adatott. Ez te r
mészetesen nem azt jelenti, hogy minden úgynevezett karizm atikus jelen
séget, enthuzianista megnyilvánulást egyformán Istentől jövő ajándéknak fo
gadnak a szabadegyházi gyülekezetekben. Ez alól a különböző irányú pün
kösdi mozgalmak sem kivételek.

A világszerte megnyilvánuló enthuzianista igénynek több oka is van vé
leményem szerint. Egyrészt m egtalálható az igény növekedésének mélyén az 
egyházak intellektuális racionalizmusa, a Szentlélek szerepének háttérbe szo
rítása a keresztyén tanításban, de más valláspszichológiai, sőt szociológiai 
okok is. A mai ember érzelemszegény, túlfeszítetten intellektuális szellemi 
miliőben él. Elidegenedett a m unkájától, és nagyon sokszor egy szinte átte
kinthetetlen gépnek, term elési folyam atnak vagy bürokratizált világnak ér
telmes Vagy értelm etlen csavarja. Az érzelmek, a lelki emóciók helyet kér
nek, felszínre akarnak törni, és az enthuzianista jelenségekben ezért törnek 
felszínre. Meggyőződésem szerint ezekre nekünk felekezeti különbség nélkül 
kell figyelnünk, de ugyanakkor az Igére alapuló egészséges kritikával kell 
ezen a téren rendet terem tenünk. Pszichés tehertételeink ösztönös jelenségeit 
nem keverhetjük össze Isten kinyilatkoztatásával, de ugyanakkor nem  racio
nalizálhatjuk egy elidegenedett vallási mechanizmusra az egyház, a gyüle
kezet életét. Bibliai kifejezéssel, „a szeretet által munkálkodó h itben” öltenek 
testet a  valóságos lelki ajándékok. A ködös, viharos érzelmi kitörésekkel 
kísért csodás élmények nagyon könnyen válhatnak az élő keresztyén hit és 
szolgálat pótlékaivá.



WEÖRES SÁNDOR VERSEI

Idyllium Greco példázata
a mező csendje 
a domb hajlása

a géniuszról
egyablakos ház Egyedül ballagok
néz a forrásra éjben, sötétben. 

Mécset gyújt valaki
nap hold csillagok a messzeségben.
körülkeringik 
itt kéne élni Falusi házában
ámulva mindig kanócot éget, 

mely alig fényli be
betévedőnek a szoba-mélyet.
kenyeret adni 
gyümölcsöt szedni Félhomályban tesz-vesz
vetni aratni a mécs gazdája,

épp csak semminél több
égi forgással 
feküdni kelni

pislogó lángja.

itt kéne élni De a vándoroknak
örökre lenni vezérlő fény-jel, 

mérföldekre látszik, 
ha vak az éjjel.

Csillogása jelzi 
falum irányát, 
m int hatalmas máglya, 
az éjszakán át.

Szeretettel köszöntjük Weöres Sándort 70. születésnapja alkalmából. A költő 
betegsége m iatt nem tud ta  teljesíteni ígéretét, hogy kéziratot küld e számunk 
részére. Ezért eltérve az elsődleges publikálást követő gyakorlatunktól, az 
évforduló alkalmából a m ár megjelent fenti verseit közöljük az ÉNEK A  H A 
TÁRTA LAN RÓ L  kötetéből.



BALÁZS KATALIN

Protohomo
Weöres Sándor költészetéről

Ha újra meg újra elővesszük verseit, egy idő után megdöbbenve tapasztaljuk, 
hogy magasság és mélység mennyire összejátszanak, a Jó és Gonosz erői 
mennyire összefonódnak Weöres Sándor költészetében. Költői tere is végte
lenül tág: játéknak, idillnek, melankóliának éppúgy színpada, m int a tra 
gikust leplező groteszknek, iróniának. Kom mentátorai java részét is ez utób
bi, ún. esztétikai minőségek tobzódó fölsorakozása ihlette meg. Lírájának 
felülete olyan kiterjedt, hogy ki-ki m egtalálhatta ra jta  az elemzésre legked
vezőbb területet. Ez ideig már két monográfia s több mint félezer tanul
mány, kritika jelent meg róla.

Ezekből az írásokból számtalan Weöres-arc néz ránk. Ahány értékelő, 
annyira jellegzetesen más és más a portré. Művészetén kívül a róla szóló 
szakirodalom bizonytalanságai is kikényszerítik a kérdést: van-e ennek a lí
rának valami megkülönböztető jegye?

Forduljunk először magához a költőhöz, aki egyik beszélgetésében a kö
vetkező, nagy értékű vallomást tette:

„Szerintem csak egyetlen ember létezik, és ez Jézus. A többi ember 
annyiban van vagy annyiban nincs, amennyire Jézussal azonos vagy nem 
azonos. . .  Azért írok, hogy ezt a jézusi elemet valakiből, akárkiből, magam
ból vagy másból jobban kifejthessem, jobban megközelíthessem. Az, hogy 
verseimet hányán olvassák és hányán nem, egyáltalán nem érdekel. Hogy 
közelebb tu d ja  vinni a jószándékú és jóérzésű olvasót ehhez a jézusi azo
nossághoz, ez az, ami a célom.”

Nem kis feladatra vállalkozott Weöres Sándor, egyszersmind olvasóit is 
följogosítva rá, hogy e feladat teljesítése felől vegyék szemügyre költészetét. 
De vajon pazarul kibontakoztatott világérzékelésében mindig ott van-e a 
„jézusi azonosság”? S vajon Jézusa több-e nálunk, a személyes és gondvise
lő Isten küldötteként megváltója-e az embernek?

Költészete a létezés válságának hirdetésével indult. Az élet régóta válságos 
— vallotta háború előtti műveiben —, de sohasem volt annyira az, mint 
napjainkban. A mai kor embere abban a  képtelen vállalkozásban m erül ki, 
hogy halandóként földi öröklétre rendezkedjék be.
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Felhőkakukvár
háromezer éve telik díszekkel és lomokkal,
nagy ládákkal — felírásuk: „én!” „enyém!” „nekem!” „engem!”
; falát mindenfelé kinyomta „az én kincsem”, „az én lázam ”, „az én

üdvöm”. ..
(XX. századi freskó, 1946.)

A jelenkori válságot mindig is régibb keletünek tudta. Kellő érzéke volt 
ahhoz is, hogy a hozzá vezető folyamatot megrajzolja és vele ellentétben 
az ősi kultúrák szellemi gazdagságát föltárja. E tudat fényében fogant 
néhány ősmítosz-átirata, az Istar pokoljárása, a Giígfames-fordítás, a Mahruh 
veszése.

A közkeletű evolúciós szemléletet vonta kétségbe A teljesség felé című 
bölcseleti művében is (1945). A régi kultúrák tanulmányozása m ellett ez árul
kodik a világszemléletét kialakító másik nagy hatásról, Hamvas Béla gondo
latainak befolyásáról. Bár századunknak ez a méltatlanul elfeledett elmélke- 
dője csak az 1950-es években fejte tte  ki teljes világossággal történelemböl
cseletét, a Scientia sacra alapjait m ár tartalmazzák korábbi tanulm ányai is. 
Weöres mindenesetre „mesteré”-nek vallotta, s a Teljesség felé  ben nyomban 
magáévá is tette a világidőkről szóló fölfogást. Eszerint a régi hagyomány
ban előrejelzett ezüst- és érckorszakot követően a vaskor veszi uralm át: a 
szellemi zűrzavar, értékbizonytalanság, öngyilkos életformák kora. A három
ezer éves folyamat — melynek kezdete az archaikus görög kultúra, a dávi- 
di—salamoni uralom  és a távol-keleti államok meggyengülésével esik egybe 
— egyre mélyül s a lehető legrettentőbb helyzetbe sodorja civilizációnkat.

A konkrét állapot fölmérésén túlmenően tehát Weöres érzékeli az ember 
általános, minden korban megnyilvánuló állapotát is. „Telt fény nincs soha 
többé” — panaszolja az Első emberpár a paradicsomi teljesség elvesztését, 
am i keresztény szóhasználattal a bűnbeesést jelenti. Hiányérzetünk legfeljebb 
annyiban lehet, hogy nem látjuk  elég világosan, a civilizációs válságot ho
gyan hozza létre az, hogy az em ber nem kíván számot vetni valódi állapotá
val. E katasztrófa megítélésében igaznak látszik az a fölismerése, hogy ezután 
m ár csak az egyes emberhez lehet fordulni; kétséges azonban, mennyire tá r
ja  költészetével az ember elé valódi természetét, gyógyulásának és jövendő 
céljainak m ikéntjét, mibenlétét.

Kíséreljük meg egyetlen rövid verssel, az 1953-as Protohomo-val közelebbről 
is szemügyre venni Weöres szellemi üzenetét és annak ellentmondásait a 
válságát élő emberiség számára.

Az ember még nem ember, 
csak hadonászó veszélyes kamasz.
Az ember akkor lesz ember, 
ha átvilágítja mélyéig önmagát, 
s a benső világosságból 
környezetére sugarat bocsát.

Később a költő a verset Négy epigrammája közé sorolta. Rövid, tanító 
költeménynek érezzük mi is, melynek hangját az egyes szám harm adik sze
mély használata még ünnepélyesebbé teszi. Ugyanakkor képi és gondolati 
dinam ikája olyan átható, hogy túllendül a szentenciaszerűségen.
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Első kijelentése az emberi állapot minősítése: Az ember még nem  ember, 
/ csak hadonászó veszélyes kamasz. Nyilván nem biológiai életkorának, ha
nem az emberiség jelenlegi fejlődésszintjének tulajdonítja, hogy ez ideig az 
em bernek nem sikerült magára ébrednie, magára eszmélnie. Ezért kiszámít
hatatlan  (hadonászó, veszélyes), még nem „ocsudt föl lomha szörnyeiből”, 
ahogyan a hozzá időben közeli Hetedik szimfónia  vallja. A verskezdetből ki
olvashatjuk, hogy a testi születés önmagában még kevés; ha nem követi nyo
mon egy igazibb születés, a lélek átalakulása, „átvalósulása”.

Erre utal valóban epigram matikus tömörséggel a második kijelentés: 
A z ember akkor lesz ember, /  ha átvilágítja mélyéig önmagát. Rendkívül 
megkapó, ahogy Weöres az ember legsajátabb ügyének m utatja be ezt az „át- 
világosulást”. Mindenki saját kezében ta rtja  önnön üdvösségét, m inthogy az 
emberi személyiség szabad, autonóm egység. Éppen ezért a rábeszélés min
denféle formája illetéktelen az em ber sorsának megjobbításában. Ezt a gon
dolatot Weöres több ízben is igen eredetien hangsúlyozza, így legismertebb 
ars poeticájában, a Nem szándékom . . .  (1947) kezdetűben:

Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra.
Perzselő szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra.
Korgó éhet kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak.

vagy hasonló tömörséggel az Orbis pictus (1952) egyik darabjában:

Mit adhatok? m ajdnem  sem m it: tanácsot.
Ezernyi sors közül nem léphetek 
sorsodba, míg rád örvény torka tátog, 
hogy magad ellen is megvédjelek.

Az ember szabad döntéséből fakadó megváltozására a Protohomo utolsó 
kijelentése teszi föl a koronát. Az elsődleges, döntő belső esemény után 
ugyanis szükségszerű következménynek kell lennie, hogy a benső világos
ságból /  környezetére sugarat bocsát. Belső megújulás nélkül, bárm ennyire 
megnyerő látszatot m utatnak, valójában holtak cselekedeteink; de az igazi 
belső megújulás a „hadonászó veszélyes kamasz”-ból más lényt formál, aki 
kötelességének érzi, hogy a felgyúlt fényt továbbengedje, ahol csak megfor
dul, ahova küldetése szól. De az ilyen em ber sem erőszakos „terjesztője” a 
fénynek, hanem inkább „áteresztője”, tapintatos közvetítője — ez a magától 
értetődő viselkedés, természetesség, finomság van benne a verszáró „sugarat 
bocsát”-ban.

A vers számos eleme evangéliumi szóhasználatra késztet bennünket. Ma
ga az egész epigramma is m intha a Cs. Szabó Lászlóval folytatott beszélgetés 
(1963. szeptember) „jézusi azonosságára” emlékeztetne. De csak felerészben 
van ez így, miként Weöres Sándor egész költészetét is csupán részlegesen 
hatja  át igazán keresztény szellem.

Ennek bizonyítására ú jra  gondoljuk végig a rövidke verset.

Vegyük szemügyre most is először a versindítást. M intha ellentétes szemlé
letről tanúskodna ez, mint am it dolgozatunk elején Weöresnek tulajdoní
to ttunk. M intha bizonyos mérvű evolúciót megengedne — az ember, tehát
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— az emberiség, a társadalom m éreteiben is. A vers további logikája persze 
tom pítja ezt, hiszen a  fejlődést kizárólag az egyéni sorsra korlátozza —, tom
pítja, de teljesen nem szünteti meg. Költészetének egészében nyitva marad 
ez a kérdés, s oka minden bizonnyal, hogy Weöres nem tekint igazán „a bűn 
m élyére”.

Nem érzéketlenség vagy minden rosszat feledni vágyó optimizmus képe
zi az akadályt. Weöres a történelmi szituáció szorítását s még inkább az 
emögötti általános léthelyzetet lá tja  túl erősnek és csüggesztőnek ahhoz, 
hogy az egyéni felelősséggel komolyan számoljon.

Egyik korai kötete — Várkonyi Nándor sugallatára — A teremtés di
csérete (1938) címet kapta, noha szerzőjének fölfogása már ekkor is az volt, 
hogy a világmindenség elhibázott alkotás. A Medúza-kötetben  is (1944) hol 
csikorgóan keserű szavakkal leplezi le a földi életet (De profundis), hol meg 
„merev csillámú közöny”-nek nevezi a Teremtőt, am iért mindezt a szörnyű
séget eltűri (Harmadik szimfónia). A létezés „a fájdalom  mélye”, s {alán leg
főképpen azért, m ert az ördög egyenrangú félként irányíthatja, az „Alkotó” 
és a „Romboló” összejátszik,

a két örök-egy között 
összjáték áll, nem küzdelem.

(Simon mágus, 1934.)

Az ember kiszolgáltatott, minthogy eleve rosszból és jóból, „hóból és ko
romból” terem tetett. Nem vétkes igazán, alapvetően nem ő a felelős állapo
táért. Talán meg sem akart születni: „hagyjanak veszteg az ölben” — fakad 
m ajd ki a Hatodik szimfónia. De a Protohomo indításában is az ember va
lamelyes fölmentése felé mutat, hogy hadonászó veszélyes kamasz — ez ter
mészetadta sajátság, amin nincs m it változtatni vagy éppen túl lehet jutni.

A bűn teljes valóságának elhallgatásával aztán a megváltás eszméje 
szenved csorbát. Ha ugyanis nem érezzük kárhozatosnak a bűnt, szabadulás
ra, Szabadítóra sem áhítozunk igazán (Sárkányok Krisztusa, Dalok Na 
Conxy Panból, A  Venus bolygóhoz).

A Protohomoban leírt megújulás sem más m int — önmegváltás. Az ön
megváltás módozatainak keresése vitte közel Weörest a keleti vallásokhoz, 
melyek életprogram ját a harmincas évek közepétől töretlenül hirdeti. A Pro
tohomo megvilágosodott embere kísértetiesen hasonlít Buddhához, a budd
hista tökéletesedés eszményéhez. A görög mitológiából, valam int Hamvas 
Béla tanításából később magáévá te tte  azt a nézetet is, mely szerint az em
beri teljesség elvesztéséért elsősorban a nem ekre való szétválás okolható. 
Egy-egy versen kívül Psyc/ié-kötetével áldozott az androgün-elméletnek. 
Ehhez fogható s részben innen is következő nem-keresztény eleme költészeté
nek a személyiségről való lemondás tanítása. Tanulságos lehet ez addig, míg 
az önzés, az érdekhajhászás ellen irányul, de végletes és elfogadhatatlan, ha 
emberi valónk félredobását követeli. A kereszténység szerint az emberi ter
mészet valóban gyökeresen megromlott, csupán a megváltásban való hit se
gíthet ra jta ; ezzel szemben Weöres úgy véli, semmi reményünk nem lehet a 
gyógyulásra, ezért egyenesen személyteleníteni kell magunkat, hogy az élet
telen tárgyakhoz hasonló engedelmességet tud junk  tanúsítani a világegye
tem iránt.

Költőnk az önzetlen szeretet jegyében ta rtja  végigélni érdemesnek a föl
di létet. Nem kisebb m űve tesz tanúságot erről, mint pl. A  holdbéli cső-
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nakos (1941). E jelképes történet egy minden gyöngeségtől és illúziótól meg
tisztított szeretetet énekel meg. Ezt a képességet ajándékba kapjuk, föltéve, 
ha szakítunk önös, kicsinyes elképzeléseinkkel. így láthatjuk meg a másik 
em bert: „Mikor valaki olyan nekem, mint a saját szívem, hogy nem is látom: 
azt hiszem, ez a szerelem”. A „kalandos tö rténe t” végén pedig a Sólyomis
tennő ezt mondja: „a szíveteket vájtam  ki, hogy egymás mellé tegyem, úgy 
be voltak gubancolódva”.

Weöres számára azonban a tökéletes boldogságot csak a nemlét hozza el. 
Ki kell szabadulnunk meghasonlott életünk forgatagából a tiszta semmi part
jaira , hogy valódi — sorstalan — sorsunk elkezdődhessék. E költészet végső 
állomásához, a nirvána vágyához érkeztünk, ennek himnikus dicsőítése Az 
elveszített napernyő (1953):

tiszta forrás az igaz szerelem, 
elsimult tükrére hajoltam, 

kettőnket láttam , titkát ismerem: 
eggyé fogunk porladni holtan.

Vajon milyen okai lehetnek Weöres kereszténységtől való elfordulásának? 
Miért érezheti m agát otthonosabban a keleti vallásokban, mint a keresztény 
öröm hír közelében?

Csupán egyetlen, nem lényegtelen tényezőre hadd hívjuk föl a figyelmet. 
A költőnek abban alighanem igaza lehet, ha inkább a buddhizmushoz pár
tol, m ert — a hamis kereszténységet nem szenvedheti. Az 1937-es Héraklei- 
t os-szonett m indenesetre ez ellen fo rdu l:

Ne mondd, hogy rossz az élet és az Isten.
Ne koldulj tőle kellemest. Világa 
nem a boldogság langyos pocsolyája 
s nem azért van hogy téged megsegítsen.

Akit veled Istenként elhitettek, 
cifrára-mázolt otromba fabálvány, 
más dolga sincs, mint szentül álldogálván 
lesni hogy tőle miket kéregetnek.

Másutt ironikus beállítással vetíti föl a kereszténység elvilágiasodását, a 
pogány gondolkodással való elvegyülését:

hellén szem héber látomás 
egymást pocsékul elrontotta 
menny-gyümölcs és pokol-tojás 
lett paradicsomos rántotta

(Le Journal, 1953.)

E kritika igazsága mellett is meg kell azonban mondanunk, hogy a ha
mis vallásosságnak kétségkívül szomorú megléte sem mentheti föl az embert, 
hogy ne szembesüljön — az igazival. Különösen a kereszténységre áll ez, 
mely nem emberi törvényre és példára épít, hanem istenire. Weöres költé
szetével kapcsolatosan viszont személyes Istenről, „téged megsegítő” Istenről



BALÁZS KATALIN: PROTOHOMO 45

nehezen beszélhetünk. Alapjaiban távolodik el a kereszténységtől. Ebből kö
vetkezik, hogy nála Jézus nem jelenti Krisztus^ is. A „jézusi emberhez” kí
ván szólni, de nem Krisztusra vetett tekintettel. De szólhatunk-e igazán az 
emberhez, ha a bűn súlyát feledjük s az azt elhordozó Megváltót nem érté
keljük? Egyre kevéssé tudunk m ajd rendet tenni jó és rossz, magasság és 
mélység között. Ezek továbbra is tisztátalan egységet fognak képezni.

A színesen pompázó fölszín alatt a mélyben ez az ellentmondás húzódik 
meg, immár évtizedek óta, Weöres Sándor lírájában. A „jézusi em ber” hir
detése — személyes Istenre irányuló hit, a krisztusi áldozat elfogadása nélkül. 
Ha körvonalaiban is, ezúttal csupán ezt a sajátságát szerettük volna érzé
keltetni. Sem a jelenben, sem a jövőben nem fog egyedül állani ezzel, de ta 
lán egyedülálló a költészetének nagy hatása, melynek során értékei és fogyat
kozásai megkülönböztetlenül érvényesülnek, m ert ez utóbbiakat a kritika 
nem  mérlegelte megfelelően. Legjobb műveit tekintve van olyan súlya ennek 
a költészetnek, hogy megérdemelné a költői világszemlélet tüzetes tanulm á
nyozását.

KUTAS KÁLMÁN

Szürkületben Becsukom ajtaim
Tompított hangon csengenek 
kanyargó úton csermelyek, 
hallgatnak még a nagy zajok, 
és én is mélyen hallgatok.
A Világtéboly is pihen —
Csönd ül a földszív mélyiben . . .

. . .  Ébred, piheg a hegy, a völgy. 
Fölszegi homlokát a tölgy.
A szürkületben lassan dereng. 
Álmából a föld fölmereng.

De villan ím az ég színén, 
s fénylábad táncol föld szívén: 
H a j n a l  ! . . .  Kibontod hajadat, 
ezt a vakító aranyat — 
vetésnek súgod: Ébredezz!, 
téged királyi fény fedez —
S míg nyitja rám  a nap szemét 
s kacagja fényét szerteszét: 
pacsirta röppen fe l: Be szép!

M adár dalolni rest — 
öregedik az est — 
mélyülő fényt ereszt — 
s egy nagyon vén tücsök 
halkan cirpelni kezd.

Magam is est vagyok — 
madár, ki nem« csacsog, 
s tücsök, ki dallamot 
— m ár nagyon öregen — 
halkítva hallatok.

A vén Nap ajkain 
tom pultan cseng a rím — 
Nem fájdít földi kín — 
Késő-éjfélre já r — 
Becsukom ajtaim.
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Értünk egyedül szörnyű kínt szenvedi« 
Megteszittetvén tövisét viseltél.
Mi bűneinkért véreddel fizettél, 
Megölettettél.

Vál (Fejér megye)

Pécseli Király Imre 1590?—1641 ?

Mert te miértünk meghaltál, 
Véres áldozatot hoztál.
Te, ki így szerettél minket, 
Ó, bocsásd meg bűneinket!

Rezi (Veszprém megye) 

Batthyány-kódex 1600 körül
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Jer, dicsérjük az Istennek Fiát,
A szép Szűznek drága szent magzatját, Rezi (Veszprém .megye)
A világnak áldott Megváltóját,
Bűnösök örök szószólóját. Batizi András +  1546 után.

Űr Jézus, áldott Megváltónk,
Egyetlenegy Közbenjárónk, Felsőpáhok (Veszprém megye)
Ki értünk áldoztad magad:
Jó pásztor, tartsd meg nyájadat. Huszár Gál énekeskönyve 157z



STEPHEN W. SYKES

Az anglikán keresztyénség

Az anglikán közösség világot átfogó széles család, amely huszonöt autonóm 
tagegyházból és hat más testületből áll. M indnyájan önkéntesen elismerik 
egységük központjaként a canterbury érseket. Az anglikán egyház lélekszá- 
ma kb. 68 millió, s ezek közül 93% olyan országban él, ahol az angol a hiva
talos nyelv. Ugyanakkor az anglikanizmus a világnak mintegy 165 orszá
gában létezik, s annak ellenére, hogy a 80 milliós lutheranizm usnál kisebb, 
valójában mégis szélesebben elterjedt. Mindössze egy országban (Anglia) 
törvénybe ik tato tt vallás az anglikanizmus, amely a lakosságnak több m int a 
felét számlálja tagjai közé. Az angliai anglikán egyház („Church of England”) 
abban a furcsa helyzetben van, hogy egyszerre forrása az anglikán jelen
ségnek, s ugyanakkor mégsem jellemző a modern anglikanizmusra. 
A „Church of England” a saját ú tjá t járja, és ezért néha az Anglián kívüli 
anglikánok — félig tréfásan — azt állítják: ideje lenne annak, hogy a 
„Church of England” csatlakozzék az anglikán közösséghez.

Jelen cikkünkben elsősorban a „Church of England”-ről szólunk, amely 
elkerülhetetlenül összeszövődött az angol történelemmel és kultúrával. Ami
kor az angliai anglikánok az am erikai kontinensre vagy Ausztráliába kerül
tek, az angolság és az anglikanizmus átültetési lehetőségeit kezdettől fogva 
korlátozták az új környezet társadalm i, politikai, sőt földrajzi viszonyai. Az 
Egyesült Államokban például a Függetlenségi Háború óta kialakult egy há
rommilliónyi anglikanizmus (valamivel több m int a lakosság egy százaléka), 
amely sajátosságaiban eltér az angliai anglikanizmustól.

Az anglikanizmusnak különböző kultúrákba való beoltódása szükség
szerűen együttjár az angol szellemiség kisugárzásával. Az angliai anglika
nizmusnak — noha jelentős tényező az anglikán közösségben — nincsen 
norm atív szerepe, hanem az anglikán közösség helyi változatát képezi.

Mi is ez az angliai változat? A kérdés megválaszolása végett tanulm á
nyomat két részre osztom. Az első részben az anglikanizmus megértése szem
pontjából nagy jelentőségű történelm i eseményeket és mozgalmakat kívánom 
bemutatni. Ezek u tán  megkísérlem felvázolni a mai anglikanizmus szellemi
lelki arculatát. Azt hiszem, felesleges mondanom, hogy egy ilyen szintetizáló, 
a belső különbözőségekre és az átfogó erejére büszke mozgalom ismertetése 
állandóan a félremagyarázás vagy a túlegyszerűsítés veszélyével jár. Nem 
„tudományosan” kívánom bem utatni a tém ám at, hanem azoknak szeretnék 
inkább segítséget nyújtani, akik valaha is találkozni fognak az anglikanizmus 
jelenségével.
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I .

A z anglikán reformáció

Minden vallási tradíció egy eredeti esemény vagy alapvető tanítás ú jraértel
mezéseinek egymásra rakodó rétegeiből tevődik össze. Az angol reformáció 
különös példája a nyugati katolicizmus átalakulásának vagy újraértelm ezé
sének. Öntudatosan konzervatív reformációnak tek intette magát, s kezde
ményezőinek (VIII. Henrik király és teológusai) ez mindössze a pápai te
kintély elutasítását jelentette. A lényegi és m ásodrendű dolgok melanchthoní 
(ill. korábban erasmusi) megkülönböztetése nyomán a pápai hatalm at az 
utóbbiba sorolták. Az angol egyház fenntarto tta azt az igényét, hogy új, 
királyi—földi felettesével együtt hű m arad a lényegi katolicizmushoz. Ez az 
igény jellemző volt a XVI—XVII. századi apologétákra, aszerint változó tar
talommal, ahogyan a lényegi kérdések különféle újraértelmezés tárgyává 
váltak.

Az anglikanizmus konzervatív eredete ma is látható: m egtartották a 
püspök—pap—diakónus hármas szolgálati rendjét, és igényt tartanak  arra 
(amit Róma nem fogad el), hogy az anglikán püspökök az apostoli szukcesz- 
szió örökösei. Nem tekinthető azonban ennyire konzervatívnak a liturgikus 
rend reformációja. Itt az európai reformáció (különösen Luther, Melanch- 
thon, Bucer, Buliinger és Oekolampadius) éreztette hatását a nyilvános isten- 
tisztelet, a Szentírás angol fordításának nyilvános olvasása, a közösségi gyó
nás és feloldozás, s az angol nyelven kiszolgáltatott úrvacsora tekintetében. 
Elvetették a misének kiengesztelő áldozatként tö rtén t késő középkori fel
fogását. A liturgia megreformálása VIII. Henrik C anterbury érseke, Thomas 
Cranm er (1489—1556) érdeme, aki egyúttal az angol irodalmi stílusnak is 
kiváló mestere volt, s ennek nyomát érezhetjük a Book of Common Prayer 
(Imádságoskönyv) két változatán is (1549 és 1552), az Ordinal (Szentelési 
könyv, 1552) és a Forty-Two Articles (Negyvenkét cikk, 1553) szövegén. Az 
utóbbi lutheránusok és az angol reform átorok közös m unkájának a gyümöl
cseként született meg az Ágostai Hitvallás publikációját követő tíz évben.

A liturgikus és a tanításbeli kezdeteket kitörölhetetlenül m agán viseli az 
angliai anglikanizmus. Cranmer első két em lített m űvének XVII. századi re
víziói és az 1571-es Thirty-Nine Articles (Harminckilenc cikk) alkotják azo
kat a műveket, amelyekre a „Church of England” tanítási alapként hivat
kozik, eltekintve természetesen magától a Szentírástól és az azzal összhang
ban levő korai egyházatyák írásaitól. Csupán ezek a szövegek tekinthetők 
a lutheránus hitvallási iratok anglikán megfelelőinek, noha a XIX. század 
óta ezek is egyre inkább veszítettek „konfesszonális” jellegükből, megelőzve 
az európai egyházakat is. Látni fogjuk majd, m ennyire jelentős, hogy a há
rom mű közül kettő istentiszteleti imakönyv, nem pedig értkező teológiai mű 
vagy összefoglaló tételsor.

Röviden azonban még szólnunk kell a N egyvenkét Cikkről, amely sok 
szempontot köszönhet az Ágostai Hitvallásnak. Más országokban, az angol 
reformáció történetében is — különösen Luther halála után — az evangélikus 
teológiai hatást felváltotta a kálvinizmus. Az angol cikkelyeket azonban ab
ban az időben írták, amikor a kontinensen is nagy pontossággal fürkészték 
a reformáció alaptételeit, s ebben az időben különösen erős volt a reform á
torok és az anabaptisták közötti konfliktus. Az angol hitcikkelyek jellemző 
vonása, hogy azok nyíltan anabaptizmus-ellenesek, noha mérsékeltek és az
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egyes esetekben gondosan kerülik az aprólékos precizitást. Bennük a teoló
giai állásfoglalásnak jó értelemben vett nagyvonalúságával találkozunk, 
amely megfelelt I. Erzsébet királynő (uralkodott 1558—1603) átfogó egyház- 
politikai céljainak. Bár az elmúlt húsz évben a cikkelyek presztízse megle
hetősen csökkent, azok mérsékelt szelleme az angliai anglikanizmusra sok
kal nagyobb hatást gyakorolt, m int azt sok anglikán gondolná. Az anglika
nizmus számos olyan elemet tudott megőrizni, amelyek más közösségekben 
egymástól elszakadtak: így a konzervatív katolicizmust, az erazmista huma
nizmust, a puritán kálvinizmust, vagy később a pietizmust meg a racionaliz
must. A különféle áram latok egysége az eredeti dokumentumok nyitottságá
nak és nagyvonalúságának köszönhető. •>

A hagyományos anglikán szellemiség a XVI. század végén és a XVII. 
században virágzott Angliában. Ennek nyoma érezhető a kor m editativ írói
dnál és költőinél, akik még ma is nagy hatásúak különösen az angol művelt 
laikus keresztyének között. Két nevet is érdemes itt említeni, m indketten 
költők és lelkészek voltak: John Donne (1571—1631) és George Herbert 
(151>3—1633). M indkettőjük költészetében, különösen Donne-éban a vallásos 
áhítatnak és szenvedélynek olyan mélysége nyilvánul meg, ami erőteljesen 
összecseng a XX. század diszharmonikus szellemével.

A modern anglikanizmus

A XVI. és a XVII. század folyamán az anglikanizmuson belül erős moralista 
és racionalista irányzat alakult ki. Ellenhatásként nemsokára evangélizációs 
ébredési mozgalmak születtek, amelyeknek kapcsolata volt a Zinzendorf-féle 
pietizmussal és egy rom antikus katolikus ébredési mozgalommal, amit „ox
fordi mozgalomnak” vagy „traktarianizm usnak” neveznek.1 Mindezek az 
irányzatok hozzájárultak a jelenlegi anglikanizmus arculatának a kialakulá
sához, s olyan történeti öntudatot eredményeztek, mely közismert minden 
európai felekezet számára.

Az em lített irányzatok közül a legnagyobb hatást kétségtelenül az ox
fordi mozgalom gyakorolta. Az 1830-as években indult, kezdetben az egyház 
állami ellenőrzése elleni reakcióként. Később a liberális racionalizmus beha
tolása ellen védekezett, hangsúlyozta a reformációval szemben az anglikán 
egyháznak inkább patrisztikus örökségét.2 Kiemelte a püspöki hivatal, a pap
ság, az eucharisztia fontosságát, újraélesztette a misztérium iránti érzéket, az 
istentiszteleten belül az imádás szerepét. A mozgalmat „Róma felé orientált”- 
ként tartják  számon, s valóban néhány vezetője át is tért a római egyházba. 
Ugyanakkor az anglikanizmusra gyakorolt hatása is nagyon mély. Űrva
csorát például a XVIII. század folyamán legfeljebb havonta egyszer szolgál
tak ki, sőt néha csak háromszor egy évben; ma a legtöbb anglikán gyüleke
zetben m ár legalább hetente egyszer van úrvacsora. A reformáció idején el
vetett szertartásokat, a m iseruhát ma m ár m indenütt alkalmazzák. Az 
1662-es imádságos könyv legnagyobb részét az anglikán közösség katolikus 
irányban m ostanában revideálta, közelebb hozva azt a II. vatikáni zsinat 
utáni római katolikus szertartáshoz. A legtöbb anglikán a római katolikusok
kal való köteléket ta rtja  a legtermészetesebb ökumenikus kapcsolódásnak.

Az Erzsébet-kor óta megindult folyamatot feltűnő fejlődésként tarthat
juk számon. Angliát akkoriban vezető protestáns nemzetnek tekintették, az 
angolok pedig a római katolikusokat téves teológiájúnak, politikailag pe
dig államrendet felforgató elemnek tartották. A fejlődés természetesen
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bonyolultabb annál, m int mi azt az adott keretek közt kifejthetjük. Fontos 
tényezőnek em líthetjük az Anglián belüli belső megoszlást az anglikánok és 
az ún. „non-konformisták”, ill. szabadegyházak között (independensek, kong- 
regacionalisták, baptisták, presbiteriánusok, metodisták). 1660-ban a m onar
chia restaurációjának idején, a polgárháború és a köztársaság korszaka után 
II. Károly és anglikán tanácsadói megpróbáltak átfogó nemzeti egyházat te
remteni, de vállalkozásukat nem koronázta siker.

Az uniformizmus tönvénybeiktatásával jelentős ellenzéki közösségek jö t
tek  létre. A XVIII. századi evangélizációs ébredési mozgalom idején az ang
likanizmusnak ezúttal sem sikerült keretein belül ta rtan i a mozgalmat, s így 
jö tt létre a metodizmus m int különálló felekezet. A belső megoszlás gyengí
te tte  a protestantizmust Angliában, s így nyílhatott meg az út a XIX. század 
elején a romantikus konzervativizmus számára, amely az anglikanizmus iga
zi természetének és identitásának megfelelően az „egyszerű és egységes” ka
tolicizmust kívánta megvalósítani.

Az anglikanizmus önértelmezésében rendkívül jelentős az oxfordi moz
galom hatása. Az irányzat tanításának megfelelően a „Church of England” 
tekinthető Anglia katolikus egyházának, amely vallja az egységes egyház hi
tét, elfogadja a katolikus rendet, az apostoli szukcessziót és a katolikus szent
ségek kiszolgálásának érvényes adminisztrációját. Az irányzat képviselői 
VIII. Henrik reformációjának konzervatív elemeire hivatkoznak, s általában 
gyanakvással tekintenek Thomas Cranm er reformcéljaira. Az ige és a szent
ségek érvényes kiszolgáltatásához elengedhetetlennek tartják  az apostoli 
szukcesszió általi ordinációt.

II.
A következőkben a mai anglikanizmus szellemi-lelki arculatát kíséreljük meg 
bem utatni. Nem könnyű a  feladatunk, hiszen nemcsak a teológiai nézeteket 
kívánjuk ismertetni, hanem  a teológiai és az egyházi mozgalmak nyomán 
kialakult anglikán közvéleményt is. A félreértés vagy a félremagyarázás ve
szélye itt inkább a tudat alatti szimpátiából vagy a túlzott elfogultságból 
adódhat. A kockázat ellenére megpróbálom gondolataimat három szempont
ból rendezni: Istenre, Krisztusra és az Egyházra vonatkozólag. 1

1. Isten valósága

Az angol teológiának és spiritualitásnak az Isten valóságáról és transzcenden
ciájáról vallott tanításában rendkívül fontos helyet foglal el a liturgia. Az 
anglikán reggeli istentisztelet valójában hosszú dicséretsorozat, amely együtt
já r  az Ó és Üj Testamentumból való felolvasással és a zsoltárénekléssel. 
Az oxfordi mozgalom közvetett eredményeként a reggeli istentiszteletet a 
családi úrvacsora váltotta fel, amely manapság m ár nem a Cranm er-féle úr
vacsora szellemében történik, hanem az anglikán liturgikus mozgalom vív
m ányaként a hálaadásra és a közösségi szertartásra esik erős hangsúly.

Figyelemre méltó az anglikanizm usnak e sajátos vonása mögött meghú
zódó teológiai háttér. Vegyük ezt közelebbről szemügyre!

Először is az anglikánok soha nem  kerültek annyira szembe a teremtés 
gondolatával mint néhány európai protestáns irányzat. Vezető angol teológu
sok a hagyományos természeti teológia határozott szószólói voltak, és a ter
mészeti törvény folytatását látták  a morálteológiában.
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A tizenhetedik század tudományos forradalm a végeredményben harmó
niában volt az isteni teremtés teológiai gondolatával; számos kiemelkedő an
gol természettudós egyúttal pap volt, akik még teológiai értekezéseket is ír
tak. A darwini fejlődéselmélet hatása idején is a teológusok felkészülten tud
ták elfogadni Isten kezét a term észet munkájában.

Az isteni teremtés igenlésének és bizodalmas hitből eredő elfogadásának 
hagyománya azzal az eredménnyel is járt, hogy a tradicionális teizmus3 meg
jelenése sokkal erőteljesebb az istentiszteleten. Amikor a hívők a Te Deum  
Laudamus (Téged Isten dicsérünk) kezdő sorait éneklik, akkor erről az Is
tenről elmondható, hogy őt nem „módosította”, nem „korrigálta” a poszt- 
kantiánus filozófia. Isten nemcsak az abszolút függőség kifejezésére használt 
más elnevezés, nem is monisztikusan felfogott abszolút szellem, hanem az 
Ür Jézus Krisztus Atyja és Istene, m int azt évszázadok óta hiszi és vadja 
minden keresztyén.

Két dolgot kell itt megjegyeznünk. Az első, hogy az Isten iránti bizal
mon alapuló teizmus hagyományát feltűnően m egrendítette egy kiadvány 
megjelenése lQöS^ban. A könyv szerzője J. A. T. Robinson, s a m ű címe 
Honest to God (Beszéljünk őszintén Istennel!). Ez a kis népszerű könyv több 
példányban kelt el, mint bármilyen más teológiai m unka az angol vallásos 
könyvkiadás történetében. Pedig a könyv semmi olyat nem mondott, amit 
m ár ne írtak  volna le korábban teológusok, különösen Paul Tillich. Robinson 
viszont mindezt világosabban és egyértelm űbben fejtette ki. Megállapításai 
s a népszerű hagyományos teizmust érintő kritikája nagy m orajt váltott ki, 
éppen az angol hívők Istenről alkotott masszív képzete miatt. Hosszú távú 
hatása azonban elenyésző volt.

Másodszor: a hagyományos teizmusfoa vetett bizalomnak van kulturális, 
sőt társadalm i dimenziója is. Az angol intézmények stabilitása, a monarchia, 
a parlam ent két háza, a szigeti királyság töretlen folytonossága — mindezek 
otthagyták nyomukat a vallási felfogáson. Az urbanizáció és a modernizálás 
is lényeges vallási változásokat eredményezett. Ahol az emberek m ár nem 
érintkeznek a  társadalmi rend stabilitásának jeleivel, ott más a helyzet. 
A belvárosi területeken erősen hanyatlik a templomlátogatás, az anglikaniz
mus főképp a középosztály körében virágzik.

Nem szabad azonban ezekből a tényekből arra következtetnünk, hogy 
az Isten valóságához és transzcendenciájához való erős kötődés kizárólag kul
turális jelenség lenne. A keresztyén hit sajátos létezésmódjáról tanúskodnak 
még az Imádságoskönyv (Prayer Book), a m ár korábban bem utatott angol 
spiritualitás hagyománya, s a m ár elemzett hosszú életű teológiai tradíciók. 
De az angol társadalmi és kulturális élettel való egybeesések arra  is figyel
meztetnek, hogy ezt a jelenséget önkritikusan is kell néznünk.

2. A testté lett Krisztus

Az anglikánokat a különféle keresztyén hitvallásokat követők között az is 
megkülönbözteti, hogy az istentiszteleten gyakran használják az apostoli és a 
niceai hitvallást. Az előírt fegyelem megköveteli a papoktól a naponkénti 
reggeli és esti liturgikus szolgálatot. Az istentisztelet keretén belül kötelező' 
az apostoli hitvallás. Az egyház lényegi tanítását meghatározó egyik m érték
adó anglikán irat például a niceai hitvallást, amely az athanáziuszi inkarná- 
ciót tanítja, a keresztyén hit „elégséges” tételének nevezi.

Nem találunk az angol reformáció XVI. századi dokumentumai között
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olyan nyílt állásfoglalást, mint pl. az Ágostai Hitvallásban, arról, hogy a hit 
általi megigazulás az evangélium központi tanítása. Elmondhatjuk, hogy 
Cranm er érsek liturgiái revízióját csak az a szándék vezette, hogy az evangé
liumi üzenet fókuszát Istennek Krisztusban elvégzett kegyelmi cselekedetére 
irányítsa. De később sem tekintettek semmiféle hitté telt sem az alapnak 
vagy a  többi tanítás központjának. Ezért az anglikánok a tanítás tekinteté
ben bizonyos szabadságot élveznek m ár a XVI. század óta.

Az oxfordi mozgalom nyíltan ki is használta ezt a szabadságot és kritika 
tárgyává tette az anglikán evangélikálisoknak azt a szemléletét, hogy a bűn
bocsánatot központi szereppel ruházzák fel, s ezzel elhanyagolják az inkarná- 
ció tanítását. Nem állítjuk, hogy az anglikánok többet hoztak volna ki az 
inkarnáció gondolatából, mint bárki más, de határozottan és szívósan védel
mezték azt m ár a m últ század közepe óta. S valóban: miután úgy tűnt, hogy 
a darwini hipotézis elfogadottá vált, nem egy anglikán teológus írt „inkar- 
nációs m etafizikát”, ahol Krisztus úgy jelenik meg, mint a történelem  folya
m án át kísérő isteni vezetés csúcsa.

Az inkarnáció teológiája így szilárd és sajátosan anglikán jelenség ma
rad, különösen a nem római katolikus felekezetek között. Miért? Az egyik 
felelet szerint ez m ár az oxfordi mozgalom által is szorgalmazott patrisztika- 
kultuszból következik és az Imádságoskönyv liturgikus szövegei is azt tá
m asztják alá (különösen a Te Deum  és a Gloria in Excelsis). A  másik felelet 
rám utat arra a következetességre, ami az egyik oldalon a hagyományos teiz- 
mus, ill. a terem tés tanítása, a másik oldalon pedig a megtestesülés tana kö
zött található. Am ikor testünket Krisztus m agára vette, ezzel elfogadta és 
megszentelte a m ateriális világot. A keresztyén hit materiális jellegű, és nem 
a test nélküli lélekről szóló tanítás.

Továbbá: az anglikanizmus sohasem lett olyan hatások áldozata, ame
lyek a megtestesülés krisztológiájának hanyatlását eredményezték, mint pl. 
az antropocentrizm us felé tö rtén t hangsúlyeltolódás, amely teológiailag a 
„Krisztus énérettem ” nézetet hangsúlyozza. De kivédte a filozófiai idealiz
mus egyoldalú hatását is, amely a valóságnak csak a tudati megközelítésén 
fáradozik. Az angol teológia tö rténetét tanulmányozó tudós számára megra
gadó, mennyire állhatatosan védelmezik az anglikánok a megtestesülés ta
nítását az újtestam entum i kritika látszólag romboló hatásával szemben, 
amely Jézus emberi korlátáira és tudatára irányítja  a figyelmet, valamint 
rekonstruálni kívánja az ősegyház primitív, pre-inkarnációs krisztológiáját.

A tradíció ebben az esetben is ellenszéllel találkozott, amit azonban tá
volról sem nevezhetünk általánosnak. A század elején az anglikánok között 
is hatást gyakorolt a liberális protestáns teológia. A közelmúltban, 1977-ben 
egy tanulm ánygyűjtem ény jelent meg, amelynek a címe: The M yth of God 
Incarnate (A m egtestesült Isten mítosza). Öt teológus vett részt a tanulm á
nyok írásában, amelyeket ugyanaz a cég adott ki, m int pár évvel korábban 
Robinson püspök m unkáját. A könyv hasonlóképpen hangos m orajt váltott 
ki az olvasóközönségben. Ismét csak azzal m agyarázhatjuk a túlzott izgal
mat, hogy a megtestesülés tanának támadása, annak mítoszként történt be
állítása teljesen szokatlan Angliában. Más országok protestáns teológusai, kü
lönösen Németországban és az USA-ban, csodálkozásuknak adtak hangot: 
szinte hihetetlen, hogy egy konvencionális tétel megbolygatása ilyen érzé
keny reakciót okoz.

A lutheránus olvasónak bizonyára feltűnik, hogy a hagyományos hitté
telt védő anglikán m agatartás a jólismert, a bevett dolgok stabilitását fejezi
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ki. Ugyanakkor azonban ez ad kellő alapot a katolicizmussal és az ortodoxiá
val való ökumenikus kapcsolatoknak. Az elmúlt évek leghatásosabb kriszto- 
lógiai munkái is európai katolikus szerzők, m int pl. Rahner, Schillebeeckx, 
K aspar és a Küng tollából születtek.

3. A z egyház
A z  angliai anglikanizmusról szóló ism ertetésünk külön hangsúlyozta az 
anglikán tradíció többrétegűségét. Mivel nem volt a kezdetekben erősen 
norm atív irányvétel, ezért a történetében is szétágazó irányzatokkal talál
kozunk. De ez egyúttal a jövőbeli újraértelm ezések lehetőségét is magában 
foglalta. A mai anglikanizm usnak ezt a tulajdonságát legjobban az egyház 
értelmezésével illusztrálhatjuk.

A kezdeteknél a reform átorok úgy gondolták, hogy minden nemzeti cso
port m egteremtheti a helyi igényekhez alkalmazkodó nemzeti egyházát. 
Amennyiben az egyházak az igazi evangéliumot és nem az emberi hagyomá
nyokat tüntetik fel az üdvösséghez szükséges alapnak, akkor elismerhetnék 
egymás szolgálatát és a szentségeket. A rra azonban nem gondoltak, hogyan 
lehet megoldani olyan szituációt, am ikor a nemzeti egyházak különfélekép
pen értelmezik az evangéliumot és komoly nehézségek tám adnak az úrvacso
ra kiszolgáltatásának a kérdésében.

A mai anglikanizmusnak egy jelentős tényezőjét kell még említenünk, 
am it „evangelikális”4 irányzatnak is neveznek. Ez a mozgalom nem szűkül 
felekezeti korlátok közé. A protestáns teológiának a pietista értelmezéséről 
van szó, ami a megtérés „valóságos voltát”, „szívünkbeni m egtapasztalását” 
és a bennünk lakozó Krisztust hangsúlyozza nyomatékosan. Üj abban a  ka
rizm atikus mozgalomból m erítette erejét ez a felekezeteken átnyúló spiritua- 
litás. A mozgalom pietisztikus és karizm atikus jellege nehézzé teszi az egy
házi önértelmezés kialakítását, noha az irányzat jelenléte a XX. századi 
anglikanizmusban nyilvánvaló m inden külső megfigyelő számára is.

E hagyománnyal együtt létezik egy másik, szintén régi keletű tradíció. 
A XVII. századi restauráció idején az egyház vezetői az egyházkormányzás 
egységesítése céljából kibocsátottak egy törvényt, amely püspöki ordinációt 
kívánt meg mindenkitől, aki az anglikán egyházban működik. A törvény cél
ja  az volt, hogy helyreállítsa a fegyelmet a  nagyon heterogén papságon belül. 
Ez azokat a papokat érintette különösen, akik a polgárháború alatt lettek  lel
készek, amikor Angliában az egyházpolitika presbiteriánus volt.5 A püspöki 
ordináció törvényes követelménye azt jelentette, hogy ha valakit katolikus
ként vagy ortodoxként szenteltek fel, azt nem kellett „újra ordinálni”, ha 
történetesen otthagyta a felekezetét. Ma is erős az anglikanizmuson belül ez 
az irány, amely hangsúlyozza, hogy az egyház az apostolok ideje óta őrzi a 
három  szintű szolgálati rendet.

Nem is kell ta lán  mondanunk, hogy az egyháznak ez az értelmezése alap
vetően eltér a korábban em lített „alsó egyháztól” és azzal szemben a „ma
gas egyház” tradícióját képviseli.6 Ez a töretlen hagyomány m ár a XVII. 
századtól kezdve hirdeti a püspöki ordináció szükségességét, és természetesen 
újabb lendületet kapott az oxfordi mozgalom idején. Bár ma m ár nem  tart
ják  azt a nézetet, hogy a  püspöki ordináció által adott kegyelem mintegy 
„csővezetékben” terjed  tovább, mégis úgy vélik, hogy a püspöki kormányzat 
az egyház lényege. Ez az érv állandóan az ortodoxia és a római katolicizmus 
felé lendítette az anglikanizmust.
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Itt szólunk annak a tizenöt éve folyó tanulm ányi m unkának az eredmé
nyéről, amely az anglikánok és a róm ai katolikusok nemzetközi együttm ű
ködéseként 1982 m árciusában látott napvilágot. Figyelembe véve a vitás terü
leteket (eucharisztia, ordináció, pápai tekintély), a közös bizottság olyan je
lentős eredményt ért el, ami elegendő megegyezési alapot jelent ahhoz, hogy 
lépést tegyenek a kibékülés következő állomása felé. A bizottság anglikán 
tagjai elfogadták, hogy a kibékült egységes egyházban szükség volna Rómá
ban székelő egyetemes prímásra, aki szolgálatát P éter és az apostolok szelle
mében végzi. A római katolikus bizottsági tagok a maguk részéről ígéretet 
tettek, hogy minimálisra redukálják az I. vatikáni zsinatnak a pápa tekinté
lyéről szóló tanítását, és a hatalom gyakorlását megosztanák a püspöki szék
helyeik között (mint pl. Canterbury).

Bár a zárójelentés kezdeményezésére kedvezőtlen válasz érkezett a va
tikáni hittani kongregáció elnökétől, Ratzinger bíborostól, a bizottság mun
kája .mégis rendkívül jelentős. Az anglikánok vallják  a hierarchia elsődle
gességét, és ez képezi az alapot a róm ai katolicizmushoz való közeledésben. 
Ugyanakkor a zárójelentés tartalm a egyértelmű fejlődést jelent e primátus 
kérdésében: célul tűzték ki, hogy a  péteri igény biblikus vizsgálatát el kell 
végezni. Bár nem nagyon valószínű, hogy a V atikán elfogadja a bizottság 
eredményeit, a zárójelentés szövegének mégis nagy ökumentikus jelentősége 
van. Az anglikánokat mindig is „híd-egyháznák” tekintették, és m agukat is 
így látták. Bármennyire is kényelm etlen hídon élni, nem elképzelhetetlen, 
hogy az anglikanizmus, protestáns eredetével és későbbi „katolikus” fejlődé
sével, talán hozzájárulhat Jézus Krisztus egyházának látható egységéhez.

4. összefoglalás

H'a valaki először találkozik az anglikanizmussal, mondjuk turistaként, az 
gyakran elcsodálkozik és kérdései tám adnak. Külsőre az anglikán istentisz
telet római katolikusnak tűnik. A papok fehér karinget és m iseruhát visel
nék; a  templomok és a katedrálisok a reformáció előtti korból származnak, 
s ahol az oxfordi mozgalom hatása érezhető, ott a római kultusz nyomaival 
is találkozunk. De az élesszemű megfigyelőnek feltűnnek a különbözőségek 
is. Szinte nincs M ária-kultusz és a magángyónásnak sincs gyakorlata. A gyü
lekezet saját nyelvén vesz részt a liturgiában, a liturgia jellege erősen bib
likus. Az anglikanizmus a közösségi istentiszteletre helyezi a hangsúlyt; s 
olyan közösséget képez, amelyben a teológiai vélekedés és az egyházi gyakor
lat széles skálán mozog, s ebből a sok irányzatból mégis egy családot ko
vácsol a liturgia. Ezek a hagyományok olyanok, amelyek a lutheránusoktól 
és másoktól sem teljesen idegenek, mivel a Bibliára és a középkori pompát 
megelőző korai egyházra nyúlnak vissza. A használt szövegek nagyon ritkán 
anglikán eredetűek. Az anglikánok ezért gyakran vonakodnak, ha a saját 
identitásukról kell beszélniük, és persze — paradox módon — éppen ezáltal 
rajzolódik ki arculatuk a  keresztyénség közösségeinek sorában.

ifj. Fabiny Tibor fordítása

A FORDITO JEGYZETEI

1. Az oxfordi mozgalom: az anglikán egyház keretén belül szerveződött katolikus 
irányú mozgalom. Az 1830-as években indult, képviselői a túlságosan ellibe
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ralizálódott és elracionalizálódott protestantizmus ellen léptek fel: újraélesz
tették a miszticizmus iránti érzéket, az egyház egyetemességét, az apostoli 
szukcessziót, s  a hagyománytiszteletet helyezték előtérbe. Középkor-kultuszuk 
sok rokonságot mutat a korabeli romantikával. Főbb képviselői: John Keble, 
E. S. Pusey és J. H. Newman. Az utóbbi 1845-:ben át is tért a katolikus egyház
ba, 1877-ben pedig bíboros lett. írásai irodalmilag is nagyon értékesek.

2. Patrisztikus: a korai egyházatyák tanítását valló. A patrisztika: az apostoli kor 
végétől kb. a VII—VIII. századig, az ún. skolasztikáig tartó ókeresztény iroda
lom- és teológiatörténet.

3. Teizmus: Isten létét magától értetődően, természetesen elfogadó vallásos szem
lélet (az ateizmus ellentéte)

4. Evangelikálisok: a múllt század első évtizedeiben induló, ma is élő irányzat. Az 
anglikán egyházon belül mint ébredési mozgalom bontakozott ki, s a felekezeti 
kereteket hamarosan áttörte. Különös hangsúlyt vetett a misszióra és a tár
sadalmi problémák orvosolására. Nekik köszönhető a bibliatársulatok létreho
zása.

5. Presbiterianizmus: kálvinista eredetű egyházkormányzati rendszer, amit Angliá
ban John Knox, a skót reformátor vezetett be. Többnyire presbiteriánusoknak 
nevezik a reformátusokat Angliában és Amerikában.

6. Magas egyház és alsó egyház (high church, low church): az előbbi a hierarchia- 
és tekintélytisztelő, konzervatív, a szellemi „jobboldalt” képviselő irány, amely 
magán hordja az oxfordi mozgalom hatását, az utóbbi ezzel szemben a presbi- 
teriánusokra, a puritánokra és az evangeükálisokra vonatkozik. Az alsó egyhá
zaknak tehát az anglikanizmus keretein belül megmaradt „szabad egyházakat”, 
vagyis a formai kötöttségektől mentes irányzatokat tekintjük.

,,A keresztyén ember élete: élet az Isten bocsánatából, amelyet Isten igéje kö
zöl vele. Mert nem Isten kegyelmének eszméje szabadítja meg vétkétől, ha
nem Isten igéje, amely nekünk, azaz mindig személyesen neked és nekem, itt 
és most felkínálja Isten kegyelmét. A kegyelemnek ez az igéje Jézus Krisz
tusban testesült meg, aki m int Isten Igéje jelen van az egyház igehirde
tésében . . .

A „vagy-vagy” — humanizmus vagy keresztyénség — kérdését így fo
galm azhatjuk: vajon az em ber a m aga életét saját erejéből vagy Isten ke
gyelméből akarja-e élni? . . .  Ez a  „vagy-vagy” persze nem  jelenti azt, hogy a 
keresztyénségnek a humanizmust, m int emberi hübriszt (gőgöt) el kell ítél
nie . . .  Sőt társaik  egymásnak a szubjektív önkény gőgjével és a relativiz
mussal, nihilizmussal szemben . . .

A humanizmus azt az illúziót keltheti az emberben, hogy a maga u ra le
het; a másik oldal veszélye viszont az, hogy a  keresztyén em ber hamis aggo
dalmaskodásból lebecsüli az emberi szellem erejét és ezért félreismeri a kul
tú ra  ajándékait, de egyúttal annak feladatait és saját felelősségét is a kul
tú ráért.”

(Részlet)
Bultmann Rudolf
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Bacon és Donne
Esszé vagy meditáció

A  következőkben két egymáshoz közelálló, de lényegi különbségeket is muta
tó  prózai m űfajról és ezek gondolkodástörténeti problém áiról kívánunk szól
ni. A Diakonia hasábjain m ár m indkét m űform a hangot kapott: példaképp 
em líthetjük Czine Mihály Remélyik Sándorról írt esszéjét (80/2), T. S. Eliot 
esszékötetének bem utatását (82/2), Szabadi Judit Bálint Endréről szóló írását 
(80/2), illetve Karl R ahner levelét (80/1), Paul Tillich prédikációját (80/2) és 
Béza meditációját (82/2).

Az elmélkedés nek, a nehéz teológiai és filozófiai problémák könnyebb 
hangvételű, emberközelbe hozott, a gondolkodás folyam atát jobban érzékel
tető, személyesebb jellegű m űfajának előzményeit m ár az ókori irodalomban 
is felfedezhetjük. A világi témájú, s a m ajdani esszé felé mutató első elmél
kedések a sztoikus bölcsességet sugárzó Seneca (i. e. 4—i. sz. 65) és Marcus 
Aurelius (121—180) nevéhez fűződnek. A keresztyén lelkületet kifejező me
ditációk középkori eredetéről, Augustinus (354—430) és Bonaventura (1221— 
1274) jelentőségéről Béza kapcsán m ár hallottunk.

Az európai líra- és drámafejlődés egyik csúcspontján, a tizenhatodik és 
a  tizenhetedik század folyamán, a reneszánsz Franciaországban és Angliában 
születik ú jjá az esszé, amely — mint neve is m utatja — a prózával folytatott 
első „kísérlet”. (Az igazán népszerű és vérbeli prózai m űfaj, a regény kiala
kulását és virágkorát csak a tizennyolcadik század után  létrejött polgári tá r
sadalm ak fogják biztosítani.)

Az esszé m űfajának reneszánszkori megteremtője és névadója a francia 
,Montaigne (1533—1588) volt, aki az irodalomban talán  először fedezte fel a 
szubjektív ént, s a világ addigi értékrendszerét a „Mit tudom én” ? szkepszi
sével és relativizmusával kérdőjelezte meg. Űjszerűségének és problémaér
zékenységének köszönhető, hogy nézetei rendkívül gyorsan terjedtek Angliá
ban is, hatása könnyen kitapintható Shakespeare életművében is. A műfaj 
angol atyja, Sir Francis Bacon (1561—1626), az igazi reneszánsz polihisztor 
sem késlekedett sokáig: először 1597-ben adja közre a később sok kiadást is 
megért esszéit.

Bacon az éleseszű és szemlélődő ember, m ár nem  annyira szubjektív 
m int Montaigne, hiszen önmaga helyett a „szép új világ” jelenségeit írja 
meg elmésen. Egyszerre szól a hatalomszerzés mesterségéről, a nagyra- 
vágyásról, az igazságról, a stúdiumokról, a kertekről, az utánzásról — egyszó
val mindenről, ami érinti és érdekli a reneszánsz emberét. Élesen figyeli meg 
a  külvilág törvényszerűségeit, s tapasztalatait rendszerezve bölcsességeket
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gyöngyöz ki. Például: „Az, aki derék emberek közt akar első lenni, nehéz 
feladatot vállal, de a közre ebből csak jó háramlik; hanem az, aki csupa nul
la közt akar az egyetlen értékes szám lenni, az egész korszakot juttat rom
lásra”.

Bacon esszéinek első, 1597-es kiadásához csatolja a latin nyelvű írásait 
is „Meditationes Sacrae” címen. Azt gyaníthatjuk kiadásának program jából, 
hogy ő is szoros kapcsolatot és rokonságot érzett az esszé és a meditáció 
között.

A Bacon-esszék teljes kiadása több m int negyedszázaddal később, 1624- 
ben látott napvilágot. Alig egy esztendő múlva, 1625-ben jelent meg a szin
tén Shakespeare-kortárs John Donne (1573—1631) meditációs kötete Devo
tions upon Emergent Occasions (A bekövetkezett eseményekre írt áhitatok). 
A majdnem egyidőben megjelent két kötet rendkívül hasznos összehasonlí
tási alapot nyújt a két műfaj lényegi tulajdonságainak összevetésére. Mielőtt 
azonban rátérnénk erre, szóljunk valam it a szerzőnek, John Donne-nak, a 
kora tizenhetedik század legnagyobb angol költőjének az életéről.

Donne korán elhalt édesapja vaskereskedő volt, anyja viszont a m ártír 
Morus Tamás leszármazottja. A család, akinek tagjai között számos neves 
irodalm árt is találunk, a  reformáció századában is kitartóan védelmezi kato
likus hitét, Morus Tamás emlékét. Az ifjú  Donne tanulm ányait Oxfordban és 
CambridgeJben folytatja, m ajd világkörüli hajóútra indul. Hazatérve a kirá
lyi kincstartó m agántitkáraként helyezkedik el, ifjúságát vad szerelmek kö
zött tölti. Megszökteti és titokban feleségül veszi m unkáltatójának unoka
húgát, s ez hosszú időre anyagi romlásba dönti. Hosszas tusakodás után, 
1615-től azonban hátat fordít a katolicizmusnak, á ttér az anglikán egyházba 
és a papi pályát választja. Szakít a  költészettel is, m int ifjúkori „szeretőjé
vel”, és örök hűséget fogad a lelkészi hivatásnak m int választott „hitvesé
nek”. 1621-től haláláig működik m int a londoni Szent Pál székesegyház nép
szerű esperese. A vaskos kötetekben megjelent prédikációi az angol széppróza 
remekei.

Összegyűjtött versei azonban csak két évvel a halála után látnak napvi
lágot, s értékelésükre hosszú ideig váratott az irodalomkritika. Eleinte a fenn
tartásokkal fogadott bizarr és zavaros képeket alkalmazó „metafizikus köl
tők” iskolájának egyik tagjaként tarto tták  számon. Valós értékét igazán csak 
századunk, kiváltképpen T. S. Eliot fedezte fel. Rám utatott, hogy Donne az 
érzelem és az értelem egységét utoljára érzékelő költészet képviselője. Egy 
Donne kötet egyaránt otthont ad a frivol, sokszor meglehetősen pajzán és 
intellektuális hum orral tark íto tt szerelmes verseknek és az őszintén szóló 
alázatos hangú istenes költeményeknek is. L írája mindig szenvedélyes indu
latokra hangszerelt — akár profán, akár szakrális tém áról ír. Verseinek ma
gyar kiadása jogosan viseli tehát az Égi és földi szerelem  címet.

Shakespeare-rel együtt Donne is tapasztalta a  felbomló világegységet, a 
szétrepülő világrendet, a kizökkent időt, ezt a — manierizmusnak is nevezett 
— késő reneszánszban jól kivehető válságérzetet. (A világ anatómiája). Köl
tészetének érzékenysége, anglikán zeneisége egyaránt szólaltat meg fergete
ges szenvedélyt és csendes áhitatot.

Amikor Donne meditációi megjelentek, a m űfaj m ár nem volt ismeretlen 
Angliában. 1606-ban egy Joseph Hall nevű író meditációs kézikönyvet je
lentet meg The Arte of Divine Meditation (A vallásos meditáció művészete) 
címen. A szerző a meditációt úgy határozza meg, m int „a léleknek egy szel
lemi tárgy felé való fordulását különböző m űfajok segítségével, egészen ad-
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dig, amíg gondolataink nem jutnak kifejezésre”. Különbséget tesz a rögtön
zött alkalmi, külső szempontokra figyelő és a belsőleg végiggondolt, akarat
lagos, a  szívből jövő meditációk között.

Az alkalmi meditációk talán a baconi esszékkel m utatnak rokonságot. 
Többnyire világi témájú, a  gyakorlati valóságra vonatkozó kérdéseket (öl
tözködés, tanulás, színlelés stb.) mindig bizonyos távolságból kezeli Bacon. 
Kulcsszavaknak érezzük itt a megfigyelést, a tapasztalást, a distancia-tartást. 
A szerző szinte csak játszik a  gondolataival, meglátásaival, önmaga igazán 
soha sincs benne a témában.

A meditáció ezzel szemben nem a tapasztalati, hanem  a végső valóságra 
irányul; nem  kifelé, hanem befelé fordul; tém áját tekintve nem szekuláris, 
hanem szakrális; nem a  megismerés „módszereit” latolgatja, hanem a képze
letet m ozgatja; nem válik ketté benne az individuum, hanem  a személyesség 
jellemzi m indig a tárgyalt tém át, a szerző ugyanis benne él, benne van 
mindabban, amivel foglalkozik. A részvétel és a bennelét — idegen szavak
kal: participáció és involváció jellemzi a  meditációt.

Miért is ta rtju k  fontosnak, hogy a formai hasonlóságok mellett ilyen éle
sen rávilágítsunk a lényegi különbségekre? Azért, m ert úgy érezzük, hogy 
az esszé és a  meditáció kettősségében azt a gondolkodástörténeti pillanatot 
ragadhatjuk meg, amikor kettéválik az értelem és az érzelem, am ikor eltű
nik az egységes érzékelés és kezdetét veszi — T. S. Eliot szavaival —” az 
érzékelésmód széttagolódása”. Ügy véljük, hogy a baconi esszé távolságtar
tásával és tárgyszerűségével a tapasztalati, a kizárólag értelmi gondolkodás, 
a tárgy orientált „éles” és „tiszta” megismerés a Tudomány felé m utat. (Nem 
véletlen, hogy Bacon a vallásos és a tudományos igazság kettősségéről beszélt 
— mi tagadás — az utóbbi érdekében.) Ezzel szemben a meditáció valami
képpen fenntartja az értelem  és az érzelem egységét, a bennelét tudatos vál
lalásával őrzi a személyességet, képzelőerővel ragadja meg az értelemmel 
nem leírható végső valóságot. Egyszóval: a  meditáció sokkal inkább a Költé
szet műfaja, a művészeté, az emberi érdekeltségé. Ezzel a szétválasztással 
természetesen csak a gondolkodástörténeti fordulatot, a tudományok és mű
vészetek egységének megbomlását, „az érzékelésmód széttagolódását” kíván
tuk illusztrálni; mai esszéfogalmunk ugyanúgy őrzi a Költészet parazsát, 
mint Bacon és Donne korában a meditáció.

Neggyőződésem, hogy a szélsőséges tudományhivők által felszeletelt és 
darabokra tördelt, atomizálódott és automatizálódott világunkban arra  az 
egységteremtő Költészetre van szükségünk, amiről Donne úgy ír, hogy „Sen
ki sem különálló sziget, amely teljes lehet önmagában; minden ember a  kon
tinens egy szelete, a  szárazföld része; h a  egy rögöt mos el a tenger, Európa 
lesz kisebb, éppúgy, m in tha egy hegyfokkal, barátod házával vagy a sajátod
dal történt volna ez; bárki hal meg, én leszek kevesebb, m ert az emberiség 
része vagyok; sose kérdezd tehát, kiért szól a  harang; m ert érted szól”.

Donne meditációit a halálosnak tűnő betegségének idején „bekövetke
zett” események hatása a la tt írta. A meditációk stílusában azonnal felismer
hetjük a barokkosán sűrítő költészetet, a szerkezetben pedig a drám aian íve
lő feszítettséget. Minden meditációja három részből áll. Az első, a  tulajdon
képpeni Meditáció a szerző fizikai-egészségi állapotából indul ki, de ez ha
marosan azonosul az általános emberi állapottal. A második rész az „expos- 
tulatio” címet viseli, am it fordítóink helyesen adtak vissza Perlekedés ként. 
A beszélő itt a bibliai igék alapján vitakozik Istennel, azért, hogy megértse 
saját helyzetét Isten kinyilatkoztatásának a fényében. Amíg az első részt, a
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Meditációi drámai expozíciónak is tekinthetjük, addig a Perlekedés maga a 
drámai kibontakozás, a konfliktusok sokasága, ami eljut a csúcspontra, ahon
nan m ár csak a felismerés és megadás, a beleegyezés és megnyugvás vezet 
lefelé, a drámai kifejlethez. Paradox módon ez a levezetés egyben m ár az Is
tenhez való lépcsőzetes emelkedés is. „Az agyban kezdi és eljut a szívhez, a 
földről indul és a m ennybe száll.” Az Ima tehát egyszerre drámai kifejlet, 
levezetés, s ugyanakkor az Istenhez való fokozatos megérkezés is. Hogyan le
hetséges ez a paradoxon? Az Istennel perlekedő önző ént az ige kiégeti az 
emberből, s akarata így összhangba kerül Istenével. A keresztyén em ber el
fogadja saját helyzetét, s ezentúl m ár nem ő él, hanem él benne a Krisztus. 
Az Ima így m ár a  keresztyén ember lélegzetvétele. Egyetlen lélegzetvétel — 
egyetlen, összetett m ondatokba font gondolatzuhatag. Itt m ár egyszerre érez
zük Milton hangját és Bach m uzsikáját: a protestáns barokk érzelmi bősé
gét, a fenséges és grandiózus, ám a lényeget szem elől soha nem vesztő di
namizmust.

Ugyanezt a duzzadó feszültséget sűrítette Donne a Szent Szonettek  egyi
kének formai fegyelmezettségébe. Itt ugyanazzal a szenvedéllyel könyörög a 
bűnnel való összekötözöttség feloldásáért, m int az Istennel való egyesülésért.

Törd szét szívem, háromszemélyű Isten : 
nem sújt le m ár, ha rámveted napos 
szemed — hát dönts le, semmivé taposs, 

hogy fölkeljek megint, mennyei díszben.

Város vagyok s bitorló botja zúg
reám  — torold meg, jogos Fejedelmem!
Lásd, helytartód, az ész, nem véd meg engem : 

rabszolgajellem, gyáva és hazug.

Tied vagyok, szádat szomjazza szám, 
de, jaj, ellenségemmel adtak össze: 

vágd el hát ez átkos kötést, hogy aztán

kezed testem et ú jra  gúzsba kösse.
Hogy szabad lehessek, rabszíjra fűzz, 
csábíts el, hogy lehessek tiszta, szűz!

v Ism
(Képes Géza fordítása)



Meditáció, perlekedés, ima
„Nunc lento sonitu discunt, morieris.”
Ez a harang, amely most szelíden másért 
kongat, így szól hozzám: meg kell halnod.

JOHN D O N N E

Meditáció
Meglehet, akiért ez a  harang szól, annyira  beteg, hogy nem is tud ja: érte 
szól. És meglehet, én is sokkal egészségesebbnek képzelem magam, m int ami
lyen valójában vagyok, és a körülöttem levők, akik látják  állapotomat, ér
tem harangoztatnak s én nem  is tudok erről. Az egyház egyetemes, univerzá
lis, és ilyen minden cselekedete is: am it tesz, m indenkit érint. Ha gyerm e
ket keresztel, ez a cselekedete engem is érint, m ert ezzel ahhoz a főhöz kap
csolja a gyermeket, amelyhez én is tartozom  és abba a testbe oltja bele, 
amelynek és is a tagja vagyok. Ha az egyház temet valakit, ez engem is érint, 
hiszen az egész emberiség egy szerző m űve és egyetlen kötet. Amikor valaki 
meghal, ez nem  azt jelenti, hogy egy fejezetet kitépnek ebből a  könyvből, ha
nem azt, hogy egy szebb nyelvre fordítják, és minden fejezetnek ez a sorsa. 
Isten szolgálatában számos fordító áll: az egyik fejezetet az öregség fordítja 
át, a m ásikat a betegség, harm adikat a háború, negyediket az igazságszolgál
tatás —, de Isten keze ott van mindegyik fordításban; az ő keze fűzi majd 
össze szétszórt lapjainkat egy olyan könyvtár számára, amelyben m indannyian 
nyitott könyvek leszünk egymás előtt. Ezért a harang, amely istentiszteletre 
hív, nemcsak az igehirdetőt szólítja, hanem  a gyülekezetét is. Ez a harang 
m indnyájunkat hív, de engem különösen, aki a betegség m iatt oly közel ke
rültem a véghez. A szerzetesrendek egykor azon versengtek, szinte m ár ci
vakodtak (e versengésben kegyesség keveredett méltósággal, hit az önérzet
tel), hogy reggelenként melyikük harangozzék először imára. Ügy határoz
tak, hogy azok húzzák meg először a harangot, akik elsőként ébrednek. Ha 
az esti im ára szólító harangzúgás m éltóságát helyesen értjük, örömmel ke
lünk m ajd kora reggel azzal az igyekezettel, hogy ez a méltóság éppúgy a 
miénk lehessen, mint a harangozó rendé. A harang azért szól, aki úgy érzi. 
hogy érte  szól; s bár nem  szól mindig, mégis ha a harangszó valakit egyszer 
megragadott, ő attól a perctől egy lesz Istennel. Ki nem  néz fel a kelő nap
ra? És ki fordítja el a szemét a feltűnő üstökösről? És ki nem figyel a 
harangzúgásra, bármilyen alkalomból szól is az? És ki tud nem odafigyelni 
arra  a harangszóra, am ely önmaga egy részének elm úlására figyelmezteti? 
Senki sem különálló sziget, amely teljes lehet önm agában; minden em ber a 
kontinens egy szelete, a szárazföld része; ha egy rögöt mos el a tenger, Euró
pa lesz kisebb, éppúgy, m intha egy hegyfokkal, barátod házával vagy a sajá
toddal tö rtén t volna ez; bárki hal meg, én leszek kevesebb, mert az emberiség
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része vagyok; sose kérdezd tehát, k iért szól a harang, m ert érted szól. Nem 
tekinthetjük ezt a baj koldulásának vagy kölcsönvételének, m intha magunk 
nem volnánk amúgy is elég szerencsétlenek és szomszédaink terhét kellene 
magunkra vennünk, így gyarapítva a miénket. Á m bár megbocsátható kap
zsiság lenne, ha így tennénk, m ert a szenvedés kincs és aligha találunk olyan 
embert, akinek elegendő volna belőle. Senkinek sem ju t elég a szenvedésből, 
ha az nem  érleli meg és nem hajlítja Isten felé. Ha valaki rudakban vagy 
tömbökben hordja kincsét magával és nem  veret belőle pénzérmét, nem tud 
vele fizetni útközben. A gyötrelem természeténél fogva kincs lehet, de hasz
nát tekintve nem forgalomban levő pénz, ha nem visz minket egyre közelebb 
mennyei hazánkhoz. Másvalaki is lehet beteg, talán  halálos beteg, és szen
vedése úgy rejtőzhet benne, mint arany a bányában, kiaknázatlanul. De ez 
a harangszó, amely a másik szenvedéséről beszél nekem, kiássa ezt az aranyat 
és hasznomra fordítja oly módon, hogy más veszedelmén elgondolkodva a 
magamén töprengek el; így révbe jutok, megtérve Istenemhez, aki egyedüli 
erősségünk.

Perlekedés
Istenem, Istenem, ez lenne egyik ú tja  sötétségből világosságot terem tő fára
dozásodnak, hogy most még homályosan látó szolgádat — akiért a  harang 
szól — mindazok szuperintendensévé, felügyelőjévé, püspökévé tedd, akik a 
harangzúgásban hallják az ő hangját, s így adj számunka megerősítést? Ez 
lenne egyik ú tja annak, hogy gyöngeségből erőt fakassz; hogy azt, ki ágyá
ból fölkelni nem tud, sőt még moccanni sem, Te Istenem hozzám küldöd, 
hogy ebben a hangban egészséges és életadó tanítások erejét adja nekem? 
Ó Istenem, Istenem, mely mennydörgés nem válik jól hangolt cimbalommá, 
mely rekedt, fülsértő hang nem változik tiszta orgonaszóvá, ha Neked úgy 
tetszik, hogy hangodat kölcsönözd neki? Melyik hangszer szól hamisan, ha a 
Te kezed játszik rajta? A Te szavad, a  Te kezed van ebben a harangzúgás
ban, és ebben az egyetlen hangban én egész hangversenyt hallhatok. Hallom, 
amint a Te Jákobod, fiait összehíván így szól: „Gyűljetek egybe, hadd jelent
sem meg néktek, ami rá tok  következik a messze jövőben” (lMóz 49,1). Azt 
mondja: olyanná kell lennetek akkor, m int amilyen most én vagyok. És hal
lom, am int a Te Mózesed azt mondja nekem — s ő is ebből az egyetlen hang
ból szól hozzám: „Ez pedig az áldás, amellyel megáldá Mózes, az Istennek 
embere, Izrael fiait az ő halála előtt” (5Móz 33,1), azaz halálos órátokon az 
én elmúlásom a tietekről gondolkodtat el. Hallom, am int prófétád ezt mondja 
Ezékiásnak: „Rendeld el házadat, m ert meghalsz és nem élsz” (2Kir 20,1). 
Családtagjaivá válunk annak, akiért a  harang szól, s ő úgy rendeli el házát, 
hogy ezzel elmélkedésre késztet m inket a halál felett. Hallom, am int apos
tolod azt m ondja: „Méltónak vélem pedig, amíg ebben a  sátorban vagyok, 
hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket; m int aki tudom, hogy ham ar 
leteszem sátorom at” (2Péter 1,13—14). Ez a harang a hozzánk érkező hírnök, 
amely a haldokló végakaratát tolmácsolja. Hallom azt, amitől minden hang 
zenévé és minden zene tökéletessé válik, hallom, hogy Fiad maga mondja: 
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek”. (János 14,1) De míg Fiad azt mondja: 
elmegyek, hogy helyet készítsek nektek; az, akiért a  harang zúg, így szól: 
azért küldöm hozzátok a harangszót, hogy készítsen benneteket arra  a hely
re, a síron túlira. De ó Istenem, Istenem, hiszen a m enny dicsőség és öröm,
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m iért nem dicsőséges és örömteli dolgok vezetnek oda? Első testam entum od
ban, az Ószövetségben, ajándékod gazdagság volt és győzelem, bor és olaj, 
te j és méz, barátok szövetsége, ellenség romlása, békés szívek és vidám a r
cok; s m indem e jókkal vezetted otthonodba a  régieket, dicsőséges és öröm
teli dolgokkal a menny örömébe és dicsőségébe. Miért zártad el ezt a régi 
utat, s m iért vezetsz most a büntetés és megalázás, a gyász és siralom, a 
nyomorúságos halál ú tján ; és mindeme nyomorúságok szörnyű előérzetein 
át, amikor mások kínjait m agunkra vonatkoztatjuk és elorozzuk azokat, kárt 
téve önmagunknak? Talán nem  tökéletes önmagában a  menny dicsősége, 
hogy az evilági csüggedésnek és dicstelenségnek kell azt hangsúlyoznia? Ta
lán nem elég örömteli a  menny, hogy csak az evilági keserűség u tán  nyerhet 
ízt? Talán csak viszonylagos az az öröm és az a dicsőség? Nem teljes önma
gában, s csak ennek a világnak örömtelenségéhez és dicstelenségéhez mérve 
az? Tudom, Istenem, hogy ez nem igaz. Ahogy Benned, kiben m inden egye
sül, nincs semmi anyagi, úgy örömöd és dicsőséged sem mérhető földi m ér
tékkel: lényegi öröm és lényegi dicsőség. De Uram, m iért nem kezdődik el 
ez az öröm és dicsőség m ár földi életünkben? Bocsásd meg, ó Istenem, ezt a 
hálátlan kifakadást! Hiszen én, aki ezt kérdezem, most is érzem, hogy olyan 
örömben és dicsőségben van részem, melyből magam és mindenki számára 
világossá válik, hogy ha nem  találunk örömet az evilági szenvedésben és 
dicsőséget az evilági üldöztetésben, joggal tarthatunk  attól, hogy m indkettőt 
elszalasztjuk a túlvilágon.

Ima
Ó örök, könyörülő Isten, akinek úgy tetszik, hogy ne csak a természet által 
szólj hozzánk, mely szívünkben beszél, s ne csak igédben, melyet fülünkkel 
hallunk, hanem  a néma terem tm ényekben is, Bálám szamarában, a hitetlen 
emberek beszédében, P ilátus vallomásában, magának a Gonosznak szavaiban 
és Fiadnak tanús ágtét elében is; alázatosan fogadom hát szavadat e szomorú 
lélekharang hangjában. Először is áldom dicső nevedet azért, hogy tanításodat 
hallhatom a m ásért kongó harang  hangjában és ez elgondolkodtat saját álla
potomon; és azért, hogy tudhatom , m ielőtt még elhallgat, engem is elbú
csúztathat ez a  másért szóló harang. Mivel a bűn zsoldja a halál, az én ré
szem is az, és mivel a betegség vége halál, nekem is halnom kell, s bár egy 
ilyen engedetlen szolga joggal félhet a haláltól, olyan kegyelmes Űrhöz té r
ni, mint Te vagy, nem lehet félelmes: így hát lelkemet, ó Uram, kezedbe 
ajánlom; e megadást, tudom, elfogadod életemben éppúgy m int halálomban, 
m ert szolgád, Dávid is így tett, am ikor élete fogytáig oltalm adra bízta magát, 
és a Te Fiad is így tett, am ikor halála óráján lelkét Neked ajánlotta. Nyil
vánítsd ki akaratodat felőlem, amikor Neked tetszik, legyen az élet vagy 
halál; fogadd el most az én odaadásomat; lelkemet, Istenem, kezedbe a ján
lom. Uram, büntetésed im m ár megjavított, fenyítésed megérlelt, Szent Lel
ked által hozzáidomultam akaratodhoz, feloldozásodat megkaptam, testem 
nek már nem kérek haladékot — s így m ár merek imámmal eléd térdelni, 
hogy segítsd meg azt, aki a harangszóval erre az áhítatra szólított engem. 
Segítsd meg a  lelkét, hogy alaposan számot vethessen önmagával, s bár talán 
néhány perce van csak h á tra  a testi létben, kárpótolja Szent Lelked az idő 
rövidségéért és tegye teljessé számvetését, mielőtt elmenne; úgy állítsd elébe 
bűneit, hogy lássa, mi az, am it megbocsátasz neki, és ne kételkedjék abban,
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hogy megbocsátasz; ne bűnei sokaságával törődjön, hanem tekintse kegyel
med végtelenségét; ism erje fel saját érdemtelenségét, de burkolóddzék Fiad, 
Jézus Krisztus érdemébe; lehelj vigaszt a szívébe és adj neki erőt, hogy er
ről olyan bizonyságot tehessen, melyből a körülötte állók vigaszt m eríthet
nek; tanulság rejtőzzék számukra még ebben az elmúlásban is, hogy b ár 
a test m inden testnek ú tján  eltávozik, a lélek m inden szentnek ú tjá ra  lép. 
Amikor Fiad a kereszten így kiáltott: „Én Istenem, én Istenem, m iért hagytál 
el.engem et?” —, nemcsak a saját nevében, hanem az egyház nevében is szólt,, 
s annak minden szorongatott tagja nevében, kik nagy ínségükben joggal fél
nek attól, hogy elhagyod őket. Ez a beteg, ó áldott Isten, egy ezek közül, 
most halld hát, ahogy Fiad az ő nevében kiált hozzád: „Én Istenem, én Iste
nem, m iért hagytál el engemet?” És ne hagyd el őt, hanem bal kezeddel 
fektesd testét a sírba — ha így határoztál felőle — , jobb kezeddel pedig 
emeld lelkét a Te országodba és egyesítsd őt és m inket a szentek közösségé
ben. Ámen.

Piros szárnnyal beborít az Alkony — 
mély ölemben unokám at tartom* — 
Zizzen a fű, bólogatnak lombok — 
Merengnek mélylélegzetű dombok — 
G ondjaim at — m adarak csapatját — 
halkult csendek álomba ragadják.
Alvó cinkék bágyadt hangot ejtnek — 
Végtelenbe nyúl árnya az estnek —
Kis s  nagy zajok a légben megállnak — 
Az égbolton csillagfények járnak — 
Kelyhét virág erősebben zárja — 
Hömpölyög ránk a  csend óceánja, 
a Mindenség karjaiban fekve 

olvadunk a mély nyugalm ú estbe.

Cserháti Márta és Sípos Katalin fordítása

KUTAS KÁLMÁN

Mély nyugalmú est



Ékles Jézus, emlékezzél,
Hogy érettem is küldettél,
S kínos keresztfán szenvedtél!

Szentes (Csongrád megye)

IJj Zengedező Mennyei Kar 1743



SCHMITT H EDVIG

Németh László betegágya mellett

1971-ig csak távolról ismertem őt. Szilágyi Erzsébet fasor 79. alatt lakott csa
ládjával együtt, a  III. emeleten, fölöttünk. Néha-néha találkoztam vele az u t
cán, gyalogosan a fasorban, mindig udvariasan köszönt. Könyveit azonban 
olvastam; előadattam tanítványaim m al Petőfi Mezőberényben című drám á
ját, és rendkívül nagyra becsültem. Nagyrebecsülésem talán ott kezdődött, 
amikor az Iszony katolikus papját olyan szépen jellemezte. Azontúl műveiben 
mindig azt kutattam , milyen kapcsolatban áll az Úristennel, vagy milyen 
alakulóban van ez a kapcsolat. A z Ószövetség olvasása közben, a Négy pró
féta , A  „vallásos” nevelésről, azután a  Protestáns kor mind rendkívül érde
keltek. Persze m indenütt a hit csíráját kerestem.

Azután elkövetkezett 1971 tragikus hónapja, január, am ikor agyérgörcs 
tám adt reá, elvesztette látását, rendkívül mozgásgátolttá vált. Ekkor sokkol
ták. Ezután teljesen elvesztette az emlékezőképességét. Hosszú hónapok, a 
legjobb ápolás tud ta őt visszahozni az életbe. Végre megismerte a hozzátar
tozóit, némileg visszanyerte látását, mozgása egészen jól rendbe jött. Lassacs
kán az óriási ismeretanyag is részben visszatért agyába. Kezdett visszatérni 
hét nyelv értése és beszédtudása is. Viszont egyensúlyérzéke változó volt, és 
a látása úgynevezett csőlátás. Ezért szorult rá, hogy felolvasó és kísérő le
gyen mellette. Ekkor szerződtetett hozzá Ella asszony, m iután alattuk  lak
tunk és én m ár nyugdíjban voltam. Én féltem a feladattól. Eszembe jutott 
a  szólásmondás, hogy Istent minél közelebbről ismerjük, annál nagyobb lesz, 
viszont az ember annál kisebb. Megkérdeztem dr. Nádasy Alfonz karmeste
rünktől, hogy mi a véleménye Németh Lászlóról. Ő gondolkodott, s ezt fe
lelte: „Feltétlenül Istent kereső ember, és aki keresi Istent, meg is találja”. 
Ez biztató volt. 1971. október 9-én találkoztam  vele először, így szemtől szem
be. Napok alatt elmúlt minden aggodalmam, m ert láttam, hogy embernek is 
éppoly nagy, s azt is m egtapasztaltam , hogy Kodály Zoltán tanár úrnak iga
za volt, am ikor azt mondta, a zseni 10% tehetség, 90% szorgalom. Napunkat 
hajszálpontosan beosztotta. Olvasás, írás, lemezihallgatás — a zenét rendkí
vül szerette! —, műemlékek album ának a megtekintése. Pontosan megnézte, 
vagy megkérdezte, h a  nem volt jó a szeme, hány oldala könyv, naponta hány 
oldalt kell belőle elolvasni, s akkor kijelölte. Nehezen olvasott. Felesége 
ABC-s könyvből tan íto tta  meg őt újból olvasni, m ert teljesen elvesztette a 
betűk ismeretét. Márciusban tö rtén t a sokkolás, és októberben — mikor én 
odakerültem  — még ABC-s könyvből olvastunk és nagybetűs gyermekmese- 
könyvből. Hamar rájöttem , hogy a betűket sokszor félig látja csak. és a ren-
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geteg orosz fordítás eredményeképpen —, amellyel egy időben családját el
tartani kényszerült — minden b betűt v-nek olvasott, minden m betű t s-nek. 
De azonnal javíto tta a szöveg értelm e alapján. Megrendítő volt látn i küz
delmét az értelemért. Érdekes volt az is, hogy mivel franciául és angolul is 
jól tudott, ha egy m agyar szó angolul vagy franciául volt olvasható — most 
nem tudnék példát mondani hirtelen — akkor franciásan vagy angolosan 
mondta, de azt is rögtön korrigálta. Én a napilapokat olvastam föl neki — 
ih ár ami éppen érdekelte —, azután a folyóiratokat, a dedikált könyveket, 
ámelyek az írótársaktól érkeztek, és felesége javaslatára a saját könyveit. 
Azt egy kicsit mosolyogva fogadta, és gyakran kérdezte: „ezt én írtam ?”, s 
nevettünk rajta. Irt is: dedikált, válaszolt levelekre és egészen apró elmefut
tatásokat írt. Ella asszonytól emlékbe kértem  el az egyik lapot. Ezt írja  1974 
■őszén: „Kint vagyunk Hűvölvölgyben. A szép őszi nap pótolja a lombok kö
zül eltűnt színes leveleket. Csak egy levélbokréta őrzi az ősz piros és barna 
színeit. De a  leveleken fürdő nap pótolja a színek ragyogását.” S m ost hir
telen, m inden átm enet nélkül áttér egy sajkódi em lékre: „A ház a vendégek 
fogadására készül. Amikor az ősz pompás színei kialusznak az estében, a 
vendégek finom ruhája surrog, mozog. Mi Ellával fölhúzódunk az emeletre. 
Onnan figyeljük beszélgetésüket, melyből néha-néha vidám kiáltás hangzik. 
Nekünk öregeknek nem  m arad más, m int a fülelés.”

Mindig volt valam i megható és szép ezekben az írásokban. Valami a 
régi fényből. Mikor egyszer naivul dicsérni próbáltam, hökkenten nézett rám, 
s azt mondta:

— Ez, ez semmi. Feleségem s a doktor kedvéért írom.
Ilyenkor elkomorult, hátradőlt; azt hiszem, nagyon sokszor fájlalta és 

érezte, hogy értelm i képessége nem a régi. Kedvenc lemezei voltak: Bach, 
Vivaldi, Mozart és Beethoven. Ezeket nagyon gyakran hallgattuk. Aztán jöt
tek a séták. Rengeteget sétáltunk szép időben a Széchenyi-hegyre, Zugliget
be, Hűvösvölgybe. Felejthetetlen egy útszakasz, ahol hirtelen hozzám fordult, 
és azt kérdezte:

— Mondja, mi a véleménye az ártatlanok szenvedéséről?
Emlékszem, dadogtam valami olyasmit, hogy a  szenvedés misztérium,

Jézus Krisztus kínjaival váltotta meg a  világot, és minden megváltás kín
nal jár. Azt is mondtam, hogy az Atya és Krisztus egy. Hogy a  mennyország 
öröme m indent helyrehoz, hogy a púpos nem lesz púpos és a béna ugrálni 
fog. Ő csak hallgatta, hallgatta, egy szót sem szólt.

Más alkalommal egy felolvasás alkalm ával is felejthetetlen volt a beszél
getésünk. Németül ak art hallani. Én a polcon W erfel: Das Lied von Berna- 
dette-jét találtam  meg, s ajánlottam. Készséggel elfogadta. Rögtön megnézte, 
hány oldal, s szépen beosztotta. Ez volt az a könyv, am it végig elolvastunk. 
Nem unta. Egyszercsak megállított, s azt kérdezte:

— Mondja, kereszténynek tart maga engem?
— Természetesen — feleltem.
— És m ire alapozza ezt?
M ondtam :
— Meg van írva, hogy nem az, aki mondja: Uram, Uram, hanem  aki 

Atyám akaratát cselekszi. . .
Erre elmosolyodott, s azt kérdezte:
— És hogyan cselekszem én az Atya akaratát?
Mire azt hiszem nagyon naivul és ostobán feleltem, de hirtelen ez jutott 

eszembe:
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— Doktor Űr! Egy feleség, 6 gyermek, annyi szép munka!
Mire szívből nevetett. Ezért nem is bántam  meg válaszomat, a vidámsá

gának örültem. Beszélgetésünk azután abbam aradt. Általában ő kérdezett, én 
beszéltem. Gyermekkoromról kérdezett, diákéveimről, mindenféléről. A leg
nagyobb örömöm az volt, ha  néha-néha ő is te tt megjegyzést Szilasról, Hód
mezővásárhelyről. Hódmezővásárhelyről mondta, az életének legterméke
nyebb szakasza volt.

Ha visszagondolok a vele töltött időkre, így jellemezhetném: békesség, 
nyugalom és nagy csend. Calderonnak egy novellája arról szól, hogy miféle 
csendek vannak. Süket csend, ijesztő csend . . .  Hát ha a vele való csendet 
jellemezni szeretném, azt mondanám, hogy m eghitt csend volt. Gondolatér
lelő, m eghitt csend. Ottlétem  alatt Ella asszony egy alkalommal külföldre 
utazott, és akkor állandóan mellette voltam. Tudta, hogy gregorián kórusba 
járok, elkérte a könyvet tőlem, megnézte a  gregorián kottát, olvastatott 
belőle néhány latin  szöveget és gyönyörűen fordította magyarra. A következő 
vasárnap azt mondta:

— Maga annyit já r  templomba, illenék, hogy m ár én is elmenjek 
egyszer.

Gondolhatják, hogy ez nekem mit jelentett!
— Hova m enjünk? — kérdeztem.
— Ahova maga akar!
— Nem, ahová doktor ú r szeretne!
— Hát m enjünk oda, ahol szüleim esküdtek, a Bécsikapu téri evan

gélikus tem plom ba! Mert édesanyám evangélikus volt.
Fölm entünk! Én nem ismertem addig a Bécsikapu téri templomot. Igen 

szép. Nem feszület, csak egy óriási kereszt dekorálja az oltárt. Minden pad- 
ban énekeskönyv van; akkor hallottam  Németh Lászlót először énekelni. 
Én is vele énekeltem, m ert hisz ismétlődött a  dallam. A prédikáció megi/n- 
dítóan szép volt, katolikus templomban is elhangozhatott volna. A lényeget 
soha el nem  felejtem: m int ahogy a fecskéket ellenállhatatlan ösztön viszi 
haza vándorútjukon, úgy az embert a vágy Isten felé. Hallgatagon ballag
tunk lefelé, ö  proponálta, hogy m enjünk gyalog. M ennyire szerettem volna 
tudni, hogy m ire gondol! De nem m ertem  megkérdezni. Sokat gondolok rá, 
s nem tudom  eldönteni, hogy tapintatból-e vagy gyávaságból.

Aztán elkövetkezett 1974 szilvesztere. Akkor még jól volt. Erről az időről 
a naptáram ban pontos naptári feljegyzésem van. Nem akarok semmit elvé
teni beszámolómban. Látom feljegyzéseimben, hogy november 5-én a Szilágyi 
Dezső téri reform átus tem plomba m entünk, m ert az m ondta: „Édesapámmal 
néha odajártunk”. O tt nem  volt a padokon zsoltároskönyv, csak a Himnuszt 
énekeltük, vigyázzban. A Himnuszról el kell mondanom egy régebbi epizó
dot. 1960-ban tettem  le az énektanári vizsgát, és a vizsgán játszani kellett 
kívülről a Himnusz, Szózat és az Internacionálé kíséretét. Rossz zongorista 
voltam, rengeteget gyakoroltam. Később tud tam  meg, hogy ő ugyanebben az 
időben tüdőgyulladásban feküdt fölöttem. S m ikor hozzá kerültem, megemlí
tettem neki, m ennyire sajnálom, hogy klimpírozásommal akkor betegen za
vartam. Mire ő azt m ondta:

— A, a Himnusz engem sose zavart, azt sajnáltam , hogy nem  tudtam  
fölállni.

Tehát az utolsó feljegyzések. Ügy látszik még jól van, de nem tud  írni, 
a sorok lefelé futnak, olvashatatlanok — jegyeztem be szilveszter napján. 
1975. január 2-án, 3-án, 4-én lázas, étvágytalan; lefektettük. Látása, egyen
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súlyérzéke csökkent. 5-én bevittük a Balassi úti id eg klinikára. Ott is részt 
vehettem az ápolásában. Látását, úgy tűn t, ismét teljesen elvesztette. Este 
megkérdeztem tő le :

— Ne imádkozzunk?
összetette a kezét, s én ezt igennek vettem . „A napvilág leáldozott; ké

rünk, Teremtőnk, Tégedet. . kezdetű esti himnuszt m ondtam  el. Utána a 
Miatyánkot, azt velem mondta. Reggel kérdezés nélkül elkezdtem: „Ragyog
va fénylik m ár a nap . . . ” — összetette a kezét, utána elmondtuk a Mi- 
atyánk-ot. Napköziben latinul olvastam föl neki a reggeli és esti zsolozsma 
előbb idézett himnuszait (Iám lucis orto s id e re . . . ,  Te lucis ante term i- 
num  ...)  —, és ő gyönyörűen fordította. Akkor még szótagolás nélkül be
szélt. Később, m ikor romlott az állapota, elkezdett szótagolva beszélni. Az
nap Bach-ot hallgattunk. Jan u á r 9-én este azt mondta.

— Imádkozzuk el a Hiszekegyet is.
Attól kezdve minden reggel és este, ha  én  voltam mellette, azt is elim ád- 

koztuk. Ezután állapota napról napra rosszabbodott, a vizsgálatoktól rendkí
vül szenvedett. Az evés-ivás kínszenvedést jelentett; egy alkalommal, mikor 
én is erőltetni akartam  az evést, reszketve hárította el a kezemet, s azt 
m ondta:

— Nem bí-rom  az erő-sza-lkot.
Ez volt az egyetlen ellenkezés, amit én mellette három  és fél év alatt 

tapasztaltam . Különben ráillett az Írás szava, hogy m int ahogy a bárány 
megnémul nyírói előtt, ő panaszszó nélkül viselte a szenvedéseket. Az ápoló
nőket, úgy látszik, arra bíztatták, hogy beszélgessenek vele. Unos-untig, m in
denki azt kérdezte tő le:

— Hogy tetszik lenni?
Mire ő:
1— Kö-szö-nöm jól.
Mindig ezt felelte. Akkor kérdezték:
— Mennyi 6X6?
— Har-minc-hat.
És így tovább. Mindig engedelmesen felelt. Naponta feltettük kedvenc 

lemezeit, de az utolsó hetekben m ár a Jupiter szimfóniát leállíttatta, azt 
mondta:

— Most nem  kérem.
Február 25-én este. Ültem az ágya m ellett, láttam, hogy nyitott szemmel 

fekszik csöndben. Bejött a professzor, én félreültem, a  professzor az ágyhoz 
lépett.

— Laci bátyám , nem tudsz aludni?
— Nem.
— Gondolkodsz valamin?
— Igen.
— Min gondolkodói?
— A Hiszekegyen.
— Ugyan kérlek, ezek nem  a Te gondolataid. Ezek Teleki Páléi. Is

m erted?
— Igen.
— Hol találkoztatok?
Többé egy szót nem válaszolt. A professzor kiment, s én abban a perc

ben lejegyeztem.
Az utolsó hetek rettenetesek voltak, nyugtalanság és zuhanás érzése



68 SCHMITT HEDVIG: NÉMETH LÁSZLÓ...

szállta meg, megrendítő volt látni, hogy kapaszkodik emberbe, tárgyba, zok
szó nélkül, hallgatagon. Kérdezgettem mit érez, rendszerint semmit nem fe
lelt, egyszer m ondta:

— Pokoli, am it érzek.
A kkor megint folyamatosan beszélt. Azután megint faggattam , mert 

könny szivárgott a szeméből. Kérdeztem, miért sír? E zé rt. . . ,  a z é r t . . .  ? — 
felsoroltam. Felesége betegen feküdt akkor a reum a kórházban. Elláért? 
M indenre a fejét rázta. Egyszercsak megszólalt:

— Minden hiába volt.
Akkor nekem eszembe ju tott egyik utolsó drám ája, a Colbert, ahol az 

utolsó felvonásban Colbert hasonlót mond a halála előtt. S mikor nagy tusa
kodások és vitatkozások után felveszi a betegek szentségét, mégis változat
lanul nyugtalan. Könyvtárosa azt mondja: „ . . . a  mi századunk a fogalmak 
százada. S a gondolkodás Istenből is fogalmat csinál.

Colbert: S mit kezdjen egy haldokló egy Istennel, aki nem személy?”
Én ebben láttam  Németh László problém áját is. A személyes Istennel 

való találkozásra v árt ő. Colbert barátja, m unkatársa az utolsó percben ér
kezik. M egrendültén mondja végszóként: „Így halni meg! Egy Colbert, ilyen 
kétségbeesésben!”

Németh László nem  így halt meg. Mert eljött 26-ának reggele, am ikor fe
ketével kínáltam és szokás szerint megkérdeztem, mire igyunk, hogy köny- 
nyebben menjen. Engedelmesen fogta a poharat, ő is, készülő könnyékkel a 
szemében, reszkető ajakkal ezt m ondta:

— Benignitati Dei.
Magyarul megismételte: „Isten jóságára”. Ez m ár, úgy éreztem, nem a 

Colbert-i magány. Március 1-én szombaton este ismét nagyon rosszul volt. 
Az injekció után megkérdezte tőle az orvos:

— Mit érez, Laci bátyám ?
E rre ő folyékonyan, szótagolás nélkül ezt fe le lte :
— Olyasvalamit, am in már csak a jó Isten segíthet.
Aznap 22 órakor leváltottak. Vasárnap a család volt nála inspekciós, 

hétfőn, március 3-án délelőtt fél 10 órakor meghalt. Az ápolónő szerint nyu
godt éjszakája volt. Reggel engedelmesen — m int mindig — engedte, hogy 
mosdassák, felöltöztessék. Megrendítő igyekezettel segített mindig gyenge
ségében is. A nővér kiültette a karosszékbe, a feketéjét készítette, s kér
dezte :

— Örül-e Magda lányának, aki szerdán Kanadából érkezik?
— Örülök.
Ez volt az utolsó szava. Mikor a szájához emelte a feketét, egy korty 

u tán feje hátracsuklott, s mire az ágyára fektették, meghalt.

Ezekhez még a következőket szeretném  hozzáfűzni:
1981 tavaszán olvasom, hogy Jacques Loew, egyike az első francia mun

káspapoknak, mondta egy interjú során: „24 esztendős koromban m ár nem 
csupán kétkedő voltam, hanem teljesen ateista . . .  Azután feltűnt a látóhatá
ron néhány fénypont, eleinte csak m int a hajnal derengő fénye. Egyik nap 
olyan felismerésre jutottam , amely m inden értelm i felismerésnél erősebb. Ha
vazott. Amint az égből hulló hópelyheket figyeltem, ezeknek a kristálycsil
lagoknak tökéletessége és sokrétűsége láttán, amelyek oly törékenyek, de 
ugyanakkor oly tökéletesek voltak, egy magasabb szellemre, tökéletesebb 
szépségre következ te ttem ... Így szóltam: Istenem, ha létezel, add, hogy fel
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ismerjelek.” Még nem tudta, hogy m ár imádkozik. Elmegy néhány napra 
egy karthauzi kolostorba, részt vesz a közös szerzetesi imán, aztán nézi, 
ahogyan a m ellette ülő fiatalok is mennek áldozni a szerzetesekkel. „Ebben 
a pillanatban azt mondtam magamnak: Vagy ezek az emberek őrültek, vagy 
én vagyok vak.” Mindenki életében megjelenik Isten kegyelméből egy hó
kristály. A nnyira sajnálom, hogy ezeket m ár nem tudom felolvasni Németh 
Lászlónak.

Egyik Németh László tisztelő a temetés után megkérdezte tőlem, írtam -e 
ezekről az évekről naplót. Mondtam, nem. Azt mondta — „tudja-e, hogy ez 
halálos bű n ?” Álmatlan órákat szerzett nekem ez a megállapítás, de az
után úgy gondoltam: az hogy naplót nem írtam , még csak „bocsánatos bűn”, 
de hogy többször nem próbáltam  vele Istenről beszélni, és nem imádkoztam 
többet, hogy a Szentlélek Ü r Isten megvilágosítson, mit m ondjak neki — ez 
talán „halálos bűnnek” számít. De micsoda panasz ez? Hiszen az az ember, 
aki a halála előtti napokban poharát Isten jóságára emelte a sok szenvedés 
közepette, m egtalálta a személyes Istent.

1972. szeptember 14-éről, m ár súlyos betegségéből, őrzöm egy versét. 
Ella asszony megajándékozott vele. Akkor jelent meg a „Szerettem az igaz
ságot” kötete. Ö azt forgatta, nézegette, s akkor írta ezt a versét:

Szerettem az igazságot, 
az igazságot, mely éget, perzsel, 
s arról jön, honnét a vad szeleknek 
tisztító lángja fellobog.

Szerettem a nyugtalanság tisztító lángját, 
melyben az ember őseihez visszatér.
Nem bírom  a  tehetetlen füstölgő gőzt, 
mely lekonyul, s ott hol égetni kellene, 
hanyagul a föld fölé borul.



VEÖ REÖ S IMRE

Egy sikerkönyv, mely választ vár tőlünk

Hankiss Elemér Diagnózisok című könyvét megjelenése után nyom ban el
kapkodták (1982. Magvető Kiadó). Utóbbi éveinek hét tanulm ányát foglalja 
egybe a Gyorsuló idő sorozatnak ez a kötete. A szerző társadalmi problém ák
ra  m utat rá, mégpedig olyanokra, amelyek az em beri-társadalmi tudatnak  és 
a mindennapi em beri-társadalmi együttélés formáinak megújulását kívánják. 
Megállapításai szociológiai éleslátását tanúsítják, s javarészt csak igenelhet- 
jüík őket. Részletes ism ertetésbe itt nem  bocsátkozunk; aki olvasni szeretné, 
hozzájuthat könyvtárakból. Viszont több helyen foglalkozik a problémák 
kapcsán az egyházak, a keresztyénség szerepével, illetve keresztyénnek mon
dott nézetekkel. Ezeken a pontokon megszólítva érezzük magunkat. Hozzá
szólásunk részben elmélyíteni akarja  a  keresztyén hivő felelősségét, részben 
teológiai, egyházi szempontból helyesebb megvilágításba próbálja helyezni 
az adott részletet.

„Közösségek válsága és hiánya”
A szerző az életképes emberi közösségek krónikus hiányát állapítja meg az 
elmúlt három-négy évtized m agyar társadalm ában. Két típusát jellemzi a 
közösségeknek: a közvetlen  közösségek tagjait személyes kapcsolatok fűzik 
össze. Ilyen közösség lehet egy baráti kör, egy összeforrott m unkatársi gárda, 
egy a lakóhelyhez kötődő közösség és így tovább. Az eszmei közösségeknél 
elsősorban nem az együttlét, hanem az együvé tartozás a lényeges közösség
terem tő erő. „Gondoljunk c sa k . . .  egy vallási felekezét tagjaira.” A régebbi 
hagyományos közösségek között említ a szerző a negyvenes évekből egy-két 
felekezeti ifjúsági mozgalmat, s világnézeti tartalm uktól elhatárolva magát, 
„hasonló szerkezetű közösségek h iányát” sajnálattal állapítja meg. Egy kö
zösség alkotói tényezői: a közös érdek, a közös cél, a  közös értékrend meg
létének a tudata, a „m i” tudat. A szerző okfejtésének alapvető pillére: közös
ségekre az embernek m int egyénnek és a társadalom nak m int egésznek 
egyaránt szüksége van.

Szociológiai oldalról alátámasztva láthatjuk, hogy az egyház egyike 
azoknak a közösségeknek, amelyeknek hálózata átfogja és ezzel erősíti a tár
sadalmat, a hozzá tartozó egyénnek pedig tartást, érzelmi melegséget adhat. 
Kétségtelen, hogy az egyházak m a fokozódóan töltenek be ilyen szerepet 
hazánkban. Ennek tényezője egyrészt korunk emberének a magányossági ér-
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zetből tám adó közösségigénye, másrészt az egyházak új ráébredése közösségi 
mivoltukra. Nem lebecsülendő, am it az aktív  egyháztagoknak a gyülekezet
hez való tartozás, a gyülekezeti alkalm akon való részvétel közösségi tudat
ban ad. Tamási Áron Ábeljének sóvárgó mondását az egyházhoz tartozás át
élésére is alkalm azhatjuk; eredeti összefüggésében éppen egy néger hivő 
mondja ki: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. 
Üresebb, támasz nélkülibb, hidegebb lenne az életük a templomtól és a gyü
lekezeti összejövetelektől megfosztottan azoknak, akik ezzel élnek. Az egyház 
közösségi funkciója az istentiszteleten is hat, és közösségi mivolta ott is átél
hető. De a közösség szűkebb körben való megvalósulására, a közvetlen kö
zösségre fokozódtak az igények az egyházakban. S szinte magától alakultak 
ki a  közösségi formák. Példákat a mi köreinkből veszek. Ifjúsági bibliaóra, 
szenior bibliaóra, fiatal házasok összejövetele egyre több gyülekezetben vá
lik „baráti” társasággá. Az sem véletlen, hogy sokak számára igényelt kö
zösségi élmény a szeretetvendégségi együttlét.

Egyházi önvizsgálatra is késztet m egállapításaival akaratlanul a szerző. 
Vannak olyan — főként — értelmiségiek, akiket „eszmei közösség” szála 
kapcsol az egyházhoz, de gyakorlatilag nem ápolják ezt a közösséget ilyen 
vagy amolyan okból. Nem érzik lelki szükségét az istentiszteleten való rész
vételnek, nem találják szellemi igényüket kielégítőnek az igehirdetéseket, 
vagy egyszerűen nem fér bele a gyülekezeti élet az életbeosztásukba. Vajon 
nem  lett-e túlságosan „kispolgárivá” az egyházi életünk? Az egyes egyhá
zakban jelentkező ún. kisközösségek figyelmeztető jelek, hogy az egyház mai 
életének közösségi formáihoz az azonos gondolkodási szint egyik szükséges 
előfeltétel. Az első keresztyének napi életközössége m a inkább közös életkö
rülményeket, baráti kapcsolatokat kíván. Az egyház közösségi funkciójának 
korszerű megvalósítása csupa kérdőjelet vetít elénk. Ki merné mondani, hogy 
tudja az u tat?

„Az értéktudat kiforratlansága”
A szerző megállapítása szerint 1945 előtt az egyház olyan mértékben nyomta 
rá bélyegét az emberek értéktudatára, hogy a többségüknek csak egyféle
képpen lehetett látn ia a világot s a világban önmagukat. Nem hiszem ugyan, 
hogy ez ilyen nagy m értékben megvolt, de folytassuk az ő gondolatmenetét: 
ez az érték tudat a háború nyomán elvesztette hivatalos támogatását, az embe
rekben azonban még nem forrott ki az értékeknek, norm áknak, m agatartás- 
formáknak olyan egyértelm ű új modellje, m int am ilyen annak idején pél
dául a középkori szerzetes vagy lovag, a XVIII. századi angol „becsületes 
kalm ár” eszménye volt. A hagyományos keresztyén értékrend mégis tovább 
hat Magyarországon („egy 1977—78 fordulóján lefolytatott országos vizsgálat 
adatai szerint a megkérdezettek 55 százaléka vallotta m agát többé-kevésbé 
vallásosnak”), de elmosódtak jellegzetességei és más értékrendtől elválasztó 
határai.

Ez a  szerző nyomán röviden vázolt tényálladék figyelmeztethet bennün
ket, hogy m unkáljuk egy m ába illő helyes keresztyén életeszmény kialakí
tását és terjesztését. Sok jó  irányú változás tö rtén t m ár e tekintetben. Á lta
lában megszűnt hivő körökben az ún. világi élettől való elzárkózás követel
ménye. A harmincas években még ilyenfajta kérdések szerepeltek keresztyén 
ifjúsági eszmecseréken: szabad-e táncolni? Egyes vallásos irányzatok még
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a mozit is tiltották. De az eddigieknél határozottabb körvonalakkal rajzol
hatnánk meg a XX. századi hivő ember képét, modelljét. S ebben nagy se
gítséget kaphatunk a lutheri kegyességtől, annak sajátos vonásaitól. (Távol 
áll például tőle az aszketikus életmód. Nem véletlen, hogy a puritanizm us 
nem evangélikus talajon fejlődött ki.) Útközben ugyan több minden elveszett, 
de nem ú ja t kell kitalálnunk, hanem visszatérnünk a reformáció gyökerei
hez, s ezt az örökséget megfogalmazni a mában. Az általunk vallott helyes 
keresztyén típus jegyeihez tartozik az élet és a terem tett világ Istentől adott 
örömeivel való élés, a derűs, bizodalmas életszemlélet, a hivatástudat, a tár
sadalom öntevékenységének elismerése, a ku ltú ra értékeinek művelése val
lásos színezettől függetlenül is, abban a bizonyosságban, hogy végső soron 
minden Isten felé m utat. Tegyük hozzá, m ert még mindig többen egyházon 
kívül és belül ezt nem értik : a tudományos világkép vállalása, amely a ke
resztyén világlátásnak m a szerves részeként tekintendő. A nemzeti érzés és 
hazaszeretet —, csak szólammá ne váljék. S egy rendkívüli nyitottság m in
den más felé, ami nem mi vagyunk — más felekezetek, nem keresztyén val
lások, más világnézetek, más népek felé. A korszerű keresztyén értékrend 
igen tág ölelésű. Az igazi keresztyén érték tudat klasszikus igéje Pál apoötol 
fogalmazása: „minden a tiétek, ti viszont a Krisztuséi, Krisztus pedig Istené” 
(lK or 3,22—23).

,,A bűntudatról mint társadalmi jelenségről”
Ebben a fejezetben utal a szerző többek között a XVI. századi m agyar refor
máció — tévesen csak kálvinizmust emleget — prófétai igehirdetésére, mely 
a hazánkra szakadt nyomorúságban Isten büntetését látta az ország vétkeiért. 
A hazai reformációnak a mohácsi vész utáni ilyetén megnyilvánulásait é r
demes lenne közelebbről megvizsgálnunk — Hankiss megállapításai erre  ösz
tönöznek. Az én ismereteim szerint nem az volt a magyar reformációnak az 
igazi hangja, am it a szerző az akkori nemzeti bűntudatképződést megvilá
gító eszmei láncsor utolsó szemeivel így fejez k i : vezekelnünk kell
bűneinkért -»■ Isten- visszafogad majd a m aga kegyelmébe -»■ s egy jobb kor 
köszönt m ajd ránk”. A vezeklés nyomán  Isten kegyelmének elnyerése — ez 
épipen ellenkezője le tt volna az alapvető reform átort igazságnak. A feltétel 
nélküli kegyelem gondolata uralkodik Luthernél. A bűnbánat vallomását a 
hazai reformációban is túlharsogta a bizodalom az Isten kegyelmében, amely 
bűnbocsánatot és megtérést, megújulást ad. Egyik legszebb példája ennek az 
Emlékezzél, hogy m i történt kezdetű énekünk (Kolozsvár 1553), mely könnyen 
hozzáférhető (az új Evangélikus Énekeskönyv 403. éneke). Két versszakát 
ideiktatom szemléltetésül: „Könnyhullatás között esszük most a kenyeret, 
Mert földünkön meg nem szántuk a szegényeket; Szenvedőktől szemeinket 
elfordítottuk, Azért Isten haragját most ra jtunk  hordozzuk. — Bizodalmunk 
tebenned van, felséges Isten, Mert megmaradsz mindörökké ígéretidben. Ké
rünk téged, térítsd hozzád a mi szívünket, Hogy elnyerjük irgalmadból üd
vösségünket!” A Krisztusról szóló evangéliumnak ez a bizodalmas hangja a 
magyar reformáció fő vonása. Szépen állapítja meg néhai Sólyom Jenő egy
háztörténészünk : „ . . .  a nagy nemzeti katasztrófában úrnak és parasztnak 
egyaránt a reformáció ajándéka, az evangélium  volt egyetlen vigasztalója és 
erősítője”. (Az egyház története. I. k. Győr 1942. 86.)

A második világháború utolsó éveiben súlyos bűnökkel terhelődött meg



a magyar társadalom — folytatja az író —, de elm aradt a bűnbánat az 
1945-ös eszmélkedésben. Ez össztársadalmi méretben valóban így volt, de fel 
kell hívnunk a figyelmet, hogy a protestáns egyházakban közvetlenül a há
ború utáni néhány évben jelentkezett a  bűnbánatra szólító hang. Nem egy
forma teológiai színezettel és intenzitással a reform átus és evangélikus egy
házban, s nem is jelentős ellentmondás nélkül többek részéről. Az Isten előtti 
közös felelősség hangsúlyozása a régi rendszer alatti társadalmi bűnökben, 
a zsidókérdésben — azoknak az éveknek egyik egyháztörténeti ténye. A szer
ző szavai nyomán itt tartozásunkra érzünk figyelmeztetést: tanulmányozni 
és publikálni kellene az 1945—48 közötti évek egyházi sajtójában a közös 
felelősség bűnbánatra késztetését a közvetlen múltra tekintve.

A bűntudat és bűnbánat ébresztése, a bűn alóli feloldozás — állapítja 
meg a szerző — sokáig a keresztyén egyház működéséhez kötődött a társada
lomban, s az ezekkel m int hatalm i eszközökkel való visszaélés valóban terheli 
az egyház történetét. De tegyük hozzá: a lutheri reformáció éppen ezzel szállt 
szembe. S a bűn alóli feloldozás hatalm i eszközként való kezelése teljesen is
meretlen volt a mi egyházunkban.

Amit pedig a szerző új jelenségként lát és helyesel az egyházban, azt 
teljes meggyőződéssel vállaljuk. Bonhoeffert idézi: „Méltatlan dolog az em
bert előbb bűnössé és értékét vesztett alannyá bélyegezni, benne bűntudatot 
kelteni, hogy azután annál jobban prédikálhassuk neki Isten kegyelm ét:” 
Hozzáfűzöm: akadtak ugyan ilyen helytelen evangélizációs módszerek, de az 
eredeti lu theri felismerés nem ez volt. Luther szerint keresztyén igehirdető 
nem nyithatja ki a száját anélkül, hogy ne a bűnbocsánatot hirdesse.

A szerző annak a véleményének ad kifejezést, hogy modern teológusok 
„az eredendő bűnről szóló hagyományos egyházi tan ítást m ár-m ár elvetik; 
hangsúlyozzák, hogy a bűnösséget nem  lehet örökölni, hogy az em ber nem 
él ama hajdani, mitológiai eredendő bűn rabságában. De részese mindenki 
az emberiség ,tragikus sorsának’, annak, hogy m ióta világ a világ, külső és 
belső erők sokasága kényszeríti arra, hogy elidegenedjék másoktól, önmagá
tól és Is tentől . . Ezekkel a mondatokkal elsősorban Tillichre utal. Szeret
ném a figyelmet felhívni, hogy amit a szerző észlel a modern teológiában, az 
nem a bűn minden egyes emberben meglevő valóságának csökkentése, nem 
— ahogyan ő fejezi ki — a kollektív bűnösség érvényének szűkítése, hanem 
az „eredendő bűn” félreérthető megnevezésben rejlő mély bibliai igazság
nak a mai kor nyelvén, a modern em ber gondolatvilágában való megszólal
tatása. Nem mondanak m ást a könyvben idézett m odern teológusok, mint 
amit az egyik ókori egyházatya így fogalmazott az emberről: non potest non 
peccare, nem vagyunk képesek nem vétkezni. Vagy m int amit alapvető hit
vallási iratunk, az Ágostai Hitvallás így vall: „ . .  .minden em ber bűnösen 
születik. Tehát Isten félelme és Istenbe vetett bizodalom nélkül, bűnös kí
vánsággal”. A különbség pusztán Ádám  bibliai bűnesetének történetként 
való olvasása, ahogyan a  régiek tették, vagy pedig egzisztenciális értelmezé
se, ahogyan magam is vallom. S ez nem  is annyira új a teológiában. Elég 
a harmincas, negyvenes évek jelentős evangélikus dogmatikusára hivatkoz
nom: a bűneset nem az emberiség kezdetének történelem előtti ténye. 
„ . . .  a  bűn bennem tám ad, a  bűneset m a  megy végbe. De egyúttal m ár meg
történt; nem én vagyok az első, aki v é tk ez ik ... Ezért a bűneset m últ és je
len egyszerre”. (Paul A lthaus: Die christliche W ahrheit. II. k. Gütersloh 
1948. 147.)

Az egész fejezetből világosan kitűnik, hogy pozitív  funkciójú bűntudat
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keltő és bűntudatoldó mechanizmusok működésére szüksége van a társada
lomnak. A szerzőnek ezzel a megállapításával szekuláris oldalról megerősít
ve láthatjuk : amit az egyházban Isten Jézus Krisztusban megjelent kegyel
mének hirdetésével végzünk, annak az a társadalm i jelentősége is van, hogy 
a  bűnbocsánatból fakadó új elhatározás, felelősség és jó cselekvés — ha valaki 
helyesen hallotta meg Isten szavát — nem m arad az egyéni élet síkján, ha
nem közösségi vonatkozásban is pozitív módon jelentkezik. A keresztyén hivő 
életében ú jra  és újra végbemenő ez a folyamat más ugyan, mint a társadalm i 
bűntudat, de hatásukban találkoznak társadalm i megújulás murikálására.

„Az infantilizmus”
A magyar társadalom tagjai évszázadok óta élnek erős és egészségtelen füg
gőségben — kezdi utolsó tanulm ányát a szerző. Ennek a függőségnek a kö
vetkezménye az infantilizálódás. Azaz: az illető korát tekintve ugyan felnőtt, 
de tudatában, öntudatában nem válik felnőtté, független személyiséggé. Eb
ben a jelenségkörben kerül vizsgálatra a könyv lapjain „a vallások és vallási 
felekezetek szerepe is.” A szerző találkozott olyan véleménnyel, hogy a kato
likus vallási gyakorlat a  szó szoros értelm ében az egyháztól való gyermeki 
függőségben ta rtja  hívőit; szemben a protestáns-puritán gyakorlattal, amely 
magára hagyja az embert az Istennel való párbeszédben, küzdelemben, s így 
mintegy önállóságra, autonóm iára, felnőttségre szoktatja. Ugyanakkor azon
ban a katolikus hivő függősége az egyháztól gyakran oldottabb, feszültség- 
mentesebb, m int a protestáns hivő függősége a maga komor Istenétől, az 
önnön leikébe beleépült szigorú istenképtől”. Meg kell jegyeznem, hogy a 
fentebb rajzolt protestáns hivőkép inkább a hagyományos kálvinista kegyes
ségnek felel meg, mintsem evangélikus modell. Luthernél Isten lényének 
alapvonása a Krisztusról szóló evangélium alapján a mindeneket átfogó sze
retet. A mi hitünk szerint az Istenről való kinyilatkoztatás csúcsán ez az új- 
szövetségi mondat áll, éspedig nem puszta fogalommeghatározásként: „Az 
Isten szeretet” (ÍJn  4,16. — A felekezeti istenképek irodalmi tükröződéseiről 
írtam  a Diakonia 1979. évi 1. számában.)

Az Istentől való gyermeki függőség részletesebb megvilágítást kíván. 
De előbb vessünk egy pillantást a  fejezet további részére! Négy, az utóbbi 
években bem utatott színdarab tartalm án lá tta tja  meg a szerző „a kényszerű 
gyermeklétből való kitörési kísérleteket”, azzal a helyes céllal, hogyan vál
hat a társadalom  „felnőtt emberek okos gyülekezetévé”. „Igen ám — összege
zi egyik színdarab kapcsán —, de ha a szülőknél, a felnőtteknél, Istennél van 
az értékek világába való be-, illetve visszabocsáttatás kulcsa, akkor az oda 
m indenáron bejutni akaró gyerek vagy hivő totális függőségbe kerül tőlük. 
A m indenkori szülők, egyházak, varázslók, demagóg hatalm ak évezredek óta 
tudják, hogy a nyers erőszaknál is erősebben köti meg az embert a  bűntudat 
s még ennél is jobban a bűnbocsánat reménye.”

Megint csak a saját legközelebbi területünket érintő állításra reflektá
lunk. Az Istenhez való belső kötődés, a h it valóban infantilis állapotba hozza 
az em bert? Kétségtelen, hogy az Istenhez való viszonyunkat a gyermeki vi
szony képével szemlélteti az Újszövetség. Luther a  Mi A tyánk  im ádság meg
szólítását így magyarázza A  kis káté ban: „Isten ezzel a rra  biztat m inket, hogy 
higgyük, hogy ő igazán Atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért 
bátran és teljes bizalommal kérjük őt, m int a gyermekek édesatyjukat”. Az
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Isten irán ti gyermeki bizalom azonban nem  jár együtt gyerekes függőséggel. 
A hivő nem  Isten előírt szabályainak engedelmeskedik, hanem szabadon, ön
állóan dönt cselekvésében a szeretet vezérlésével. Az Istenhez kapcsolódás 
meghagyja szabadságunkat: nem rabszolgái vagyunk Istennek, nem is infan
tilis állapotban tarto tt emberek, hanem Isten szeretett és szabad felnőtt gyer
mekei, akik éppen e kapcsolat által ju tn ak  valódi felnőtt léthez. A keresztyén 
hit a legnagyobb szabadság, mert m indentől és m indenkitől belsőleg függet
lenné tesz. Az Istenhez a keresztyén hitben való belső kötődés nem tesz ben
nünket önállótlan eszközökiké, hanem Isten előtt felelős lényekké avat, akik 
éppen ezért felelősek az emberi közösségekért is. A bűnbocsánat sem elveszi, 
hanem visszaadja szabadságunkat. Széttépi a lelkiism eret gúzsait, leoldja a 
bűntudat terhét. Ezzel odaérkeztünk, am it a szerző szekuláris síkon a fel
vetett kérdésében vall: „Sem az eszmények, hitek, norm ák nélkül pangó, 
sem a hozzájuk tehetetlenül, gyámoltalan gyerekként kötődő lét nem igazi 
felnőttiét”. A hivő em bernek van „eszménye”, „hite” : az Isten. Van „normá
ja ” : a szeretet. S ezekhez „felnőttként”, nagykorban kötődik. Az pedig, hogy 
Isten bocsánata és irán tunk  való szeretete a hála és a  viszontszeretet tényét 
váltja ki belőlünk, ez transzcendens vonatkozásban nem  más, mint emberi 
viszonylatban a  hála és a viszontszeretet emberhez méltó legnemesebb érzése.

A fentebb elmondottak nem pusztán elvont dogmatikai tételek, hanem  a 
hitükben nagykorú keresztyének élettapasztalata is: Isten, a mindenható, ti
tokzatos, szent, kegyelmes Isten partnerként kezel bennünket, Krisztus a  ba
rátunk is.

Hankiss Elemér nagy sikerű könyvével kapcsolatban itt leírt gondolatok bő
víteni k ívánták azt, am it a szerző elsősorban társadalm i szempontból köze
lített meg. Meggyőződésem szerint a szerző aktuális szociológiai meglátásai 
szinte revelációszerűen hatnak, s bárcsak sokan m agukévá tennék. Észrevé
teleink csupán azt jelzik, hogy szociológus és teológus párbeszéde nélkülöz
hetetlen egy olyan társadalomban, m int a miénk, amelyben még él széles 
rétegekben a keresztyén örökség, és ami ennél több: működnek az egyházak, 
élnek hivő egyháztagok. Ezt a kettős tényt különben a könyv keresztyén 
vonatkozásai dokum entálják legjobban.



Ó, egyetlenegy segítőm,
Uram Jézus, irga-lmazz,
Légy velem, én Üdvözítőm,
A gonosztól oltalmazz, Pomáz (Pest megye)
Hiszen te értem (jöttél,
Érettem is véreztél! Ráday Pál 1677—1733
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Sötétség és napsugár

1944-ben, nagy békesóvárgással írtam  ezt a levelet a sógornőmnek meg a 
két kicsi lányának; dehát nem küldhettem  el Sopronból, m ert ők elvesztek 
valahol a Felvidéken.

Kis Adél, éppen olyan ez a mi városunk, mint amikor először jártam  benne. 
Rózsa néném  lakodalm ára érkeztünk éppen.

— Nagy a sötétség, édesanyám — pityeregtem én az öblös állomásépület 
előtt, s fogvacogva kapaszkodtam anyám  kosarába. — Nem vagyunk otthon, 
édesanyám, nagy a sötétség.

— Ó, fiam, — kacagott anyám — ebben a percben otthon is nagy a sö
tétség. És otthon is, meg körülöttünk is világos lesz csakhamar: H ajnaltün
dér ránk köszönti a jóreggelt.

— Anyám, nem lesz itt soha világos — siránkoztam.
Anyám  nevetése megpengette az utca özön ablakát, s a kikandikáló cse

repesvirágok mosolyogva nézegették anyám  száját, m int tündértjelző csen
gettyűt.

Nem is csengetett anyám  hiába, m ert mire kedves-nagyanyámékhoz ér
tünk, k ibukott a messzeség szürke habjaiból Hajnaltündér, aranyhajáról le
fejtette a fekete pántlikát, s olyan tündöklő sugarakat hintett a messzeség 
minden tá jára , hogy egyszerre nagyot nyújtózkodott a világ, csak úgy ropog
tak  a csontjai.

Kedves-nagyanyám szemébe is jócskán ju to tt a hajnali fényből, ezt 
m indjárt láttam , mihelyst megölelt.

Édesanyám száját sem nézték ok nélkül tündérhívogatónak a cserepes v irá
gok, m ert lám, alig kacagja el m agát anyám  a tornácon, kilibben ám hosszú, 
fehér ingben a  hangra valaki. Én szédelegve bámészkodtam: hát két hajnal
tündér van? Vagy lánya lehet a H ajnaltündérnek ez a kíváncsi kis csudaság, 
aki az ajtóban áll két ragyogó szemmel meg olyan hajjal, m intha Hajnal
tündért lopta volna meg?

— Ne ügyetlenkedj, kisfiam — koppintott fejen anyám vidám an —, 
öleld meg a te  húgodat! Adélka ő, Rózsa nénéd urának, Antal bátyádnak kis
testvére, s néked is testvéred.

Én persze csak álltam, mint az jó tuskóhoz méltó, s mivel te, Adél, 
rámmosolyogtál szépen, duzzogva morgolódtam:

— Nekem ugyan nem testvérem!
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Nem is barátkoztunk meg mi igazság szerint másnap sem.
Ok pedig lett volna a barátkozásra bőven: olyan idő volt, olyan vasárna

pi nap, hogy olyan csak a teremtéskor, a  hetedik napon lehetett még egy, 
amikor az isten  kifújta m agát egy pázsiton.

Kedves nagyanyám házatövében húzódott a pázsit. Könnyű volt hát ki
ülnünk a kéken lebegő végtelen ég alá. Szellő dudorászott, ezernyi ezer fűszál 
bólogatta az ütemet; fehér pásztortáskák sok piciny szíve ciripelt, s a csil
lagvirág szirm a halkan m uzsikált. Bársonypillék, m int örömükben a földről 
égnek szökkenő virágszirmok a kéken lebegő végtelenbe szálltak. Minden élt, 
minden dalolt a nyári áradásban — és csudálatosképp csend volt mégis. Jobb
ról a tavakra, balról a sok apró házra és a  felmeredő nagytemplomra külö
nös-különös, fátyolos remegést borított a nap . . .

Nevetésed összetörte a csendet, Adél. Csúf olódva nevettél, s  rám néztél egyre. 
Szerencséd, hogy közbül ü lt az öcskös —, aki fél héttel előbb érkezett, m int 
én —, m ert ha te ülsz m ellettem, bizony odakarcolok egyet az aranyhajadra. 
Dehát lusta voltam felállni, s mivel nem ismertelek el rokonomnak, odamo
rogtam az öcskösnek:

— Kérdd meg tőle, m it nevet.
Öcsém buzgó közvetítő volt:
— Adél, azt kérdi, m it nevetsz?
— Öt nevetem, mondd meg neki — súgta öcsém fülébe.
Piros lettem.
— Te, Laci! — s úgy szóltam, ahogyan a bátyám szokott, ha nevetik. — 

Mondd meg n ek i: ha engem nevet, akkor m ár nem is é l !
Te, Adél, még jobban rákezdtél s én csípőretett kézzel ugrottam  eléd; 

— ahogyan a bátyámtól lá ttam  verekedéskor:
— Nevetsz még? Mi?
S olyat csavartam a karodon, hogy rögtön orrabuktál a fűben. És hü- 

ledezve láttam , hogy nem sírsz, csak a nevetést folytatod lankadatlan.
— Hogyne nevetnék — szóltál, m ikor m ár kifáradtál —, hisz te  fiú vagy 

és lánynak látszol.
Én a lábamszárára pillantottam  hirtelen, s megnyugodva láttam , hogy 

nadrágban vagyok.
Másutt volt a hiba.
— A hajad!
Zavarodva kaptam fejem  hosszú díszéhez, s elémderengett az otthoni 

vita. Anyám is nevetett a múltkor, és szájából dallamosan buggyant elő 
a szó:

— Gyere, hadd vágom le a hajad, kisfiam, ne já rjon  lányok m ódjára 
egy nyolcéves legény.

Ám apám  pajzsot emelt hajam  elébe.
— Rákóczinak is vállig omló haja volt — mondta csendesen.
M aradt hát a hajam, s íme, most megcsúfoltatott.
— Rákóczinak is vállig omló haja volt — dörögtem rád, Adélka. De te 

nem hagytad, hogy visszaemeljem a fejem re sárbatiport hajzatomat.
— Te mégse vagy olyan, mint valami Rákóczi, hanem  mint valami lány!
— Én maga Rákóczi vagyok — kiabáltam  —, a hajam  le nem vágatom, 

te  meg elhallgass, m ert a  tied  k itépem !
Hanem délben addig sündörögtem a konyha körül, amíg anyám jól ösz- 

szefürkészett két nevető búzavirágjával:
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— Mi baj, fiam?
— Édesanyám, le kellene vágni a  hajam at.
— A hajadat, kedves? Hát Rákóczi hova m arad?
— Nem Rákóczinak néznek, anyám, hanem  lánynak.
Édesanyám megsimogatott, és délutánra se Rákóczira, se lányra nem  ha

sonlítottam, de kugligolyóra annál inkább.

Ezzel még nem simogattam el minden ráncot. Harmadnap, Adél, ezzel a fu r
csa kérdéssel szaladtál nekem :

— A nadrágod szára m iért ér térden alul, hallod-e?!
Én zavaromban nem tudtam  megmagyarázni azt, hogy ebben a nadrág

ban kell felelnem évek múlva is a vizsgán, meg hogy öcsémnek is ebben kell 
felelnie, meg hogy kifordítva a néném kisfiára száll majd a legendás nadrág 
—, csak annyit feleltem :

— Ilyen a  szokás minálunk.
— Rossz szokás — felelted és beküldtél a házba: Vedd fel a másik nad

rágodat, én meg tűt, cérnát hozok.
Föl is hajtottad, Adélom, olyan pompásan azt a nadrágszárat, hogy 

édesanyámnak láttára  a könnye hullott nevettében:
— Hát te mit csináltál a nadrágoddal?
— Adél kurtíto tt egyet rajta , m ert ez így divat városon.
M iután ilyenképpen megnyesegettél alul-fölül, semmi akadálya nem le

hetett annak, hogy együtt játszunk a  pázsiton. Vadászt meg vadásznék Elő
zőleg Laci volt a vadász, dehát én erősebb voltam és Laci a  fiúnkká zsugoro
dott. Persze, nem sokáig haragudott rád a töpörödésért Laci.

Én sem m aradtam  sokáig erős. Vagy hat esztendő múlva, mikor kezdtem 
nagylegénynek érezni magam, és kézzel-lábbal hadonászva védelmeztem az 
„elnyomottak” igazát —, sudár bátyám m agasra emelgetett, hogy kedvemre 
kikalimpálhassam magam a levegőben. Egy alkalommal nevetve szóltál:

— Emelj fel engem is, Jani.
Én akkor nem nevettem  veled, m ert éreztem, hogy vadász többé nem 

lehetek, csupán vadászfi.

Csakhamar Jani is lemaradt. Nagybátyánk, Pali bátya katona volt épp, s mi
több, huszár. Két kemény kis csillag, sarkantyús csizma, bajusz, miegy
más . . .  Egyszer csak azt tapasztalta Jani, hogy olyan a nevetésed, m intha 
Pali bátyám  sarkantyújából leste volna el a csengés tudom ányát. Dehát vég
képp Jan i se haragudott meg rád —, akkor sem, m ikor keresztapja le tt a 
lánykádnak, Pali bátyánk kislányának —, m ert hiszen lehet-e haragudni a 
napsugárra ?

Nem lehet, Adél, kiváltképpen ilyenkor, látod, m ikor itt áll az em ber a 
romok és a füst között, s bombaszántotta lyukak ásítanak rá  a sötétségben. 
Nagy a sötétség a mi városkánkban, Adél, és tovam enekült a csend a pázsi
tokról. És virágok sincsenek már, és semmi sincs már, csak éjszaka van, 
üvöltő és rettenetes. Reszketve sóvárogjuk a hajnalt —, dehát ki tudja, hol 
késtek ti, Adél, ki tudja, hova küldjem ezt a levelet u tánatok . . .  Ki tudja, 
él-e még anyám, ki tudja, él-e még néném, és a két kicsi lányod, és te magad 
is, A dé l. . .

Ha többé nem láthatlak Benneteket, nem ti vagytok sajnálatram éltók. 
Csak mi lennénk szánandók, de nagyon; ez a sötétségben botorkáló koldus 
világ. Mert, ha nincsen hajnali sugár, akkor soha többet nem dudorászik
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a  szellő a  vasárnapi csendben, soha többé nem bólogatja az ütemet a tenger
nyi fűszál és soha nem hallhatjuk, hogy a csillagvirág szirma hogyan m u
zsikál.

„ . . .  a mítosztalanítás feladatához az első indítás abból a konfliktusból ered, ami 
a Bibliában található mitologikus világszemléletek és a természettudományos 
gondolkodás által befolyásolt modern világszemléletek között va n . . de maga 
a hit is kívánja, hogy szabaddá legyen minden világszemlélettől, amely az em
beri gondolkodásból ered, akár mitologikus, akár természettudományos. Minden 
emberi világszemlélet tárgyiasítja a világot, és mellőzi vagy kizárja a találkozás 
jelentőségét emberi egzisztenciánk számára. Ez a konfliktus azt mutatja, hogy 
a hit a mi korunkban még nem találta meg a helyes kifejezési formákat, hogy 
a mi korunk még nem fedezte fel a hit alapjának és tárgyának egybeesését és 
még nem értette meg a cselekvő Isten túlvilágiságát (Jenseitigkeit) és elrejtett- 
ségét. Még nem vált világossá, hogy a hithez hozzá tartozik egy „mégis” (den
noch), egy „annak ellenére” (trotzdem), s ezért mindig újra engedünk a kísértés
nek, hogy Istent és az ő cselekvését tárgyiasítsuk. Ezért jelent a hit számára ér
tékes szolgálatot a bibliai és egyházi prédikáció mitologikus világképének kriti
kája. Ez a kritika ugyanis arra szólítja fel a hitet, hogy komolyan gondolja át 
saját lényegét. A mítosztalanítás feladatának csupán az az értelme, hogy ezt a 
felszólítást elfogadjuk. Isten láthatatlansága kizár minden mítoszt, amely Istent, 
és az ő cselekvését láthatóvá próbálja tenni. Isten kivonja magát a mi látásunk 
és megfigyelésünk alól. Csak a tapasztalat ellenére hihetünk Istenben, ugyanúgy 
ahogyan csak a lelkiismeretünk ellenére fogadhatjuk el a megigazulást. A mítosz
talanítás valóban párhuzamos feladat azzal, ahogyan Pál és Luther Márton meg
fogalmazták az egyedül hitből, a törvény cselekedetei nélkül való megigazulás 
tanítását. Pontosabban szólva: a mítosztalanítás a hit által való megigazulás ta
nításának radikális alkalmazása a tudás és gondolkodás területére. A mítoszta
lanítás, akárcsak a megigazulás-tan, lerombol minden biztonságra való törekvést 
(Verlangen nach Sicherheit). Nincs semmi különbség a jó cselekeidetekire támasz
kodó biztonság és aközött a biztonság között, amely a tárgyiasító tudáson nyug
szik. Aki Istenben hinni akar, tudnia kell, hogy saját maga úgyszólván vá
kuumban van. Aki a biztonság minden formáját feladja, valódi biztonságot talál. 
Az ember mindig üres kézzel áll Isten előtt. Aki minden biztonságot felad és el
enged, az talál biztonságot. Az Istenben való hit, mint megigazulás-hit, nem 
engedi meg, hogy egyes megnevezhető és meghatározható cselekményeket, mint 
szent cselekményeket elkülönítsünk. Hasonlóképpen az Istenben való hit, mint 
teremtés-hit, nem engedi meg, hogy a történelem és a természet megfigyelhető 
valóságat közül elkülönítsünk egyes megnevezhető és meghatározható területeket. 
Luther Márton tanított bennünket arra, hogy a földön nincsenek szent helyek, 
hanem hogy a világ ténylegesen a maga egészében profán hely. Ez érvényes 
másik tanítása ellenére, amely szerint terra ubique domini (a föld mindenütt az 
Őré), hiszen ezt is csak a látszat ellenére lehet hinni. Nem a papszentelés, hanem 
a hirdetett ige szenteli meg Isten házát. Ugyanígy az egész természet és történe
lem is iprofán. Az, ami történt, vagy itt és Ott történik, csak a hirdetett ige fényé
ben nyeri el Isten cselekvésének jellegét a hivő ember számára. Éppen a hit 
által lesz a világ profán hellyé és nyeri vissza valódi rangját, mint az emberi 
cselekvés területe. Mégis a világ Isten világa és a cselekvő Isten területe. Ezért 
paradox nekünk, hívő embereknek, a világhoz való viszonyunk. Pál IKor 7,29— 
31-ben mondja ezt: „Akiknek feleségük van, úgy éljenek, mintha nem volna; 
és akik sírnak, mintha nem sírnának; és akik örülnek, mintha nem örülnének; 
és akik valamit vásárolnak, mintha az nem volna az övék; és akik e világ javai
val élnek, mintha semmi hasznuk nem lenne belőle.” A mi összefüggésünkben 
hozzátehetjük: „Akiknek modern világszemléletük van, úgy éljenek, mintha nem 
lenne.”

(Részlet)
Bultmann Rudolf
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Lelkünk tudattalan világa

M ennyire úr az emberi tudat a saját portáján? — ez itt a kérdés.
Nem kétséges: a tu d a t különbözteti meg az em bert a legjellegzetesebben 

minden más élőlénytől. Az állatban ösztönei döntenek, biztosan, konfliktus- 
mentesen. Az emberben tükröződik a világ, a lét. Csak az em bernek lehet 
önértelmezése, életcélképzete, filozófiája, erkölcse, h ite — és saját személyén 
belüli krízise, amiből viszont lehet megerősödve kikerülni. H allatlan kincs 
m indebben a tudat, am elybe lassan belenő az ember-gyermek: előbb az ént 
különbözteti meg attól, ami nem én, m ajd mind jobban kifeslik a külső és 
belső világ, elkülönül a  jó a rossztól; később kiderül, hogy a jó sem mindig 
fenékig tejföl, s a „rossz”, a nehéz, a sötét elem is re jthe t kincseket, melyek
ből fölépül valami nélkülözhetetlen jó. A kultúra javait elsajátítva kifejlőd
het az okosság, mely rájön, hogyan ju th a t el a kitűzött célhoz, és a bölcses
ség, mely segít észrevenni: egyáltalán milyen célokat érdemes kitűznünk, s 
mi a célok és értékek sorrendje, mi az, am iért m indenekelőtt érdemes küzde- 
nünk, akár önmagunkkal is — hiszen emberek vagyunk. Differenciált tudat, 
reflektáló én  nélkül ez nem  volna lehetséges.

Az én  meghatározását C. G. Jungtól kölcsönözzük: „Énen a képzeteknek 
■olyan komplexumát értem , amely tudatm ezőm  középpontját jelenti számom
ra, s úgy tűnik nekem, hogy önmagámmal magas fokú folyamatosságban- 
folytatólagosságban és azonosságban (kontinuitásban és identitásban) van." 
Így az én „a tudat alanya”. A tudat pedig „az a funkció vagy tevékenység, 
amely fenn tartja  a pszichikus tartalm ak kapcsolatát az énnel”.

Csakhogy a tudat mezőin nem vágtathatnak ám korlátlanul az akarat és 
reflexió, az éleslátás vagy ráérzés paripái, melyek gyeplőjét mindig büszke- 
szilárdan tartaná kézben az én —, m ert a tudat m ezői korlátozottak, akár 
az autópályák, főleg ha köd üli meg őket itt-ott. Valamit tudunk, de „nem 
akar” eszünkbe jutni: dacol velünk, meglapul a tudatküszöb alatt. Bezzeg 
felbukkan egy gyerekkori emlék, mely évtizedek óta nem mutatkozott, in
cselkedik velünk, majd lem erül — ta lán  véglegesen. Honnan jött? Hová ment 
vissza? M iért ő szabja meg, mikor ju t eszünkbe? M iért nem tudjuk  viszont 
elűzni azokat a gondolatokat, amelyek fölényes biztonsággal ránk kénysze
rítik  társaságukat? Am ikor Miltiadésznek valaki egy kitűnő emlékezet-tech
nikai módszert ajánlott, a m arathoni győző így felelt: „Inkább azt mondd 
meg, barátom , hogyan felejthetném  el azt, amire nem  szívesen emlékszem.” 
Ügy tűnik, ezeken a mezőkön m ár más az úr, aki legföljebb beenged minket 
a pitvarába egy-egy szép napon, am ikor jó a kedve és kegyes hozzánk.
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C arpenter közlése: egy parókia cselédlánya, aki nem egyszer hallotta, 
amint a lelkész héber, görög és latin  szövegeket olvas, lázasan összefüggő 
részleteket m ondott el ezekből, anélkül hogy jelentésüket ism erte volna. 
Reichardt pedig egy gyógyszertári segédmunkásról számol be, aki a tége
lyekre felírt, számára teljesen ism eretlen szavakat hipnózisban m ind felso
rolta! Egyáltalán: van-e felejtés, vagy csak nem-emlékezés van?

Játékfilm kockák közé belopott reklámképeket, melyek csak a másodperc 
tört részéig láthatók, a tudat nem érzékel, nem vesz észre. Ám a szünetben 
maga az em ber reagál erre: a raffináltan  „hirdetett” ital forgalma feltűnő 
m értékben megnő. Vagyis: a tudatküszöb alatti érzékelés képes hatn i a vi
selkedésre, hangulatot, szükségletet sugalmazni. Így érthetetlen rosszked
vűnk m ögött ott rejtezhetnek például az éjszaka elfelejtett álma, a m unkába 
menet tudatosan talán nem is érzékelt hang- és képfoszlányok, sőt mindazok 
a spontán képzelettársítások is, melyek emlék- és benyomásanyagot szippan
tanak fel m últunk mélyéről, s ebben az ellenőrizetlen „kishatárforgalom - 
ban” így kerül amolyan szubjektív csempészáruféle napunk színezetébe, 
hangszerelésébe. Mindez pedig általában jellegzetesen érzelmi töltésű. A nem 
tudatos érzékeléseknek, indulati kapcsolódásoknak, reménység-, szorongás- 
és vágygubancoknak az ad egyébként is nagy játékteret, hogy megkerülik a 
tudat k ritikai fórumát, s így „m egrágatlanul”, megemésztetlenül, szinte 
intravénásán hatnak. Eredetüket, valódi mivoltukat, „személyi igazolványu
kat” nem lá tja  a  tudat, csupán a hatásukat tapasztalja, jobbára nem  túlzott 
örömmel (hacsak nem pozitív impulzusokról van szó). Ebben azonban több
nyire m aga a  tudat is ludas, m ert az őt gondosan elkerülő lelki tartalm aknak 
talán épp a  leghatékonyabb ja it pont ő tagadta ki önmagából. (Jobbára erről 
a problem atikáról szól „Láthatatlan árnyékunk” c. tanulm ányunk folyóira
tunk egy évvel ezelőtti számában.)

Hasonlíthatatlanul jobb, ha a tudat tisztában van azzal, hogy igen aján
latos számolnia hatalm ának jelentős korlátáival, ahogyan a hajóskapitány is 
józanul számol saját hajója, valam int az adott tenger és évszak jellegzetes
ségeivel. Csakhogy a  navigálás feltételei a műszerek, tudományos ismeretek 
és tapasztalatok révén messzemenően kiszámíthatóbbak, m int annak  felmé
rése: hogyan boldogulunk el a  sa já t pszichénk tengerén. A túldalmahodó 
önbizalom bosszulhatja m eg m agát a leghamarabb, vagy legalábbis a  legko- 
miszabbul — ez amolyan hybris-féle, am elyre a  mítoszokban szükségképpen 
lesújtanak az istenek — b ár a  semmi kockázatot nem  vállaló, tengerre száll
ni még p a r t  mentén sem m erő gyávaságnak sincs jövője, önm agunk — ve
szélyeink és esélyeink — fölfedezésére is érvényes, am it egy b á to r római 
hajóskapitány mondott nehéz helyzetben: navigare necesse est, séd vivere 
non est necesse, hajózni muszáj, élni nem! Mivelhogy megszokott kis életün
ket féltve m ondhatunk le  a  legkönnyebben arról, hogy önm agunkban ten
gerre szálljunk s még alá  is m erüljünk, am ennyire m erünk és tudunk. A Bib
lia pedig krisztocentrikus összefüggésben beszél azokról, akik azért veszítik 
el életüket-lelküket, m ert „meg akarják  ta rtan i” . . .

Eligazodásunkat m indenképpen megnehezíti két körülmény. Az egyik az, 
hogy a pszichéről, a „lélekről” csak közvetett tapasztalataink lehetnek, nem 
rakhatjuk mikroszkóp alá, széle, hossza, grammja nincs. Csak azt m ondhat
juk: tapasztalásunk szerint ilyen és ilyen körülmények között általában így 
és így viselkedik a psziché. S még mindezen belül is módosító szerepet ját
szanak a különböző korok és kultúrák.

A m ásik alapvető nehézség az, hogy az ember lélektani természetének
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kutatásakor psziché vizsgálja a pszichét, és egyik sem fogható meg közvetle
nül. M intha tükör vizsgálná a tükröt. De ha m ondjuk a szemem tükörben 
nézi a szememet, vagyis önmagát, akkor a megfigyelés eredménye legföljebb 
annyira pontos és valósághű, am ennyire azt a tükör minősége, a fényviszo
nyok és főleg a  szemem látóélessége s  a  mögötte levő egész idegi és pszichikus 
apparátus differenciáltsága megengedi attól is függően, hogy az érzékelé
seket feldolgozó intellektus m ennyire informált, mi a tudatos vagy nem tu 
datos megfigyelési szándéka, melyek saját elfojtott vagy legalábbis nem 
kellően integrált félelmeinek és vágyainak világszemléleti előfeltevései (aho
gyan akarva-akaratlan  „lát” és am it látáson ért). Erről Jung így ír: „A 
psziché sem kivétel az alól az általános szabály alól, mely szerint az univer
zum lényege csak annyiban állapítható meg, am ennyire azt pszichikus orga
nizmusunk megengedi.” Minél szubjektívabb mélységek felé tartunk  tehát s 
minél kevésbé hagyatkozhatunk a közelebbről megfogható tudományok esz
közeire, annál óvatosabb „navigálásra” van szükség, de még akkor is: ..ha
józni m uszáj” !

S. Freud elévülhetetlen érdeme, hogy elsőként ku ta tta  rendszeresen és 
tudományosan az em beri tudattalan manifesztációit. Számára a tudattalan 
lényegében mindazokat a lelki tarta lm akat jelentette, amelyeket az egyén 
élete folyamán elnyomott-elfojtott önmagában, m ert azokat eszményeivel, 
ill. a kornak általa is elfogadott norm áival összeegyeztethetetlennek érezte. 
Csakhogy ez nem elintézés, inkább valami veszedelmes önámításféle, mely 
neurórizhoz vezet. A pszichoanalitikus eljárásban freudi felfogás szerint föl 
kell számolni — tudatosítani — a tudattalant, ami voltaképpen az elfojtott 
tartalm ak összességét jelenti, „hogy ahol id (az ,ősvalami’) volt, ott ego (én) 
legyen”, vagyis felelős, tudatos életforma.

C. G. Jung igen sokat tanult Freudtól, aki 19 évvel volt idősebb nála, 
Freud koncepcióját azonban — főként a tudattalan vonatkozásában — egyre 
inkább szűknek, kevésnek érezte, s önállósította m agát, ám anélkül, hogy 
Freud tan a it egészében elvetette volna, sőt nagyon igyekezett disztingválni. 
Rendkívül mélyreható kutatásai során felfedezte, hogy az emberi tudattalan 
korántsem  csupán afféle szeméttárolója a lesüllyesztett, elfojtott pszichikus 
elemeknek, hanem óriási mértékben tartalm az korrektiv , kiegyensúlyozó, a 
realitás tiszteletben ta rtásá ra  intő, de a felsőbbrendű emberi célok, sőt a 
végső, transzcendens valóság igen komolyan vevésére is vezérlő tendenciá
kat, s mindezeket hallatlan bőségben. Nos: ha jól tudjuk, hogy testi szer
vezetünk gazdagon el van látva öngyógyító mechanizmusokkal — amellett, 
hogy veszélyek is lappanganak benne —, akkor inkább azon kellene csodál
koznunk, ha valami hasonlónak a pszichében nyom a sem lenne. De van!

Egyéni és kollektív tudattalant különböztet meg Jung. „Minden, am it tu
dok, de am ire jelenleg nem  gondolok; mindaz, ami számomra egykor tudatos 
volt, m ostanra azonban elfelejtettem ; mindaz, am it érzékeim észleltek, de 
amit tudatom  nem vett figyelembe; mindaz, amit szándék vagy odafigyelés 
nélkül, azaz tudattalanul érzek, gondolok, felidézek, akarok és teszek; mindaz 
az eljövendő, ami készülődik bennem és csak később lesz majd tudatossá szá
momra — mindez tarta lm a a tudattalannak” — írja.

„Ezekhez a tartalm akhoz járul a kínos képzetek és benyomások összes, 
többé vagy kevésbé szándékos elfojtása. Mindezen tartalm ak sum m áját je
lölöm meg személyes tudattalan  gyanánt. Ezen túlm enően azonban megta
láljuk a tudattalanban a nem személyesen szerzett tulajdonságokat is, vagyis 
az ösztönöket (Instinkte), mint olyan tevékenységek megindítóit, amelyek tu-
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datos motiváció nélkül, késztetésre következnek be. A z ösztönök és az arche- 
typusok képezik a kollektív tudattalant.” (Az archetypusok mintegy az  élet 
vezérlő ősm intái; tárgyalásuk külön fejezetet igényelne.) A kollektív tu d a t
talan  erejével éppúgy nem lehet tréfálni, m int a magasfeszültséggel, vagy a 
tengerrel: „tisztelettudó” kapitány kell a h a j ó r a . . .  Annál is inkább, mivel 
a  kollektív tudattalan  legföljebb részben tudatosítható, m int ahogy a három  
gorgó közül esetleg Medúsza életét lehetett elvenni — azt is nagy veszélyek 
között —, m ert a másik kettő  halhatatlan  volt. Azoktól még Perszeusz is 
csak m enekülhetett, még h a  P a la sz  A théné és Hermész tám ogatták is. (Ezzel 
kapcsolatban a  [mítoszokról annyit, hogy azok a kollektiv psziché alkotásai 
lévén sokat m ondanak el alkotójuk jellegzetességeiről, vagyis a maguk mód
já n  az emberi psziohé ős vonásairól beszélnék.)

A tudat és tudattalan  h a tá ra  nem fix ; igen kívánatos, hogy előbbi tere t 
nyerjen, ami azonban szenvedés nélkül nem  megy, hiszen tudattalanunkban 
nem  a  szomszéd tökéletlenségeivel kerü lünk  szembe, hanem  a magunkéival. 
Igen komoly és sokszor körm önfontan szerveződő ellenállásokat és félelm eket 
legyőzve lehet csak előbbre ju tn i önm agunk jobb megismerésében, tudatm e
zőink kiterjesztésében. A pszichoterápia sem fáklyásmenet, egyik félnek sem. 
De erre különösen áll, am it Szókratész a  tudásról m ondott: a gyökere keserű
— gyümölcse édes! A személyiségfejlődés ui. életfeladat, teljesítése ön- és 
középítés. De hogyan? Jelentős belátásokra juthatunk, ha a kettős szeretet- 
parancsot (Isten és em ber iránt) követni igyekszünk. Személyiség-lélektani 
irodalmat is igen ajánlatos olvasnunk, például dr. Németh György „Lelki 
egészségünk” , dr. Bagdy Emőke „Családi szocializáció és személyiségzava
rok” és dr. Herm ann Alice „Emberré nevelés” c. könyvét. Nehézség, hogy 
például minél „puhább” és aggályosabb személyiségű az olvasó, annál több 
negatívumot vonatkoztathat magára ok nélkül, a kemény, magabiztos típus 
pedig esetleg felvállal m ajd ném i apróságot, hogy — tudattalan  „nyereségül”
— a javán túltehesse m agát. Ahol van szakképzett vezetővel pszichológiai 
önismereti csoport, az m ár jóval többet jelent. Akinek pedig számottevőek a 
pszichikus problém ái önmagával és környezetével, annak személyes pszicho
terápia ajánlható. Lelkünk „barlangrendszere” kincseket, sejteden lehetősé
geket is re jt, feltáró energia-készleteket, új életlátást, amire neurotikus 
bilincseiben ta lán  gondolni sem képes az ember.

A psziché arányait illetően: a tudat a jéghegy csúcsához hasonlítható, a 
személyes tudatta lan  a  tenger alatti részéhez, a kollektív tudattalan meg m ár 
m aga a tenger. (S ez aligha túlzás.) Más képpel élve: ez a barlangrendszer, 
lefelé vagy befelé, végtelen! Hogy „legbent” mi van — akár az anyagban, a 
kvarkokon túl, akár a  lélekben ■— a rra  m ár csak hitvallásszerűen utalhatok 
Chesterton Szentek Szentje c. versének soraival:*

„Hát azt, titkok  mestere, 
s fűé, kőé, tudod-e, 

hogy a leg-legpicikébb 
mag szívét mi tölti be?”
„A Mindenható, kicsim,
Cherubim és Szerafim, 
és örök magasztalás:
Adonai Elohim.”

* Szabó Lőrinc fordítósa. A héber szavak jelentése: kerubok és szeráfok 
(ótestámentumi angyali lények); Ür Isten.
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Űj énekeskönyvünk dallamai

Hosszú évek gondos előkészítő munká
latai után a múlt esztendő végén meg
jelent az új „Evangélikus Énekes
könyv”. Évszázadok óta megint valódi 
énekes könyv, melyben az énekek 
mindkét alkotóeleme: a szöveg és zene 
benne van. Sőt — mondjuk ki bátran 
— az első olyan énekeskönyvünk, mely
ben a dallam valamennyi éneknél ol
vasható, ott is, ahol a szöveget egy má
sik ének dallamára kell énekelni. A 
dallam megnevezést itt és a továbbiak
ban is tágabb értelemben, az ének ze
nei részére értjük.

Az új énekeskönyv másik újdonsá
ga, hogy külön fejezetben (a Vl.-ban) 
csak bibliaórákra szánt énekeket is tar
talmaz. Végül, de nem utolsósorban kü
lön fejezetet jelentenek a liturgikus 
énekek s ebben is a zsoltárok dallamai.

Az evangélikus énekeskönyvek fő 
anyagát a gyülekezeti énekek teszik. A 
fent említett két csoportot (a VI. fejeze
tet és a liturgikus dallamokat) nem szá
mítva az új énekeskönyvben 248 dallam 
van. Ebből eddig is használatos volt 172. 
76 dallam olyan tehát, mely az először 
1911-ben megjelent és 1955-ben revi
deált és új résszel bővített „Keresztyén 
Énekeskönyv”-ben, röviden: régi éne
keskönyvben nem szerepelt. A VI. fe
jezetben van még 20 gyermekének, 27 
ún. „gitáros” dallam és 13 kánon. Gaz
dag anyag! Sokrétűsége és gazdagsága 
még jobban kitűnik, ha az egyes cso
portokat részletesebben is megvizsgál
juk.

A régi énekeskönyv 190 dallamából 
átvett 172 dallam, különösen az 1955. 
évi Új rész hozzácsatolása következté
ben, már maga is eléggé változatos ké

pet mutat. Keletkezési idejüket tekint
ve a középkori, gregorián énekből ere
dő dallamoktól egészen a XIX. század 
végéig terjedő kort fogják át. Szárma
zási helyük jószerivel majd egész 
Európát jelenti: a lutheri reformáció 
német énekei mellett ott állnak a ma
gyar és szlovák dallamok, a genfi zsol
tárok, finn, norvég, lengyel, sziléziai és 
portugál eredetű dallamok. Jóllehet a 
zenei szerkesztő bizottság az átvett 
dallamok eredeti dallamvonalának és 
ritmusának helyreállítására törekedett, 
különféle, elsősorban gyakorlati okok 
miatt, melyek között egyik első helyen 
szerepelt a töretlen tradíció is, csupán 
34 dallam tér el az új énekeskönyvben 
a régi alaktól. Ebből is 15 csak olyan 
apró változtatásokat tartalmaz, mely 
egyszeri figyelmes olvasással, ill. át- 
énekléssel könnyen megtanulható. 138 
dallam pedig teljesen egyezik az eddig 
használttal.

A régi énekeskönyvben nem szereplő 
76 „új” dallam mindenféle szempont
ból még gazdagabbá, sokszínűbbé teszi 
énekeskönyvünk dallamanyagát. Az 
„új” idézőjelben írása azért indokolt, 
mert e dallamok között nemcsak, hogy 
korukat tekintve számos „régi” is talál
ható, de jó néhány a racionalizmus ál
tal elszegényített XIX. századi énekes
könyvek előtt már szerepelt énekes
könyveinkben.

Mit jelent ez a gazdagodás időben és 
térben, vagy ha úgy tetszik: földrajzi, 
népi szempontból? A gregorián eredetű 
dallamok mellé 2 gregorián himnusz
dallam társul. A reformáció német 
anyaga 9 dallammal gyarapszik, a gen
fi zsoltároké 3-mal. A XVII. század
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dallamainak számát 3 német, 1 olasz 
és egy német dallam magyar változata 
növeli. A XVIII. század 1—1 német és 
angol dallama mellett a XIX. század
ban keletkezett, vagy akkor ismertté 
vált dallamok 2 magyar, 1—1 osztrák, 
angol, dán és amerikai dallammal sza
porodtak. Ezeken kívül 9 régi magyar 
ének dallama, 5 szlovák (köztük egy 
népdal), 4 finn (köztük egy XVI. száza
di dallam), valamint 2 francia, 1—1 szi
cíliai, ír, régi dán és kínai, továbbá 3 
magyar népi dallam egészíti ki a sort. 
Végül külön kell említeni a XX. szá
zad, ill. a ma élő szerzők dallamait. 
Ezek közül is első helyen a magyar 
szerzők 9 dallamát, melyek ebben az 
énekeskönyvben jelentek meg először. 
E csoportba tartozik még Sibelius egy 
dallama, valamint 3—3 angol és német, 
továbbá 6 olyan dallam, melyek szer
zőinek nemzetiségét a dallamszerzők 
mutatójának hiányában nem lehet biz
tosan megállapítani. [Ezek valószínűleg 
svéd, norvég, amerikai, angol és fran
cia (?) szerzők.]

E rövid felsorolás is jól mutatja az 
énekeskönyv dallamanyagának bővü
lését. Földrajzi, népi tekintetben az 
európai eredetű dallamok sokoldalúbbá 
válása mellett az Európán kívüli világ 
is hangot kapott benne. Az időbeli gaz
dagodás hangsúlya elsősorban a XX. 
századra s abban is a ma élő szerzők 
műveire esik. Ugyanakkor azonban va
lamennyi korszak dallamanyaga kiegé
szül. A fenti részletezésből közvetlenül 
■nem tűnik ki, de feltétlenül meg kell 
említeni az énekek s azok zenei részé
nek ökumenikus gazdagodását is. Ter
mészetesen a régi énekeskönyvben is 
voltak olyan dallamok, melyek más 
lutheri, vagy nem evangélikus egyhá
zak énekkincséből kerültek énekes
könyvünkbe. Az 1955-ös revízió pedig 
egyenesen törekedett is erre. Az új 
énekeskönyv is tükrözi az erre irányuló 
szerkesztési elveket. Így a magyar és 
más evangélikus egyházak énekei mel
lett más keresztyén felekezetek ének
anyagából szép számmal tartalmaz dal
lamokat, szélesre tárva az ajtót az öku- 
mené számára és megkönnyítve a gyak
ran problematikus közös éneklés gond
jait.

Nem esett szó eddig a VI. fejetet bib

liaórákra szánt énekeiről. Népünk nagy 
tanítómestere, Kodály Zoltán 1929 tava
szán ezt írta: „Ha házat akarunk építe
ni, hogy ne ártson neki »szakadó eső, 
árvíz és fúvó szél«, kősziklára kell rak
nunk, nem homokra. A mi kősziklánk 
más nem lehet, mint az ősi magyar 
dal.” Így a gyermekeknek szánt 20 ének 
dallamából 15 magyar népdal, egy az 
ezekkel szoros rokonságot tartó Kale- 
vala-dallam, és az ebből fakadt 2 Ko- 
dály-dallam. 3 ismert karácsonyi ének 
egészíti ki a sort.

Az énekeskönyv zenei részének talán 
legproblematikusabb csoportja az ún. 
„gitáros énekek”. A 10 spirituálé dalla
ma az eddigiekhez mind népi, mind az 
ökumené szempontjából új színt ad. A 
17 másik dallam, melyből 11-nek ere
detéről semmi adat sincsen, s a továb
biak: 1—1 amerikai, svéd (?), német (?) 
és ismeretlen nemzetiségű, valamint 2 
magyar szerző műve abba a kategóriá
ba tartozik, mely ugyan mainak mond
ja magát, de inkább a századforduló 
zenei nyelvének közhelyeit beszéli, s 
melyről majd az idő és használat mu
tatja meg értékállóságát. E dallamok 
nagyobb része már az énekeskönyv 
szerkesztésének ideje alatt is kicserélő
dött. A két magyar szerző munkája e 
nemben a legjobbak közé tartozik.

A 13 kánon, melynek szerzői sora 
Johann Waltertől, Luther munkatársá
tól Gárdonyi Zoltánig tart, fiatalok és 
idősek éneklését színesítheti s egyszer
smind jó bevezetője és megkedveltetője 
lehet a többszólamú éneklésnek, az 
énekkari munkának.

Befejezésül meg kell emlékeznünk az 
énekeskönyv elején található liturgikus 
dallamok egy jelentős csoportjáról, a 
zsoltárokról. A zsoltáréneklés ószövet
ségi gyakorlatra vezethető vissza. A ma 
használatos zsoltárdallam-formulák, az 
ún. zsoltártónusok eredete az írásbeli
ség hiánya miatt nem tisztázott. Kétség
telen, hogy azok már igen korán, a IV. 
században a mai gyakorlathoz hason
lítottak. Az ilyenfajta zsoltáréneklés a 
magyarországi evangélikus gyülekeze
tekben eddig sem volt ismeretlen. Éne
keskönyvben azonban most első ízben 
kerültek kinyomtatásra.

Sulyok Imre
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ArAorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásaii
Magyarországon

Andorka Rudolf könyvét nemcsak a 
demográfus és szociológus szakemberek, 
hanem mások is haszonnal forgathat
ják.

A szociológiai munkáknak talán „leg
izgalmasabb” része a módszertani is
mertetés, amelyben a kutatók közlik az 
előfeltevéseiket (hipotéziseiket), ame
lyeket azután a kutatásaik eredményei
vel bizonyítani igyekeznék, s ismerte
tik a vizsgálatok módszereit. Amdonka 
könyvében is megtalálhatjuk a „szak
mai csemegét”, kiegészítve a mobilitás- 
.elmélet különféle irányzatának ismer- 
.tetősével. Művének ez a része azért is 
jelentős, mert ebben magyarázza meg: 
miért tartja fontosnak valamely társa
dalmi rendszer nyitottságát, amelyben 
minden emlber, függetlenül attól a ré
tegtől, amelyben született, egyenlő 
eséllyel indulhasson az „élet”-be.

Az esélyegyenlőséget sok minden be
folyásolja. Kezdve a szülők társadalmi 
réteghelyzetétől, a lakóhely városias, 
illetve falusias jellegén keresztül az 
egyén iskolai végzettségéig, a segítő és 
gátló tényezőknek hosszú sorát kell fi
gyelembe vennünk.

Beszélni szoktunk a nemzedékek kö
zötti és a nemzedéken belüli társadalmi 
mozgásokról. Az előzőben a gyermekek 
társadalmi réteghelyzetének változtatá
sáról van szó a szüleikhez, pontosabban 
az apjukhoz viszonyítva, a másodikban 
azt vizsgáljuk, hogy valamely nemzedék 
tagjai hányszor és milyen irányban mó
dosítják életpályájukat az első munká
ba lépésüktől a nyugdíjaztatásukig. Sze
rintem helytelen, hogy a társadalmi 
mozgásvizsgálatok általában csak az 
apák helyzetét (legyen az iskolai vég
zettség vagy munkahelyi beosztás) ve
szik figyelembe, holott a családon belül 
a gyermekek nevelési szempontjából — 
a többnyire szorosabb érzelmi kapcso
lat miatt is — az anya szerepe legalább 
olyan fontos.

A társadalmi mozgásokkal kapcsolat

ban találkozunk a könyvben egy fontos 
fogalompár — a főirányú és az ellen
irányú mobilitás — bevezetésével és le
írásával. „Főirányú mobilitáson azt ért
jük, amely a gazdasági és társadalmi 
fejlődés által meghatározott főirányban 
haladt: a mezőgazdasági fizikai kategó
riából más kategóriák felé, a szakkép
zetlenebb kategóriákból a szakképzet
tebbek felé, a fizikai foglalkozású ré
tegekből a szellemi foglalkozásúak fe
lé.” (28.)

A könyvben közölt négy magyar fel
mérés időpontja más-más történelmi, 
gazdasági keretbe foglaltan találja tár
sadalmunkat, ezért tökéletes, mara
déktalan összehasonlítás nem lehetsé
ges. A társadalmi mozgások £5 iránya 
így is nyomon követhető, és a változá
sok gyorsulása vagy lassulása jól meg
figyelhető. Az 1930-i adatgyűjtéskor ha
zánk társadalma meglehetősen zárt 
volt, azaz az egyik társadalmi réteg
ből nehéz volt átjutni a másikba, mi
vel — ha leegyszerűsítjük a kérdést — 
Magyarország iparosodás! színvonala 
nem igényelte az erőteljes főirányú 
áramlást.

Más volt a helyzet a társadalmunk 
forradalmi átalakulásának korában 
(1949) és az extenzív iparosítás és a 
mezőgazdaság kollektivizálása korsza
kában (1962—63). A lakosság keresőké
pes korú részének foglakozási aránya 
teljesen megváltozott. Az aktív keresők
nek 1949-ben 1,8%-a volt értelmiségi; 
28,5%-a betanított, szak- és segédmun
kás; 0,3%-a termelőszövetkezeti paraszt 
és 46,7%-a egyénileg dolgozó paraszt. 
Eme értékek 1963-ra az előző sorrend
ben 3,4; 46,8; 23,0 és 2,1%-ra alakultak. 
Szembetűnő a változás. A közölt szá
mok maguk is eléggé indokolják a fő
irányú társadalmi mozgás felgyorsulá
sát, s ha még hozzávesszük azt is, hogy 
az alacsonyabb műveltségű rétegek csa
ládjaiban általában szaporább volt a 
gyermekáldás, akkor inkább arra kell
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keresnünk a magyarázatot: miért nem 
volt erőteljeseíbb a felfelé áramlás. A 
gátló körülményeket az iskolázottság 
különbségében és az azt befolyásoló 
adottságok hatásában is kereshetjük.

Amikor az intenzív iparosodás kor
szakába jutottunk (ezt az állapotot tük
rözi az 1973-ban készült felvétel) a 
gyors változások lelassultak. Bár társa
dalmunk most is viszonylag nyitott ma
radt, egyfajta megállapodottság jelei 
kezdtek kibontakozni. A napjaink igé
nyeit megközelítő társadalmi-gazdasági 
egyensúly kialakult, a különböző tár
sadalmi rétegek közötti gyermekáldás 
aránya sem nagyon tér el, ezért az 
egyes rétegekből kiáramlók mennyisége 
nem sokban különbözik a belépőkétől.

A nemzedéken belüli társadalmi moz
gás iránya és nagysága nagyjából meg
egyezik a nemzedékek közöttivel.

A társadalomtudósnak különösen ne
héz dolga van, ha adatait más országok 
felméréseinek eredményeivel kívánja 
egybevetni. Részben az eltérő történel
mi hagyományok, részben a különböző 
földrajzi adottságokon alapuló más-más 
gazdasági szerkezet mind akadályokat 
támasztanak. Éppen ezért, bár Andorka 
Rudolf könyvében nagyon gondos ösz- 
szehasonlító elemzéseket olvashatunk, 
csak azt állapíthatjuk meg, hogy a tár
sadalmi mobilitás iránya és intenzitá
sa az azonos gazdasági fejlettségű or
szágokban nagyjából megegyező.

Ezután a szerző az iskolai végzettség 
mobilitást befolyásoló hatását elemzi az 
összefoglaló végkövetkeztetések előtt. A 
különféle külföldi és hazai vizsgálatok 
tapasztalatai szerint az egyéni életpá
lyát legerősebben az iskolai végzettség

határozza meg. „A szülői család társa
dalmi helyzete elsősorban úgy fejti ki 
hatását, hogy elősegíti, vagy akadályoz
za a magasabb szintű iskolai végzett
ség elérését. (...) A különböző osztá
lyokból származó fiatalok már az isko
lák megválasztásánál differenciálódnak, 
továbbá az egyes iskolatípusokból le 
morzsolódók között is mindig többség
ben vannak az alacsonyabb társadalmi 
származásúak.” (219.)

Az idők során sajnos bebizonyosodott, 
hogy sem az általános, sem a középis
kolák nem képesek elmosni a már az is
kolába lépéskor kialakult társadalmi 
különbségeket és az azokon alapuló 
esélyegyenlőtlenséget.

A háborút követő első években két 
nagyjelentőségű társadalmi szerkezet- 
változás történt, amely szinte az egyik 
napról a másikra nagy társadalmi mo
bilitást okozott, igen rövid idő alatt 
megváltoztatta a magyar társadalom 
egy részének helyzetét, életét. Minden 
ilyen változás újabb és újabb feladato
kat támaszt és nehézségeket okoz az 
egyének számára. Ezek a mobil egyé
nek rövidebb-hosszabb időre elvesztik 
a talajt a lábuk alól, többé-kevésbé bi
zalmatlanokká válnak a társadalmi' és 
tárgyi környezetükkel szemben. Azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy azok, 
akik addigi környezetüket elhagyták, 
többnyire elhagyták annak a hagyomá
nyos értékeit, erkölcsi, viselkedési nor
máit is. Az új elfogadásához, befoga
dásához idő kell. Nekünk pedig, akik az 
emberekkel hivatásból foglalkozunk, 
szeretetteljes türelemre van szüksé
günk.

Molnár Attila

A magyar film a világ szeme előtt

Az első magyar film, amely eljutott a 
világ szeme elé, Szőts István műve volt, 
az Emberek a havason (tavaly kará
csonykor a televízió is sugározta). Leg
alábbis a filmvilág szeme elé eljutott 
ez a film, sikerrel szerepelt ugyanis a 
velencei fesztiválon. A háború után ké

szült magyar filmek közül a Valahol 
Európában és a Talpalatnyi föld is lát
ható volt számos ország mozijában. 
Legközelebb Fábri Zoltán műve lépett 
nemzetközi közönség elé, a Körhinta. 
Sikert aratott a cannes-i fesztiválon, no
ha díjat nem kapott (máskor is előfor-
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dúlt, hogy a zsűri szemében észrevétlen 
maradt egy-egy értékes mű, talán mert 
nem előzte meg a híre; arra is akad 
példa, hogy valaki a következő munká
jáért kapta meg a korábbi művét meg
illető elismerést).

Az említett filmekről a filmtörténe
ti összefoglalások is megemlékeznek, je
léül annak, hogy magyar filmek iránt 
volt már érdeklődés korábban is. A 
magyar filmművészet a hatvanas évek 
második felében kezdett szélesebb körű 
figyelmet kelteni a világban. Érthető 
ez, hiszen ekkor szinte új korszak kez
dődött a magyar filmművészetiben. Em
lékezetes ebből az időből a Húsz óra, 
a Szegénylegények, a Hideg napok, az 
Álmodozások kora, a Sodrásban, a Pa
csirta és sok más magyar film; vala
mennyi sikert aratott idehaza is, nem
zetközi téren is. Egyidőben aranykor
nak nevezték ezeket az esztendőket, hi
szen ekkortájt jóformán évente készült 
Magyarországon annyi kiemelkedő film, 
mint talán korábban együttvéve.

Ekkor figyelt föl a világ a magyar 
filmművészetre.

Bízvást mondhatjuk-e azonban, hogy 
a magyar film ezzel eljutott a világ sze
me elé? Mérhető-e ezeknek a filmek
nek a sikere világméretekben? Ahhoz 
kétség nem fér, hogy a filmvilág szeme 
elé eljutottak, de eljutottak-e a kinti 
közönség elé is?

Magyar filmek többféleképpen jut
hatnak el a világ szeme elé. Elsősorban 
természetesen a fesztiválokon. Ezt a fó
rumot ugyan sok bírálat illette, gyak
ran nem is alaptalanul, s idehaza sok
szor gyanakodtak arra, hogy filmeseink 
a fesztiválokra kacsingatva készítik 
munkáikat, nem a hazai közönségnek 
tehát, még csak nem is a világközönség
nek, hanem a bennfentes filmvilágnak. 
Kétségtelen, hogy még a nagy hírű fesz
tiválok bemutatói sem azonosak a vi
lágsikerrel oly értelemben, hogy a fesz- 
tiválvetítőkből nem vezet közvetlen út 
a mozikba. Azt sem lehet tagadni, hogy 
a fesztiválon elsősorban szakmai közön
ség van jelen, még akkor is, ha széles
re tárják a bemutatótermek kapuit. 
Mégsem közömbös az, hogy a nemzet
közi filmvilág figyelme ráterelődik-e 
egy-egy filmre, s a kritikus tudósítások 
beszámolnak-e valamely műről. Azt le
hetne mondani, hogy a fesztivál afféle

gyűjtőlencse, más szóval kinagyított ké
pet ad.

Amint ezt teszi a filmhét, vagy a 
filmbarátok mozijaiban történő bemu
tatás is. A föllendüléssel szinte egyidő
ben kezdődött meg idehaza a magyar 
filmszemlék sorozata. Ez az eleinte Pé
csett, később Pécsett és Budapesten 
megrendezett szemle nemcsak a hazai 
közönségnek és kritikának ad alkalmat 
egy-egy esztendő termésének mérlege
lésére, hanem a meghívott vendégek ré
vén nemzetközi visszhangot is kelt. Az 
itt járt kritikusok számos ország lapjai
ban számolnak be élményeikről. Való- 
igaz, hogy gyakran olyan filmekről 
szólnak, amelyeket nem — legalábbis 
még nem — láthattak az olvasók. De 
hiszen éppen ezek a beszámolók elő
segíthetik a filmek nyilvános bemutatá
sát is! Másrészt pedig az írott sajtónak 
van közvéleményformáló szerepe is, s 
— akárcsak idehaza — egy-egy filmnek 
nemcsak a nézőire van hatása. (Emléke
zetes, jó példa erre a Nehéz emberek; 
ezt a nevezetes filmet „első nekifutás
ra”, vagyis a moziban a bemutató utáni 
hónapokban viszonylag nagyon kevesen 
látták, de széles körű sajtópolémia folyt 
róla, s jóformán az egész ország beszélt 
róla már akkor is s még inkább ké
sőbb, a tévébemutató után.) Ezt a má
sodlagos hatást, közvetett hatást nem 
szabad lebecsülni. Mellesleg: mindenfé
le más művészettel, szellemi termékkel 
kapcsolatosan is így van ez; világhírű 
írók művei sem csupán olvasóikra hat
nak, hanem közvetve is, mondhatni be
szédtémaként, amint egyik-másik klasz- 
szikus pedig tananyagként. Elképzelhe
tő, hogy sokfelé a világban nemcsak 
azok ismerik Jancsó Miklós nevét, akik 
látták a filmjeit, hanem olyanok is, akik 
olvastak róluk. De ez az ismeret ösztö
nözhet a filmek megtekintésére, s ma
gában véve sem jelentéktelen. Világjá
rók figyeltek föl arra, hogy egyidőben 
Magyarország említésekor milyen so
kan felelték rá Jamcsó nevét (is); ennek 
jelentőségét mérjük hozzá például a 
már közihelyessógig elkaptatott elbeszé
lésekhez, hogy Magyarország fővárosa
ként sokféle más várost neveznek meg.

Következő fokozata annak, hogy ma
gyar filmek a világ szeme elé eljussa
nak, a nyilvános bemutató. Természe
tesen ez a legjobb esetben sem mérhető

8?
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vagy arányítható a világsikerekhez (ta
lán a Mephisto kivétel csupán, mert Os- 
car-díja révén ez a film sokkal nagyobb 
közönséghez jut el, mint a többiek). 
Mégsem lehet lekicsinyelni azt, hogy 
egyre több magyar film látható keleti, 
nyugati és harmadik világbeli orszá
gok mozijaiban vagy televízióin.

Még akkor sem, ha talán a válogatás 
olykor elfogult, a fogadtatás félreérté
sekkel is jár. Kétségtelen, hogy sok or
szág elsősorban a társadalombíráló 
szándékot keresi és értékeli (olykor túl
zottan) a magyar filmekben; ez részben 
abból is fakad, hogy a művészet sze
repének elengedhetetlen tartozéka a 
valóság megismertetése a változtatás, a 
jobbítás érdekében, de nincsen ellen
tétben a hazai várakozásokkal sem. Sőt, 
a pécsi szemlékről szóló külföldi beszá
molók gyakran csodálkoznak el azon, 
hogy Magyarországon a hibákra rávi
lágító művek társadalmi, állami támo
gatást kapnak, s hogy az évi termés 
megvitatásakor a kulturális élet magas 
rangú állami képviselői szorgalmazzák 
a filmművészet társadalombírálatát.

A félreértések, belemagyarázások 
nem örvendetesek ugyan, de vészha- 
rang-kongatására sem adnak okot, vagy 
arra. hogy vissza kellene vonni a ma
gyar filmeket a világ szeme elől. Minél 
több őszinte, igaz magyar film jut el a 
nagyvilágba, annál tisztább lesz a Ma
gyarországról alkotott kép. Tisztább, 
annak ellenére, hogy filmeknek egyik
másik részlete csakugyan kevésbé ért
hető, vagy éppenséggel félreérthető bi

zonyos ismeretek nélkül; ez aztán cá
folja azt a hiedelmet, hogy a magyar 
filmesek nem a hazai közönségnek ké
szítik munkáikat. Előfordult már, hogy 
egy magyar film a közelmúlt történel
mének egy hiteles epizódjára utalt, s 
egy fejlődő ország tudósítója éppen ezt 
a jelenetsort tartotta hihetetlennek. 
Ámbár csakugyan hihetetlen egynémely 
történelmi esemény.

A Mephistót a hazai kulturális élet 
egyik .nagy tekintélyű vezetője is „több 
olvasató” filmnek nevezte. Szabó Ist
ván bizonyára nagyon tudatosan töre
kedett arra, hogy filmje ne legyen 
„kulcsfilm”, vagyis ne csak azokról a 
történelmi időkről szóljon, amelyek 
Klaus Mann regényét ihlették. Termé
szetes, hogy a „több olvasatúság” leszű
kítése egyetlen más „olvasatra” ugyan
csak ellentétben áll a művészi szándék
kal. Az ilyenfajta tévedést azonban 
csak maga a mű küszöbölheti ki. Csak 
az döbbenhet rá, hogy a Mephisto egye
temes emberi gondolatokat közöl s ki- 
nek-kinek a maga életére nézve kell be
lőle tanulságokat levonni, aki maga is 
látja a filmet.

Az első magyar film, amely eljutott a 
világ szeme elé, az Emberek a havason, 
éppen úgy, mint a legutóbbi, a Mephis
to, azt sugallja, hogy a világ arra figyel 
föl igazán, ami hitelesen szól a hazai 
életről, gondról és örömről; de azt is 
sugallja, hogy az egyetemes emberi 
gondolatokat kifejező művek értékesek 
igazán idehaza is.

Zay László

Csapodiné Gárdonyi Klára: Európai kódexfestő művészet

Budapest 1981. Corvina Kiadó

Ez a gazdag tartalmú, igen szép kiál
lítású album száz válogatott kódexla
pot mutat be (sok ezernyi más képvise
letében), szakszerű és közérthető leírá
sokkal. Közli a kódexek keletkezési 
helyét, idejét, a szerzők és művészek 
adatait; feltár bibliai, mitológiai, tör
téneti és irodalmi tudnivalókat; ismer

teti a kódexek többnyire kalandos útját 
s mai őrzőhelyét is. Óriási területről 
bőséges adatanyag, áttekinthetően; gyö
nyörű képek. Azonban az adja az is
mertetés különös nehézségét: minden 
egyes kódex kézzel írt-festett egyedi 
darab —, még ha alkothatok is csopor
tok hely, kor, stílus, műhely alapján.
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Amint Európánk művészete, tudomá
nya, művelődéstörténete is sokban kö
zös, mégis mutat önálló elemeket, a 
kapcsolatok és hatások szövevényé
vel —, a kódexfestő művészetről szól
va ez a mű is közös és egyéni, egyete
mes és nemzeti gazdagságot tár elénk. 
(„Európa: az érintkezés. Igazi határai 
addig nyúlnak, ameddig ennek a bá
mulatos eszmecserének egysége terjed” 
— mondta még 1947-ben Illyés Gyula, 
gyümölcsökről, szerszámokról, földmű
velésről és művelődésről.)

Ez a könyv maga is változatos, jól 
gondozott, viruló kerthez hasonlít. A 
szöveggyűjteményeket, versválogatáso
kat nem ok nélkül nevezték florile- 
giumnak, virágok gyűjteményének. 
Csakhogy a versválogatások témához 
vagy egy szűkebb körhöz igazodtak! Ez 
azonban olyan gyűjtemény, mintha egy 
antológia az európai költészet sokféle 
szép termékét tárgykörre s időre-térre 
nem tekintve, teljes tágasságában igye
keznék bemutatni. Vagy inkább festett 
kódexhez hasonlíthatjuk a kezünkben 
levő könyvet? Olyan kézirathoz, hol a 
gazdag indafonatos díszítményben vi
rág s gyümölcs egyaránt és egyidejűén 
rejtőzik?

Ezért nehéz hát e gazdaságból bármit 
említeni vagy éppen nem említeni: 
ahány virág, annyi egyetlen példány! 
Magának a szerzőnek, az irodalom- és 
művészettörténész Csapodiné Gárdonyi 
Klárának, neves konvíina-k-utatónknak 
sem lehetett könnyű a válogatás. A be
mutatott kódexek időhatára — nem te
kintve az egyiptomi és hellenisztikus 
előzményeket — a IV. sz.-tól a XVI. 
sz.-ig terjed. Hiszen a korai nyomtatott 
könyvet is gyakran kézzel festették, dí
szítették. Még tágasabb a földrajzi ha
tár, bizánci, ír és frank kódexek után 
sorra bemutatja Európa kincseit; az itá
liai és spanyol kéziratokat követően a 
magyar középkor és reneszánsz szép kó
dexeivel zárja könyvét. (Fáj: a magyar 
kéziratokat most fel sem sorolhatom!)

Csapodiné — a terület jó ismeretében 
— a jellegzetes darabokat válogatja. 
Másik szempontja a művészi színvonal. 
Sorra megismerhetjük a jelentős euró
pai műfajokat is. Ezek természetesen 
túlnyomóan, de nem kizárólag egyházi 
műfajok, mégpedig ebből is hétféle. 
Más könyvtípus készült szertartásokhoz,

templomi vagy szerzetesi közösségnek, 
más egyéni imához. Ízelítőt kapunk a 
kor irodalmi és tudományos műveiből, 
ha tárgyukat követve (vagy néha attól 
függetlenül) kézzel festették lapjaikat. 
A szerző láthatólag törekszik lehető sok 
itthon őrzött európai kódex bemutatá
sára — ha válogatási szempontjainak 
egyébként megfelelnek. Hét hazai 
könyvtárból, levéltárból, múzeumból 
igen sok kódexet láthatunk. A külföldi 
gyűjteményekből pedig örömmel válo
gat magyar vonatkozású kódexet, akár 
itt készült, akár a tulajdonosa volt ma
gyar. A legszebb korvinákból is bemu
tat tehát. Magyar földön készített kéz
iratainkból igen sok került külföldre, 
például a Wolfenbüttelben felfedezett 
imakönyv, amely minden bizonnyal 
Árpádházi Margit királyleány tulajdo
na volt.

Sikerrel valósítja meg a szerző azt 
a gondolatát: tárja fel a miniatúrák 
világa a kor mindennapjait. Látunk hát 
palotát és mezőt, szobabelsőt, utcát, 
műhelyt és templomi oltárt. S a kódex 
korának öltözeteit, fegyvereket, edénye
ket, sőt munkafolyamatot is. Adódnak 
szép, sokszor egyénített portrék; sok 
miniatúra azt mutatja be, miképp ké
szült a kézirat, hogyan használták és 
tárolták a középkor könyvét. Gyakori 
tehát az író apostolt, könyvládát vagy 
állványt, könyvből éneklőket bemutató 
kép.

A képeket azonban aligha értenénk 
a kodikológiai alapokat is adó beveze
tés és a részletező, mégis jól summázó 
nagy tanulmány nélkül. Ezzel a tudás
anyaggal sem vált a könyv nehézkes
sé, végig szép olvasmány. Bátran ajánl
hatjuk minden érdeklődő olvasónak, de 
a tájékozottak is kapnak újdonságot 
benne. A szerző könnyed, elbeszélő 
hangja pedig azt hiteti el velünk: mi is 
tudjuk már mindazt, amit láttunk, ol
vastunk. Ez a könyv módszerének is 
köszönhető: a szerző tárgyát körös-kö
rül járja, szinte koncentrikus körökben 
haladva bontja ki számunkra, egyre 
gazdagabban, a megismerni érdemest. 
Kezdve a nem üzleti hangú, hanem 
szakemberre valló „fülszövegétől egé
szen a forrásművek válogatott jegyzé
kéig, s a kódex őrzőhelyének s a képek 
forrásainak listájáig. „Áldozataidként e 
kedves csalafintaságnak, jó tudnunk:
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több évtizedes, áldozatos munka, tuda
tos gyűjtés és érzékeny intuíció, jó íté
lőképesség együtt vezeti az olvasót 
ilyen közel e kincsekhez.

Kincsek a kódexek, több értelemben 
is: anyagi, szellemi s gyakran lelki kin
cseink. Anyagi valójukban: igen-igen 
ritka darabok. Pótolhatatlanak műve
lődési emlékek; a hazánkat s egész 
Európát annyit pusztító tűzvészek és 
háborúk az amúgy is egyedi darabokból 
még becsesebbé tették azt, ami ránk 
maradt. Kódexeit minden gyűjtemény 
félti, ezért ritkán állítják ki. Kódex
kincseinket — mint más művészi al
kotásokat s korai könyveket — a ha
sonmás kiadások, a reprodukció szép 
divatja tette napjainkban közkinccsé 
azzal, hogy alkalmas technikával mint 
szép könyvet kezünkbe adta. Könyvünk 
színes képei — amennyire a hazai kéz
iratok némi ismeretében mondhatom — 
hűségesen adják vissza az eredetit. Ta
lán csak egy-két kép sárgább a kelleté
nél. Az olvasó-műélvező s a tudós-mű- 
értő számára egyaránt demokratikus 
gesztus egy teljes mű (vagy válogatás) 
hasonmás kiadása. Túlzás (és minden 
szólam) nélkül nevezhetjük a kódexek, 
műalkotások reprodukciós albumait a 
nyomtatott könyv elterjedéséhez ha
sonló jelentőségűnek.

Ráadásként hadd emeljek ki néhány, 
bibliai szöveget tartalmazó korai kóde
xet. Ilyen a Józsué történetét elmondó 
kézirat a X. sz.-ból (Vatikáni könyv
tár) — vagy a IV—V. sz.-ból (!) való

Fényszóró

Fényszórónk sugárkévéjét ezúttal irá
nyítsuk három régen várt könyvre; lát
szólag nem kapcsolja össze őket más, 
mint ez a várakozás, közelebbről nézve 
azonban olykor még tartalmi kapcsola
tot is lelhetünk köztük, hiszen az elmé- 
lyülten olvasott könyvek valamiképp 
mindig felelgetnek egymásnak.

Alkalom szüli az esszét — állítja Cs. 
Szabó László, a Londonban élő nagy 
magyar prózaíró. Ezért is adta ezt a cí
met válogatott esszéi gyűjteményének,

Quedlinburgi Itala, az ókori falfest
ményekre emlékeztető képeivel. Ez a 
kódex Hieronymus latin fordítását, a 
Vulgátát megelőző, ugyancsak latin 
nyelvű Biblia szövegéből ad részleteket. 
St. Gallenből még I. Ottó idejében, te
hát 973 előtt került Quedlinburgfoa, 
majd onnan Berlinbe, a mai NDK álla
mi könyvtárába.

A Diakónia olvasóinak talán még 
kedvesebb az a kódex, melyet messzi 
skót partok mellett, Iona szigetén ké
szítettek ír szerzetesek, 800 körül. 
Könyvünk 22. képe bemutatja a kódex 
ún. monogram- vagy khi-rho-lapját, 
Krisztus oly jól ismert, címlapunkat is 
jelző névbetűivel. A görög névalak el
ső két betűje után pár szó latinul, Máté 
evangéliumának kezdő sora: „Christi 
autem generatio”. A nagyalakú névibe- 
tűket, az egész kódexlapot igen dús, 
mértani s mégis növényi díszítés tölti 
ki. Ezt a kéziratot a vikingek elől men
tették Kells-be (ezért Book of Kells a 
neve), ma Dublinban őrzik.

Sok hasonló korai keresztyén emlé
ket ismerünk. Hadd utaljak itt — az 
ismert téglán kívül — egy másik pan- 
nóniai visszfényre. Krisztus monogram
ja maradt ránk egy festett sírkápolna 
mennyezetén is, galambok, pávák és vi
rágok közt (a teremtett világ szépségé
nek vagy az örökélet dicsőségének jel
képei). Krisztus névbetűi — Pécsett. 
Mint az ír kódex lapján.

Papp Ivánná

mely itthon, a Gondolat Kiadónál jelent 
meg 1982 végén. Ez az első önálló kö
tet, mely Nyugat-Európában élő író 
munkásságát mutatja be itthon. „Emig
ráns irodalmat” mondhatnánk, de hát 
tudjuk, hogy ez a jelző ma már nem — 
vagy legalábbis egységesen nem — illik 
a diaszpóra-magyarság literatúrájára. 
Cs. Szabó — jóllehet emigráns volt, 
amikor 1948-ban távozott — ma már 
más viszonyban van az óhazával, haza
látogatott, írásait rendszeresen közli a
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Nagyvilág; és maga is csodálkozik — 
miként kötetének előszavában olvassuk 
—, hogy mennyire ismert — és elis
mert! — idehaza.

Hogy is felejthették volna el, mikor 
egyetlen irodalmi memoárból sem 
hiányzik a neve: a Magyar Rádió iro
dalmi rovatvezetőjeként a legnehezebb 
időkben védte, pártfogolta pályatár
sait, korai munkáival pedig már ak
kor megnyerte az esszé-műfajt kedvelő 
olvasók szívét.

Visszatekintve tagadja, hogy „esz- 
széíró nemzedékhez” tartozott volna, de 
meleg szavakkal emlékezik társaira a 
műfaj forrásvidékén:

„Nem volt törzshelyünk, kiáltványt 
nem adtunk ki, szektát se alapítottunk, 
se folyóiratot, főleg a Nyugat volt ott
honunk, Babits a szeretve vállalt apa
figuránk, kezdetben pár évig négyen- 
öten hetenként egyszer együtt kávéz
tunk, söröztünk. Közös hétfő estéink 
özönvíz előtti legélesebb emléke az, 
hogy Szerb Antal elégedetten pislogva 
kuncog magában, Halász Gábort belül 
rázza a néma kacagás, Hevesi András 
és én harsogva nevetünk. Esszéíró nem
zedék soha nem volt. Barátilag osztoz
tunk a jókedvünkön, mielőtt ártatlan 
mulatságunkat megelégelte az ember
irtó történelem.”

Volt azonban a magyar esszének nagy 
korszaka, és Cs. Szabó László ezt a kor
szakot hosszabbította meg — bár más 
prózai műfajokban is hasonló szenve
déllyel és eredménnyel alkotott. Most 
közölt esszéi 1960—1980 között szület
tek, s noha „alkalom” — egy-egy év
forduló, kiállítás, utazás — adta is in
dításukat, mégis maradandó érvényűek, 
szóljanak bár a magyar költészet szá
zadairól, Zrínyiről, Mikesről, az öreg 
Michelangeloról, Poussin-ről, Byronról, 
Morus Tamásról vagy éppen a rokokó 
művészet gáláns ünnepéről a nyaktiló 
árnyékában. Az író hatalmas tudás
anyaga és képzettársításainak villódzá
sa minden téma mögé odavarázsolja az 
európai kultúra teljes horizontját. És 
amit elmond, azt erdélyi zamattal fel
dúsított, érczengésű nyelven mondja, 
mert bár négy európai idióma birtoko
sa, sohasem írt idegen nyelven, a ha
zait pedig, „halálos szerelmét”, úgy 
•őrizte meg, hogy valóban tanulhatunk 
tőle. De hiszen éppen ez a bevallott

célja: tanítani akar, gyönyörködtetve 
tanítani. Sikerrel teszi.

Sigmund Freud, a tudatalatti, a mély- 
lélektan, a pszichoanalízis felfedezője 
olyannyira hatott a köztudatra, hogy 
jellegzetes szakkifejezéseivel unos-un- 
talan találkozunk. Műveit — magyar 
nyelven — azonban évtizedek óta nem 
kapta kézbe a hazai olvasó (A három 
tanulmány kivételével, melyek az 1971- 
ben megjelent A pszichoanalízis és mo
dern irányzatai c. szemelvénygyűjte
ményben láttak napvilágot.) A Gondo
lat most kiadott egy testes kötetet, mely 
Freud négy alapvető, és egész eszme- 
rendszerére jellemző tanulmányát tar
talmazza. (A vicc és viszonya a tudat
talanhoz; Leonardo da Vinci egy gyer
mekkori emléke; Rossz közérzet a kul
túrában; A pszichoanalízis foglalata.)

A Freud-kötetből a Leonardo da Vin
ci téma kapcsolódik Cs. Szabó szintén 
Leonardóról írott esszéjéhez, utóbbi 
idézi Freudot és bőven merít a tanítás
ból, mely a gyermekkornak a művé
szi kifejezésre gyakorolt hatására épül. 
Nem mintha Cs. Szabó „freudista” len
ne; de a nagy felfedezőt nem lehet ki
kerülni. Akkor sem, ha sok tekintetben 
nem értünk egyet vele, sőt ha objekti
ven nézve is úgy látjuk, nincs igaza. Az 
új tudomány ismeretlen vizein kalando
zó Freud Kolombuszhoz látszik hason
lítani: felfedezésének jelentőségét az 
sem kisebbíti, ha Indiának véli a föl
det, melynél horgonyt vetett.

A Rossz közérzet a kultúrában című 
esszéjét különös tiltakozással olvassuk: 
a felebaráti szeretettel, s méginkább 
a „szeresd ellenségedet” parancsával 
szegül szembe, lehetetlennek tartva 
megvalósulását, mivel az ember alap- 
tulajdonságának, biológiailag meghatá
rozott ösztönének tekinti az agresszivi
tást, a rombolás, támadás kényszerét. 
Nem! — mondjuk újra meg újra, míg 
csak jobban el nem merülünk monda
nivalójában, s akkor felsejlik elménk
ben egy másik, az emberi természet és 
akarat teljes romlottságáról szóló ta
nítás. Igen, Luther is ezt mondta 400 
évvel a mélylélektan felfedezése előtt. 
A felismerésből levont következtetés 
természetesen egészen más: Luther hisz 
a kegyelemben, a megváltásban, Freud 
ateista.

Ez azonban senkit se riasszon vissza
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olvasásától. Egyik neves hazai pszicholó
gusunk írta le: a pszichológia, akárcsak 
az orvostudomány, nem világnézeti, ha
nem tapasztalati diszciplína. Művelő
jük közeledhet hozzájuk különféle vi
lágnézeti előjelekkel, levonhat eltérő 
következtetéseket, ám a tapasztalati té
nyek önmagukért szólnak. Érvényes 
megállapítás ez a freudi felfedezésekre 
is: lélektani ismereteinkhez nélkülöz
hetetlenek akkor is, ha a freudi világ
képet elutasítjuk, s hisszük, létezik erő 
a rosszra mindig kész ember megvál
toztatására.

Orbán Balázs hatkötetes munkája, A 
Székelyföld leírása történelmi, régésze
ti, természetrajzi s népismei szem
pontból, szintén a sokat említett, ám 
hozzáférhetetlen művek közé tartozott 
eddig. Most, első megjelenése után 110 
esztendővel válogatást adott ki belőle 
az Európa Kis Történeti és Művelő
déstörténeti Zsebkönyvtárának soroza
tában. (A teljes mű kiadása is készülő
ben van.)

A múlt század különös, vonzó és ki
csit megkésetten romantikus jelensé
ge volt Orbán Balázs. Autodidakta, 
amatőr — fényképésznek, történésznek, 
folkloristának és természetkutatónak 
egyaránt, ez azonban mit sem von le 
műve értékéből; útleírás formájában 
(gyalogszerrel rótta az utakat) rögzítette 
egy népcsoport korabeli életvitelét, tör
téneti monda- és regevilágát, ábrázol
ta a Székelyföld tájait, műemlékeit, be
mutatta és hozzáértéssel elemezte gaz

dasági életét. Minderről nélküle sokkal 
kevesebbet tudnánk, s még kevesebbet 
maguk az érintettek, a székelyek, aki
ket papok és tanítók évtizedeken át 
Orbán Balázs köteteiből tanítottak ön
ismeretre.

Ö maga székely báró, de címét nem 
használja, szenvedélyes demokrata, gö
rög nagyanyja révén hosszú éveket tölt 
Konstantinápolyban, beutazza a Közel- 
Kelet országait, maga erejéből megta
nul jól öt nyelvet; a szabadságharc hí
rére szabadcsapatot szervez, de mire 
hazaér vele, már csak a Törökország 
felé menekülőket tudja átsegíteni a he
gyeken; meghiúsít egy Kossuth elleni 
merényletet, ügyesen kicsúszik az oszt
rák rendőrség kezéből; Londonba emig
rál, a 48-as európai forradalmak ve
zéreinek körében erősíti demokratikus 
nézeteit, végül 1859-ben hazatér, részt 
vesz a parlamenti küzdelmekben — 
Mikszáth „rendíthetetlenül ellenzéki 
csontbáróként” emlegeti —, közben tör
ténelmi és honismereti munkásságának 
szenteli életét.

Ha történelemszemlélete romantikus 
is, kora jelenét annál realistább meg
figyelőként ábrázolja; színes elbeszélő 
és kiváló fényképész (úttörője az ak
kor még fiatal fényképezésnek). Mun
kájának „feltámasztása” könyvkiadá
sunk nagy nyeresége; és noha a válo
gatás csak ízelítő még a teljes műből, 
olyan szervesen kapcsolódik egybe, 
hogy a szerkesztő Katona Tamást csak 
dicséret illeti érte.

Bozóky Éva
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Summary

Bishop Zoltán Káldy writes about the 
tasks of present day patriotism. To love 
our country today and to cherish its 
history and spiritual treasures can act 
as driving forces even in less affluent 
circumstances. Modern patriotism ex
pects our society to kindle patriotic 
feelings and to highlight moral issues 
at the same time.

In the series ’’Contemporary Theolo
gians” Dieter Liihrmann, Professor of 
the New Testament at Marburg 
acquaints the reader with Rudolf Bult- 
mann (1884—1976) who as New Testa
ment theologian made the greatest im
pact on our century. Bultmann followed 
the 19th century tradition of New Tes
tament histoiical-critical exegesis, his 
immediate source being the school of 
religion history. It is his merit that 
theological exegesis became reinstated 
over purely reconstructive historical 
criticism. Although a researcher of the 
New Testament, Bultmann’s life work 
is significant for theology as a whole 
because he considered theology the 
means of comprehending the God-man 
relationship as it was understood by 
early Christianity. This understanding 
comes to us in modern circumstances. 
In today’s thinking not only is the 
world undergoing historical changes, 
but it is also technically shapable in 
contrast to the mythological world 
concept of the New Testament that 
even early Christian teaching had 
stripped of its mythological trappings.

Zsuzsanna Erdélyi, the internationally 
recognised researcher of archaic folk 
prayers, provides the answer to the 
question she raised in this journal two 
years ago whether a Lutheran folk 
prayer tradition exists in Hungary. In 
the meantime further research has re
vealed that in contrast to the rich cath
olic material and the much sparser
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Presbyterian findings, actually only one 
Lutheran archaic prayer type has been 
found in Hungary, the so-called angel 
prayer known also in the Danish- 
Scandinavian tradition, except that in 
the Hungarian version the much deba
ted clause (’’Whosoever . . .  this pra
yer . . . ”) is deleted. On the other hand 
the author has come across a great 
number of prayer compositions in book 
form. Miss Erdélyi sees the reasons for 
the existence of so few archaic prayers 
in the following: the high cultural level 
of the Lutheran population; the exclu
sion of Mary and the saints from 
worship in the spirit of the Reforma
tion; and the psychologic difference in 
piety as well as the pastoral difference 
on the church’s part.

Stephen W. Sykes, Professor of 
Theology at Durham University pre
sents to the reader the ’’Anglican 
phenomenon” with great precision and 
specifically the Church of England, this 
denomination of divers trends less 
known on the European mainland. The 
first section of the article provides a 
historical background, while the second 
section is a spiritual portrayal of mo
dern Anglicanism with its substance 
of confident affirmation of God and 
the concept of incarnation playing a 
foCal role botih in theology and in the 
worshipper’s mind. While describing 
the low church as a significant con
temporary evangelical movement, the 
author noticably leans to the high 
church tradition. He expresses the hope 
that with its Protestant origins and la
ter ’’catholic” developments Anglica
nism may be in a position to play some 
part in the restoration of visible unity 
in the Church of Christ Jesus.

Besides these secleted articles a table 
of contents may also be found in. 
English and in German.
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Aus dem Inhalt

Über die aktuellen Aufgaben der 
Heimatliebe schreibt Bischof Zoltán 
Káldy. Das Nationalbewuß tsein, die 
Achtung der Vergangenheit und der 
geistigen Werte unserer heutigen 
Heimat können auch unter schwieri
geren wirtschaftlichen Verhältnissen als 
Triebkraft wirken. Neben dem Wecken 
des Nationalgefühls verlangt die zeit
gemäße Verwirklichung der Heimat- 
liöbe in unserer Gesellschaft, daß die 
moralischen Fragen in den Vorder
grund treten.

In der Reihe ’’Theologen unserer 
Zeit” stellt der Marburger Neutesta- 
mentler, Professor Dieter Lührmann, 
den neutestamentlichen Theologen mit 
der größten Wirkung in unserem Jahr
hundert, Rudolf Bultmann (1884—1976) 
vor. Rudolf Bultmann entstammte der 
Tradition der historisch-kritischen Exe
gese des Neuen Testaments, w ie sie im 
deutschen Protestantismus des 19. 
Jahrhunderts entwickelt wurde, spe
ziell der religionsgeschichtlichen Schu
le. Sein Lebenswerk ist zu charakte
risieren als Rückgewinnung der theolo
gischen Exegese gegenüber einer nur 
als Rekonstruktion betriebenen histo
rischen Kritik. Als Neutestamenfler hat 
er seine Bedeutung für die Theologie 
als ganze gewonnen, indem er Theolo
gie begriff als Verstehen der in der 
frühchristlichen Verkündigung gemein
ten Beziehung zwischen Gott und 
Mensch. Solches Verstehen geschieht 
unter den Bedingungen der modernen 
Zeit, die Welt als geschichtlich und 
technisch gewordene begreift gegenü
ber dem im Neuen Testament vorgege
benen mythologischen Weltbild, das 
aber durch die frühchristliche Verkün
digung selber bereits entmythologisiert 
wird.

Gibt es eine ungarische lutherische
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Volksgebet-Tradition? So fragte vor 
zwei Jahren in dieser Zeitschrift Zsu
zsanna Erdélyi, die international be
kannte Erforscherin archäischer Volks
gebete. Aufgrund ihrer seither geleis
teten Sammelarbeit gibt sie jetzt die 
Antwort. Gegenüber dem reichen 
katholischen Material und den schon 
viel geringeren reformierten Funden 
stieß sie  bei den ungarischen Luthera
nern im Grunde nur auf einen Volks
gebet-Typus, das sog. Engelsgebet, das 
es auch in dänisdnskandinaviischen 
Traditionen gibt. Aufgrund der gesam
melten Äußerungen gibt sie auch die 
Ursachen für das geringe Vorkommen 
archaischer traditioneller Gebete an: 
das hohe Bildungsniveau der Luthera
ner, den Ausschluß Marilas und der 
Heiligen als Erbe der Reformation so
wie frömmigkeitspsychologische und, 
seitens der Kirche, pastorale Unter
schiede.

Stephen W. Sykes, Theologieprofessor 
aus Durham, schrieb für unsere Zeit
schrift die Studie über die ’’anglika
nische Erscheinung”, um den unga
rischen Lesern diese viele Richtungen 
umfassende, den Europäern reichlich 
fernstehende Konfession, die Church of 
England, mit nuancierter Genauigkeit 
vorzustellen. Im ersten Teil gibt er 
einen historischen Überblick, im 
zw eiten dagegen zeichnet er das 
geistig-seelische Bild des heutigen Ang
likanismus. Er weist darauf hin, daß 
dieser Gottes Sein mit natürlichem 
Vertrauen annimmt und der Gedanke 
des Körper gewordenen Gottes einen 
zentralen Platz nicht nur in der Theo
logie, sondern auch im Denken der 
Gläubigen besitzt.

Außerdem bringen wir das vollstän
dige Inhaltsverzeichnis in englischer 
und deutscher Sprache.
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LUTHER MÁRTON

az evangéliumról és a hitről

Látjuk tehát, hogy nem több, hanem egy az evangélium, mint ahogy egy 
a  Krisztus is; mivelhogy az evangélium nem  más és nem is lehet más. m int 
prédikáció Krisztusról, Isten és Dávid Fiáról, aki valóságos Isten és ember, 
és aki érettünk halálával és feltámadásával legyőzte minden ember bűnét, 
halálát és poklát, ti. azokét, akik hisznek benne. Látjuk tehát, hogy rövid 
és hosszú beszéd, is lehet az evangélium, amelyet az egyik röviden, a másik 
meg hosszan írhat le. Az írja le hosszan, aki a négy evangélistához hason
lóan Krisztus sok tettéről és mondásáról beszámol. Röviden pedig az írja le, 
aki nem Krisztus tetteiről beszél, hanem — m iként Pál és Péter — röviden 
közli, hogyan győzte le Krisztus halálával és feltámadásával a bűnt, a halált 
és a poklot mindazokért, akik hisznek benne.

Ezért ügyelj arra, hogy ne csinálj se Krisztusból Mózest, se az evangé
liumból törvényt vagy tankönyvet, ahogyan eddig tették  . . .  Mert az evangé
lium nem  cselekedetet kíván tőlünk, hogy általa legyünk igazzá és üdvözöl
jünk, sőt, elítéli az ilyen cselekedeteket — hanem  csak hitet követel tőlünk 
Krisztusban, nevezetesen, hogy higgyük: Krisztus legyőzte értünk  a  bűnt, 
a  halált és a poklot, és ezért nem  a mi cselekedeteink által, hanem  Krisztus 
saját tettei, halála és szenvedése által leszünk igazzá, élővé és üdvözölünk; 
úgyhogy az ő halálát és diadalát úgy a  m agunkévá tudjuk tenni, m intha a  mi 
m agunk cselekedete volna.

Hogy Krisztus az evangéliumban, továbbá Péter és Pál ad még sok 
parancsot és tan ítást és a törvényt magyarázza, azt ugyanúgy kell érteni, 
m int Krisztus m inden más cselekedetét és jótettét. És ahogyan tetteinek és 
történetének ism erete még nem jelenti az evangélium helyes ismeretét — 
m ert ezzel még nem  tudod, hogy Krisztus legyőzte a  bűnt, a  halált és az 
ördögöt —, ugyanúgy nem jelenti az sem az evangélium helyes ismeretét, 
ha ilyen tanításokat és parancsolatokat ismersz; hanem csak akkor ismered 
helyesen az evangéliumot, ha megszólal az a  hang, amely azt mondja, hogy 
Krisztus a  tiéd életével, tanításával, tetteivel, halálával, feltámadásával és 
mindennel, ami ő, am i az övé, am it tesz és am ire képes.

Látjuk tehát azt is, hogy Krisztus nem kényszerít, hanem barátságosan 
hívogat és így beszél: „Boldogok a szegények” stb. (Máté 5,3). Az apostolok 
pedig ilyen szavakat használnak: figyelmeztetek, könyörgök, kérek. így 
m indenütt láthatjuk, hogy az evangélium nem törvénykönyv, hanem csak 
prédikáció Krisztus jótetteiről, am ely akkor ju t el hozzánk és adatik nekünk, 
ha hiszünk. Mózes viszont könyveiben unszol, sürget, fenyeget, sú jt és iszo-
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nyatosan büntet, m ert ő törvényíró és törvénykező. Ezért van az is, hogy 
a  hivő számára nincs törvény, m iként Szent Pál mondja ITim 1 (9)-ben, m i
velhogy a hivő a h it által igaz, a hit által él és üdvözül, és nincs is m ásra 
szüksége, minthogy tanúságot tegyen erről a  hitről. Sőt, ahol megvan a  hit, 
o tt nem  is tudja türtőztetni magát, hanem megbizonyítja önmagát, jó  cse
lekedetek által előtör, m egvallja és tan ítja  az evangéliumot az em berek 
előtt, és ráteszi az életét. És ahogyan él és am it tesz, mindazzal felebarátja 
jav á t szolgálja, nemcsak azzal, hogy segíti eljutni erre a  kegyelemre, hanem  
testével, vagyonával és becsületével is, ahogyan Krisztus segített őneki; tehát 
Krisztus példáját követi.

Erre gondolt Krisztus is, am ikor búcsúzóul nem adott más parancsot, 
m int a szeretetet, hogy erről ism erjék meg, kik az ő tanítványai és kik 
a  derék hívők. M ert ahol a szeretet és a  cselekedetek nem törnek elő, ott 
nem  igazi a hit, o tt nem vert még gyökeret az evangélium és nem ismerik 
még igazán Krisztust. Lásd, így készülj hozzá az Üjszövetség könyveihez, 
hogy ezen a módon tudd olvasni azokat. (Részlet az Üjszövetséghez írt elő
szóból, 1522)

A hit nem az em ber őrülete és álma, am it néhányan hitnek tartanak. 
És am ikor látják, hogy nem következik be az élet javulása, és cselekedetek 
sem következnek, bár a hitről sokat hallanak és beszélnek, akkor ez meg
téveszti őket, és azt m ondják: nem elég a  hit, az embernek cselekedeteket 
kell végeznie, ha jám bor akar lenni és üdvözülni akar. Ez azért van, m ert 
am ikor hallják az evangéliumot, rávetik m agukat, és a  maguk erejéből ki
találnak egy gondolatot, mely így szól: én hiszek. És aztán ezt igazi hitnek 
tartják . Pedig ez csak emberileg kitalált és kieszelt valami, am iről a  szív 
mélye m it sem tud, és ezért nem  is csinál semmit, s nem következik be ja
vulás sem.

Ám a hit Isten m űve bennünk, amely átalakít és Istenből újjászül min
ket, Jn  1 (13), megöli a  régi Ádámot; szívünkben, lelkűnkben, elm énkben és 
m inden erőnkben egészen más emberré tesz minket, és magával hozza a  Szent
leiket is. Oh, m ennyire élő, serény, tevékeny és hatalm as valami a  hit: 
lehetetlen is, hogy ne akarna szünet nélkül jót cselekedni. A hit nem  is kér
di, hogy kell-e jó cselekedeteket tenni, hanem mielőtt megkérdezné, m ár meg 
is tette, és szüntelenül tevékenykedik. Aki pedig nem visz véghez ilyen cse
lekedeteket, az h itetlen  ember, az sötétben botorkál, keresi a h itet és a jó 
cselekedeteket, és nem  tudja, mi a  hit és m ik a jó cselekedetek, de mégis ösz- 
szevissza fecseg a  hitről és a jó cselekedetekről.

A hit élő, merész bizakodás Isten kegyelmében, oly bizonyos bizakodás, 
hogy ezerszer is m eghalna érte. Ez a  bizakodás és Isten kegyelmének ez az 
ism erete derűssé, bátorrá  és vidámmá teszi az em bert Isten és m inden te
remtm ény előtt; ezt teszi a Szentlélek a hitben. Ezért az em ber kész lesz 
arra , hogy kényszer nélkül és vidám an jó t tegyen mindenkinek, szolgáljon 
mindenkinek, és elviseljen mindent, Isten kedvéért és Isten dicsőségére, aki 
ily kegyelembe részesítette. Ügyhogy a cselekedetet éppúgy nem  lehet el
választani a  hittől, m int ahogy az égést és a világítást nem lehet elválaszta
ni a  tűztől. Óvakodj tehát a  saját hamis gondolataidtól és a  haszontalan fe- 
csegőktől, akik okosak akarnak lenni, hogy ítélkezzenek a  hitről és a jó csele
kedetekről, pedig a  legnagyobb bolondok. Kérd Istent, hogy ébresszen ben
ned hitet, m ert különben örökre hit nélkül maradsz, akárm it gondolj vagy 
csinálj is. (Részlet a Római levélhez írt előszóból, 1552)
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(Hozzájűzés az olvasottakhoz) Luther felismerése találó: az Újszövetség nem 
más, m int „prédikáció”, tanúságtétel Krisztus m egváltó művéről. Ezért he
lyez nagyobb hangsúlyt az apostoli levelek jelentőségére, amelyek ezt kifej
tik, szemben a négy evangéliummal, am elyben ő elsősorban Jézus életének, 
tanításának az ismertetését látta. Ma m ár tudjuk, hogy a négy evangélium 
sem egyszerűen történeti tudósítás, hanem  minden részletében „prédikáció”, 
az első keresztyén nemzedékek tanúságtétele Jézus Krisztusról, húsvét útón
ról visszatekintve. Az alapjául szolgáló evangéliumi hagyomány keletkezé
sét is ez az érdek form álta: tanúskodni Krisztusról, a  megváltó Úrról. Ötöd- 
fél századdal Luther u tán  igazolódik és kiteljesül látása: az Újszövetségben, 
a négy evangéliummal együtt, hivő bizonyságtétel szólal meg Krisztusról, 
amelyet csak a bennünk megszólaló „hang”, a Szentlélek által ébresztett 
hit tud megérteni, elfogadni, magáévá tenni.

Kristálytisztán áll előttünk a két szemelvényből Luther igaz keresztyén 
tanítása: a  Jézus Krisztusban hivő szám ára megszűnt a törvény, Isten tö r
vénye. Jézus tanításából, az Újszövetség szavából sem  szabad törvényt ko
vácsolnia. (Luther az Ószövetségből is m eghallotta, velünk együtt, az evan
géliumot Isten irgalmasságáról, de itt csak a mózesi törvényekről beszél.) 
Viszont a Krisztusról szóló evangéliumból fakadó hit — nem emberi eredetű 
ez, hanem Isten műve bennünk — önmagában hord ja a  jó cselekedetre való 
késztetést, a  szeretet tevékenységét. Az Isten ingyen kegyelmében való hittől 
elválaszthatatlan a kényszer nélküli, önkéntes, hálás cselekvés. (Veöreös 
Imre)

Isten az ő kegyelmét határozottan az alázatosaknak ígéri, vagyis azok- 
nák, akik kétségbeestek önmagukon és lemondtak önmagukról. Egészen 
megalázkodni azonban senki sem tud jobban, m int az, aki tudja, hogy üd
vössége teljes mértékben kívül van saját erején, szándékán, fáradozásán, 
akaratán és cselekedetein, és más valakinek, ti. egyedül Istennek a tetszésé
től, döntésétől, akaratától és cselekvésétől függ. Ha ugyanis megmarad az 
önmaga irán ti bizakodásban — és ezt teszi mindaddig, amíg beképzeli m agá
nak, hogy képes valamit, ha még oly keveset is, üdvössége érdekében csele
kedni — és nem esik kétségbe önmagán a végsőkig, akkor nem is alázkodik 
meg Isten előtt, hanem a rra  gondol, akt reméli és kívánja, hogy m ajdcsak 
adódik valam i alkalom vagy valami jócselekedet, am ely által mégiscsak el
ju t az üdvösségre. Aki viszont valóban nem  kételkedik abban, hogy minden 
Isten akaratátó l függ, az teljesen kétségbeesik önmagán, nem bízik semmi
ben, ami a  sajátja, hanem a  mindent m unkáló Istenre vár. Az ilyen ember 
áll legközelebb a kegyelemhez és az üdvösséghez.

Luther M árton



NAGY GYULA

Isten kormányzása a világban
Luther reformátori tanításának aktualitása

Reform átorunk születésének fél évezredes évfordulója világszerte — és nem  
csupán egyházi körökben — újra odairányította az érdeklődés fényszóróját 
a reformáció felé. Mi volt ez a sorsforduló a keresztyénség történetében, 
amely az ú jkor kezdetétől századokon átsugárzó fénnyel és szellemi erővel 
mindmáig gyökeresen form álja hitünket, belső meggyőződésünket Istenről, 
a világról és az emberről?

Ha röviden és kissé form álisan akarnánk válaszolni erre a  kérdésre, ezt 
felelhetnénk: a  reformáció lényege az volt, hogy ú jra  Isten igéjét, a Szent
írásban kinyilatkoztatott isteni igét te tte  az ember hite és élete alapjává. 
Az ókor és a  középkor idealista filozófiája és a  világi hatalom  által defor
mált keresztyénséget L uther szolgálata által vezette Isten az igéből való belső 
és külső megújulásra. Mégpedig abban az értelemben, hogy a keresztyénség, 
az egyház a  világban, továbbra sem m arad mentes a jézusi útról való letérés 
veszedelmeitől, hanem m agára nézve is elismeri az Isten igéjéhez való szün
telen visszatérés szükségességét. Ecclesia semper reformari debet — Az egy
háznak m indig reformációra van szüksége.

Luther Isten kétféle cselekvési módjáról

A reform átor tanításának egyik legismertebb alkotóeleme az Isten kétféle 
— világi és lelki — kormányzásáról szól. Az is igaz viszont, hogy alig van 
még egy fejezete Luther teológiájának, amelyet századokon keresztül annyi
szor félreértettek és félrem agyaráztak volna, m int éppen ezt a tanítást.

Luther kiindulópontja az ember gyökeres bűnössége, a bűneset titokza
tos és értelemmel felfoghatatlan tragédiája. Az Isten által jónak és igaznak 
terem tett ember elidegenedett Teremtőjétől, s ezzel együtt em bertársától, az 
emberi közösségtől is. Önimádó, etikailag felelőtlen és önző lénnyé lett. 
S ezzel nemcsak a  saját egzisztenciáját teszi tönkre, hanem végzetesen ve
szélyezteti embertársait, az emberi közösségeket, sőt m agát a  terem tett vilá
got is. Pedig Isten ezek „őrzőjéül” rendelte (lMóz 2,15 és 4,9).

Isten azonban nem azért Isten, hogy lemondjon terem tett, szép világá
ról és a  „teremtés koronájáról”, az emberről. Szeretete teremtményei iránt 
kétféle módon  válaszolt a  világ életét megrontó bűnre. Az egyik válasza 
a  Törvény: a szívbe írt erkölcsi törvény; a világ rendje és törvényei; és 
a  kinyilatkoztatott, a Szentírásba foglalt isteni törvény. Ezek által védel
mezi terem tett világát, rendet tart, szembeszegül a  káosz, a bűn sötét erőivel
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világunkban. Ez Isten „világi korm ányzása”. De van  Istennek egy m ásfajta 
válasza is az ember bűnére: magában az emberi szívben veszi föl a  küzdelmet 
a bűn, a Gonosz erői ellen. Szeretete kinyilvánításával, megbocsátó kegyel
mével újjáterem ti az embert, az irán ta  való bizalomra, hitre, és az ember
társa irán ti szeretetre, a  jó cselekvésre. Ez Isten „lelki kormányzása” az igén 
és a szentségeken keresztül.

A gondviselés és a  megváltás teh á t Isten kétféle, párhuzamos cselek
vési m ódja a világban: a  Törvény rendtartó, büntető  hatalma és az Evan
gélium bűnbocsátó, belsőleg megújító ereje által. Hangsúlyoznunk kell, hogy 
ezt a  lu theri tanítást ott szokták legtöbbször félreérteni és tévesen magya
rázni, m intha ezzel Luther két különálló „birodalomra” osztotta volna az 
emberi életet: a  világ „törvény-birodalm ára” és az egyház, a  keresztyén élet, 
„lelki birodalm ára” azzal, hogy a világban a bűn megbüntetése, az egyház
ban pedig a  bűn megbocsátása Isten akarata. Nincs ilyen elkülönítés és ket- 
tészakítás! Mind a  világ élete, mind az egyház élete egyformán Isten akarata 
és uralm a ala tt áll. És az egyház és a  hivők is egyszerre élnek Isten mindkét 
kormányzása alatt.

Isten kormányzása a világban

Isten világteremtő m unkájához nemcsak a  kezdetbeli teremtés, hanem  folya
matos, állandó teremtő cselekvése is hozzátartozik. A világ Isten ú ja t teremtő 
és világot fenntartó, re jte tt cselekvésének állandó dialektikájában él. „A vi
lág telve van Istennel” — vallja Luther.

Isten világi jelenléte és rejte tt kormányzása ism ét csak kétféle módon 
történik. Egyfelől a természetben, a  természeti törvényeken keresztül, szi
gorú rendet ta rt (kozmosz: rend). Keresztyén h itünk látása szerint a  term é
szeti törvények változhatatlanságában a  legkisebb atomrészecskéktől az óriás 
tejútrendszerekig m indenütt Isten világfenntartó akarata munkálkodik. 
Amennyiben a természeti világ része, annyiban m aga az ember is alá van 
vetve ezeknek a  törvényeknek.

A történelem  világában azonban az anyag változatlan törvényei mellett 
az emberi akarat döntései is fontos szerepet játszanak. Isten itt másféle
képpen kormányoz, m int a  természet világában. Ember-teremtményeinek 
bizonyos m értékű önállóságot, választási és döntési szabadságot ad. Az ember 
örök tragédiája éppen az, hogy ezt a választási szabadságát az Istennel, élete 
Urával való szembefordulásra használta fel a bűnesetben, s ezzel szembefor
dult em bertársaival is. A bűnesete — m ióta em ber van a világon — ki
kerülhetetlenül és millió form ában jelen van, érvényesül közösségi és sze
mélyes életünkben, szívünk mélyén és cselekedeteinkben.

Isten egyik  válasza az ember bűnére — mint em lítettük — a Törvény 
külső rendje, fegyelmező és büntető ereje. A világi hatalom mögött látha
tatlanul Isten rejte tt törvény-korm ányzása van m unkában. „Azt akarod, hogy 
ne kelljen félned a hatalom tól? Tedd a  jót, és dicséretet kapsz tőle; mert 
Isten szolgája az a  te javadra. Ha azonban a  rosszat teszed, akkor félj, m ert 
nem ok nélkül viseli a  kardot; hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajt
ja  végre azon, aki a rosszat teszi” (Római levél 13,3—4). Pál apostolnak ez az 
ismert tanítása tükröződik Luther mélyen biblikus felfogásában.
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A világban „Isten munkatársai” vagyunk

Forduljunk most Istennek e felé a világunk fennm aradását és jó rendjét vé
delmező, „világi kormányzása” felé! Luther felfogása szerint Istennek ez a 
re jte tt cselekvése úgy megy végbe, hogy abban az em bert is felhasználja és 
„m unkatársául” hívja el. Láthatatlanul Isten maga állítja m unkába az emberi 
szellem és az emberi kéz erejét, a terem tett világba beépített anyagi és szel
lemi lehetőségek kibontakoztatásában. Egyáltalán nem látunk ellentmondást 
Isten mindenhatósága és az ember alkotó aktivitása között: az egyik vilá
gunk és életünk láthatatlan, isteni háttere  — a  másik világunk emberi alko
táson át kibontakozó, látható valósága.

Csak egy területen nincs ilyen „együttműködés” Isten és az ember között 
— tanítja Luther. Ez a hit belső világa. Itt az ember nem tud önmagán se
gíteni; egyedül Isten szeretete és bűnbocsátó kegyelme végez el mindent. 
„Az üdvössége dolgaiban” — tehát Istenhez való viszonyában — Luther 
szigorúan és minden feltétel nélkül egyedül Istent lá tja  m unkában. O tt nincs 
semmi részünk vagy közreműködésünk, semmi érdemünk. „Ott Krisztus 
egyedül ak ar kormányozni, kegyelmével és evangélium ával. . .  a  kooperáció 
ki van rekesztve az égből” (G. Wingren). Ez a  lutheri reformáció központi 
tanítása az egyedül kegyelemből, Krisztusért, hit által való megigazulásról. 
Minden más területen viszont közreműködés, partneri viszony áll fenn Isten 
és az ember között. Isten maga vonja bele terem tő-világfenntartó cselekvé
sébe az em bert; de „m unkatársává” teszi mások hitre, új életre vezetésében 
is az ige hirdetésén és a szentségek kiszolgáltatásán keresztül. Ott m ár „nem 
nélkülünk” (non sine nobis) történnek a  dolgok. Isten „partnerei” vagyunk 
a világ fenntartásában és az evangélium továbbadásában. A mai teológia itt 
az Isten és em ber közötti „partneri viszonyt” hangsúlyozza: Isten úgy von 
bele minket világkormányzó és ú jjáterem tő cselekvésébe, hogy az nem  kény
szerű, hanem szeretetben végbemenő kooperáció. „M iért nem cselekszik Isten 
csak maga, egyedül? Igen, m egtehetné; de nem akar egymaga cselekedni, 
hanem azt akarja, hogy Vele együtt munkálkodjunk, és megadja nekünk 
azt a megbecsülést, hogy velünk és ra jtunk  keresztül akarja  m unkáját el
végezni” (Luther, WA 6,227,28—29).

Mégis van  itt egy lényeges különbség, amelyről nem  szabad elfeledkez
nünk. Míg a „lelki korm ányzásban”, az egyház életében csak a hívők lehet
nek „Isten m unkatársai” (lK or 3,9), addig a  világ életében hívőket és nem- 
hivőket egyformán belevon világfenntartó-világkormányzó cselekvésébe. 
„Határozottan azon a véleményen vagyunk — mondja a reform átor —, hogy 
Isten a Lélek kegyelmes m unkája mellett is mindent, mindenben m unkál és 
a nem hivőkben is cselekszik” (Luther WA 18,753,28). Csakhogy az istenhivő 
tudatosan m unkatársa Istennek, a nemhivő pedig tu d ta  nélkül. Sorolhatnánk 
a  bibliai példákat Kyrostól Pilátusig arra, hogyan használja fel rejte tt, bölcs 
világkormányzásában Isten az em bereket világa és egyháza sorsának irányí
tásában, tekintet nélkül h itükre vagy hitetlenségükre, önzésükre vagy ön- 
feláldozásukra. Ez azonban természetesen senkit sem mentesít az Istenhez 
való viszonyban a számadás és Isten igazságos ítélete alól.

A „világi hivatás” lutheri megbecsülése

Ahol a  szülők gyermeküknek életet adnak, táplálják és felnevelik őket, ahol 
az ember földi m unkájával, „arca verítékével” em bertársai javáért fáradó-
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zik, ahol a  világi felsőbbség, az állam az emberek életét és a  társadalom 
igazságos, jó rendjét m unkálja, a békét védelmezi, szembeszáll a  gonosz erők
kel, ott láthatatlanul Isten „világi kormányzása” megy végbe — vallja ez 
a  reform átort tanítás. Ott az ember — tudatosan vagy nem tudva róla — a jó 
szolgálatában a világkormányzó Isten m unkatársa („Isten álarca” — larva 
Dei).

Nem jelenti-e ez a  lutheri tan ítás a világ életének egyoldalú idealizálá
sát, am ikor m indenütt Istent lá tja  munkában? Valóban Isten láthatatlan, 
gondviselő szeretete van-e jelen az em lített és m ás életterületeken? A re
form átor is nagyon jól tudta, hogy vannak gonosz és felelőtlen szülők, van 
haszonleső és rossz munkavégzés, vannak önző gazdagok és hatalmaskodó 
elöljárók is. Bizony visszaélhetünk az „Isten m unkatársa” em beri méltó
ságával! Ez a bűnös visszaélés azonban nem szünteti meg a szülői hivatás
nak, a becsületes m unkának és a felsőbbség rendeltetésének jó és szükséges 
lényegét. Ellenkezőleg, a  bűnös visszaélés lehetősége az állandó etikai felelős
ségre, lelkiismereti önvizsgálatra kötelez. Mert ahol visszaélés történik, ott 
nem m aradhat el Isten igazságos büntetése — a földön vagy a  végső nagy 
számadáskor.

Luthernak ez a  tanítása a világi hivatásokról m int Isten világi korm ány
zása, gondviselése eszközeiről, óriási jelentőségű volt az újkori világ kialaku
lásában. A reformáció ezzel visszaadta a  világ és a  világban történő keresz
tyén életfolytatás „becsületét” a keresztyének előtt. A középkori hivő ember 
úgy érezte, ha igazán Istennek ak ar tetszeni, ki kell vonulnia a  világból, 
a hétköznapok életrendjéből, és a  kolostorban vagy a  remeteségben kell 
Istent szolgálnia. Luther mélyen biblikus látása azonban éppen a világban, 
a  hétköznapi életben m utatja  meg a hivő ember otthonát. Elsősorban három 
életterületet nevez meg mindig ú jra  a  reformátor. Ezek: a család, a  földi 
hivatás és az állam, a  társadalom  élete.

A  cselekvő hit területe a hétköznapi élet.

Isten — m int em lítettük — a  nemhivő em bert is felhasználja világkorm ány
zásában. A hivő em ber azonban — válaszul Isten bűnbocsátó szeretetére — 
tudatosan és hálás szívvel vesz részt a  világi élet feladataiban, a  család, a 
munka, a gazdasági élet, a  kultúra, az állam és társadalom  sokféle életkö
rében.

Ezek azok a  területek, ahol az „igazi jó cselekedetek” terem nek — vallja 
a  reform átor. Itt nem az „érdemszerzés” rejtett vagy nyílt szándéka vezeti 
a  hivő embert. Hiszen Krisztusért, m inden érdeme nélkül már elnyerte Isten 
bocsánatát. Ezt a bűnbocsánatot nem  kell külön „kiérdemelnie”. Fordított 
a  helyzet: az Istennel belsőleg megbékélt, hivő em ber magától értetődően 
„term i” a jó gyümölcsöket a  szeretet cselekedeteiben, a másik emberhez 
és az emberi közösségekhez való viszonyban.

Milyen más ez a reform átort etika, m int az „érdemszerző jó cselekedetek” 
etikája! Isten minden érdem ünk nélkül elénk jön szeretetével azzal, hogy 
életet ad, a  keresztségben gyermekeivé fogad. Krisztus meghal bűneink ki
engeszteléséért a kereszten, mielőtt bárm ilyen érdem et szerezhettünk volna. 
A hitünk válasza Isten végtelen szeretetére a jó szüntelen cselekvése a  világ
ban, az emberek között — gazdagon és fáradhatatlanul. A hivő em ber Isten 
„kétféle korm ányzásában” éli és gyakorolja háláját Istene iránt: az evangé-
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lium  hirdetésével a  „lelki korm ányzás” területén; és a szeretet önzetlen, 
ezerféle jó cselekedetével családjában, földi élethivatásában, a társadalom 
ban, népe és az emberek világa életében.

Értelem és lelkiismeret

Isten nemcsak a hívőnek, hanem  m inden embernek két nagy segítőtársat 
adott „világi kormányzása” területén: az emberi értelmet és a szívbe ír t lel
kiismereti törvényt. Ezek — még a  bűn torzító, m indent megrontó hatalm a 
a la tt is — m egvannak mindenkiben, és segítenek bennünket világi felada
tainkban.

„Valóban igaz, hogy az értelem  m inden dolgok feje és valósága — vallja 
L u th e r—, és hogy a  földi élet dolgaihoz m érve a  legjobb, sőt isteni ajándék” 
(WA 39 1,175). „Az időleges dolgokban és mindabban, ami az em berekkel 
kapcsolatos, az embernek van elegendő értelme: ott nincs másra szüksége, 
csak az értelem  világosságára. Ezért is nem  tan ít a rra  Isten a Szentírásban, 
hogyan építsünk magunknak házat, készítsünk ruhákat, házasodjunk, hada
kozzunk vagy más efféle dolgokat; m ert ezekre elég a  természetes világos
ság (értelem)” (WA 10 1,531).

Csupán egyre — mégpedig a  legfontosabbra — nem tan ít meg az érte
lem fénye: „Az utat és a  lábat, amely a bűnökből és a  halálból igazságra 
és életre vezet, sem megmutatni, sem m egtalálni nem tudja, efelől sötétség
ben marad. Faggyú- és viaszgyertyáink nem  világítják meg az eget és földet, 
csak egy szűk kis szögletet a  házban. A Nap azonban beragyogja az eget, 
a  földet és m indent. Az Isten igéje az az igazi Nap, mely megajándékoz 
az örök élettel, hogy éljünk és boldogok legyünk” (WA 48,76).

Ugyanilyen fontos és mégis korlátok alá vetett a  m ásik nagy isteni a ján 
dék az em berben: a  lelkiismeret és a  m inden ember szívébe írt erkölcsi 
törvény (Róm 2,14—15). A lelkiism eret Isten terem tésbeli ajándéka, em beri 
mivoltunk egyik legfontosabb adottsága. A „belső ítélőbíró”, amely m agatar
tásunkat, cselekedeteinket állandóan a  „szívbe írt erkölcsi törvényhez” vi
szonyítja. Ez a belső erkölcsi törvény sok mindenben azonos Isten kinyi
latkoztatott törvényével, a tízparancsolattal. Nem kell feltétlenül keresz
tyénnek, de még istenhivőnek sem lennünk ahhoz, hogy belsőleg tu d juk : az 
emberölés, a  paráznaság, a  lopás, a  szülők iránti tiszteletlenség és szeretet- 
lenség, a  másokon átgázoló, kíméletlen önzés, a hazugság rossz és erkölcsileg 
elítélendő dolgok. Emiatt a  szívbe írt törvény m iatt van „világi erkölcsi- 
ség” a hit körén kívül is — sokszor igen magas fokon és a  keresztyéneket 
megszégyenítő módon. Luther teológiája megbecsüli ezt a „világi erkölcsisé- 
get” az erkölcsi gátlástalansággal szemben, és benne is — m int az értelem 
ajándékában — Isten láthatatlan  világi korm ányzásának az érvényesülését 
látja.

Emiatt létezik hívők és nemhivők között egy „közös etikai szféra” a 
világban, az emberi társadalom ban. Hiszen ott m indannyian Isten törvényé
nek, az értelem nek és a lelkiism eret szavának a  közös birodalm ában élünk. 
Isten kezében nemcsak a  keresztyének, hanem  a nemhivő emberek is nagy
szerű eszközei lehetnek a  földi élet megőrzésében és gazdagításában; odaadó 
hivatáshűségükkel és értelmük, lelkiism eretük szavára hallgatva nagyon is 
megszégyeníthetik a keresztyéneket! Ezt az igazságot, ezt a  reform átori lá
tást nekünk, a  kelet-európai szocialista társadalom ban élő keresztyéneknek 
ú jra  meg kellett tanulnunk.



Ugyanakkor Lsten „világi korm ányzásának” ez a  látásm ódja közös el
kötelezettséget is jelent Isten tudatos és nem tudatos „m unkatársai” között: 
azt a belső etikai elkötelezettséget, hogy a  világi élet területén együtt fá
radozzunk minden becsületes, jóakaratú, más h itű  vagy más világnézetű 
emberrel az erkölcsi rossz, a szenvedés, az éhség és tudatlanság ellen, az em 
beriesség, béke és igazságosság érdekében. Erre kötelez bennünket „felülről” 
Isten láthatatlan, minden em bert átfogó „világi korm ányzása” ; „alulról” pe
dig a  keresztyéneket és nem keresztyéneket egyformán megszólító emberi 
bűn és emberi szenvedés a  világban, de annak a társadalom nak és világnak 
a közös java is, amelyben együtt élünk. Az evangélikus etika fontos mai 
feladata, hogy Luther tan ítása nyomán ú jra  átgondolja és ú jraértékelje Is
ten  re jte tt világkormányzásának a jelenlétét a terem te tt világ életében és 
az emberi társadalomban. Ez az „első hitágazatnak”, a teremtés és gond
viselés hitének lutheri megelevenítése m ai keresztyén világlátásunkban.

Megváltás és beteljesülés

Bármilyen nagy is a  jelentősége — különösen a  m odern hivő ember világ- 
szemléletében — az Isten láthatatlan  „világi korm ányzásába” vetett hitnek, 
mégsem felejthetjük el, hogy a  lutheri reformáció szíve mégsem itt dobog, 
hanem a m egváltás és végső teljesség jézusi evangéliumában.

Isten világa iránti szeretetének a  terem tés és a  gondviselés csodája 
mellett a még nagyobb csodája Jézus Krisztus, a megváltás evangéliuma. Is
ten nemcsak megteremti, nemcsak őrzi és kormányozza, hanem újjá is te
remti a  világot, a Tőle elszakadt, élete középpontját elveszített embert. Ahol 
a  hitben helyreáll a  bizalom Isten iránt, ott megújul a  másik emberhez, az 
emberi közösségekhez, az egész terem tett világhoz való viszonyunk is a 
szeretetben. Ennek a megváltásnak, „új terem tésnek” az eszközei, csatornái 
m indenekelőtt Isten eljövetele hozzánk a  Názáreti Jézusban, a megbocsátó 
isteni szeretet evangéliuma az igében és a szentségekben. Az egyház létének 
az értelme és jogosultsága az, hogy ennek az újjáterem tő isteni szeretetnek 
az eszköze, Luther szavaival „csatornája” legyen. Sok minden mást is végez 
az egyház; de igazi és más által nem pótolható küldetése mégis az, hogy sza
vával és életével az Isten megbocsátó szeretetének a  csatornája, közvetítője 
legyen világunkban.

Az evangélium azonban nemcsak az a  „jó h ír” (ezt jelenti az eu-angelion 
görög szava), hogy Isten az em ber és világ újjáterem tésén munkálkodik, ezért 
küldte Jézust a világba. M ert jól tudjuk azt is, m ennyire töredékes, m ennyire 
nem teljes még ez a megújulás a  hivő ember, a  gyülekezet és a földi egyház 
életében. Az emberi életre egyszerre vetődik rá  az új élet fénye és a  bűn, 
a  halál árnyéka. Az Evangélium ezért tekintetünket odafordítja Isten harm a
dik nagy műve, a beteljesülés, a végső teljesség felé. Krisztusnak a  halálból 
való feltámadása, a  halálon vett győzelme ezért olyan centrális tartalm a hi
tünknek: ennek a bűntől és haláltól megszabadult, teljes életnek az előhír
nöke.

Ahol ez a három  együtt van: az Isten re jte tt, gondviselő világkormányzásá
ba vetett hit, az emberi élet bűntől és haláltól való megszabadításába ve
te tt hit és az élet végső teljességének eljövetelébe vetett hit, ott van igazi 
keresztyén élet, ott van igazi keresztyén reménység és szeretet —, ott Jézus 
gyülekezete él ebben a v ilágban!
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WALTER MOSTERT

Luther Márton, a humanista

Diogenes Laertius, aki a Krisztus u táni harm adik században könyvet írt 
a híres filozófusok életéről és nézeteiről, a  következő anekdotát m ondja el 
Arisztotelészről: „Amikor valaki m egkérdezte tőle, milyen haszna származik 
a  filozófiából, így válaszolt: Én parancs nélkül teszem azt, am it mások csak 
a törvényektől való félelmükben tesznek.” Arisztotelész i t t  két dolgot jelent 
ki a filozófusról. Először is, a  filozófust nem  a tudás és a szakismeretek so
kasága határozza meg elsősorban, hanem  az az alakulás, formálódás, változás, 
ami em beri természetében végbemegy. A filozófia az az életmód, amely a  h u 
manitás eszményét és ezzel a  tudást m egvalósítja az életben. Nem a  tudo
mány, hanem  a bölcsesség a  filozófia. A filozófiának és a  filozófusnak ez a 
fogalma annyira rányom ta bélyegét az ókorra, hogy a  keresztény szerzetes
ségben, amelyből Luther is származott, a  „filozófus” név a  szerzetes m egje
lölésévé lett, aki az igazi emberség megvalósításáért küzdött. Másodszor, 
a  filozófusban megvalósított igazi emberséget tartalm ilag a szabadság, az 
autonóm ia jellemzi: míg m ás emberek — a  tömeg — félelemből, belátás 
nélkül engedelmeskednek a  törvényeknek, a filozófus a saját belátását kö
veti, am ikor engedelmeskedik a törvényeknek. A szabadság, az autonóm ia 
nem törvénytelenség. Ellenkezőleg: a  filozófus az igazi emberség leírásaként 
önmagában tudja felfedezni a törvényt, és saját emberségét a hum anitás 
törvényének megfelelően tudja átform álni. Ha a törvénynek engedelmeske
dik, akkor önmagának engedelmeskedik, és ez a szabadság.

A filozófiának és a hum anitásnak ezt az antik felfogását újítja fel a hu
manizmus nagy szellemi mozgalma nyugaton. Megújulás, újjászületés, tehát 
renaissance: ez a szellemtörténeti megjelölése ennek a XIV. században kez
dődő korszaknak. V irágkora Németországban 1480 és 1540 közé tehető, tehát 
a rra  az időre, am ikor Luther élt, és éppen ezt a  szakaszát nevezzük speciá
lisan humanizmusnak. De mégsem csupán az ókor újjászületéséről van szó. 
Az ókorhoz, a filozófia és a hum anitás ókori felfogásához való visszatérés 
a kezdődő újkor emberének m egújulását szolgálja. Ez az ember felfedezi 
magáról, hogy olyan lény, akinek a  term észete nem határozható meg a sko
lasztikus tudom ány értem ében vett dialektikus definíciókkal. Felfedezi szen
vedélyeit, indulatait és azt, hogy tökéletesíthető. Tudatára ébred annak, 
hogy rendeltetése csak egy életrajz, egy élettörténet, egy érési és alakulási 
folyamat során valósul meg. A hum anistáknak nem felelt m ár meg a sko
lasztikus tudomány eszköztára, m ert felismerték, hogy „a racionális bizonyí
tás és tanítás lehetőségei nem m erítik  ki teljesen a tudás körét” (Gadamer).
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A! hum anisták nem tudtak  többé definíciószerű és végleges választ adni a 
kérdésre, hogy mi az ember. Rotterdam i Erasmus ezt így fogalmazta meg: 
a  „hum anitás” szó nem  annyira az ember term észetét magyarázza meg ne
künk, hanem inkább az életvitel művészetét — a  mores-t (az erkölcsöt) —, 
amely megfelel az em beri természetnek. A mores-t azzal kell m egtanulnunk, 
hogy m űveljük m agunkat, hogy megvalósítjuk m agunkban a  természetet. 
A humanizmus ezért művelődési mozgalomként jelenik meg: a  középkor 
iskolás tudom ányától eltérően háttérbe szorulnak a metafizikai és dogmati
kai kérdések, előtérbe kerülnek viszont az etikai hagyományok valamint 
a  jogtudományok is.

A magyarázó, tudományos felosztásokkal dolgozó dialektikával szemben 
módszertanilag felülkerekedik a  retorika, amely m agát a hallgatót akarja 
megmozgatni, előbbre vinni, formálni és alakítani. Erősödik a nyelvi tudatos
ság, m ert felismerik, hogy a hum án em bernek kiemelkedően fontos ismerte
tőjegye és megjelenési form ája a  kim űvelt nyelv. Ezért a filozófiában a mű
velődés antik  hagyományához, a teológiában m indenekelőtt a  Bibliához és 
az egyházatyákhoz fordulnak, m ert rájönnek, hogy ezeknek a  nyelve az 
em bert megmozgatni, indulatait feltüzelni vagy lecsendesíteni, szívét pedig 
megörvendeztetni vagy elgondolkodtatni akarja. A humanista jelszó — Ad 
föntés! (vissza a  forrásokhoz!) — nem  történettudom ányi program , hanem 
visszatérés egy olyan nyelvi hagyományhoz, am ely közelebb áll az eleven 
emberhez, m int a skolasztikus tudomány. Bár a  tiszta tudás szeretete kö
vetkeztében a hum anizm usra jellemző volt az öncélú tudományosság is, ami 
mellesleg nem is kifogásolható, azért a  lényegét aligha lehetne szebben meg
határozni, m int ahogy Erasmus te tte : „Az legyen első és egyetlen célod, 
kívánságod, azzal az eggyel foglalkozz: hogy alakulj át s formálódj át azzá, 
am it tanulsz, az ragadjon magával és az lelkesítsen.” Aki így m űveli magát, 
aki a saját egzisztenciájában azzal valósítja meg a  nyelvben őrzött humani
tást, hogy kifejleszti és alakítja magát, az filozófus, az homo hum ánus, em
beri ember. A hum anista Crotus Rubeanus ebben az értelem ben nevezte 
egyszer Luther M ártont is filozófusnak. Hum anista volt-e vajon  Luther 
Márton? Mennyiben volt az?

A XVI. század elején Németországban a humanizmus még alig érintette 
az egyetemeket. A hum anisták az egyetemek közelében, de mégis rajtuk kí
vül alkottak köröket, s ez így volt E rfurtban is, ahol Luther tanu lt. Tanul
mányai során Luther egész sor antik  filozófust, és egyházatyát megismert, 
a  hum anista művelődés program jával azonban nem  került kapcsolatba. Hogy 
pályája elején voltak-e Luthernak szorosabb kapcsolatai az E rfu rtban  ösz- 
szegyűlt hum anistákkal, azt ma m ár nem  tudhatjuk. Mindenesetre az egye
temeken a  diákszállások nyíltak meg elsőnek a humanizmus előtt, és Luther
nak Crotus Rubeanus-szal való ismeretsége az együtt töltött diákévekből 
származik. Amikor Luther halála u tán  M elanchthon megírja L uther életét, 
elmondja, hogy a latin  iskolában — teh át még az egyetem előtt — Luther 
kitűnt tanulótársai közül ékesszólásával. Az egyetemen — folytatja Melanch
thon némi sajnálkozással — Luther, ez a  rendkívül tehetséges ember, minden 
bizonnyal az egész hum án műveltséget elsajátította volna, ha ta lá lt volna 
megfelelő tanárokat. Sajnos azonban beleesett az e rfu rti iskolaüzem szőrszál
hasogató dialektikájának csapdáiba, am ely egy hum anista számára oly hasz
nálhatatlannak tűn t az em ber igazi műveltségének megszerzése szempontjá
ból. M indenesetre Luther, aki igazabb ism eretekre vágyott, Cicerót, Vergi- 
liust, Liviust és más an tik  szerzőket olvasott, hogy megszerezze az életről
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azokat az ismereteket, am elyeket az iskolás tudom ány nem adott m eg neki. 
Luther tehát m inden bizonnyal alaposan ism erte a  hum anisták által ú jra  fel
fedezett antik  szerzőket. Am ikor pedig később híressé vált, nem utolsósor
ban épp hum anista kortársai nevezték őt doctus-nak, tudósnak. Mindazáltal 
mégsem m ondhatjuk, hogy Luther szoros értelem ben vett hum anista kikép
zésben részesült volna.

Hogy m ennyire összefonódott Luther és a  reformáció a  humanizmus alap
kérdéseivel, az kiderül, ha szemügyre vesszük Luther reform átori teológiájá
nak keletkezését és fejlődését. Az egyik oldalon ott van a  növekvő bizalm at
lanság a skolasztikus tudom ány teológiai és vallási illetékességével szemben, 
ami az arisztotelészi filozófia teológiai alkalm azásának egyre élesebb bírála
tával kapcsolódik össze. A m ásik oldalon pedig ott van a visszatérés a  Bibliá
hoz, ami azt a  követelményt jelenti, hogy a  teológiát többé nem a  skolasz
tikus módszerrel, hanem a  szentírás értelmezéseként kell kifejteni. Luther 
saját gondolatai és élettapasztalatai m indkét területen  összekapcsolódnak 
a  humanizmus felismeréseivel. Egy olyan teológia számára, amelyet az Írás 
szellemében dolgoznak ki, nagyon fontos a  Biblia szövege: hogyan lehet szert 
tenni megbízható eredeti szövegre? Luther örömmel veszi át a hum anisták
nak  a  bibliai filológia terén  elért eredm ényeit; 1516 óta az Újszövetségnek 
főként azt a  görög kiadását használja, am elyet Erasmus te tt közzé. Maga Ls 
megtanul héberül és görögül, hogy megértse a  Biblia eredeti szövegét, holott 
a  középkorban általában csak a  Biblia la tin  fordítását, a  Vulgatát használ
ták. Miként sok hum anistának, Luthernak is rendkívüli nyelvérzéke volt: 
ennek volt köszönhető, hogy később oly nagyszerűen sikerült Luther német 
bibliafordítása, és ez m utatkozott meg abban is, hogy a Biblia latin  fordítá
sából m ár akkor rájött a  héber nyelv bizonyos sajátosságaira, am ikor saját 
maga még alig tudott héberül. A Biblia értelmezéséhez pontos szövegen kívül 
megfelelő módszer is kellett. Hogy elkerüljön m inden szubjektivista önkényt, 
s így a Biblia ideologikus felhasználását is, Luther egyre jobban eltávolodott 
a  spiritualizáló, allegorikus értelmezési módszerektől, és szigorúan a szöveg 
gramm atikai értelméhez ta rto tta  magát. Ezt a  tudományos megközelítést 
egyszer így fogalmazta meg: „A gram m atika — az maga a  teológia”.

A gram m atikát kiegészíti a  re to rika: m indkettő a  hum anista alapm űvelt
séghez tartozik. Mivel Luther nem tényállásokat és tételes igazságokat ta r
talmazó tankönyvnek tek in tette  a  Bibliát, hanem igének, amely megszólítja 
az embert, am ely meg ak arja  mozgatni egzisztenciáját, meg akarja  győzni, 
ígérni és közvetíteni ak ar neki valamit, ezért nem meglepő, hogy a  retorika 
— amelyet a  hum anisták újonnan felfedeztek és gondosan csiszoltak — Lu
thernál fontos segédeszköz lett, amely a r ra  szolgált, hogy a  Biblia egységét 
annak nyelvi jellegében ism erje fel és fejtse ki. A nyelv szóbeli és aktuális, 
azaz létre ak a r hozni valam it, mégpedig az emberben. A retorika a  jó be
szédnek — görögül az eu legein-nek — a  művészete, mégpedig kettős érte
lemben: a  helyesnek és jónak a  m ondása valam int annak művészete, hogy 
a  helyeset és jó t helyesen és jól mondjuk. Luther azért nyúl vissza a  retori
kához, m ert látja, hogy a  Biblia nyelv, am ely hatásokat akar kiváltani, meg 
akarja mozgatni az em bert. Luther m agát a  Bibliát is szónoknak tekinti, 
aki mondani akar valam it az embernek, és ezért a Szentírás hallgatója, aki 
az isteni szónokot hallgatja, megelőzi a  Szentírás doktorát, am inek Luther 
oly szívesen nevezte m agát. A retorika gondos tanulmányozása m ár Luther 
első, a zsoltárokról szóló előadásában is a r ra  szolgál, hogy végrehajtsa a  re
formáció nagy fordulatát és a  nyelvet többé ne a  beszélés, hanem a  beszéd
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hallgatása alapján értelmezze: a szó lényege, hogy m eghallják — natu ra  
verbi est audiri. A retorika tanulm ányozása Luthernál kétségtelenül jelenti 
a  jó beszéd m egtanulását is, de a  retorika elsősorban mégis a r ra  szolgál 
nála, hogy felmutassa a Bibliának, de azon túlmenően egyáltalán a teoló
giai nyelvnek a  beszédjellegét. Erasmus később kifejezésre ju tta tta , hogy 
nagyra becsüli Luther szónoki képzettségét. Maga Luther szinte az összes 
antik szerzővel szemben előnyben részesíti a  ré to r Quintilianust és a szó
noklás művészetéről írt tankönyvét, sőt még Arisztotelészről is ezt m ondja: 
„Szívesen venném, hogy Arisztotelésznek a logikáról, a  poétikáról, retoriká
ról szóló könyveit m egtartsuk, vagy azokat valamilyen más, rövidített formá
ba öntve hasznunkra olvasnánk, hogy a  fiatalok gyakorolhassák, hogyan kell 
jól prédikálni.” Az 1518-ban kezdődő w ittenbergi nagy egyetemi reform al
kalmával, melynek során a hum anista művelődés sok elemét felvették a 
tananyagba, Luther tám ogatta Melanchthont, am ikor az Cicero és Quinti- 
lianus szónoklástanára alapozta a művészeti képzést.

Luthernak a retorika iránti vonzalma egy bizonyos, akkoriban elterjedt 
nyelvfelfogásban gyökerezik. A nyelv hatni, változtatni, javítani, megmoz
gatni akar. Ez — az embernek és az életviszonyoknak a javítása — eleme a 
hum anista alapprogram nak és a korabeli reformmozgalmaknak. Luther A ke
resztény nemességhez intézett iratá t „a keresztény rend javításának érdeké
ben” írta. M elanchthon egy levelében ezt írja : Sohasem foglalkoztam teoló
giával más okból, m int hogy jobbá tegyem az életet. Ám a rra  a  kérdésre, 
hogy ki az az ember, akiben valamit m unkálni és mozdítani kell, és hogy mit 
és m ivégre kell az emberben m unkálni és megmozdítani: e rre  a  kérdésre 
Luther természetesen nem a  művelődés hum anista program jával adatja meg 
a  választ, bárm ennyire használható is ez számára. Hogy m egértse az Írás 
lényegét, a  hum anistákkal együtt elfordul ugyan a  skolasztikus tudom ányok
tól; s a  hum anistákhoz hasonlóan ő is az a tyákat választja vezetőnek az 
írás tanulmányozásához. De eltér a humanizmustól azzal, hogy Ágostont, 
vagyis azt az egyházatyát választja, aki leginkább volt teológus, és őt is az 
egész teológia kristályosodási pontjában, az em ber megigazulásának kérdé
sében választja vezetőnek. Már egész korán m élyreható nézeteltérésként fog
ja  fel azt a  tényt, hogy ő maga Ágostont részesíti előnyben, Erasm us pedig 
Ágoston kortársát, Jeromost. Hogy Luther a  Bibliát választja a  teológia 
forrásául, a  Biblia középpontjába vezető úton pedig Ágostont, az egyház
atyát választja vezetőnek: mindezt lehet még hum anista módon értelmezni. 
De a  Biblia tartalm ának és az ágostoni gondolkodás irányvételi pontjának 
megragadása, ti. az egyedül kegyelemből való megigazulás, ugyanazon a pon
ton m ár világos különbségeket jelez, ha  ezek csak a  húszas években váltak ís 
egészen nyilvánvalókká.

Eleinte ugyanis a hum anisták úgy tekintettek a  wittenbergi szerzetesre, 
m int aki közéjük tartozik és m unkatársuk az egyház és a tudom ány megre
formálásában. És 1516 és 1518 között Luther hum anista szokás szerint oly
kor maga is görögösítette a nevét, és Eleutherius-nak, Szabadnak nevezte 
magát, hogy így jelezze kapcsolatát a hum anistákkal. Hogy L uther mint 
egyházreformer rövid idő alatt ism ertté vált egész Németországban és Német
ország határain  túl is, kiváltképpen a  búcsú ellen 1517-ben tö rtén t nyilvános 
fellépése után, az éppúgy elképzelhetetlen lett volna a hum anisták közre
működése nélkül, m int magának a reformációnak az elterjedése ezekben az 
években. A hum anisták Luther egyházreformáló tevékenységét hasonlónak 
tekintették  saját törekvésükhöz, am ely egy elemi, kegyes és etikailag meg-
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valósítható kereszténység megterem tésére irányult. És ha Luther teológiája 
más cél felé haladt is, nevezetesen ama cél felé, hogy a teológiát igazán teoló
giává, az em bert pedig mint gyakorlati em bert a  hit emberévé tegye, azért 
Luther gondolkodásának horizontjába m indig beletartozott valamilyen gya
korlati hum anista reform program  is. Három fontos példa: a w ittenbergi 
egyetem reform ja 1518-tól, az 1520-ból származó A  keresztény nemességhez 
című irás a m aga átfogó politikai és egyházi reform program jával, és végül 
az iskolai reform, elsősorban az 1524-ből való iratban: A  német föld m inden  
városának tanácsuraihoz, hogy keresztény iskolákat alapítsanak és tartsa
nak fenn.

Luther viszonyát a humanizmushoz legszemléletesebben azok a  ba
rátságok és ellenségeskedések m utatják, amelyek teológiai életrajzát szinte 
végzetszerűen meghatározzák. Sok jelentékeny név m ellett itt azokat kell 
megemlítenünk, akik — legalábbis német nyelvterületen — a legfontosabbak 
voltak: wittenbergi barátját, Melanchthon Fülöpöt. akivel élete végéig jóban 
volt, és a  nagy földrajzi távolságban élő Rotterdam i Erasmust, aki lassan
ként Luther nagy ellenfele lett. Luthert a hum anista M elanchthonnal — akit 
a  humanista műveltség iránti szenvedélyes szeretete m iatt a megtisztelő 
Praeceptor Germaniae (Németország tanítója) címmel illettek — csaknem 
30 éven át összekötötte a közös munka, amelyben összefonódott egymással 
a . humanizmus és a reform átori teológia. E közös m unkában maga Melanch
thon egyre inkább rákényszerült arra, hogy teológussá váljék. Erasmus és 
Luther sohasem találkoztak, de kölcsönösen figyelemmel kísérték egymás 
m unkáját, és olykor-olykor levelet is váltottak egymással. Hogy m iért kel
le tt rendkívül heves vitába bonyolódniuk a  teológia alapkérdései kapcsán, 
hogy m iért nem  tudták visszatartani m agukat az összeütközéstől, annak  két 
oka volt, amelyeket csak akkor érthetünk meg, ha figyelembe vesszük, hogy 
m indketten nagy jelentőségű mozgalmak képviselői voltak, és nem  magán
vitát folytattak egymással: Erasmus, a hum anisták fejedelme és a bölcsesség 
kútfeje eleget kellett, hogy tegyen a közvélemény várakozásainak, és tisztáz
nia kellett, vajon a hum anista eszmék új korszakának hajnalát látja-e a 
Wittenbergből kiinduló mozgalomban. Luther, a  szerzetes és teológus ugyan
úgy eleget kellett, hogy tegyen a  közvélemény várakozásainak, és tisztáznia 
kellett, hogy fel tudja-e ism erni az Erasmus által képviselt humanizmusban 
és a  gyakorlati kereszténység hum anista alakjában Isten kegyelmének azt a 
hajnalát, am elynek az evangélium által kell felragyognia a világra. A vita 
eredménye kettejük határozott szétválása volt. És ha ezzel nem is szakadt meg 
a  reformáció és a  humanizmus viszonya — hiszen Melanchthon és sok hu
manista tartósan a  reformációhoz csatlakoztak —, Luther és Erasmus vitá
jának mégis példaszerű jelentősége van. Vajon negatív módon dönti el az 
Erasmus-szal folytatott vita azt a kérdést, hogy hum anista volt-e Luther?

Az emberi szabadság — Luther és Erasmus vitájának tém ája — közös 
célkitűzése a humanizmus és a  reformáció emberképének. Luther — aki 
1525-ben Erasmus-szal szemben azt a  tételt képviselte, hogy az em ber valódi 
helyzete Isten előtt a szabadság hiánya, akaratának  rabszolgasága — 1520- 
ban programszerű tanulm ányt írt a  szabadságról, amelyet a  keresztény hit 
ad az embernek, és am elyet Isten igéje, a hatalm as szónok, munkál az ember
ben. A hum anista és a  reform átor egyetért abban, hogy csak a  szabad em
ber lehet valódi, kegyes, Istennek tetsző ember. Csak a szabad em ber Imago 
Dei, Isten képmása. Ezért volt fontos m indkettőjük számára, hogy eltűnje
nek mindazok a  tekintélyek, amelyek az em ber helyett gondolkodtak és hit-
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tek. Az autonóm iaként felfogott emberi szabadságnak, az önrendelkezés 
szabadságának hum anista eszméjével összekapcsolható a hívek egyetemes 
papságának a  reformáció által hangoztatott követelménye is: az ember em
berlétének kérdéseiben önmaga pápája és püspöke m indenki, m ert saját 
emberlétének alakítását nem  ruházhatja át a  szubjektum  egy m ásik szubjek
tum ra vagy egy intézményre. De a szabadságot nemcsak a külső akadályok
kal szemben kell kivívni — és a  humanista ebben is egyetért a reform átor
ral —, hanem az ember belsejéből fakadó olyan akadályokkal szemben is, 
m int am ilyenek a szenvedélyek, az ostobaság, a  lustaság, a szellemi rest
ség. Ezért nem  találja m agát az ember sohasem valóban szabadnak; sza
baddá válása folyamat, em berléte emberré válás. Meg kell valósítania em
beri természetét, fel kell emelkednie a szabadsághoz. Azt, am it a  skolasztikus 
tudom ány az ember lényegeként definiált, hogy ti. az em ber értelmes lény, 
aki önmaga által szabad, éppen ezt nem találja az ember önmagában. Hogy 
az embernek nincs olyan természete, amellyel magától értetődően rendelkez
hetne, amelyből kiindulva alkotó módon hathatna és cselekedhetne: hogy 
inkább ki van szolgáltatva ra jta  uralkodó erők sokaságának; hogy a term é
szetét m int szabadságot előbb meg kell valósítania: mindez közös talaja a 
humanizmus és a  reformáció gondolkodásának. Következésképp az em ber 
emberré válásának folyam ata a  felszabadulás folyamata, és így az emberi 
szabadság lesz a  humanizmus és a reformáció gondolkodásának kristályoso
dási pontjává.

Kristályosodási pontjává, de egyúttal olyan ponttá is, ahol a lelkek el
válnak egymástól. A hum anista az emberi felszabadulást illetően az észből 
indult ki, és ezáltal a  középkori emberképhez nyúlt vissza. M agában az em
berben talált rá  a rra  a tényezőre, amely — ha megfelelő megerősítésben, 
képzésben, nevelésben részesül — véghezviheti azt a felszabadítási folya
m atot, am ely autonóm szabadságra vezeti az embert azzal, hogy megsza
badítja az őt szorongató hatalm i struktúráktól és a benne m agában működő, 
alsóbbrendű erők hatalmából. Az ész az ember igazi énje. Az ész autonómiá
já t kell megteremteni. Ha nem  történelmileg kialakult tekintélyek és lelki 
indulatók határozzák meg az embert, hanem az ész, akkor akarata szabad.

Luther elfordult ettől a hum anista szabadság- és emberfelfogástól. Nem 
igaz azonban — bármilyen gyakran hangoztatják is —, hogy ezt azért tette, 
m ert foglya m aradt a  kinyilatkoztatásból kiinduló középkori gondolkodás
nak és ezért értetlenül állt szemben az ész akkoriban kibontakozó korszaká
val. Már csak azért sem állítható ez, m ert ami az embernek értelmes lény
ként való felfogását illeti, nem  is volt jelentékeny különbség a  skolasztikus 
tudom ány és a humanizmus között. Luther a tapasztalatból — mégpedig a  
próbatételek során át az elviselhetőség határaiig  átélt létezésnek a tapasz
talatából — m erítve szegezte szembe mindkét irányzattal a  kérdést, hogy 
voltaképpen kicsoda is az, aki az észt alakítja, formálja és megszabadítja 
a rárakott bilincsektől. Talán m aga az ész? Ezen a ponton volt Luther szkep
tikus, mégpedig annak a humanizmussal együtt te tt felfedezésnek az alap
ján, hogy az ember definiálható ugyan értelmes lényként, de konkrét, sze
mélyes élete egyáltalán nem  írható le egy értelm es lény életeként. Luther 
a humanizmussal szemben is hű marad ahhoz az alapvető hum anista esz
ményhez, hogy ragaszkodni kell a  tapasztalathoz, és ennyiben ő a legkövet
kezetesebb humanista. Azt a kérdést, hogy mi az ember, Luther nem tudta 
többé azzal megválaszolni, hogy utalt valami általánosra, teh á t az észre. 
Hogy mi az ember, az csak az emberből, annak mindenkori konkrét életéből
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ism erhető meg és nem  valamilyen általános emberképből. Legelőször is m a
gam ban és magamon kell megismernem. Ha ilyenformán a tapasztalatból 
m erítjük  az ember ismeretét, akkor nem  oszthatjuk többé fel az em bert egy 
igazi részre, az észre, és egy nem igazi részre, a lélek alsóbbrendű tulajdon
ságaira. Nem az ész, hanem  a konkrét személy definiálja, hogy mi az ember. 
M ert ez a  konkrét em ber határozza meg m agát és világát, éspedig az észnek 
és az indulatnak, a  fennköltnek és az aljasnak az egységeként. Luther a  leg
nagyobb elismeréssel tudott beszélni az észről. De az akarat és a  megismerés 
óriási analitikus erejével az önmagunkról alkotott képhez való minden m e
neküléssel szemben Luther fenntartotta, hogy az észt posztulálhatjuk ugyan 
és kell is posztulálnunk az emberi cselekvés alapjaként, de ez az alap a konk
rét em berben sohasem az ész. Az ész m int a megismerés és a cselekvés elve 
sohasem jelenik meg abszolút módon, hanem  mindig csak emberként, sze
m élyként, ellentmondásos énként. Luther a  tapasztalati igazság irán ti pá
ra tlan  szenvedélye következtében illúziónak ta rto tta  azt, hogy az észt ki
emeljék a  személy konkrét egységéből. Amikor tehát az emberi szabadság 
hiányáról és az em ber felszabadulásáról volt szó, Luther nem nyúlhatott visz- 
sza az észhez: nem irracionalizmusból, hanem  éppen am iatt a tapasztalat 
m iatt, hogy maga az ész van híján a szabadságnak a  konkrét emberben. Az 
ész — intellektualitásának legnagyobb magaslatán — nem szabadítja fel 
az em bert a  szolgaságból, m ert maga sem uralkodik az akaraton, am ely nem 
szabad. Hogy az akarat nem szabad, éspedig éppen arra  nem, hogy enge
delmeskedjék az észnek: Luther szerint ez egyértelmű tapasztalati tény, 
egy olyan tapasztalatnak a ténye, am elyet az emlékezet, az ész és az ak ara t 
egész erejével kell tudatosítani.

L uther az embernek ezt a  képét, am elyet sorsának és önmegvalósítása 
történetének elemzéséből nyer, szembeállítja m int saját emberfelfogását az 
ész általánosságára alapozott emberképpel. Hogy az em ber mindig el akar 
m enekülni saját konkrét személyi egysége, sorsában és életében megvalósuló 
énje elől, hogy elrejtőzik az ész általánosságában és azt reméli, hogy így 
emelkedhet fölébe saját kérdéses életének: Luther szerint ez az em ber igazi 
valósága, amely szabadságát megsemmisíti, és ezt nevezi ő bűnnek. Mivel 
pedig ezen az emberképen belül szigorú értelemben az emberi term észet 
megvalósulása zárja ki a  szabadság megvalósulását, ezért a  szabadsággal 
együtt az embernek is vége volna, ha szabadsága énjének az ügye volna. De 
éppen ez az a  pont, ahol Luther végrehajtja a  teológiai megismerés nagy 
forradalm át. Mint ahogy m ár nagyon korán elju to tt odáig, hogy m agát Is
ten t és ne az em bert tekintse az isteni ige szónokának, az em bert pedig 
elsősorban ne m int beszélőt, hanem m int hallgatót fogja fel, úgy most si
kerül neki egy olyan szabadságfelfogást kidolgoznia, amelyen belül m ár nem 
kell a  szabadságot autonóm iaként értelmeznie. A szabadság alapja nem  az 
em ber önmagát meghatározó énje, hanem  Isten, aki felszabadítja az em bert 
az önmeghatározás kényszere alól. Tehát végletes heteronómia az autonóm ia 
helyett? Az ember kiszolgáltatottsága az idegen és abszolút Istennek? Sem
m iképpen. Luther ugyanis Istent Jézus Krisztus emberségében találja  meg. 
Az em ber problematikus énjének, problem atikus személyének feloldását pe
dig Isten emberségében. Vagyis saját énjét, önm agát önmagán kívül találja 
meg. Ha Erasmus azt m ondta: az em bernek azzá kell változnia, am it ta 
nul —, a hitben Jézus Krisztushoz hasonul az ember, hasonulok én. Míg 
az egyik az ész általánosságában kereste igazi énjét, addig a másik az em ber
ré le tt Isten személyében találta meg.
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A bűnbeesés és megváltás allegóriája
A lutheri tanítás egy ismeretlen ábrázolása

Luther születésének 500 éves évfordulóját ünneplő kiállításon kerül első íz
ben a  nagyközönség elé a  Szépművészeti Múzeum Régi K éptárának letétjé
ben őrzött, eddig publikálatlan festmény, a lutheri tanítás legkorábbi ábrá
zolásával, „Bűnbeesés és Megváltás” vagy „Törvény és Evangélium” néven 
ismert kompozíció. (1—3. kép) A festmény származásáról keveset tudunk, 
1907-ben egy berlini aukción bukkant fel, 1935-ben pedig az Ernst-Múzeum 
árverésén Faragó Ödön tan ár hagyatékából került árverésre.

A tölgyfatáblára feste tt kép (82X59,5 cm) eddig m int Cranach modorá
ban készült mű volt számontartva. A festmény jó állapotban m aradt ránk, 
bár tisztításra, illetve restaurálásra szorul. Az eddig figyelemre nem  m élta
tott m űről e folyóirat olvasói kapnak első ízben tájékoztatást. Mivel a kéz
irat a  nagy nürnbergi és berlini Luther-kiállítások nyitása előtt le tt lezár
va, a képpel kapcsolatos kutatások jelenlegi fázisáról számolhatunk csak be.

A táblakép mesteréről nem kapunk semmiféle tájékoztatást m agán a  ké
pen, sem szignatúra, sem dátum nem található rajta. A tipológiai és stílus
kritikai vizsgálatok alapján — a kutatás jelenlegi fázisában — nem m ondha
tunk mást, m int azt a  negatívumot, hogy a budapesti kép nem a  Cranach 
műhelyben, illetve körben készült, azaz nem  Szászország vagy Dél-Németor- 
szág területén. Nemcsak a  fatábla anyaga (tölgy), de a  stílusjegyek sem a 
Cranach körre utalnak. Ez annál meglepőbb, mivel a  kompozíció és az iko
nográfiái típus egyértelműen Cranachtől származik. Képünkön azonban sem 
a táj megfestése, sem a lombok ábrázolása, sem a figurális típusok, sem a 
drapéria megfestése nem  követi Cranachot. Az arctípusok is eltérnek Cra- 
nachétól. A turbános, lebegő köpenyű próféta alakja az antwerpeni manie- 
risták „szótárából” eredő motívum. Ugyancsak a németalföldi reneszánsz fes
tészet m otívum tárából ered a megfeszített Krisztus mögötti városlátkép is, a 
XV. századi festészet jellegzetes „Jeruzsálem” képe a  centrális templommal, 
úgy ahogyan Memlingtől kezdve a későbbi bruggei iskola művein megjele
nik. Ugyancsak a XVI. századi brúggei festészetben, Isenbrant és Ambrosius 
Benson m űvein látjuk az emberi test, az m karnát jellegzetes „füstös” árnyék
kal, azaz sfumatóval való megfestését. Addig is, ameddig a további stíluskri
tikai vizsgálatok, illetve egy esetleges restaurálás nem hoz újabb eredményt, 
a  kép keletkezési helyét az északi, illetve a nyugati ném et területen kell ke
resnünk, azaz olyan tájon, amely a Németalföld nagy tradíciójú festészetének 
a hatása alatt állt. A kép feliratainak dialektusvizsgálata is hozzásegíthet a 
lokalizáláshoz. Így a cranachi eredetű kompozíció kisugárzásaként képünk
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fontos helyet 'kaphat a reformáció észak- vagy nyugat-németországi ritka em 
lékei között. Készülésének idejét a XVI. század közepére tehetjük.

Számunkra azonban itt elsősorban a kép ikonográfiái típusa a fontos. 
Az ábrázolás W ittenbergben, Luther környezetében született meg a XVI. 
század húszas éveiben. A „Törvény és Evangélium ” a  lutheri tanítás allegori
kus ábrázolása, és a  reformáció legkorábbi és legfontosabb önálló képtípusa. 
Mivel közvetlenül Luther útm utatása alapján keletkezett, hitelesen tolmácsolja 
tanításának lényegét képi megfogalmazásban. A hit által való megigazulás 
tanának vizuális kompendiuma e kép, természetesen hitterjesztő céllal és 
rövidséggel. Tanító kép, didaktikus céllal készült kompozíció, mivel egy meg
határozott irodalmi, azaz szóbeli tanítást próbál meg képben megfogalmaz
ni. Annak ism erete nélkül üzenete, ábrázolása nem érthető.

A régi forrásokban „Iustificatio nostra”, megigazulásunk címen em lített 
ábrázolás valamennyi motívuma a középkori katolikus ikonográfiában köz
ismert és m indenki számára ismert szereplőt és jelenetet tartalmaz. Ez a képi 
nyelv azonban Luther tanításában más rendszerbe foglalva új értelm et ka
pott. Didaktikus a kép nemcsak azért, m ert jeleneteit feliratok kísérik, ha
nem elsősorban azért, m ert a  kompozícióban a  jelenetek spekulatív módon 
vannak egymás mellé, illetve fölé helyezve. Különben ez a  fajta komponálá- 
si mód is egyenes folytatása a későközépkori ábrázolási módnak. Még Cra
nach reneszánsz művészetétől sem idegen, például az 1530-ban festett P ara
dicsom képén is több jelenet van elhelyezve a tájban.

Nézzük most m ár a  festm ényt: a középen felmagasodó és a képet ketté
osztó életfa a  jó és a  rossz tudásának a fája. A baloldali, száraz ágai jelzik, 
hogy ez a Törvény oldala, jobboldali, élő lombos része az Evangélium oldala. 
„A halál fá ja  a  törvény, az élet fája az evangélium ” — mondotta L uther is. 
A Törvény oldalán látjuk a  Sinai hegy fölött a felhőn megnyilatkozó A tya
istent, am int átadja Mózesnek a törvénytáblákat. Felirata: GESET (Gesetz), 
törvény. Mózes a zsidó nép törvényhozója, és a táblák jelképezik az Ötes- 
tamentumot. Az emberiség azonban nem volt képes m egtartani a mózesi tör
vény parancsait sem, az eredendő bűn, azaz a bűnbeesés következményekép
pen. Ádám és Éva a  SVNDER (Sünder), bűnösök felirattal jelennek meg a 
Tudás fá ja két oldalán, melyen ott van a  fára tekeredő kígyó. Éva kezében 
m ár ott látható  az alma. Szemérmüket egy-egy ág takarja  el, hiszen ők m ár 
a  bűnös emberiség képviselői. Tettük következménye minden keresztény ta
nítás szerint a halál, melyet itt a képen egy kőszarkofágon kiterített csont
váz jelképez, DODT (Tod), halál felirattal. Haldoklók veszik körül a háttér
ben ábrázolt mozgalmas jelenetben a Tau-kereszten függő érckígyót is. Fel
irata: FIGVR DER RECHTFERDIGUN[G] (a megigazulás képe). Az érckí
gyó (4 Mózes 21,6) a  reformáció egyik legnépszerűbb motívuma. A középkori 
ikonográfiában a jelenet Krisztus keresztre feszítésének tipológiai előképe, 
Luther gondolkodásában az üdvösség jelképe, mert ahogy a régi zsidók meg
gyógyultak az érckígyóra bizalommal feltekintve, úgy nyer a keresztény em
ber m egváltást a megfeszített Krisztusba vetett hit által.

Az evangéliumi oldalon az érckígyóval szemben megjelenik Krisztus a 
kereszten. VNSER RECHT VND RINCHEIT (a mi igazságunk és tisztasá
gunk) — szól a felirat képünkön. A latta pedig a halálon és a  gonoszon, azaz 
egy csontvázon és egy kígyón győzedelmeskedő, feltám adt Krisztus áll a le
zárt sír szélén, jobbjával sebére m utatva, baljában a győzedelmet jelképező 
feltámadási zászló. Felirata sajnos nem  olvasható egyértelműen. Krisztus 
feltám adásának ábrázolása a keresztény ember feltámadásának jelképe is.
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1. kép
Német festő, XVI. század közepe: Bűnbeesés és Megváltás
Budapest, Szépművészeti Múzeum (letét)
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Fölötte még egy hagyományos, ősi jelkép ismétli meg a  mondanivalót: Is
ten  báránya áll a  szikla tövében ugyancsak a  győzedelmi zászlóval, VNSER 
VNSCHULT (unser Unschuld), ártatlanságunk felirat kíséretében.

Az evangéliumi oldal „főszereplőjének”, a Megváltó élettörténetének né
hány epizódja van a  háttérben: jobbra fent az Angyali üdvözlet, azaz az 
inkam áció híradásának ugyancsak tradicionális ábrázolása látható. Mária 
kék ruhás térdelő alakját látni, am int a felhők között megjelenő Atya 
(EMANUEL felirattal: velünk az Isten) irányából a fénynyalábokon szinte 
úszva, hason fekve egy kereszten zuhan lefelé egy parányi bambino, azaz Jé
zus. Az angyali üdvözletnek ez a sajátos ábrázolása a  XIV. század végi fe
rences misztika által népszerűsített típus, ism ert volt a ném et festészetben, 
bár az 1500-as évekre teljesen elavult ábrázolás. Jézus születésének jelenete 
van a háttérben parányi alakokkal, mégis világosan kivehető a város falában 
nyíló kapuzat alatt a térdelő Mária és a kívülről közelgő József. Előttük a 
Híradás, a pásztorok jelenete a legelésző nyájjal és két pásztorral.

A fa két oldalán tehát két világ, az egyiken a halál, a  másikon a halál 
fölötti győzelem uralkodik. Mit választhat az ember? Az emberiség képvi
selője, a Jederm ann (Akárki) fázósan, ruhátlanul ül egy csupasz kövön, a  fé-

2. kép
Német festő, XVI. század: Bűnbeesés és Megváltás (részlet)
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3. kép
Német festő, XVI. század: Bűnbeesés és Megváltás (részlet)
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leiemtől görcsbe szorult mozdulatban. A kövön levő felirat képünkön nehe
zen olvasható, minden bizonnyal itt is a  MENSCH AN GNAD (Mensch ohne 
Gnad, azaz a  kegyelem nélkül való ember). Meztelensége a  kiszolgáltatott
ság jele, arca portrészerű. Teste még a Törvény oldala felé helyezkedik el, 
de tekintete m ár az evangéliumi oldal felé irányul, a  kereszten függő Krisz
tus felé fordul. E rre a  fordulatra ketten is biztatják, ketten is segítik benne. 
Baloldalt a  keleties viseletű, azaz a későközépkori Európában törökös vise
letű próféta (PROPFET) lendületesen lépve m u ta t előre. Jobbra áll Kereszte
lő János monumentális aszkéta alakja, arca komoly. Felirata: ANNVNSIGER 
CHRISTI, azaz Anzeiger Christi, Krisztus előhírnöke. M utató gesztusa az 
Ecce Agnus Dei (Íme az Isten Báránya) kifejezéseképpen a későközépkori m ű
vészetben közismert motívum. János a hagyományos közvetítő és közbenjá
ró, többek között azokért is, akik Krisztus születése előtt éltek. János a  ka
tolikus tanítás szerint is az utolsó próféta, Krisztus előfutára, hírnöke, ak i
nek személye átvezet az Ötestamentumból az  Üjtestamentumba. A lu theri 
tanítás egyik főalakja is ő lett. „Az Írás teh á t azt hirdeti Jánosról, hogy ő 
az Ó- és Újszövetség között áll, vagyis hogy ő közvetítő Mózes és Krisztus 
között. . .  János ugyanis egyfelől (Isten) törvényét magyarázza, hogy felis
m erjük: sem m ik vagyunk; másfelől m egm utatja nekünk Krisztust is, a  mi 
üdvösségünket. . .  És azért is áll János az Ó- és Újszövetség között, hogy az

4. kép
Idősebb Lucas Cranach műhelye: Bűnbeesés és Megváltás 
Prága, Národni Galerie
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5. kép
Erhard Altdorfer: Az Űjtestamentum fordításának címlapja. Lübeck, 1533



embereket a  m ennybe segítse, a  poklot pedig fé lretegye. . .  M ert az ő hangja 
m egelevenítette a  (törvény) betűjét, hozzákapcsolta a Lelket a (próféták) írá
sához és egybefogta a törvényt és evangéliumot.” (Idézi Luthert O. Thulin: 
Cranachaltäre der Reformation. 1955. 127—128.) A képben megfogalmazott 
gondolat lényege: „Tehát a törvényben a halál, Krisztusban az élet”.

A kép tehát az ember választási lehetőségét ábrázolja, az em bert a vá
laszúton a  régi és a  m egújított hit között. A lutheri dogmaallegória didak
tikus világossággal állítja a kor embere elé az új tanítást. De a  képzőművé
szetben a régi vallásos ábrázolások formanyelve és a sok évszázados keresz
tény ikonográfia motívumai élnek tovább. Ez a képregényszerűen k ifejtett 
didaktikus program  volt m indenki számára könnyen befogadható. Ezt bizo
nyítja a cranachi Bűnbeesés és Megváltás allegória gyors elterjedése is.

A képtípus, illetve az ábrázolás születéséről csak annyit tudunk, hogy 
Cranach két rajzvázlatán, illetve az ezek nyom án készült fametszeten és a 
gothai múzeumban levő, 1529-re datált két táblán  fogalmazódott meg első 
ízben. Ennek a két részre osztott ábrázolásnak is több típusa és változata 
ism ert Cranach műhelyéből. E képtípus családfája azonban több ágra bom
lik, melyeket itt nem kísérhetünk figyelemmel. A budapesti festmény e csa
ládfa ritkább ágához kapcsolható, melynek feldolgozása, csakúgy m int az 
egész ikonográfiái típusé, még várat magára. A budapesti festmény kompo
zíciója, ikonográfiái típusa a  prágai Nemzeti K éptárban levő, 1529-ben Cra
nach műhelyében készült változat (4. kép) nyom án készült. E ltér az em lített 
gothai és az ugyanilyen kompozíciójú, W eimarban őrzött képtől, valam int 
a  fametszetes típustól is. A prágai képen bibliai citátumok sűrű  szövege gon
doskodik az ábrázolás alapos magyarázatáról, bizonyítva azt, hogy tanító  
jellegű képnek szánták. Ez a prágai megfogalmazás a  középen levő fa a la tt 
ülő emberrel, baloldalt a  halott ember ábrázolásával, jobbra a feltám adott 
Krisztus motívumával a XVI. században, úgy tűnik, elsősorban Észak-Német- 
országban terjed t el. Egyik legismertebb és legfontosabb emléke az Erhard 
Altdorfer által készített Lübecki Ü jtestam entum  1533-ban megjelent fam et
szetes címlapja (5. kép), alném et dialektusban kiadott szöveggel.

A középen ülő emberrel jelezhető típus — melyet ideiglenesen prágai 
típusnak nevezhetünk — egy további fontos emléke egy angol m agángyűj
teményben levő tábla, melyet nem  kisebb mesternek, m int az ifjabb Hans 
Holbeinnek tulajdonítanak (6. kép). 1523 és 1530 közé datálható kompozíció
ja  arról tanúskodna, hogy a  cranachi kompozíciót nagyon korán megismerte. 
Lutherrel való kapcsolata közismert. A prágai típusú Bűnbeesés és Megvál
tás allegória élt tovább a XVI. század második felében is, elsősorban epitá- 
fiumokon, ilyen például Petrus Weitzke epitáfium a a  brandenburgi St. Gott
hardtkirche falán, vagy egy 1600 körüli festm ényen a szczecin-i Szt. János 
kolostorból (a Városi Múzeumban). Az ábrázolások festményeken és Biblia
illusztrációkon kívül elterjedtek az iparművészet csaknem minden ágában 
(könyvtábla, ruhaláda stb.), és idővel népművészeti motívumokká váltak.

A művészettörténet adós m ég e lu theri képtípus, a  korai reformáció 
egyik legfontosabb ikonográfiái típusának a  feldolgozásával. Sem pontos ere
dete, sem keletkezése, sem elterjedése nincs feldolgozva. A kép típus erede
tében eléggé tisztán áll előttünk, hogy a  középkori tipológikus irodalom, il
letve ábrázolások hagyom ányára vezethető vissza. A Szent Ágoston nyom án 
m ár a korai-keresztény művészetben megfogalmazott szembeállítás: Synago- 
ga és Ecclesia (Izrael és az egyház), az Ötestam entum  és Ü jtestam entum  
szimbolikus párhuzam ának szembeállítása áthatotta a katedrális plasztikák
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6. kép
Ifjabb Hans Holbein (?): Bűnbeesés és Megváltás (angol magángyűjteményben)

program jaitól kezdve a népies vallásosság kéziratos emlékeiig az egész kö
zépkor művészetét. E tanítás értelm ében az Űjtestam entum  beteljesíti az 
Ötestam entum  tanítását, az Ótestam entum  tehát „típusa” az Űjtestamen- 
tumnak, az „antitípusnak”. Egy kézenfekvő példával illusztráljuk e tipoló
giát, a Szépművészeti Múzeum osztrák, a XIV. század első harm adában ké
szült Biblia Pauperum  kéziratának egy lapjával (7. kép). A kereszten függő 
Krisztus egyik oldalán a vérét felfogó diadalmas Ecclesia áll, m ásik oldalán 
a vesztes, azaz törött zászlójú Synagoga szamáron lovagolva . . .  Ez a fajta 
szembeállítás jellemzi a  protestáns dogmaallegóriák ábrázolását is.

De a  cranaChi megfogalmazásban nemcsak a  középkori tipologikus kép
hagyomány él tovább a művészet történetében oly gyakori kontamináció for
m ájában, azaz az új tartalom  a  régi, hagyományos formákban fogalmazódik 
meg. Mivel a  dogmaallegóriával foglalkozó irodalom elsősorban teológiai
vallástörténeti szempontból foglalkozott az ábrázolással, nem figyelt fel arra, 
hogy e képtípus kialakulására egy másik téma megfogalmazása is hathatott. 
A két szélsőséges és ellentétes eszme közötti választás előtt álló ember hely
zete — ami a Cranach-ikonográfiában új tarta lm at kapott — lényegében 
nagyon közel áll a Herkules a válaszúton ábrázolások egy csoportjához is. 
A későantik irodalomban közismert motívum a  humanizmus újraértelm ezé
sében vált népszerűvé a  XV. századi művészetben. Herkules a  Virtus és a 
Voluptas, azaz az erényes vagy a  gyönyörökkel teli élet előtt áll, erkölcsi
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7. kép
Osztrák mester, XIV. század első harmada: Biblia Pauperum 
Budapest, Szépművészeti Múzeum

döntése a kétfajta életút között nem könnyű. Az örök élethez, az erényes 
élethez rögös és fáradságos ú t vezet, a gyönyörök ú tja  könnyen járható , de 
bűnhődéshez vezet. Ez a kettős allegória a  Szépművészeti Múzeum egy 1505 
körül festett sienai tábláján  is megjelenik (8. kép). Az alvó Herkulesnek meg-
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8. kép
Sienai mester, 1505 körül: Herkules a válaszúton 
Budapest, Szépművészeti Múzeum

jelenő két allegorikus nőalak és a  m ögöttük feltáruló táj m utatja  a  kétfajta 
lehetőséget. Az erényt megszemélyesítő apáca mögött meredek, rögös út ve
zet fel a hegyre, a  Bűn allegorikus a lak ja  mögött virágos mező csábít.

A korai protestáns művészet művészettörténeti értékelése és feldolgozá
sa tehát még számtalan problém át rejt. Az óriási mennyiségű emlékanyag 
összegyűjtése és publikálása sem tö rtén t meg. A művészettörténész számára 
nem tú l vonzó a  feladat, mivel általában provinciális emlékekről van szó. 
A ném et művészetnek abból a korszakából, mely valóban a  ném et művészet 
agóniájának korszaka. Dürer, Cranach, Altdorfer és Grünewald működése 
u tán a  XVI. század második felében valóban hihetetlen hanyatlás követke
zett. E hanyatlás egyik legfőbb okát és indokát sokan éppen a  reformáció 
elterjedésében vélik felfedezni. Tény, hogy a nagy megbízatások (oltármű
vek stb.) korának hirtelen vége szakadt, a  vallási és politikai harcok kora 
nem kedvezett a múzsáknak. A képrombolásban pedig maguk a protestánssá 
lett festők is résztvettek, mint az augsburgi Jörg Breu is. Mégsem ilyen egy
szerű a ném et művészet hanyatlásának, illetve állapotának kérdése. Köz
tudott, hogy Luther intenciói nem voltak művészetellenesek, ő maga szó
lott a képrombolások és Karlstadt radikalizmusa ellen a legélesebben: „Ezért 
ama képrombolóknak ezt kell m ondanunk: az im ádat tilos, de nem  a készí
tés. Képeim lehetnek, készíthetek is, csak soha ne imádjam azokat.” (Idézi 
Thulin az em lített művében, 153. old.). Lucas Maler, azaz Cranach nemcsak 
komája, de barátja  és harcostársa is volt, szobájának falán Cranach egy 
M adonnaképe függött. Érthető, hogy tanításának népszerűsítésére is őt kér
te fel, és nyilvánvalóan személyes intenciói alapján fogalmazódott meg a 
Bűnbeesés és Megváltás allegorikus ábrázolása is. Ez a kompozíció a XVI. 
században sokféle form ában terjed t el, és hatott vissza a katolikus ikonog
ráfiára is. Sokkal tovább, m int az 1600-as évek azonban nem élhetett, mivel 
lényegében m ár születése pillanatában is anakronisztikus form ában, a XV. 
század ún. kontinuáló kompozíciójában (azaz egy kompozícióban több je
lenet) született meg. A barokk korban az egységes látványba foglalt realisz
tikus ábrázolásmód egyeduralma kezdődött meg. A lutheri tan ítás szóban, 
a művészetben főként a zenében, Schütz és Bach zenéjében élt tovább.



S U L Y O K  E L E M É R

.,A megismerés — egyben újjászületés is”
Luther egyházképe mai katolikus szemmel

Ma m ár nemcsak evangélikus, hanem legalább olyan joggal katolikus Luther- 
kutatásról is beszélhetünk. A katolikus szakemberek a nagy reform átor meg
ítélésében legalább akkora u tat já rtak  meg Johannes Cochleustól Joseph 
Lortzig, m int am ekkorát evangélikus teológusok a pápaság értékelésében 
a XVI. századtól napjainkig. Cochleus még sátánfajzatot látott Lutherben, 
am int evangélikus kortársai A ntikrisztusnak tarto tták  a pápát. Ma pedig 
Jan  W illebrands bíboros „közös tan ítónk”-nak, Peter Manns katolikus val
lástörténész meg a  „hit a ty já”-nak (Vater im Glauben) tiszteli Luthert, am int 
Wolf hart Pannenberg evangélikus professzor késznek mutatkozik a  római 
pápában az egyetemes egyház eljövendő látható egységének képviselőjét el
fogadni.

Már ebből a  néhány szóból is kitűnik: szakberkekben higgadt, józan 
m egállapításokra ju to tt a több évszázados, mindkét oldalon — katolikus és 
evangélikus részen egyaránt — a m aga egysíkú igazáért viaskodó apologe- 
tikus polémia. Sőt a  polémia helyett Luther kapcsán gyümölcsöző, a  jövőbeli 
egyházi egységért fáradozó együttműködésről beszélhetünk. Persze tudjuk: 
az egység sohasem lesz az em beri erőfeszítések gyümölcse, hanem az igaz
ságra vezérlő Lélek ajándéka. Mert az egység kegyelem. „Nem véletlen, hogy 
a Credo” — közös Apostoli H itvallásunk — „felsorolásában a  Lélek u tán  az 
egyház következik. A sorrendnek jelentősége van. A Lélek terem ti az egy
házat. Nem önmagából származik, és ezért csak akkor lehet az, am ire meg
hívása szól, ha szüntelen Terem tője kezéből veszi életé t” — m ondja Lukas 
Vischer.1

A Luther-jubileum  éppen ezért nem  lehet csupán kegyeletes emlékezés, 
hanem  sokkal inkább jövőt építő feladatnak kell lennie, „hogy az egyház 
is épüljön ra jta” (1 Kor 14,5). Ildefons Herwegen maria-laachi bencés apát 
szép szavai szerint „ősi forrás: új erő”. Luther M árton születésének 500-ik 
évfordulója jó alkalm at kínál evangélikus és katolikus keresztényeknek: úgy 
tekintsenek vissza a  reform átor alakjára, teológiájára — közös örökségük
re  —, hogy belőle előretekintés, a  „legyenek m indnyájan egyek” (Jn 17,21) 
jézusi végrendeletének lankadatlan m unkálása és végrehajtása fakadjon. Eb
ben az összefüggésben megszívlelendő, am it Karl Adam katolikus teológus 
mond: „Lutherrel és teológiájával való foglalkozás a  keresztény egység szol
gálatának legreményteljesebb lehetősége.”2 Ma tehát, úgy tűnik, Luther nem 
szétválaszt, hanem egymásra utal bennünket: protestánsokat és katoliku
sokat.
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Ennek jegyében villantunk fel néhány, közel sem kimerítő gondolatot az 
„egy, szent, katolikus és apostoli egyház”-ról, amelynek megújítására, és 
semmiképpen sem megosztására, éppen Luther érzett Istentől sugallt meg
hívást.

Az egyház egysége megszilárdításának igénye a reform átornak elsősor
ban az 1520-ig tartó  időszakában fejeződött ki. Így például 1519-ben, két év
vel a híres búcsú-tételek után szemrehányással illette a cseh huszitákat, akik 
skizmát, szakadást okoztak, mivel oktalanul szembehelyezkedtek a pápa te
kintélyével.3 Ugyanebben az évben, am ikor Gál 6,2-őt m agyarázta, véle
ményt m ondott a husziták szakadásáról, amely megelőzte a  reformációt. 
„Tudd meg, hogy engedelmeskedve az apostol e tanításának („viseljétek el 
egymás gyöngéit”), am it hordoznod kell, az nem kellemes, hanem  nehéz te 
her. Következésképpen ezeknek a  cseh testvéreknek a  dicsősége csak látszat. 
Az a fény, amelyben a  sátán angyala rejtőzik.” „S vajon mi elmenekülünk, 
elszaladunk, m ert hordoznunk kell a  római kúria terheit és valóban elvisel
hetetlen szörnyűségeit? Semmiképpen! Ellenkezőleg: felháborodunk, kérünk, 
buzdítunk, de nem törjük  meg a  Lélek egységét és nem fuvalkodunk fel. 
Mert tudjuk, a szeretet m indent fölülmúl. Nemcsak a hibákkal teli intéz
ményeket, hanem még azokat az embereket is, akik a  bűn szörnyei. Hazug 
az a szeretet, amely másoknak csak a jó tulajdonságait tudja elviselni.”4

Még Róma részéről is Luther őszinte reform átori szándékának elismeré
se hallható ki VI. Adorján pápának 1522-ben a  nürnbergi birodalmi gyűlés
re küldött követe számára adott írásos utasításából: „Azt kell mondanod, 
hogy őszintén elism erjük: Isten ezt az üldözést az emberek s különösképpen 
a papok és főpapok bűnei m iatt engedte meg. A Szentírás tan ítja  nekünk, 
hogy a nép hibái nagyon gyakran a papság hibáiban gyökereznék. Urunk, 
am ikor meg akarta  tisztítani a beteg Jeruzsálemet, először a  templomba 
ment, hogy imádkozzék. Tudjuk, hogy magánál a  Szentszéknél is hosszú évek 
óta sok kivetni való tö rtén t: visszaélés a szent dolgokkal, a parancsok meg
szegése, olyan m értékben, hogy m indez botránnyá fajult. Valamennyien, fő
papok és papok, letértünk az igazság útjáról.”5

Luther tehát nem  volt egyházalapító. De hogy mégis egyházszakadásra 
került sor, annak szerteágazó gyökerei vannak. Egyike-másika egészen biz
tosan a  középkori egyház talajából szívta nedveit, vagy inkább mérgeit. VI. 
Pál nem  véletlenül mondta a 2. vatikáni zsinaton: „Ha a szakadás a katoli
kusok bűneinek és hibáinak következménye, Istentől ezek bocsánatát kér
jük ; ugyanezt kérjük testvéreinktől, akik úgy érzik, hogy m egbántottuk 
ő k e t. . .  Tisztelettel nézünk a rra  a vallási örökségre, amely közös és egyere- 
detű a miénkkel, am it elszakadt testvéreink több részben kiválóan tovább is 
fejlesztettek. Örömmel látjuk azok tanulm ányait, akik ismertté és becsültté 
akarják  tenni az elszakadt testvéreink autentikus igazságait és lelki érté
keit, hogy így velük való kapcsolataink javuljanak . . . ”

Ezen a ponton őszintén meg kell vallani: róm ai katolikus teológusnak 
az egyház egységéről beszélni, nem könnyű feladat. Nem azért, m intha egy 
esetleges jövőbeli unió rekatolizálást jelentene. Ma egyetlen felelősséggel 
gondolkodó római teológus sem gondol olyan megoldásokra, amelyek koráb
ban érvényben voltak. Mi is valljuk, am it W olfhart Pannenberg: az egység 
nem visszatérés (Rückkehr), hanem megtérés (Umkehr). Megtérés az egyház 
egyetlen Urához, Jézus Krisztushoz. És azt is meg kell mondani: ennek a 
szemléletfordulatnak az oka nem a prozelitizmus, az erőszakos térítés le
hetetlenségének felismerésében rejlik, hanem abban a hitbéli meggyőződés



32 SULYOK ELEMÉR: LUTHER EGYHÁZKÉPE KATOLIKUS SZEMMEL

ben, hogy a  Rómától elszakadt egyházi közösségek évszázadokon keresztül 
— törzsükön évgyűrűket növesztve — hitben, reményben és szeretetben jó 
gyümölcsöket hoztak a Lélek áldásos éghajlata alatt.

Rögtön nehézség tám ad azonban, ha az egyház egységének katolikus 
értelmezésére kerül a sor. A katolikus teológia szerint ugyanis a  róm ai ka
tolikus egyház a  hitszakadások ellenére sem veszítette el azt az egységet, 
amelyet Jézus Krisztustól kapott örökségül. De ezt a hagyományos tanítást 
összhangban kell értelmezni a 2. vatikáni zsinat tanításával, amely a  nem
katolikus egyházaknak, egyházi közösségeknek, ha különböző m értékben is, 
de eredendő egyházi státust tulajdonít. Kétségtelen: a két tanítás között ma 
még feszültség van; megnyugtató feloldása még beható teológiai eszmélke- 
désre vár. De m ár most is meg kell állapítanunk: a  római katolikus egyház
ban megmaradt egység jelentős károsodást szenvedett, és az egység belső gaz
dagságát — nem  utolsósorban saját bűneinek következtében — csak töredé
keiben birtokolja. Vagyis a m egm aradt egység a Szentírás és az egyház ere
deti küldetésének színe előtt mégis csak csorbának bizonyul. Olyannyira, 
hogy az egység a m aga számára is teljesítendő feladatot jelent.

Krisztus egyetlen egyházának fájdalmas megosztottsága, éppen annak az 
egyetlen egyháznak a  bűne, amely különben Krisztus jóvoltából szent. „Két
féle egyház van a  terem téstől a világ végéig, ezeket Szent Ágoston Káinnak 
és Ábelnek nevezi. És Krisztus Urunk megparancsolja nekünk, hogy ne fo
gadjuk be a hamis egyházat, és maga is két egyházat különböztet meg, egy 
igazit és egy hamisat, Máté 7”.6 Bár Luther nyilván a római egyházat tarto t
ta  a  hamis egyháznak, am ikor ezeket a  sorokat írta, de ta lán  nem tévedünk, 
ha ezt a kettősséget kiterjesztjük éppen a reform átori „simul iustus et pec- 
cator” (egyszerre igaz és bűnös) értelmében az egyetemes egyházra. M ert az 
egyház egyszerre Kain és Ábel, egyszerre bűnös és szent, egyszerre isteni és 
emberi. Szent: az Istentől kapott drága ajándékok, bűnös: az emberi vét
kek következtében. Szent, m ert „creatura verbi”, az ige teremtménye, ugyan
akkor esendő, m ert emberekből áll. Bár „Az ágostai hitvallás” a  7. hitcikk
ben úgy beszél az egyházról, m int „a szentek gyülekezeté”-ről („congregatio 
sanctorum ”), ugyanakkor a  8. artikulus úgy fogalmaz, hogy „Az egyház való
jában a szentek és igazán hívők gyülekezete („congregatio sanctorum et vere 
credentium ”). De . . .  ebben az életben sok képm utató és gonosz él közéjük 
keveredve.” Ezért írhatja  Melanchthon „Az ágostai hitvallás apológiájá”-ban: 
„Mi éppen azért fűztük hozzá a nyolcadik cikket, nehogy valaki is azt vél
je, hogy mi a  gonoszokat és képm utatókat az egyház külső közösségéből ki- 
rekesztjük, vagy hogy tagadjuk azoknak a  szentségeknek a hatékonyságát, 
amelyeket képm utatók vagy gonoszok szolgáltatnak ki.”

Ha jól értjük  Luthert, akkor egyházfelfogása összhangban áll a  katoli
kus teológia szent és bűnös egyházképével, m elyet az atyák az Énekek éne
kének „Sötét vagyok, de azért szép” versére (1,5) emlékeztetve annyiszor és 
oly sok változatban (például Babilon—Jeruzsálem) megfestettek.

Az egyház katolicitását — az apostoli hitvallás alapján — Luther ugyan
csak a leghatározottabban vallja. 1528-ban így ír: „az egy, szent, keresztény 
egyház itt van a  földön . . .  ez az egyetemes gyülekezete az egész világ minden 
keresztényének.”7 Igaz, „Az ágostai hitvallás” a  „katolikus” helyett „keresz- 
tény”-t fordít, de pusztán polemikus szándékból. Csak a  szó más, de a ta r
talom ugyanaz, am int ezt „Az ágostai hitvallás apológiá”-ja is igazolja: 
„ . . .  Az Apostoli Hitvallás . . .  »katolikus ( = egyetemes)« egyházról beszél. . .  az 
egyház . . . :  mindazok az em berek szerte az egész földkerekségen, akik egyet
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értenek az evangélium tanításában, ugyanaz a Krisztusuk, a Szentlelkük 
és azonosak a  szentségeik, akár megegyeznek az emberi hagyományok tekin
tetében, ak ár különböznek.” Tehát nemcsak az egyház egyetemes küldetésé
ről és kiterjedéséről van szó, hanem a  kinyilatkoztatás teljességéhez való 
hűségről is. Máskülönben a reformációnak az egész egyházat megtisztítani 
akaró evangéliumi indulata válna kétségessé. Hogy a katolikus felfogás sze
rin t a  pápai szolgálat szintén hozzátartozik az egyház egyetemességéhez, a r
ról most ne essék szó, bár napjainkban ebben a nagyon kényes kérdésben is 
figyelemreméltó törekvéseknek lehetünk tanúi. Ehelyett inkább egy szerény 
javaslatot kockáztatunk meg. Ügy látszik, megérett az idő, hogy az apostoli 
hitvallás szövegében közösen m erjük vállalni a  „katolikus” szót. A megszo
rítás nélkül használt „katolikus” jelző ugyanis m ár rég nem  azonos a római 
katolikussal, ugyanakkor a  szerényebb „keresztény” jelző korántsem nyitja 
az evangélikus keresztények elé azt a  szem határt, am elyet az egyetemessé
get hangsúlyozó, közös m últúnkból származó „katolikus”, azaz egyetemes szó 
kifejez.

Az sem lehet kétséges, hogy Luther szerint az egyház lényegi vonása az 
apostoliság. „Óvakodjatok azoktól, akik valami m ást tanítanak, m int amit 
az apostolok tanítanak” — vallja.8 Az egyház lényegéhez tartozik: „állhata
tosan k itartani az apostolok tanításában” (ApCsel 2,42), „apostolokra . . .  ala
pozott épület vagytok” (Ef 2,20). Nem hallgathatjuk el: a katolikus teológia 
szerint a sucoessio apostolica (apostoli utódlás) kérdése szintén az egyház 
apostoli voltához tartozik. Ámbár az utóbbi kérdésnél, am int erre m ár sok 
katolikus teológus felhívta a  figyelmet, nagyobb súlya van annak az Isten 
előtt végzett mérlegelésnek, hogy kinek-kinek az egyháza mennyiben őrizte 
meg, illetve őrzi az apostoloktól ránk hagyott h ittartalom  teljességét.

Az apostoli hitvallás alapján — evangélikusok és katolikusok — egyaránt 
valljuk „az egy, szent, katolikus, apostoli egyház”-at, mégha más-más hang
súllyal is. Ám végzetesen tévednénk, ha  azt gondolnánk magunkról: ennek 
a  hitnek m ár „boldog birtokosai” vagyunk. Nem vagyunk birtokosok. Hi
tünk kincsének sáfárai vagyunk, de m ég inkább várományosai. M indnyájan 
zarándokúton haladunk egy olyan „egy, szent, katolikus és apostoli egyház” 
felé, am elynek reform álása nemcsak L uther Márton ügye volt, hanem m a is 
m indnyájunké. Az útitársak bizalmával bátorítanunk 'kell egymást, hogy Jé
zus Krisztus evangéliuma és testvéreink hittapasztalata kölcsönösen gazdagít
hasson m inket. Csak ha m egértjük Jézus Krisztus egy és soknyelvű Lelkét, 
érhetünk célba. És ez a  célba jutás nem a sokszínű karizm ák ingatag egyensú
lyának az árán  valósulhat meg, hanem éppen ellenkezőleg: a  különböző aján
dékok nagylelkű szétosztásával. Ha m inderről lemondanánk, hitetlenekké, re
m énytelenekké válnánk. Alábecsülnénk az egy, szent, katolikus és apostoli 
egyház látható egységéért mondott szüntelen imádság erejét, és csak a  világ 
gyanúját erősítenénk: nem  vagyunk szavahihetőek. így mindent latba kell 
vetnünk. Világosan látnunk  kell: Krisztus gondolata a  sokszínűség, nem pe
dig a szakadás. A reformáció sikere sem az egyházszakadás volt, hanem  az 
állandó megújulásra és a  sokszínű egységre való ösztönzés.

Ezért idézzük Luther alakját, ezért tanulmányozzuk teológiáját. Hiszen, 
Szilágyi Domokos erdélyi költő szavaival élve: „ ...m eg ism ern i annyi, mint 
együtt születni a megismerés tárgyával; a  megismerés — co-naissance — 
egyben újjászületés — re-naissance — is.”
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BO ZÓ KY ÉV A

Luther otthonában
Magyar vándordiák képzelt levele Pem flinger Kata nagyasszonyhoz, 
Török Bálint hitveséhez az Ü m ak 1534. esztendejéből

Szeretett Űrnőm, kegyes jóltevőm!

Isten gazdag áldását kérem jám bor személyedre, amikor W ittenbergába ér
ve azonnal útnak indítom első jelentésemet. Nem kezdhetek azonban hozzá 
anélkül, hogy a  szívemet irántad betöltő hála kifejezését elmulasztanám, hi
szen utam  felégetett falvak és a romokból éppen csak elevendő városok közt 
vezetett, am elyek mindannyiszor szerencsétlen hazám emlékét idézték föl 
bennem. Amaz égő falvakét, melyeknek egyikéből Bálint úr katonái kimen
tettek, hogy aztán  szigligeti váradba vigyenek. Te karoltad föl az árvát, föl
cseperedett apródodat pedig elláttad m indennem ű szükséges dolgokkal, s 
elküldted vándordiáknak.

Utam leverő volt, de zavartalan. A holtak nem bántanak, az élőknek 
meg kisebb gondjuk is nagyobb volt, semhogy akár ügyet is vessenek a  m a
gányosan poroszkáló diákra. W ittenbergába érve m indenütt a jólét és a pol
gári szorgalom jelei fogadtak: erős falak övezik a várost, templomtornyaiból 
pedig harangszó hívja im ára a népeket.

Kicsiny város, a  hit, s a tudom ány központja; diákja több vagyon tán, 
m int polgára, mindenesetre illő városa mintegy évtizede megholt nagy fe
jedelmének, a  „bölcsnek” nevezettnek. Megrendítő, s áhítatra késztető gon
dolat: e parányi fészek elegendő volt M árton doktornak, hogy lábát meg
vetve benne, a  világot forgassa meg messzehangzó szavával.

Lovam pillanatok alatt kétszer is átnyargalt a  településen, míg a házat 
kerestem, a  M árton doktorét, de végül a  jövő-menő emberek útbaigazítottak, 
a régi ágostonos klastromra m utatva: ez le tt fejedelmétől kapott lakóházá
vá. Zord, sötét épület a klastrom, csupán a  falait övező terebélyes hársak és 
platánok enyhítik zordonságát. Ám a kapun belül virágoskert fogadott, ver
béna, liliom, estike mosolygott rám, és oly eleven élet, hogy pillanatnyi za
varodottságom ban azt sem tudtam , m erre nézzek. Ifjak serege térült-fordult, 
te tte  a dolgát, kissé távolabb a gazdasági udvaron szekerek terhét rakták le, 
az istállókban tehenek bőgtek, egy kislány pedig az aprójószágot etette. Föl 
sem tűnt, hogy idegen téblából tanácstalanul mind e nyüzsgés közepette, csu
pán egyetlen béna öregember sütkérezett a  napon tétlenül, ő kérdezte meg 
végül is, mi já ra tb an  volnék, s igazított útba a  konyha felé.

M iután lovam at az istállóba kötöttem, befordultam  a házba, s indultam 
volna a konyha irányába, ám egy hosszúra nő tt fiú karon ragadott, hogy 
segítenék söröshordókat gurítani a pincébe. Amikor végre bejutottam  a 
konyhába, ott több asszonyszemélyt találtam , valamennyit kenyérdagasztás
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közepeit, s míg tekintetem  a doktomé asszonyt próbálta kiválasztani közü
lük, valaki rámszólt, hogy szítsam fel a kemencében a tüzet.

Ekkor m ár megbékéltem sorsommal, miszerint itt célhoz ju tn i csak m un
ka révén lehet, segítettem  hát a  kemencébe vetni a kenyereket, és csak az
után néztem szét, kihez is fordulhatnék ?

Az asszonyok kezet mostak, m ajd a  legfiatalabb, tetszetős, ám szigorú 
ábrázatú, leült a konyha sarkában álló asztalkához, s miközben néhány szám
jegyet papírra vetett, egy apró zsámolyra m utato tt: ülj le!

így esett megismerkedésem Kata asszonnyal, M árton doktor hitvesével, ak it
— m int hallottam — W ittenberga hajnalcsillagának neveznek, mivelhogy 
hajnali négy órakor kel, s ebben őt senki meg nem előzi. Páratlan szorgalma 
közmondásos: kertjén kívül földeket is bérel, állatokat tart, néhány szolga 
és több diák segítségével mindent megtermel, ami a háznak kell, beleértve 
a  sört is, m ert m inekutána tudomást szerzett a hajdani kolostor serfőzési jo
gáról, le nem  mondott erről, inkább árpát, meg komlót vetett.

K atalin asszony hasznosítja az egykori szerzetesi cellákat is: kosztot és 
kvártélyt ad a  sok diáknak. Szüksége van minden bevételre, mert az ellá
tandók nincsenek kevesen: saját öt gyerm ekén kívül mindig akad a háznál 
6—8 rokongyerek, a Luther-nemzetség minden ivadéka ingyen ellátásban ré
szesül itt, ezenkívül akad  a  háznál néhány szolga és szolgáló, valam int a  ki
érdemesültek: Wolfgang, a  doktor béna szolgája (az, aki elsőnek igazított el), 
és Lene tante, Kata asszony nénje, ezenkívül a messziről jö tt vendégek, m e
nekültek, vándordeákok, szállástkérők, m int jómagam; és a közelről jöttek, 
az esténként be-betérő professzorok és egyéb vendégek.

Ekkora házat ellátni — Uram Teremtőm! — nálunk  a  nagyurakon kívül 
senki sem lenne képes, de ők is csak ott, ahol nem rabolt a török. És m ind
ezt K ata asszony terem ti elő, m ert m int mondják, M árton doktornak fogalma 
sincs a javak értékéről. Könyveiért sosem kapott egy dukátot sem. Egyszer 
egyik kiadója felajánlását azzal u tasíto tta el: — Minek? Mindenem megvan!
— De meg ám! a  professzori fizetése egy hétre se lenne elég ennyi éhes 
szájnak . . .  Prédikálásért, papi h ivatalért sem fogad el fizetséget, ám ha szük
séget látó zörget nála, el nem  ereszti üres kézzel.

Nem is csoda, hogy Kata asszony szigorú. Nem az adakozásban, nem  is 
az ellátandók létszámát illetően. Hanem hogy m indenkit m unkára fog, hogy 
nem  tű r  pazarlást, fényűzést. De az u rá t híven szolgálja, m indent előteremt, 
ami ahhoz kell, hogy örömét lelje az életben, s a  m unkáját zavartalan vé
gezhesse.

Amióta itt vagyok, el-elnézem ezt az asszonyt. Szemrevaló terem tés, bár 
ifjúi szépségét egyszerű sötét ruha rejti. Vakító fehér a főkötője, egész lényé
ből tisztaság és rend sugárzik, bár nem  sok pillantást vet a tükörbe. Ugyan 
m ire taníthatták  ott a  kolostorban, ahová tízéves korában rokonai küldték 
az árvát, hogy gondjától megmenekedjenek? Kódexmásolásra aligha, hiszen 
mióta nyom tatják a  könyvet, s Aldous Manutius uram  még szebbeket for
mál, m int a legtürelmesebb másoló barát, nincs m ár becsülete a  kézzel írott
nak. A házi m unkára bizonyára rászoktatták, de úgy érzem, hatalm as szer
vező erejével ő abba a zárdába valahogy nem férhetett bele . . .

Esteledett, amikor végre bejutottam  M árton doktorhoz. Nagy, nehéz tölgy
faasztalnál ült, iratok között, gyertyafény mellett. Az ablakdeszkán kisfiú 
furulyázott, a sarokban álló kemencéből kellemes meleg áradt.



BOZÓKY ÉVA: LUTHER OTTHONÁBAN 37

— Hansl, fogd halkabbra! — szólt a fiúra, és barátságosan rám  tek in te tt: 
— K ata uraság hozzám bocsátott végre? — nevetett, aztán m ár komolyan 
fo ly ta tta :

— Te vagy a  m agyar deák, akit a  „lutheránus oroszlánnak” nevezett 
nagyasszony küldött, M ária királyné egykori udvarhölgye? Nos, pihend ki 
magad, nem sokára itt a vacsora ideje, jöjj asztalunkhoz, el-elbeszélgetünk 
ilyenkor, okosodsz tán, ha meghallgatod.

A vacsora előtti imát silentium  követte. Mindenki ném án vette magához az 
étkeket. M árton doktor hallgatott. Különös — gondoltam — hogy valaki
ből úgy áradjon az autoritás, m int kályhából a  meleg, s ezt a belülről fakadó 
erőt még fokozza a mi feléje sugárzó tiszteletünk is, pedig ő anélkül is le
nyűgöző lenne. Amíg hallgat, más se szól. Csak m agunkban fohászkodunk: 
bárcsak beszédes kedve lenne! Mondják, betegség gyötri olykor, vesekövektől 
eredő görcsös fájdalmak, m áskor súlyos gondolatok teszik komorrá kedélyét, 
mely jó napjaiban derűs, tréfára hajló.

Végre elhangzik a várva várt jelszó:
— Mi újság a  városban, prelátusaim?
Erre m ár lehet válaszolni. Lehetne, ha Márton doktor elvárná. De m ár 

évődik is Filipp magiszterrel, aki törékeny, finom lényével, halk és válasz
tékos beszédével oly igen különbözik tőle, s mégis annyira csüng rajta, köve
ti őt, m int fényt az árnyék.

— Mondd hát barátom, Istennek akarsz-é engedelmeskedni vagy az em
bereknek?

— Istennek! — feleli a  magiszter.
— Közvetlenül akarod-é hallani Isten szavát, vagy em berek által?
— Egyetlen ember által — sóhajt fel a  kérdezett, s m ár néz is áhítattal 

amaz egyetlenre, aki őt íme megint célbavette.
— Tehát azt parancsolom neked Isten nevében, hogy amíg újabb u ta

sítást nem kapsz, hagyj föl m inden m unkával, m ert Isten azt akarja, hogy az 
ünnepnapot megszenteljed!

Hol van  még az ünnep, mondaná a magiszter, ám a  ki nem m ondott el
lenvetésre sem késik a válasz:

— T arts mértéket a  m unkában, m ert hosszú az út, aki nem kíméli m a
gát, az útszélre zuhan!

Aztán hozzáteszi:
— Dániel és Ézsaiás voltak a legkiválóbb próféták. Jerem iás? Az olyan, 

m int Filipp magiszter, mindig tele van gondokkal és folyton töpreng.
M indenki tiszta szívből nevet, a  célbavett személy is. Istennek hála, a 

doktornak jó  a kedve, tehát jól szolgál az egészsége.
— M agyar vendégünk van, tudjátok-e? Nem is em lítette tán  a  délutáni 

m unkálkodás közepette, hogy magyar. Elűzte szülőföldjéről a török. — El- 
komorodik kicsikét, de nem  hagy időt a szomorúságnak — : A régi szerzetesi 
mondás szerint a bánat valósággal fürdőt készít az ördögnek! Nem hiába 
figyelmeztet a  Prédikátor könyve: „Űzd el a  szomorúságot!”

És m ár űzi is:
— Nemrégiben já rt itt két m agyar deák. El sem gondolnátok, mit kér

tek tőlem: hogy úrvacsoraosztáskor m ondanám  a  szereztetési igéket latinul, 
merthogy ők nem  tudnak ném etül! Szó sem lehet róla — feleltem. Ha deákul 
meg tud tatok  tanulni, akkor ezt a  pár m ondatot csak meg tudjátok jegyez
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ni, legalább a szent vacsora idejére! Az em ber még elhinné rólatok, hogy la
tin az anyanyelvetek!

Az apró gyermekek illedelmesen elköszönnek és aludni térnek. M árton 
doktor gyöngéden sim ogatja meg a  fejüket, azzal a  melegséggel, am i az idő
södő apák sajátja:

— A gyerekecskék a  legkedvesebb madárkák! Egyszerűen és term észe
tesen szólnak, így is cselekszenek. A h itük is egyszerű és tiszta, v ita és ké
tely nélkül fogadják az igét. Gondtalanok: Isten kegyelméből többre értékel
nek egy piros almát, m in t egy aranytallért. Nem kérdik, mennyi a gabona 
ára, m ert szívükben él a  bizonyosság, hogy lesz ennivalójuk: Isten m iután 
életet és oly bájos tagokat adott nekik, táplálja, s meg is ta rtja  őket.

Ebből a  gondolatból fakadtak a  további mondások is, eképpen:
— Félelmetes dolog, ha egy anya nem szoptatja a csecsemőjét, noha 

m egtehetné. Az anyatej a  legjobb táplálék, m ert a  gyermekkel együ tt jön 
létre. Ügy vélem, goromba, bizalmatlan ember lesz abból, akinek kicsi korá
ban rideg, szívtelen dajkája  volt.

Aztán kicsit elkomorodva, tűnődve tette hozzá: — Istenem, mennyire 
szerethette Ádám Káint, az elsőszülött embert, és mégis testvérgyilkos lett 
belőle!

— Gyermekkel nem  szabad túl keményen bánni, m ert elvadul a  szülő
jétől és ellenségévé lesz. Akadnak tanítók is, akár a  hóhérok . . .  Engem egy
szer, egyetlen délelőtt tizenötször pálcáztak meg, m ert nem  tudtam  a  dekli
nációt és a  konjugációt! Pedig a fiataloknak derűs napokat kell átélniük 
húszéves korukig, m ert másként félénkek, szorongok lesznek. Később úgyis 
akad bajuk elég. De a  fiatal fácskát védeni kell, hogy viharálló legyen ké
sőbb!

— Ügy kell büntetnünk, hogy az alm a is ott legyen a  pálca m ellett. Én 
sosem verem  meg erősen az én Hansimat, nem tudnám  elviselni, ha úgy el
vadulna tőlem, mint ahogy én egy időre elvadultam az apámtól. Ügy kellett 
ú jra  magához szoktatnia. De azért szigorúan fogom Hansit, korántsem tré fá
lok vele annyit, m int Lenchen lányommal. Pál apostolnak igaza volt: pres- 
biteros csak az lehet, akinek m akulátlan a  háza népe, s aki gyerm ekeit jól 
neveli. Ez a papra is áll!

M iután a gyermekek elvonultak, valaki halkan m egjegyezte:
— Kérdés, nem hoz-e a házasság több bajt a papokra, mint a cölibátus 

hozott volt ?
— A házasság Isten rendje az em ber számára, engedetlenség lázadni el

lene. De jól nézze meg mindenki — elsősorban a  pap — hogy kit választ 
feleségül! A cölibátus m ellett az volt a  fő érv, hogy a  jó pap elhanyagolja 
a családját a  hívei m iatt, a rossz meg fukar s pénzéhes lesz a családja vé
gett. Meg, hogy az asszonyok hibái beárnyékolják a papok becsületét. Mind
ezt azonban nem a cölibátussal védhetjük ki, hanem azzal, hogy megfelelő 
párt választunk! Legyen takarékos, m ert kevésből is megél a család, ha  az 
asszony jól gazdálkodik. A takarékosság erénye a legjobb jövedelem. És le
gyen kedves, jólelkű. A régiek így tan íto tták  a lányaikat: „Olyan légy gyer
mekem, hogy ha a férjed hazafelé ta rtv a  messziről m eglátja a házatok tetejét, 
m ár boldogság töltse be a  szívét!”

— Isten legnagyobb áldása a házastársak szeretete. Nem ak arja  hogy 
elhagyják egymást! Hiszen azt megszenvedné a gyermekek ellátása, és a kö
zös vagyon, de még inkább az állam rendje és a hitbeli nevelés. A házasság 
hit, állam és jólét alapja!
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Itt valaki megint közbeszólt, elmondván, hogy valami jám bor lélek meg
kérdezte egy lakodalm on a vőlegényt és a m enyasszonyt: — ugye Isten iránti 
szerétéiből és a  gyermekáldás végett kötöttek házasságot ?

M árton doktor az asztalra csapott:
— A bolond! Hogy lehet ilyet kérdezni? Nem szégyen a  szerelem, ha 

egyszer Isten ajándéka! Nincs édesebb kötelék, m in t a  jó házasság, és nincs 
keserűbb búcsú, m in t a  jó tá rs  elvesztése! A legnagyobb kegyelem olyan 
társa t kapni Istentől, akiben m indig megbízhatunk. Katusom, te  császárnő 
vagy! Jó férjed van, és szeret téged!

Most K ata asszony, a  „császámő” is elmosolyodott, és zavarában az ál
talános vidámság közepeit ú jra  teletöltötte a söröskupákat. De minden el
csendesedett, am ikor M árton doktor tündöklő mosollyal fo ly tatta:

— A házasság első évében különös gondolatok környékezik az embert. 
Ha asztalnál ül, eszébe ju t: Lásd, azelőtt magányosan néztél a tálba, most 
kettesben teszed. Ébredéskor, az ágyban két hajfonat kandikál ki a  takaró 
alól: szerzetesi fekhelyeden nem volt részed ebben. Első évben K atám  gyak
ran  beült a  dolgozószobámba, s ha nem tudta, mivel zavarjon, megkérdezte: 
„Doktor uram, igaz-e, hogy a porosz király udvarm estere a tartom ányi gróf 
öccse?”

Erre m ár m indenki a térdét csapkodta nevettében. Maga K ata asszony 
is. Ennél az asztalnál íratlan szabály: sértődés pedig nincs! De azért szép 
csendesen összeszedte a  söröskancsókat. Általában egy forduló járta , most 
kettőre került sor, többről szó sem lehet.

Az idő előrehaladt, de M árton doktor elemében volt. Az eltűnt kupa 
után nézve megjegyezte:

— Ha engedelmes fehérnépet akarnék, kőből faragnék magamnak!
Majd folytatta:
— Istenem, mennyi dolgot adnak nekünk a házasok bajai! Milyen nehéz 

is az embereket egymáshoz szoktatni, és együtt tartan i! Ádám bűnbeesése 
úgy m egrontotta az emberi term észetet! De legalább ágytól és asztaltól szét 
ne fussanak; hogy közben morogni is szoktak, az m ár együtt já r  a  házasság
gal. Képzeljétek csak el: Ádám és Éva oly soká éltek, hogy 900 esztendőn 
keresztül zsörtölődhettek eképpen: „Te zabáltad meg az alm át!” „De te adtad 
a kezembe!” Kétségtelen, hogy az ilyen élethosszig tartó  zsörtölődés is a bűn
eset következménye.

Valaki m egint közbeszólt:
— Manapság aligha tűrné el egy férfi, hogy az asszony örökké gyötör

je!
— Dehogyisnem! Mit tehetne szegény asszonnyal, ha annak nincs ele

gendő belátása? Azért mondom: adjon hálát a ritka ajándékért, ak it megértő 
házastárssal áldott meg Isten! De a legnagyobb átok az olyan asszony, aki 
nem  é rt a  konyhához. Annak a  férje valóságos m ártír. Az ilyen szerencsét
lenségből következik aztán a többi, a békétlenség, a  betegség, az anyagi rom
lás.

Már szedelőzködtek a vendégek, mikor még egy kérdés hangzott e l:
— Szabad-e, kell-e a  hit végett elhagyni a házastársat?
— Semmiképpen sem! De későre já r: adjon Isten jó éjszakát m indenki

nek !
Előkerültek a  viharlámpák, a  vendégek ú tnak  indultak a sötét utcákon, 

a diákok is m egiramodtak az egykori klauzura felé.
Mielőtt elaludtam  volna a fehér gyolcs háziszőttessel felhúzott ágyon,
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hazai szokás szerint megszámláltam a  szobasarkokat, aztán m ár el is ringa
to tt a  fáradt vándorokat dajkáló álom, mely meglepő módon olyan iskolát 
varázsolt elém, ahol a  diákok a  tanulás m ellett dolgoznak is, és esti órák
ban a legbölcsebb professzorokkal beszélgetve pallérozzák elméjüket. Amaz 
iskola falán M árton doktor képe függött.

Felébredvén pedig kegyelmed ju to tt eszembe, Úrnőm: Itt elapadnának 
örökösen csatákban forgolódó férjed m iatt hullajto tt könnyeid.

„Nincsen vigasz Krisztus nélkül!”
M árton doktornak e gondolata mélyen szívembe vésődött, ezért levelem 

végéhez érve az Ű r Jézus Krisztus oltalmába ajánlom  kegyes személyedet.
Mielőtt zárnám  soraim, azonban egy-két felettébb időszerű megjegyzését 

is feljegyzem még.
A doktor úgy véli, a hatalmas, oszlop-erdőkkel teli templomok nem  al

kalmasak a prédikálásra. A templom legyen a gyülekezet bensőséges ottho
na, s nem nagyobb annál, hogysem a  prédikátor természetes hangja betölt- 
hetné.

Mi odahaza m ostanában aligha jövünk kísértésbe atekintetben, hogy 
monumentális katedrálisokat kívánnánk építeni. Sárból, paticsból, vályog
ból hordjuk össze az Isten házát, rejtegetve az t nádas szélén, erdő alján. De 
am i nálunk szükség, az a doktor szava szerint erénnyé változik . . .

Azt is m ondta a doktor, hogy a prédikációnak mindig legyen központi 
gondolata, mely m int abroncs a  hordót, összetart minden részletet. Váraid 
egyikében hallottam  volt: olyan legyen a  szobor, hogy ha legurítják a hegy
ről, semmi se tö rjön  le róla. M árton doktor szavai nyomán valahogy így kép
zelem el a jó prédikációt is.

Egyébként ő a művészeteknek is pártolója. Meggyőződése, hogy Isten 
dicsőítésére és az em berek tan ítására valamennyi művészet alkalmas, de leg
inkább a  zene. Utóbbit Isten pompás ajándékának nevezi, melytől futva 
menekül az ördög. Gyakran m ondja: bár sok olyan költő akadna Némethon
ban, aki alkalmas az énekszerzésre!

Első levelemet teh á t lezárom, őrizd meg jóemlékezetedben hűséges szol
gádat, aki téged ism ét Isten kegyelmébe ajánl: Sebestyén deákot.

Ha kételkedsz abban, vagy nem  tartod fontosnak tudni, hogy Isten nem 
véletlenül, hanem  szükségképpen és változatlanul m indent előre tud és akar. 
akkor hogyan fogsz ígéreteiben hinni, azokban szilárdan bízni és azokra rá
hagyatkozni? M ert ha ő ígér valamit, biztosnak kell lenned, hogy ő azt tel
jesíteni tudja, képes reá és akarja is, am it megígért. Különben nem ta rth a
tod őt sem igaznak, sem m egbízhatónak. . .  Az a  keresztyének egyetlen és 
legfőbb vigasza m inden nyomorúságban, hogy tudják, Isten nem  hazudik, 
hanem változatlanul mindent végbevisz és akaratának  sem ellenállni, sem 
azt m egváltoztatni vagy megakadályozni nem  lehet.

Luther Márton
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VAJDA AURÉL

Luther és korának kialakuló magyar irodalma

Sokoldalú egyéniség, rendkívüli tehetség volt Luther. A m agyar Luther-iro- 
dalomban az író Lutherről keveset olvasunk, pedig különleges írói képessé
gekkel is rendelkezett. Luther életm unkájának irodalmi jelentősége a  biblia- 
fordításban, prédikációiban, énekeiben és v itairataiban rejlik.

Munkásságával m egterem tette az egységes német irodalmi nyelvet. Hal
hatatlan érdeme nem csupán az, hogy a Vulgata alapján készült ném et nyelvű 
részfordításokkal szemben a forráshoz, az Ö- és Újszövetség héber és görög 
szövegéhez nyú lt vissza, hanem hogy olyan nyelven szólalt meg, amelyet az 
északi és déli ném et nyelvterületen egyaránt m egértettek. A lapját a  keleti- 
középnémet nyelvi norm a adta, amelyet feldúsított a népnyelv még feltá
ratlan  kincseivel, szavaival, fordulataival. Véleménye szerint „a családanyát 
kell megkérdezni az otthonában, a közembert a piacon, és ezeknek szájáról 
kell ellesni, hogyan beszélnek, és eszerint 'kell fordítani.” H allatlan szívós
sággal és remek nyelvérzékkel gyűjtötte a  hasznos népnyelvi anyagot. Sok
szor kutatott „három-négy héten át egyetlen szó u tán”, míg a megfelelő ki
fejezést megtalálta. A Luther-Biblia  különböző nyelvjárásokból kikristályo
sított nyelve valóban „életet és frisseséget lehel, kifejezésmódja erőteljes, 
plasztikus, csengése zamatos és mesterkéletlen, stílusa egyszerű, sőt nyers és 
kemény, ha kell, de tud fenségesen mennydörögni és líraian  ellágyulni is” 
(Halász Előd). Biztos érzékkel éreztette a fordítás az eredeti szöveg ritm u
sát, a félig értelm i, félig zenei ritm ust. Évszázadokon át form álta a Luther- 
Biblia a ném et nyelvet, irodalmat. A német klasszikus költészet sem képzel
hető el Luther nyelve nélkül. Számtalan szókapcsolat, fordulat épült a Bib
lia szövegéből a köznyelvbe, több m ondata vált szállóigévé.

Az Ű jtestám entum  fordítása 1522-Jben jelent meg, a  teljes Biblia 1534- 
ben. Az egész ném et nyelvterület sajátja  lett, sőt azon túl is éreztette  a hatá
sát, a félig értelmi, félig zenei ritm ust. Évszázadokon át form álta a Luther- 
képe: az angol (1526, 1535), a svéd (1526, 1541), a  finn (1548), a cseh (1579— 
1593), a  m agyar (1541, 1590) bibliafordításokon érződik a hatása, hogy csak 
a jellegzetesebbeket említsük.

Egyházi énekeinek  egy részét ószövetségi zsoltárokból adaptálta, átköl- 
tö tt középkori himnuszokat. Sajátos erőt tudott kölcsönözni ezeknek is. Al
kotott új énekeket is, kb. harm inc éneket. Mindegyik ének versbe formált, 
szuggesztív dallammal kísért ige. Költőiség, m agával ragadó ritm us, érzelmi 
átéltség, bensőséges egyszerűség és tömörség jellemzi énekeit. Mindenki ne
vében akart szólni, a gyülekezet érzéseit kívánta megszólaltatni. Ez magya
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rázza messze sugárzó hatásukat. Énekeit, elsősorban az Ein feste Burg-ot 
(Erős vár . . . )  szám talan nyelvre fordították le.

A káté a  Szentírás összefoglalása. Káté-prédikációiból nőttek ki kátéi, 
Kis és Nagy kátéja (1529). M egírásukra szükség volt, hisz egyházlátogatc 
körú tját követően szomorúan kiáltott fel: „Uram Isten, könyörülj, a nép 
mit sem tud a tanításról!” Maga is m inden nap elmondta, és elm élkedett 
felette: „Naponként olvasnom és tanulnom  kell, a káté gyermeke, tanítványa 
kell, hogy m aradjak.” Amit az írásm ódról hangoztatott, mesterien valósította 
meg kátéiban: „Sokat kevés szóval, árnyaltan, töm ören.”

A prédikáció Luther szerint az Ige hirdetése, lehetőség a m egtérésre 
való hívásra, a tanításra, a bizonyságtevésre. A hallgatóságot „nem önma
gunkhoz kell vonzanunk, hanem Krisztushoz.” A prédikációra, a „mündlich 
w ort”-ra  (szóbeli ige) különös hangsúlyt helyezett. Számára a Biblia nem 
olvasókönyv volt, hanem „Hörebuch”, hallani való könyv. „Egyetemi előadá
sai is bizonyos m értékben prédikációknak tekinthetők” (Wiczián Dezső). Is
ten igéjének tiszta és igaz hirdetése, prédikációinak világossága, szemléletes
sége és meggyőző ereje visszhangra talált. Prédikációit nemcsak hallgatták, 
olvasták is. 1514 és 1546 között m inden évben megjelent — sokszor több al
kalommal is — prédikációt tartalm azó kiadványa, 1521 és 1540 között tizen
két — néhány igehirdetést magába foglaló — prédikációgyűjteménye látott 
napvilágot.

Luther számos, nemegyszer több n ap ra  terjedő vitát volt kénytelen foly
tatn i és vitairatokat írni a  reformáció bibliai tanításainak győzelméért. A né
met nemzet keresztyén nemességéhez, Az egyház babiloni fogságáról és a 
Keresztyén em ber szabadságáról (1520) c. művei emelkedtek ki a vitairatok 
közül. A vitáknak és a  vitairatoknak lelkes hallgató-, illetve olvasó-közön
sége volt. A nemességhez intézett v ita irata  pl. napok a la tt 4000 példányszám
ban kelt el; írásai gyakran tíz vagy több kiadást értek  meg. A bibiliai ala
pú igazságról való meggyőződés, az igazság melletti állhatatosság, a világos 
gondolatmenet, az érvelés művészete, a  gyakran használt képek, példák, ha
sonlatok és közmondások szemléltető ereje, a  helyzethez igazodó hangnem, 
az expresszív, erőteljes kifejezések m agyarázzák az utolérhetetlen hatást. 
„Dialectica docet, rhetorica movet” — érvelt maga Luther.

Luther életművének hatása, írói m unkásságának hatása sem állt meg 
az országhatárok előtt. Magyar reform átor-íróink nagy része hallgatta Lu
th ert a w ittenbergi egyetemen. Payr Sándor (Luther és a magyarok, 1930) 
és Sólyom Jenő (Luther és Magyarország, 1933) adatai szerint a személyes 
kapcsolatokon tú l a  Luther-iratok terjedése 1518-tól kezdődően és a  széles 
körű Luther-levelezés is közrejátszott a reformáció gyors térhódításában.

Hogyan hatott az író-Luther kialakuló m agyar irodalmunkra?
„A reformációnak az anyanyelvű irodalom fejlődésében betöltött nagy- 

fontosságú szerepéről elsősorban ott beszélhetünk, ahol a  lutheri reformáció 
tartósan  vagy átmenetileg meggyökeresedett”, így Magyarországon is. A re
formáció irányzatai közül ugyanis — folytatja Klaniczay Tibor irodalom tör
ténész a  m egállapítását — „a lutherinek volt a legátfogóbb és legnagyobb 
hatású művelődéspolitikai koncepciója.”

Kezdetben humanizmus és reformáció egyetértve követelték az egyház 
megreformálását, a Bibiliának anyanyelven a nép kezébe adását. Kezdemé
nyezéseikre a reformáció terjesztői is tám aszkodtak, s hazánkban a biblia- 
fordítás közös célkitűzésének végső m egvalósítását reform átorainknak kö
szönhetjük. „Minden népnek az ő nyelvén” — hirdette Űjszövetség-fordítá-
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sának ajánlásában Sylvester János, aki egyéb működése révén a magyar hu
manizmus történetébe tartozik. (Sólyom Jenő)

A korábbi részfordítások után Sylvester János Üj testam entum  magyar 
nyelven . . .  (1541) c. műve jelentős lépés volt, s vele kiváló szolgálatot te tt 
a  magyar reformációnak. A fordítás gondolata wittenbergi tartózkodása ide
jén  (1529, 1535—1536) fogant meg benne. 1536-ban m ár foglalkozott Pál leve
leinek fordításával. A görög szöveg alapján fordított, támaszkodott a Vulga- 
tara  is, követte Erasmus parafrázisait is. M ondattani és szótani szempontból 
a magyar nyelv törvényszerűségeihez igazodott. Nyelve m ár nem fordítás
nyelv; közel áll az élőbeszédhez.

A Szentírás szövegét közrefogó járulékos szövegei jelentősek irodalom- 
történeti szempontból; a versek, az egyes részek összefoglalásai és a magya
rázatok figyelemre méltóak. Disztichonjainak ritmusa, fejlett verstechnikája 
csodálatot kelt. „Az magyar nípnek  prozódiája hibátlan, nyelve fesztelen 
épségű, a  m etrikai taglalást híven átvevő, s egyszerűségében is ékes szin
taxisé; hangzata pedig zeneileg gazdag. De nemcsak vers ez, hanem szép lí
rai költemény, kevés szavú, de erőteljes vallásos szózat” (Horváth János). 
A versek, a  disztichonok költőiségében újabb igazolását látta Sylvester „az 
mü nyelvünk nagy nemes voltának”. A könyv végi magyarázatok a tudomá- 
nyos-értekező stílus első megnyilatkozásai közé tartoznak. Esztétikai, stilisz
tikai vonatkozású megjegyzései különösen értékelendők.

Benczédi Székely István Zsoltárkönyve (1548) prózai fordítás. Segít
ségére volt a Vulgatán felül középkori, kéziratos szöveg is. Fordításán érző
dik a latin nyelv hatása. Tervezte az egész Biblia lefordítását. — W ittenberg- 
ből való visszatérése után, 1546 óta foglalkozott Heltai Gáspár a teljes m a
gyar bibliafordítás gondolatával. Evangéliumok és epistolák címen szentírá
si szemelvények (perikópák) fordítását jelentette meg (1551—1552). Terve
zett vállalkozásához 1551-ben látott hozzá m unkatársaival, és 1556-ban kis 
híján be is fejezte. A zsoltároknak (1560) és az Ószövetség történeti köny
veinek fordítása az ő m unkája. Az eredeti szövegeken túl támaszkodott a 
Vulgatára is, Luther bibliafordítására is. Hol szóról szóra fordít, hol szaba
dabban; tudatosan keresi a megfelelő magyar expresszív kifejezést. A Ká
rolyi Biblia a  zsoltárfordításkor nem mellőzte Heltai fordítását.

Az alapos nyelvi, filológiai felkészültséget kívánó bibliafordítói munka, 
valamint a  Biblia széles körű olvasásának segítése nélkülözhetetlenné tette 
az abecedáriumok, helyesírási kézikönyvek és rendszerező nyelvtanok  meg
jelentetését. Az első ábécés könyv Dévai Mátyás Orthográphia Ungarica-ja 
volt (1538). A reformáció feladata végrehajtásához szükségesnek tarto tta  az 
írás-olvasás elsajátítását, hogy „ak kesség (község) es olvashassa a szentírást”. 
— Sylvester la tin  nyelvű Gram matica-ja (1539) a magyar iskolások nyelv
tanítói szám ára készült. Egy magyar nyelvtan körvonalai rajzolódtak ki 
benne. H atott rá  Melanchthon Grammaticája és Syntaxisa is.

Az ének a reformáció első évtizedeinek fő irodalmi m űfaja volt. Líra 
és epika keveredett benne. Énekform ában szólaltak meg lírai és epikai mű
fajok, gyakran a  prózaiak is. A reformáció énekköltészete kezdetben foly
tatása volt a  középkori himnusz- illetve népének-költészetnek. Fordítások, 
átdolgozások elégítették ki a gyülekezeti énekigényt. A reformáció énekiro
dalmához való átm enetet jelenti Gálszécsi Istvánnak Kegyes énekekről rövid 
könyvecske (1536) c. énekeskönyve, amely „az szent írásból szerzett egyníhány 
ínekeket” tartalm azott, valam int Luther-énekek fordítását. Verstechnikája 
kezdetleges, ritm usérzéke bizonytalan. — Ugyancsak átmenetnek tekinthe
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tők Benczédi Székely „istenes énekei” is (1538). Az istentiszteletek, általá
ban a  gyülekezeti élet igényeit kielégítő nyom tatott énekeskönyvek a  XVI. 
század második felében jelentek csak meg.

Az énekköltészet fellendülése az 1540-es években következett be. Tartal
milag, formailag gazdagodtak az énekek. A líraibb, retorikusabb énekversek
től, amelyekben az epikus elem háttérbe húzódott, az egyetlen epikus tém át 
megéneklő bibliai históriákig az énekverseknek széles skálája alakult ki. 
A cél mindegyik énektípusban a Biblia m ondanivalójának — többször szöve
gének is — a közvetítése volt. Bibliai tém ákat öntöttek  énekformába, ezen
felül követték a  Biblia stílusát; éltek nyelvi kifejező eszközeivel is. Az ere
deti alkotásokban is m egmutatkozott a Biblia stílusának, nyelvének ódon 
szépsége, képgazdasága, kifejező ereje.

Meggyőződésének erejével, világos tagoltságával, tömörségével, jó vers
technikájával figyelmet érdemel Dévai éneke Az igaz hit által való idvözü- 
lésnek módjáról. — Jelentősebb Batizi András énekköltészete (1530—46). 
Templomi énekei közt van könyörgés, dicséret, hálaadás zsoltárparafrázis, 
házasságról és halálról szóló vers. Gyülekezeti énekei többnyire lírai jelle
gűek. A versszövegek a  dallamhoz simulnak. Form aérzéke fejlett.

Szkhárosi Horvát András lírai alkat. K itűnő ritmusérzékkel, új meg 
új versform ában adott hangot érzelmeinek, indulatainak. Ahány vers, úgy
szólván annyi strófaképlet. Líraiságával kiemelkedik a  Vigasztaló ének. Mind 
a tizenkét versszaka vigasztalás a  szabadító Istennek Krisztusban megjelent 
kegyelméről. „Semmit ne bánkódjál Krisztus szent sereg e . . .  K irályi nem
zet vagy, noha te kicsiny vagy . . sorok az ének legmegindítóbb része. Az 
érzelem árnyaltsága, a  szerkezet világossága szembeötlő. Fenyegető vád, iz
zó harag, gyilkos gúny szólalt meg verseiben, am ikor az elöljárók, a feljebb
valók bűneit ostorozta (Az fejedelemségről, Az fösvénységről, Az átokról, 
1545—47). Luther-vonatkozása m iatt is szólunk a  szatírát is fegyverül hasz
náló két énekéről. Isten irgalmassága gondoskodott üdvösségünkről, de a  go
noszság a  hit által való megigazulás hirdetését „csak szidalmazza, mondja, 
hogy Lutherség” (Az Isten irgalmasságáról, 1546). Luther „megjelenté Vét
két Rómának: a  Bibliát nem ismerik, az ördög hatalm a növekszik, a  szer
zetesek azonban az ige hirdetése helyett „Luther M ártont csak szidalmazzák” 
(Panasza Krisztusnak, 1549). Szkhárosira hatott a  középkor énekhagyomá
nya, legmélyebb stílusélménye azonban a Biblia. Nem másolta a  Biblia stí
lusát, nyelvét, hanem alkotó módon élt vele: színezte, árnyalta. „Az Ür eső 
helyett port és ham ut ád a  te földedre” — hangzott Mózes fenyegetése (5 
Móz 28, 24). „Por-harm atot, hamu-esőt iszik az asszú föld, Megrepedez, úgy 
panaszol reád az szomjú föld”-zuhog az átok a Szkhárosi-énekben. Egyéni 
képzeletmozgásról, képalkotásmódról tanúskodik e szuggesztív erejű képsor.

Sztárai Mihály önmaga és gyülekezete vigasztalására, a hitben való meg
szilárdulásra írt lírai énekei közül versform ájukkal, ritmusukkal, szerkeze
tükkel kiemelkedtek karácsonyi énekei és Az Ú ristennek . . .  kezdetű kö
nyörgése. A M iatyánk . . .  kezdetű hét versszakos karácsonyi éneke hét szó
tagos sorokból hetet fog össze egy-egy versszakba halmazrímmel. Verstechni
kai bravúr. Könnyedén, élénk ritm ussal peregnek a  sorok. Tudatosan figyelt 
szótagszámra, sormetszetre. Rímei tisztán csendülnek. Értékes zsoltárpara- 
frázisíaiban meg-megszólalt személyes líraiság is. Bibliai és egyháztörténeti 
tém ájú históriás énekei között (1544—60) formai értékeinél fogva jelentős Ho
lofernes és Judit asszony históriája. Szent Athanásius püspök históriája, va
lam int a História Cranm erus Tamás érsekről c. m űve történeti keretbe fog
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lalt hitviták. A thanasiusra emlékezve és Isten gondviseléséről írva, Mózes és 
Illés próféta m ellett em líti Luthert: „Mikor bément volna az Vormancziában 
(Wormsba), Állhatatos volt az ő szólásában, Igen bízik vala Isten oltalmá
ban.” A vértanúhalált halt Cranm erus érsek históriájában elismeréssel szólt 
az igehirdető Lutherről: „ .. .az  Isten támasztó, Ki által szent igéjét nyilván 
prédikáltatá.” A históriák a század második felében világiasodtak, m oder
nizálódtak.

A XVI. században kibontakozott énekműfaj nagym értékben járu lt hozzá 
költészetünk fejlődéséhez. Különféle énektípusok formálódtak, kialakultak 
a hangsúlyos verselés alapformái. Az uralkodóvá vált bibliai stílus hatása 
érezhető még m odem  m agyar líránkban is.

Szólnunk kell a verses krónikákról is, amelyek nem tekinthetők históriás 
énekeknek. Kezdeményezője Farkas András volt A zsidó és a magyar nem 
zetről c krónikájával (1538). Szakaszonként vetette egybe a  zsidó és a  m a
gyar nép történetét. Szám unkra most az utolsó szakasz figyelemreméltó. A 
próféták és Krisztus által m egtérésre szólító felhívás hasztalannak bizonyult, 
a római birodalom rabságbadöntötte a  zsidókat. Isten a magyarokhoz kül
dött most „sok bölcseket és jám bor tanítókat”, hogy m egtérjünk, különben 
a török hadak elpusztítják Magyarországot. Farkas történelemszemléleté
nek gyökerei hazai, ferences (Laskai Osvát) és köznemesi előzményekre 
nyúlnak vissza. A török veszedelemnek Isten büntetéseként, ostoraként való 
felfogásában közrejátszhatott Luther állásfoglalása is. Farkas 1531-ben ira t
kozott be a w ittenbergi egyetemre. Luthernek a török kérdésben 1518—26-ig 
több alkalommal elhangzott nyilatkozatai, A török elleni háborúról és a  Tá
bori beszéd a  török ellen (1529) c. írásai közismertek voltak.

Az Meglőtt és megleendő dolgoknak terem tésiül fogva mind az ítéletig 
való históriája c. Batizi mű (1544) bibliai jellegű verses világkrónika. Nem 
eseménytörténetet nyú jto tt; valójában bibliai szemléletű történelemfilozófiá
ról van szó, amelynek eredete a  középkorba, illetve a III. századba vezethető 
vissza. Hogy „az utolsó időknek csudáit”, jeleit m egértsük, írja  meg Batizi 
a  világkrónikát. Az 560 verssoros „világtörténet” 537-ik sorában utal Luther 
küldetésére: „Mert m ár hirdettetik az evangélium”. Batizi történetkoncep
ciója nyom án haladt Benczédi Székely Chronica ez világnak jeles dolgairól 
c. prózai műve (1559). A annalesek m ódjára kronológiai sorrendben közölte 
a jeles világtörténeti eseményeket a  terem téstől a  reformáció koráig. Több
sort fordított Luther reform átori munkásságának értékelésére: ...... azt es
meg bizonyftá, hogy a pápa tivelyegne miniden pispekivel, b a rá ta iv a l. . .  
Azért ez a Luther M árton, a ki esmét az evangéliumot a világosságra hozá.”

A Biblia tanításainak terjesztése az értekező próza különféle form áit hív
ta  életre: káték jelentek meg, terjed tek  a prédikációk, vitairatok tám adtak.

K átéink  sorát Dévai nyitotta meg. O rthografiájában az ábécé ism erte
téséhez hagyományos kátéanyag kapcsolódott Luther Kis kátéjának szelle
mében. Jelentősebb a felnőttek szám ára írt kátéja, hittan-kézikönyve: At 
tíz parancsolatnak, ah  hit ágazatainak, am  mi A tyánknak és ah hit pecsé- 
tinek röviden való m agyarázatja (1538). Szükségesnek ta rto tta  a Biblia, az 
egyház alapvető tanításainak, a hitélet normáinak (a Tízparancsolatnak, a 
Hiszekegynek, a M iatyánknak, a hit „pecsétinek”, a keresztségnek és az ú r
vacsorának) részletezőbb m agyarázatát — Luther tanításai szerint. Nem for
dít, eredeti művet alkot. A latinizmus tehertételeitől megszabadult a nyelve. 
Stilusa választékos, magyaros, ízesítve a  népnyelv, az élőbeszéd szókapcso
lataival, szólásaival, közmondásaival. — A keresztyéni tudományról való rö
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vid könyvecske c. Gálszécsi-káténak (1538) tartalom ban és feldolgozásmód
ban egyaránt Luther Kis kátéja  volt a  mintaképe. Tervezte, ha „életét Isten 
m eghosszabbítandja. . .  ezekről nagyobb könyvet” ír.— Három kiadást ért 
m eg nyolc év  alatt Benczédi Székely kátéja:A  keresztyénség fundám entum á- 
ról való tanulság (1538). A harm adik kiadás részletesebb, tudományos jellegű 
munka. — Luther kátéi nyom án írta Batizi a kátéjá t: Keresztyéni tudom ány- 
rul való rövid könyvecske (1542 előtt). Anyagkifejtésében, értelmezésében 
rendszerességre törekszik. — Nagyrészt Luther kátéinak fordításai, illetve 
átdolgozásai Heltai Gáspár kátéi: Catechismus minor (1550) és Catechismus 
m ajor (1553). Kátéi kevésbé rendszeresek, összefogottak.

A káték a  keresztyén hit alapelveinek összefoglalására törekedtek. 
A részletezőbb magyarázat, a  bővebb kifejtés eszközének a  prédikáció bizo
nyult, amely a  középkori egyházi gyakorlattal szemben az istentisztelet kö
zéppontjába került. Éveken át a  prédikáció egyetlen formája az élőszó ú t
ján  folyó igehirdetés volt. Nem szónoki művekről van szó elsősorban. Ha tö
rekedtek is a  prédikátorok a  bibliai élmény erejével, nyelvi szemléletesség
gel érzelmi hatáskeltésre, a döntő az észérvekkel való meggyőzés volt. A p ré
dikációk írásba foglalása, a  prédikáció-irodalom kialakulása lassan m ent vég
be. E műfaj irodalmi kezdeményezője Huszár Gál volt. Az Űr Jézus Krisz
tusnak szent vacsorájáról, kínszenvedéséről és dicsőséges feltámadásáról való 
prédikációk c. gyűjtem énye (1558) elindította a m űfajt a  kibontakozás útján.

Dévai m űve (1537) u tán  a második m agyar nyelvű vitairat szerzője Ozo
rai Imre: Krisztusról és az ő egyházáról meg az Antikrisztusról és annak egy
házáról (1546). Abban a  vitakérdésben, mi az egyház, melyek az igaz egy
ház ismérvei, egyedül a Biblia megállapításait fogadta el megfellebbezhe
tetlen érveknek. A krisztusi és antikrisztusi egyház vitájában bizonyítékait 
a  Bibliából m erítette, több helyütt hivatkozott az egyházatyák, Luther és 
Melanchthon tanításaira. Érvei meggyőzőek, világosan fogalmaz. Előadás
módja közvetlen. E stílussajátosságban követik a reformáció prózaírói. A vi
ták  nemcsak a  h it kérdései körül forogtak, felvetődtek erkölcsi problémák is. 
Heltai Dialógusa (1552) életszerű, ízes párbeszédekben vitatta meg a  tobzó
dás különféle megnyilatkozásait, korholva a társadalm i visszásságokat is. 
— Tényleges hitvitákból sarjad tak  az ún. hitvitázó drámák, amelyek a p ré
dikációk, vitázó értekezések elvontabb eszmefuttatásait népszerű form ában 
ábrázolják. Sztárai drámái sem elsősorban esztétikai élményt nyújtó szín
művek, hanem  az igehirdetés és az egyházszervezés gyakorlati céljait szol
gálják, m int a  reform átor-írók egyéb írásai. A Papok házassága (1550) a  re
formációnak a papi nőtlenségről, Az igaz papság tiköri (1559) a lelki pap
ságról vallott álláspontját tükrözte. Ha találhatók is a darabokban drám aiat- 
lan  fejtegetések, több az életszerű, színszerű szituáció és dialógus. A nyelv 
erőteljes, tud  drám ai feszültséget kifejezni.

Szépprózánk kialakulására nagy hatást gyakorolt Heltai Száz fabula e. 
műve (1566). Az ezópuszi meséknek Stainhöwel-Brant népszerű német nyel
vű átdolgozását ültette át Heltai m agyarra. W ittenbergi tartózkodása ide
jén (1543) ism erkedett meg a gyűjteménnyel. Luther is hozzáfogott átdolgo
zásához. Többször idézett belőle. Luther tanácsára válogatott Heltai a  m e
seanyagban, őt követte a  tanulság részletező kifejtésében is. Különben sza
badon fordított, az anyagot önállóan form álta meg. Fabuláiban szívesen al
kalmaz dialógust, monológot; megelevenít, megjelenít, sokszor él népnyelvi 
kifejezésekkel. A kialakuló XVI. századi m agyar széppróza legművészibb al
kotása. Heltai a  magyar irodalmi próza, szépírás igazi megteremtője.
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A káték, a prédikációk és a  vitairatok nemcsak az igehirdetés céljait 
szolgálták, nemcsak teológiai szempontból jelentősek. Velük indult meg a 
magyar beszélt nyelv Írásban való jelentkezése, irodalmi nyelvvé form á
lódása. A magyar nyelv, amelyen reform átor-íróink írtak, m ár nem volt szol
gai fordítás, és nem volt a  beszélt nyelv íro tt reprodukciója, hanem egy 
stilizált, a  beszéd fölé emelt, az igényes kifejezés céljaihoz igazodó nyelv. 
„A m agyar nyelv mind tágabb körű és m agasabb igényű használathoz ju t, 
az írott szó u tat talál szélesebb rétegekhez is, és lassan közönsége tám ad a 
magyar nyelvű irodalom nak” (Bárczi Géza).

Az írás térhódítása általánossá te tte  az anyanyelv irodalmi használatát, 
kifejlesztette a  nyelvi és stiláris kifejezőkincset, m egterem tette a feltételeket 
a művészi igényű művek létrejöttéhez: a  prédikátor-költészetből kialakul
hatott az új magyar líra, a históriás énekek a m agyar eposz kialakulása felé 
egyengették az utat, értekező prózánk és szépprózánk is elindulhatott a fej
lődés útján, hitvitázó irodalm unkban pedig a m agyar drám a csírái jelent
keztek.

A XVI. század első évtizedeiben m eggyengült a királyi hatalom, részek
re szakadt az ország, ijesztővé mélyült a  szakadék a  nemesség és a jobbágy
ság között, felbomlott a  törvényes rend, zilálttá váltak a művelődési viszo
nyok. Ilyen, nemegyszer elviselhetetlen körülm ények között kellett reform á
tor-íróinknak tevékenykedniük. Szerteágazó tevékenységük, sokrétű értékes 
irodalmi m unkásságuk a reformáció első szakaszát — a XVI. század húszas, 
harmincas és negyvenes éveit — hősi időszakká avatta. A nagy reform átor
ra, Lutherre emlékezve hálával gondolunk reform átor-íróink áldozatos m un
kájára is.

HÁRS ERNŐ

Apám árnya
Hazafelé tartok  a  nyáresti kertből 
tőrdöfésű naptól vérzik el az ingem 
szívem üres hajam  szövése gyér 
apám at érzem fáradt lépteimben 
árnyával árnyam  lassan összeér



48

REISINGER JÁNOS

A hit hasonlósága
Luther és Pascal

1572 augusztusában, a  Szent Bertalan-éj néhány órája alatt több tízezer 
protestánst, hugenottát, irto ttak  ki Franciaországban. Az országon három  
párt, a királyhű főnemesek, a  protestánsok és a  Guise-hercegek katolikus 
Ligája osztozott. 1562-től 1598-ig, a nantes-i türelm i rendelet kibocsátásáig 
nyolc vallásháború követte egymást.

A protestáns IV. Henriket katolikussá-térésében az az elv vezette, hogy 
„Párizs m egér egy m isét”. Szerette ezt a  várost, melyben csakhamar tereket, 
utcákat alak ítta to tt ki, hidakat em eltetett, s katonákkal zsúfolt „gascon” 
udvarából azt is észrevette, hogy a  francia egyház megromlott helyzetéért 
nyolcszáz éves urai a felelősek, s nem a megtizedelt protestánsok. Párizsba 
kérette teh á t Szalézi Ferencet, hogy az elvallástalanodott lakosság hitéleté
nek fölélénkítésére bírja. A reform m unkájába más rendek is sorra bekap
csolódtak: az oratoriánusok, lazaristák, pauliánusok, vagy a legrégebbi n y u 
gati szerzetesrend képviselői, a m auriánus bencések, akik 1619-ben m egin
dították az ókori egyházatyák műveinek kiadását.

Ügy kellett m ár a h it megújulása, m int tavaszi eső a kiszáradt föld
nek. Fortunat Strowski, a  századforduló neves francia irodalomtudósa m eg
próbálta összeszámlálni mindazokat az eszmeáramlatokat, melyek a XVII. 
század első felében az egyre kiüresedő egyházias tanítás helyettesítésére 
jöttek létre. Elképesztő számuk a mai kor szellemi bábelét vetíti előre. 
Ahány párizsi polgár, szinte annyi hitvallás: preadam ista, kabbalista, szkep
tikus, epikureus, sztoikus, libertinus, panteista tanok kavarogtak a  levegő
ben, hogy a kereszténységen belüli széthúzó irányzatokról ne is beszéljünk.

A 40-es években aztán  ezek között az irányzatok között is kiéleződött 
a  küzdelem. A hitéletet teljesen a hatalm i helyzetnek kiszolgáltató jezsuiták 
aktivizálódását a  skolasztika hagyományos hívei sem nézhették tétlenül. 
Aquinói Tamás, méginkább Anselmus gondolkodása és Molináé között m ér- 
földnyi a  távolság, vélhették jogosan. A vita egy örökké égető kérdés, a 
kegyelem és a  szabad akarat körül folyt, s  m indaddig alkalmi és bennfentes 
csatározás jellegét öltve, míg meg nem született belőle az a  mozgalom, mely 
az egyházi tantételeket a  hivők lelkiism erete elé vitte, m int hajdan a re
formáció. A janzenista mozgalom „a Szent Bertalan éjszakáján tőből kivá
gott francia protestantizm us egyik csihatag-hajtása” (Illyés Gyula). Közé
jük tartozott, mi több, szellemi irányítójuk le tt a nagy francia term észettu
dós és gondolkodó: Blaise Pascal.



REISINGER JÁNOS: A HIT HASONLÓSÁGA 49

A reform ációra való igény fokról fokra érlelődött meg a kereszténység 
történetében, de fokról fokra Luther személyes életében is. Hány és hány 
évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy még a  hivők elő tt is világosan kör
vonalazódjanak a  középkori egyház jellemvonásai! M ilyen lelki érzéketlen
ségnek, a kereszténység miféle önmagából való kivetkőzésének kellett be
következnie, hogy annyi föl-föllobbanó vágyat a  XVI. századi reformáció 
végre egységes tűznyalábba fogjon s nagy részét megsemmisítse azoknak 
a téveteg elképzeléseknek, melyek erőtelenné és m egvalósíthatatlanná te t
ték az isteni rendelkezéseket!

Hány és hány előreformációs mozgalom zajlott le  m ár Luther föllép
téig, melynek leghívebb célja az volt, hogy az elvilágiasodott egyházat visz- 
szatérítse a  krisztusi utakra. A waldensek, a wicliffiták, a  husziták a maguk 
módján és idejében a  reformáció előkészítői voltak. Többségükben őszintén 
hitték, hogy csupán személyeknek kell megjobbulniok ahhoz, hogy az eredeti 
tanítás a maga színtiszta form ájában hirdettessék. Voltak, akik még a  mág
lyára is azzal a  tudattal léptek, hogy m éltatlan pásztorok eltávolításával 
a nyáj m ajd jó ú tra  talál. Pedig a  XI—XII. századra a  bálványok rontó ere
je kezdte m ár meghaladni a személyekét, úgy, ahogy azt Dante az Isteni 
Színjátékban  sejttette:

m ert kapzsiságtok rontja a  világot 
jókat tiporva, rosszakat kímélve.

Már gondolt az Evangelista rátok, 
m ikor egy Nőt vizek fölött csücsülve 
a  királyokkal szajhálkodni látott.

Akinek e világra fölkerülve
hét feje volt s tíz szarv védte, ha küzdö tt; 
de férje megrontá, bűnbe merülve.

Istenné tettetek  aranyt, ezüstöt, 
nálatok bálványimádó se rosszabb: 
egyet imád az, százakat a püspök.

(Pokol, XIX. ének, 104—114.)
Babits Mihály fordítása

A középkorvégi katolicizmus mint intézmény m ár az üdvösségnek 
egészen más ú tjá t hirdette, m int a kereszténység. Szolgái ekkor inkább k ár
vallottnak, m int a  bajok előidézőinek számítottak. Luther, a  buzgó ágos- 
tonrendi szerzetes a  saját bőrén tapasztalhatta a  tudatlanság ideje a la tt el
követett bűneinek keservét.

A maga konkrét valóságában, de méginkább jelképes értelmében 
megdöbbentő erejű kép: ahogy Luther térdepelve bukdácsol fölfelé Róma 
tem plomának lépcsőin. Egy korszak, de korszakokat is túlélő hiszékenység 
üdvösségkeresésének szimbóluma. Inkább bízni a m agunk erőfeszítésében, 
érdemeiben, vagy más em beri példák hatékonyságában: veleszületett tu 
lajdonsága az embernek. S am i a vezeklés s az Istent-kényszerítés elboru- 
lásán át Luther elméjéig hatolhatott, villámcsapás-szerűen jelzi küldetésé
nek kezdetét: „Az igaz ember pedig a hitből él.” A Rómabeliekhez ír t le
vélnek ez a  verse idéződött föl előtte, Arisztotelész és a  skolasztika gondo
latépítm ényeit éppúgy maga alá döntve, m int az egyházi hagyomány és 
gyakorlat más elemeit. Bízvást szám íthatnánk m ár innét a  reformáció ere
detét.
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„Istent nem lehet kényszeríteni” — vallotta W. Occam, a  XIV. századi 
ferences szerzetes. Az egész középkor mégis abban a hitben élt, hogy az 
ember mintegy kikövetelheti az Istentől, am it akar. A mise, az ünnepnapok, 
Mária és a szentek tiszteletének rendje nem kevésbé m utatták ezt, m int 
a búcsúcédulák. Az utóbbiban csupán rendkívüli élességgel fejeződött ki 
a lényeg, am ire más esetekben a külső form ák fátylat borítottak.

Elképzelhetni, milyen hatást váltott ki Luther azzal, hogy ezt a  fáty lat 
föllebbentette. Elképzelhetni, hogy bálványok „százai”-nak árnyékában mi
ként fogadták, hogy sola fide fustificari hominem  (egyedül hit által igazul 
meg az ember). Elképzelhetni, m it je lentett a  látható és fogható feszületek, 
kegy képek, búcsúcédulák s a liturgia pom pájának világában a  lá thatatlan  
és m egragadhatatlan Szentlélek erejére hivatkozni. Nikodémus nem nézett 
nagyobb értetlenséggel Jézusra, m int a  kortársak Lutherra, amidőn az a 
hit általi megigazulásról, a  megtérés szükségességéről, az újjászületés le
hetőségéről beszélt nekik. A term észetében romlott em ber gyanakvással 
és bizalmatlansággal néz szembe az ilyenekke l. . .  Ki tudja, m ennyire meg
jobbíthatja őt az Isten, miféle örömmel, kedvvel, teendőkkel ruházhatja 
fel? Mindez valóban kiszám íthatatlan, s a bennünk rejlő rossz rögtön moz
gósítja a  félelmet, a  viszolygást, az önmegváltásnak találom ra előkapott 
receptjeit. S ki m ondhatja el magáról, hogy nem h itt m ár éppen elégszer 
ezeknek? Pascal szerint: „A hitetlenek a leghiszékenyebbek. Elhiszik Ves- 
pasiánus csodáit, hogy ne kelljen hinniök Mózeséiben” (Gondolatok, 816. 
töredék).

A hit általi megigazulás soha nem m arad t száraz tan tétel Luther műveiben. 
„Akik olvasták írásait — m ondja L. Sesztov, a  századforduló neves orosz 
gondolkodója —, egészen bizonyosan észrevették, hogy Luther csupa olyan 
eleven pontra tapint, amely a  legtöbb ember számára ismeretlen.” A sola 
fide, az egyedül hit által tanítása azért m aradhatott számára eleven, mert 
az maga is több ilyen „eleven pontot” összegez.

Am ikor az első gondolatokat céduláira jegyezgette, Pascal is legmélyebb 
tapasztalatait próbálta megörökíteni. Alig néhány hónapja, 1657 nyarán  csi
tultak el a viták a Vidéki levelek körül. A. A m auld-nak, a janzenisták 
egyik vezetőjének kegyelemtani nézeteit elítélte a Sorbonne; s mivel Ar- 
nauld nehézkes, skolasztikus stílussal fogalmazott, társai fölkérték Pascalt, 
vállalja el üldözött barátjuk védelmét. P ár napon belül megszületett az első 
irat, s Párizs kézről kézre adta azokat a leleplező leveleket, melyeket bi
zonyos Louis de M ontalte nevű ú r intézett vidéki ismerőséhez, beszámolva 
bennük a hatalom bástyái mögé húzódó jezsuiták simulékony kazuisztiká- 
járól, mellyel oly sok bűntettre menlevelet adnak, miközben ellenfeleiket 
eretneknek bélyegezik. A siker leírhata tlan  volt, noha az olvasók sosem tud
ták meg, hogy az álnév mögött Pascal alakja rejtőzik.

Tizennyolc hosszú levelet írt meg így, míg ráeszmélt, hogy a  teológiai 
viták a hitetleneket inkább elkedvetlenítik, a hivőknek meg könnyen sze
reznek kevélységet. Ráébredt, hogy a  jezsuiták erkölcstana a  bajnak már 
lombozata, nem gyökere. A mélyben, az alapokat kell helyreállítani. így 
ötlött föl elméjében a keresztény hit „apológiájá”-nak gondolata, ehhez 
kezdte gyűjtögetni észrevételeit, m elyeket halála u tán  Gondolatok címen 
adtak ki.

A hit általi megigazulás tanításához akkor férkőzünk igazán, ha  elfo
gadjuk Isten helyzetjelentését az emberről. Eszerint az ember elveszett lény,
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önzése következtében a  bűn foglya és m artaléka. Amikor Pascal „becs
telen alapterm észetről”, „igazságra, jóra való képtelenségről” (453. és 436. 
töredék) szól, a  reformációnak ugyanazt az ú tjá t követi, am it Pál apostol 
leveleinek magyarázatával Luther is járt. A radikális bűnösség tana ugyanis 
teljesen kiveszett a középkori kereszténységből, melyben a görög ismeret- 
elmélet, valam int különböző pogány szokáselemek csupán az ember részle
ges megromlásáról beszéltek.

De itt m intha örvénybe kerülnénk. M ert am ikor az em ber rádöbben 
veszendő voltára, s teljes valójával elébe idéződik a  halál: kétségbeesés 
fogja el. S ha van tudomása az örök élet isteni ígéretéről, megkétszerező
dik vívódása. Életünk drámai fejleményei veszik kezdetüket, hogy képzelt 
világunkból a valódiba vezessenek. Ezt a lelki helyzetet érzékelte Pascal.

A rossz a  bűneset folytán terjed t el a  világban, s a bűn m iatt a világ 
Isten haragja a la tt áll. Isten igazságossága a bűn  büntetését követeli — ez 
világrendjének első követelménye. Nem esne csorba az Isten szeretetén és 
mindenhatóságán, ha a halállal m int a bűn zsoldjával a  nem létbe térítene 
vissza valam ennyiünket. Csakhogy az Ö emberileg alig fölfogható szeretete 
megtalálta az örök élet biztosításának lehetőségét — a bűneset ellenére is 
véghez tu d ta  vinni eredeti tervét. Igazságosságát is érvényben hagyta, de 
kegyelmét szintén kinyilvánította abban, hogy helyettes áldozatot küldött 
terem tm ényéért, aki kezességet vállal m ajd érte. A megváltás m űvében egy
ként megnyilatkozik Isten haragja (vagyis igazságossága a büntetésben, a  
bűn kárhoztatása) és szeretete (vagyis irgalm assága a bűnös megmentésében).

Az isteni Bárány szelídségét és haragját egyaránt h itte l vallották: 
Luther is, Pascal is. Ezért lehetett az ő Jézusuk valódi Krisztus. Az ellenté
tek egybeesése isteni csoda jelenlétéről árulkodik, míg a földi gondolkodás 
vagy az egyiket vagy a másikat hirdeti. Pascal az egészen rendkívüli mély
ségekbe szántó 435. töredékében hozta napvilágra, hogy „Akik ism erték az 
ember kiválóságát, azoknak nem  volt fogalmuk romlottságáról; ezért elke
rülték ugyan a  tunyaságot, de közben a kevélység bűnébe estek; ha pedig 
felismerték term észetük romlottságát, méltóságáról nem vettek tudom ást; 
így ezek el tud ták  kerülni ugyan a hiúság bűnét, de csak úgy, hogy a két
ségbeesés karjaiba vetették m ag u k a t. . .  Csupán a keresztény vallás volt képes 
gyógyírt hozni e két bűnre, de nem úgy, hogy a  földi bölcsesség m ódján az 
egyiket a m ásikkal űzze el, hanem úgy, hogy az Evangélium egyszerű igaz
ságával mind a kettőt elűzte. Mert ez a  vallás az t tan ítja  az igazaknak, aki
ket egészen az istenségben való részesülésig magasztosít, hogy m ég e nagy
szerű állapotukban is m agúkban hordják m inden romlás kútfejét, amely 
egész életükre hajlamossá teszi őket e tévedésre, a  nyomorúságra, a  halálra, 
a  bűnre; a  legistentelenebbeknek pedig hangos szóval adja tud tukra, hogy 
még ők is elnyerhetik Megváltójuk kegyelmét. Ily módon rettegést keltve 
azokban, akiket igazol, és vigasztalva azokat, ak iket elítél, oly pontosan ke
veri a félelmet a  reménységgel a kegyelemre és a  bűnre való, m indenkiben 
egyaránt meglevő képesség segítségével, hogy egyrészt mérhetetlenül jobban 
megaláz, m int ahogyan azt az ész a maga erejéből tudná, anélkül azonban, 
hogy egyúttal kétségbeesésbe taszítana; m ásrészt végtelenül m agasabbra 
emel, m int a  term észetünkben rejlő kevélység, de anélkül, hogy felfuval- 
kodottá tenne. Ezzel világosan megm utatja, hogy kizárólag az ő feladata az 
emberek tanítása és megjavítása, mivel egyedül ő m entes minden tévedéstől 
és bűntől. Ki tagadhatja hát meg ettől az égi bölcsességtől a  h ite t és imá
datot?”
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Megfigyelhető, milyen természetességgel és pontossággal ju tunk  a 
sztoicizmus és az epikureizm us bírálatából a gondviselés tevékenységének 
hajszálfinom leírásához, melyben a megigazulásról, a  predesztinációról és 
a Szentlélek munkájáról szóló bibliai tanítás összegeződik. Az Isten erkölcsi 
világrendjének ez az ih letettt bem utatása egym agában is elegendő lenne, hogy 
a  Gondolatokat a  nagy ném et reform átor szellemi örökségéhez m érjük.

Luther tapasztalatában ezek a  tények masszív törvényszerűségek voltak. 
S Luthert idézni, rá  emlékezni aligha jelenthet mást, m in t hogy mi is vesszük 
az Ige szövétnekét, mely ugyanezekre a tapasztalatokra és törvényszerűsé
gekre vezet rá — saját életünkben. Hiba volna túlságosan sokat időzni a re
form átor írásainál, s nem  venni észre az irányt, am i felé m utatnak, amiben 
reformációt szorgalmaztak. Jól érzékelte L. Sesztov: . .  a későbbi protestan
tizm us hasztalan kereste Lutherban a pontosságot és a világosságot: új tör
vényadást kerestek benne valamennyien. Abban kellett volna őt követniük, 
hogy meghallják Isten szavát a mennydörgésben és a villámlásban — de 
jobban féltek ettől, m int minden mástól a világon. Azt szerették volna, ha 
Luther tapasztalatait megszelídített szavakkal m esélték volna el nekik”.

Töredékeiből is kiviláglik, hogy Pascal följegyzéseinek nagyobb hánya
dát az igeismeretre fordította. S nem véletlenszerűen, hanem nagyon is kö
vetkezetesen. „Aki úgy értelmezi az Írást, hogy értelm ét nem magából az 
írásból veszi, az ellensége az írásnak” — idézte 900. töredékében Augusti- 
nust. S m ásutt is: „Minden rendű embernek, még a  vértanúknak is van fél
nivalójuk, az írásból” . . .  „A Szentírás gondoskodott róla, hogy m inden hely
zetre legyenek vigasztaló és félelmet ébresztő szavai” . . .  „a Szentírás, az 
eredendő bűn, a  megígért és földre szállt Közvetítő nélkül egyáltalán nem  le
het bizonyítani Isten létét, sem igaz és jó erkölcsöt tanítani”. . .  „Így a 
Szentírás nélkül, m elynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem ismerünk 
semmit, és mind Isten, m ind a  m agunk term észetében csak sötétséget és zűr
zavart látunk” (518., 532., 547. és 548. töredék).

Pascal m egingathatatlan bizonyosságot szerzett abban, hogy a  Biblia 
valóban nélkülözhetetlen, eligazító üzenet, még akkor is, ha értelmezésének 
története telis-tele félreértésekkel. Ennek oka nem  az, hogy Isten szava ért
hető ezerféleképpen, hanem az, hogy az emberi okoskodás válthat ezerféle 
alakot. Ha annyira elsötétülne a világ, hogy senki sem lenne m ár képes föl
fogni Krisztus szavait, ezek a szavak akkor is változatlanul igazak és ér
vényesek m aradnának.

A sola fide, egyedül h it által hangsúlyozása u tán  Luther, de Pascal neve 
mellé is odaillik a  sola Scriptúra, egyedül a  Szentírás által tanításának hir
detése. A francia gondolkodó különösen két irányban tört csapást. Az 
egyik: az ószövetségi jelképek m agyarázatával próbált bizonyságot tenni 
föltételezett — hitetlen — olvasói előtt a m egváltási terv előkészítéséről és 
véghezvitelének körülményeiről. A m ásik: a bibliai próféciákban Isten min
denhatóságának és az em bert titka iba avató szeretetének kifejeződését látta, 
beteljesülésükkel pedig az egyre erősebben té rt hódító deizmust cáfolta.

Mielőtt az Ószövetség fordítását kiadta volna, Luther szükségesnek érez
te  külön is megjelentetni Dániel könyvét, a következő ajánlás kíséretében: 
„Azt ajánljuk, hogy m inden buzgó keresztény olvassa Dániel könyvét, mert 
szám ukra ez vigasztalást és nagy hasznot fog jelenteni. Bárm ennyire félel
metesek legyenek is az e könyvben szereplő összes álmok és látomások, min
denkor nagy örömmel és vígassággal végződnek: Krisztusnak és az ő orszá
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gának eljövetelével. Sőt, a  Krisztus eljöveteléről szóló hitcikkely és ezek a  
látomások azért adattak, hogy ezeket hirdessék nékünk.”

S hogy Pascal m ennyit foglalkozott Dániel próféta könyvével, m indenki 
ellenőrizheti, aki a  Gondolatoknak Brunschvicg-féle csoportosításában a  
XI. szakaszt átforgatja. A francia term észettudós számára a  bibliai jelképek 
és jövendölések teljesedése volt a  legegyértelműbb érv a kereszténység isteni 
eredetét illetően. Az erről való tanúságtételt nemhogy jelentéktelennek nem  
tarto tta, de szinte kötelezőnek minden igazi hivő számára. Megértette, hogy 
„A Jézus Krisztus bizonyságtétele a prófétaság lelke”, ahogy Jelenések 
könyve  (19, 10.), s hogy „igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, am elyre 
jól teszitek, ha figyelmeztek, m int sötét helyen világító szövétnekre, míg 
nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben”, ahogy Péter második le
vele (1, 19) állítja. „Különféle ellentétes vallásokat látok, következésképpen 
mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem  az. Mindegyik a  m aga tekintélyére 
hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a  hitetleneket. Ezen 
az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert ezt akárki m ondhatja, akárki k i
jelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban betel
jesedett jövendölések vannak, ezt pedig egyik sem m ondhatja el m agáról” 
(693. töredék). Pascal följegyzései között találtak  egy latinul íro tt figyelmez
tetést is: „Olvasd a jövendölésekét. Vizsgáld meg a teljesültekét. Tartsd szá
mon a teljesedésre várókat!” (697. töredék).

Ötödfél évtizeddel Pascal halálát követően királyi csapatok dúlták föl P ort- 
Royal des Champs-t. A volt cisztercita zárda falaiból semmi nem maradt, la 
kóit vidéki parókiákra toloncolták, de jó kétszáz évig itt is üldözték őket. 
A Vidéki levelek  egyházi indexre került, a  Gondolatokat egészen a  múlt szá
zadig megcsonkítva vagy átírva jelentették meg. A pápai hatalom  szemében 
a janzenizmus csaknem olyan eretnekségnek számított, m int a  középkoriak.

Még m a is keveset tudunk erről a  mozgalomról. Tudós vezetőin kívül, 
akik a nyelvtudom ányban, a  teológia- és filozófiatörténetben is nevet sze
reztek m aguknak, Párizs környéki parasztem berek éppúgy tartoztak  ide, m int 
ügyvédek, orvosok, diákok és papok. Racine nekik köszönheti neveltetését, 
bibliai és görög irodalmi ismereteit. Moliére-rel az élen sok-sok művész is 
rokonszenvezett velük. Minden bizonnyal azért, m ert nemcsak a  hit elmé
letében voltak jártasak, hanem  gyakorlatában is: midőn leszállt az est, pá
rizsi és vidéki családok otthonaiba vitték a keresztény örömüzenetet.

Íme, újabb azonosság a  lutheri reformáció szelleme és a janzenistáké 
között. Hogy m indenki szám ára hozzáférhető legyen, Luther életének leg
nagyobb vállalkozása a  Biblia lefordítása és magyarázata volt. A hitetlenek 
előtt föltárni a  kereszténység igazságait: ez inspirálta Pascalt is tervezett 
művében. Nem templomokba húzódva várakoztak valami hogyan-hogy nem 
hívővé lett tömeg megjelenésére, hanem személy szerint keresték föl az ér
deklődőket, a  keresőket.

Hogy tudott-e Pascal Lutherről, olvasta-e írásait? Alig lényeges. De el
képzelhetetlen, hogy azok a janzenisták, akik Arnauld-val, Nicole-lal, Saint- 
Cyran-nal az élükön az egyházatyáktól a skolasztikusokon á t Kálvinig m in
den irodalm at fölmértek, ne  ismerték volna a  ném et reform átor iratait. S vé
gül is nemcsak a  janzenistákról tudunk keveset, de Pascal utolsó éveiről, hó
napjairól is. Egyesek hithű katolikusnak, mások rezignált és m agára m aradt 
kereszténynek látják  az 1662-ben, harminckilenc éves korában elhunyt gon
dolkodót. M indkét föltételezésben van igazság, hiszen m ikor a gyónás eltör
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léséért és az eucharisztiát illető kételyükért a protestánsokat vádolja (100., 
224., 862. töredék), az előbbi javára, m időn viszont a  jezsuiták m egátalko- 
dottságáról, a pápa félrevezethetőségéről, a  M ária-tisztelet túlzásairól és a 
szentségek erőtelenségéről ír (853., 832., 920., 871., 873., 877., 742., 923.), az 
utóbbi m agyarázatéra billenti a mérleget. M indenesetre súlyos betegen sem 
bírhatták  rá, hogy elfogadja társai megbélyegzését.

Az, hogy Luther is, Pascal is ugyanazoknak az igazságoknak készséges 
befogadói és átadói lettek, emberi szellemnél magasabb erő jelenlétéről ta 
núskodik m indkettejük elküldésében. Nincsen „hatás”, mely ilyen rokonságot 
szerezhetne: a hit hasonlóságát. Hogy is mondja egy tiszta szavú bölcs?

„Ebből következik az igaz keresztények teljes egysége, egyenlősége és 
m indnyájuknak egymáshoz m ért hasonlatossága. Mind olyanok, m intha egy 
tőről metszették volna őket, mind ugyanúgy vélekednek, ugyanazt hiszik, 
ugyanazt akarják  vagy nem  akarják, mivel egyazon lélek hatja  át őket. S mily 
csodálatos, hogy emberek, akik egymást sosem látták, egymásról sosem 
hallottak, és a  világban egymástól távol élnek, oly egyformák, m int az iker
testvérek, sőt m intha egymás szívében laknának, ugyanazt mondják, ugyan
azt látják, ugyanazt é r z i k . . .  A keresztény egység nagy titk a  ez, sőt bizonyí
téka Isten egységének, s előképe az örökkévalóságnak, ahol minden egy lélek 
szerint fog történni” (Comenius).

Magamra nézve azt vallom: ha m egtörténhetne is valamiképpen, nem 
szeretném, hogy szabad akaratom  legyen, vagy hogy valami is legyen a ke
zemben, amivel törekedhetnék az üdvösségre. Nemcsak azért, m ert én oly 
sok ellenkezés és veszély közepette, oly sok ellenem küzdő ördöggel szem
ben nem tudnék megállni és azt megőrizni, hiszen egyetlen ördög hatalm a
sabb, m int az összes ember együttvéve és így egy ember sem m enekülne 
meg. De azért sem, m ert még ha semmi veszély, semmi ellenkezés és egyet
len ördög sem léteznék, mégis arra  kényszerülnék, hogy örökös bizonytalan
ságban m unkálkodjam  és a levegőbe vagdalkozzam. M ert a lelkiismeretem, 
mégha örökké élnék és tevékenykedhetnék is, sohasem lenne bizonyosság
ban, m ennyit kell még tennem, hogy Istennek elég legyen. Mert akárm it 
vinnék is végbe, m indig m egm aradna a nyugtalanító kétség, vajon tetszik-e 
Istennek, vagy azon felül is kíván-e valam it tőlem, ahogy ezt m inden cse
lekedet szent tapasztalata is bizonyítja, és ahogyan én is nagy fájdalm am ra 
oly sok éven át éppen eléggé megtanultam.

De most, hogy Isten az üdvösségem gondját kivette az én akaratomból 
és a maga akaratába vonta, és megígérte, hogy nem az én cselekedetem vagy 
igyekezetem által, hanem  az ő kegyelme és irgalma által ment meg engem, 
most szilárdan állok és bizonyos vagyok, hogy ő hű és nem hazudik nekem, 
és erős és hatalmas is, hogy sem ördög, sem semmi ellenkezés őt le nem 
győzheti és engem tőle el nem szakíthat. „Senki — mondja Jézus — ki nem 
ragadja őket az én kezemből, m ert az Atya, aki őket nekem adta, mindennél 
nagyobb.” (Jn 10,28—29).

Luther Márton
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Tízéves a Közös Római Katolikus—Evangélikus 
Bizottság

Ebben az évben bejárta  a keresztyén világsajtót a Luther Márton: Jézus 
K risztus tanúja című közös nyilatkozat (megjelent az Evangélikus Élet 1983/ 
26—27. számában). Hasonló jellegű nyilatkozat született 1980-ban az Ágostai 
Hitvallás 450 éves évfordulóján. M indkettőt az a  Közös Bizottság dolgozta 
ki, am elyet 1973-ban egyfelől a római Egységtitkárság, másfelől a  Lutheránus 
Világszövetség (a továbbiakban: LVSZ) hozott lé tre  a  két felekezet világ
m éretű dialógusának folytatására.

A z előzmények
Már a második Vatikáni Zsinat előtt is volt érdeklődés és közeledés a két 
felekezet között, de ez inkább csak magánvállalkozásnak tekinthető, mint 
hivatalos egyházi program nak. A Zsinat idején ez az érdeklődés fokozódott, 
a  LVSZ hivatalos megfigyelőkkel képviseltette magát, majd 1965-ben Közös 
M unkacsoport jö tt létre. Az első tényleges munkafázis 1967-től 1971-ig ta r
tót. Egy, szinte kizárólag professzorokból álló, ún. Tanulmányi Bizottság ke
reste a  tanításbeli kapcsolópontokat és rövid időn belül felfedezte, hogy 
centrális kérdésekben: az evangélium, az egyházfogalom, Jézus Krisztusról 
vallott hitünk, a  m egőrzött apostoli hagyomány, a  Szentírás szerepe, a 
Szentháromság tanítása kérdéseiben messzemenő megértés, egyezés tapasz
talható. A vártnál könnyebben és erőltetés nélkül lehetett megállapítani, 
hogy négy és fél évszázados szakadás ellenére itt többről van szó, m int ba- 
rátkozásról, vagy akcióegységről valamilyen közös feladat elvégzésére, itt a 
közös hit köt össze bennünket, m inden ténylegesen meglevő különbség elle
nére is. A Tanulmányi Bizottság befejezvén m unkáját az ún. Máltai Riport 
című dokum entum ban publikálta az ötévi tanácskozássorozat eredményét.

Új szakasz
M indkét fél úgy határozott, hogy más összetételben, de folytatja az ígéretes 
dialógust és 1973-ban létrehoztak egy nemzetközi Közös Bizottságot, hat-hat 
taggal és azzal a  megbízással, hogy az Evangélium és Egyház tematikát 
elmélyülten és részleteiben tárgyalja meg, különös tekintettel az úrvacsorá
ról (eucharisztia) szóló tanításra és gyakorlatra, a lelkészi szolgálat kér
désére és a  lehetséges egységmodelleket figyelembevéve. Ez a  Közös Bizott
ság, amelynek tagjait m indkét fél kölcsönösen elfogadta, m ár nemcsak teoló
giai professzorokból állt, hanem egyházi vezetőkből, lelkészekből és egy nem
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lelkészből is. Ekkor kerültem  én  is meghívás alapján a  Közös Bizottságba, 
az európai evangélikus kisebbségi egyházak helyére. Az evangélikus fél 
s truk tú rá ja  a  következő: mindig van egy német, egy skandináv, egy észak
am erikai, egy európai kisebbségi, egy latin-am erikai és egy harm adik világ
beli képviselő. A római katolikus fél részéről hasonló az összetétel pl. a  római 
katolikus európai kisebbségi egyházakat a koppenhágai püspök képviseli. 
1977-től, am ikor egy második ciklusra hosszabbították meg m andátum unkat, 
m indkét részről egy-egy afrikai teológiai ta n á r került be a Közös Bizottságba. 
A Közös Bizottság jelenlegi összetétele a  következő: Római katolikus részről: 
H. L. M artensen püspök (Koppenhága), Prof. dr. J. Hoffmann (Franciaor
szág), dr. I. T. Hotchkin, (USA, a püspöki kar titkára), dr. Chr. Mhagama 
(Tanzánia), Prof. dr. St. Napiorkowski (Lengyelország), dr. P fnür (NSZK, 
akadém iai tanár), dr. P. W. Soheele (NSZK) püspök; evangélikus részről: 
Prof. dr. G. A. Lindbeck (yaiei egyetemi tanár), dr. D. H. Dietzfelbinger 
(NSZK, ny. püspök), Hafenscher Károly (Magyarország), dr. P. Nasution 
(Indonézia), I. K. Nsibu (Tanzánia), dr. L. Thunberg (Dánia, docens), Prof. 
dr. Bertoldo Weber (Brazília).

A Közös Bizottság tagjaihoz járu lnak  m indkét központ küldöttei, az 
LVSZ részéről rendszerint a fő titkár vagy helyettese és a  felekezetközi 
ügyekkel foglalkozó titkár, az Egységtitkárság részéről a protestáns vagy 
evangélikus osztály vezetője és m indkét fél küldhet teológiai szakértőket 
tanácskozási, de nem szavazati joggal. A Közös Bizottság tagjai között volt 
néhány személyi változás, de a  két társelnök, Martensen püspök és Lindbeck 
professzor m aradt. Valóban nemzetközi ez a Közös Bizottság.

M unkamódszerünk

Tíz év a la tt kilencszer találkoztunk. M unkánkat három területen (csatornán 
keresztül) folytattuk: 1. tanulm ányi m unka, 2. kölcsönös információcsere,
3. lelki gazdagodás a közös istentiszteleti (igei és úrvacsorái, valam int bűn
bánati) alkalmakon. Minden évben más a  házigazda váltakozva. így voltunk 
Genfben 1973-ban, Rómában 1974-ben, Strasbourgban 1976-ban, Paderborn- 
ban (NSZK) 1977-ben, Sigtunaban (Svédország) 1978-ban, Augsburgban 
1980-ban, Lantanaban (USA) 1981-ben, Velencében 1982-ben és S tu ttgartban  
(Kloster Kirchberg) 1983-ban. Az ülések egy hétig tartanak és igyekszünk 
a helyi egyházi összefüggésekben is tájékozódni, de az idő legnagyobb részét 
a  tanulm ányi anyaggal való foglalkozás jelenti. Albizottságok által kidolgo
zott anyagok kerülnek elénk, ezeket m ondatról m ondatra m egvitatjuk, ha 
szükséges, újrafogalmazzuk, m ajd  ha m ár kielégítő a szöveg, szavazással 
elfogadjuk és a  két egyház központjába továbbítjuk. E tanulm ányi m unka 
egy része nyom tatásban is m egjelent m indkét központ jóváhagyásával. Ilyen 
publikációk voltak: az úrvacsoráról, a lelkészi szolgálatról, az egységmodel- 
lekről s a két m ár em lített közös nyilatkozat. Minden ülésről sajtóköz
lem ény jelenik meg Rómában és Genfben egyidőben, az Osservatore Roma- 
noban, illetve a Inform ation Bulletinben teszik közzé e sajtókommünikéket. 
A tanácskozás két nyelven (angolul és ném etül) folyik, ugyanígy a kiadvá
nyok is párhuzam osan e két nyelven lá tnak  napvilágot. — A regionális vagy 
országokra vonatkozó kölcsönös információcsere hasznos és nélkülözhetetlen 
az elméleti munkához, ugyanígy a  spirituális gazdagodás elengedhetetlen 
eleme a dialógusnak, hiszen nemcsak értelm ünkről és tanításbeli tisztázásról 
van szó, hanem  egész lényünkkel veszünk részt a  párbeszédben.
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A dialógus jellemző vonásai

E párbeszéd hivatalos, valóban nemzetközi szinten és felekezeti m éretekben, 
nem m agánem berek vállalkozása, hanem  a két egyház m andátum ával ren
delkezünk. Ez akkor is érvényes, ha a dokumentumok elfogadásának kérdése 
m ár nem  a  mi hatáskörünkbe tartozik.

Dialógusunk mélyreható, nem m erül ki udvariaskodásban és nem  is ma
rad közös feladatok megoldásának keresésében, hanem hitünk alapjaival, 
tanításunk lényegével is foglalkozik.

őszin tén  beszélünk, nem  kendőzve el a nehézségeket. Volt rá  eset, hogy 
egy tém ával évekig tartó  tanácskozás során sem tudtunk megbirkózni, így 
azt visszajuttattuk a  két központba. Testvérek között is előfordul a nézet- 
különbség.

Nehéz, komoly m unkát igényel a  dialógus. Nagyon nehéz egym ást meg
érteni, az elmúlt 450 év nem m arad t nyomtalanul, néha azonos szavakat 
használunk, de rájövünk, hogy nem  ugyanazt é rtjük  rajta. M áskor a másik 
fél más gondolkodási és életform ája lelki gyötrelmet jelent, azt érezzük, nem 
tud befogadni egyik vagy másik kérdésben. Valóban fárasztó szellemi és lel
ki tevékenység a komolyan vett dialógus.

Párbeszédünk nyito tt: egymás irán t is, mások iránt is, teh á t túl a  két 
felekezet határain, nem  konfrontációból született, hanem az őszinte egység
keresésből.

Dialógusunk kreatívnak mondható, túl a közös pontok vagy közös voná
sok regisztrálásán megpróbálunk valam i újat alkotni, ú jra fogalmazunk, ki
lépve a XVI. századi harci állásokból, előretekintve, de nem feledve az első, 
közös tizenöt évszázadot sem.

Jellemző a  testvériség tényleges átélése, ezt ajándékként kaptuk, az elő
ször udvarias, de szinte merev, vagy hűvös egyházi diplomata szint után, 
főleg a  közös istentiszteleti életünk nyom án valódi testvéri viszony alakult ki.

Visszhangok

A z  első időszak hallgatása után az utolsó öt évben mindkét részről sok elis
merésben volt részünk. Valamennyi felekezetközi dialógus közül a  leggyü
mölcsözőbbnek ta rtják  római és evangélikus körökben egyaránt a  Közös Bi
zottság m unkáját. II. János Pál pápa, Willebrands bíboros, vagy a  LVSZ VB 
megnyilatkozásai közismertek. K iadványaink egy része kötelező anyag teoló
giai főiskolákon, van olyan publikációnk, ami m ár a  10. k iadást érte  meg 
(Az Ürvacsora). Egyes országokban megelőztek bennünket, más országokban, 
így hazánkban is mögöttünk kullognak a  helyi egyházak. Törekvésünk, hogy 
a  felső emelet és a földszint között (top level és grass-root level) legyen ösz- 
szeköttetés, összhang.

És a Holnap?

A  mi m andátum unk lejár 1984-ben, am ikor is a tervek szerint feb ru ár végén, 
március elején Rómában tartjuk  utolsó ülésünket s ezután a Közös Bizottság 
leköszön — de hisszük nem ér véget a  dialógus — van mondanivalónk egymás 
számára és még jobban lehet közeledni egymáshoz világm éretekben és helyi 
viszonylatokban egyaránt.
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A levélíró Arany

Az irodalmi művek köztudottan értékelést váltanak ki olvasóikból, az érték 
pedig a történetiség függvénye. Ugyanaz a  m ű más és m ás értelmezést kaphat 
különböző időszakokban, sőt még az sincs kizárva, hogy egyazon olvasó vé
leménye is változhat ugyanarról a műről élete során.

A m agyar irodalomban talán  senkinek az öröksége nem bizonyítja éke
sebben ezt az általános igazságot, m int Arany Jánosé. Erdélyitől Péterfyn, 
Riedlen, a Nyugat nagy költőin, Horváth Jánoson, s a  népi írókon át egészen 
az 1970 tá ján  fellépett irodalm ár nemzedékig szinte minden korszak m egal
kotta a maga összképét az ő munkásságáról, ám az utókor e nagyon is eltérő 
jellemzésekben inkább csak töredékeit ismerheti föl egy olyan életműnek, 
mely éppen annak köszönheti kivételes jelentőségét, hogy a legkülönbözőbb 
olvasók igényeit ki tud ja  elégíteni. A Toldit alighanem Andersen, Dickens, 
Jókai s Verne Gyula műveivel egyidőben élvezi a m agyar anyanyelvű olva
só, míg egyes lírai töredékeinek megértéséhez talán csak az öregkor ad  kul
csot, tanulm ányai pedig példaként állhatnak mindazok előtt, akik nem  vallo
mást, de tárgyszerűséget keresnek az értekező prózában.

Talán az értékeknek e rendkívüli sokfélesége okozza, hogy nem könnyű 
kiegyensúlyozott értékelést fogalmazni meg Arany pályafutásának egészéről. 
Kétségkívül az is fokozza a megértés nehézségeit, hogy költőnk nem tartozott 
azok közé, akik a  közönségnek te tt önértelmező nyilatkozatok sorát hagyták 
az utókorra. Éppen ezért nagy figyelmet kell szentelnünk nem közlésre szánt 
leveleinek, h a  fogalmat akarunk alkotni m agunknak művészi céljairól.

Arany levelezéséből először fia bocsátott közre kétkötetnyit, 1888— 
89-ben. Noha ez a  kiadás nem  a  teljesség szándékával készült, mégis közel 
száz évig kellett várnunk arra , hogy a kéziratok m aradéktalanul ism ertté 
váljanak. Sáfrán Györgyinek, a  sajtó alá rendezőjüknek a  kritikai kiadás 
XV. kötetéhez ír t  bevezetőjéből m egtudhatja az olvasó, hogy e nagy késede
lem  pótolhatatlan veszteséggel járt. A rany László 1898-ban bekövetkezett ha
lála után a  kéziratok özvegyének, Szalay Gizellának a  tulajdonába kerültek. 
Ö 1905-ben másodszor is férjhez ment, a nála húsz évvel fiatalabb Voinovich 
Gézához. 1910-ben az Akadémia megbízta Voinovichot azzal, hogy készítse 
el Arany összes műveinek kritikai kiadását, de a  Franklin Társulatot nem 
érdekelte a vállalkozás, m ivel nem találta azt kifizetődőnek. Voinovich is ha
logatta a  m unkát, m ert így ő is jobban járt. Saját tulajdonának tek in tvén  
a hagyatékot, jóform án senkinek sem engedte meg, hogy betekintsen a ki
ada tlan  anyagba, s így ra jta  kívül még a kutatók is kizárólag annyit ism er-
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hettek meg a nála levő kiadatlan levelekből, am ennyit ő idézett három kö
tetes Arany János életrajzában (1929., 1931., 1938.).

Ez a munka utóbb valóban forrásértékűvé vált, de kizárólag azért, m ert 
az írásakor fölhasznált kéziratok jelentékeny részét bom batalálat érte, Bu
dapest ostromakor, 1945. január 22-én. Voinovich ugyan megbízható filológus 
volt, irodalomszemléletével azonban elm aradt korától. Idézeteit nehéz ki
emelni a hozzájuk fűzött 'hibás m agyarázatok s a  válogatás korszerűtlen 
szempontjai m iatt. Mindezt m ár Babits m egállapította a II. kötetről 1932- 
ben írt bírálatában, szemére hányva Voinovichnak, hogy előfeltevés nélkül 
dolgozott, nem volt „egyéni víziója hőséről”, esze ágába se ju to tt „a köztu
datban levő Arany-képet bármiben is módosítani”. Mivel teljesen szerkesz- 
tetlen könyvet adott ki, s „az események és expressis verbis beszélő doku
m entum ok felszínén” m aradt, nagyon is kétséges, hogy valóban az t m utatta-e 
föl az egyedül álta la  olvasott szövegekből, am ire érdemes figyelnünk. Élet
rajz helyett a leveleket kellett volna kiadnia — ez a végkövetkeztetés ol
vasható ki Babits cikkének legsúlyosabb m ondatából: „Félszázad telt el a 
költő halála óta, s  alig lehet többé oly dokumentum, melyet oka vagy joga 
lenne valakinek elvonni a nyilvánosság elől.”

A rany levelezésének mintegy harmadrészét tekinthetjük elveszettnek. 
Az új kiadás így is sok olyan szöveget tartalmaz, mely korábban egyáltalán 
nem volt hozzáférhető. Míg Arany László csak 475, addig S áfrán  Györgyi 
a kritikai kiadásnak m ár az első felében is 865 levelet közölt. E négykötetes 
vállalkozásból az 1975-ben kiadott első az 1828—51, az 1982-ben megjelent 
második az 1852—65 közötti éveket öleli föl. A gyarapodás teh á t jelenté
keny, különösen ha m ég azt is számításba vesszük, hogy A rany László ki
hagyta a  saját személyére vonatkozó dicsérő szavakat, vagy az olyan rész
leteket, amelyek sérthették  a kortársak érzékenységét — így pl. mellőzte 
a  Szász Károly költészetét egyhangúnak minősítő sorokat. Az 1856 utáni 
kiadatlan anyagból is ad ízelítőt az Arany János leveleskönyve című kötet, 
m elyet a Gondolat Kiadó a költő halálának századik évfordulójára bocsátott 
ki. Ebben a  népszerű válogatásban Sáfrán Györgyi 250 levelet közöl. Ha te 
kintetbe vesszük, hogy ezeket m ind Arany írta, míg az Akadémiai Kiadó 
kötetei természetesen a  hozzá írtak a t is m agukban foglalják, akkor fölté
telezhetjük, hogy még a szemelvényes kiadásban is legalább egyharm ada ol
vasható Arany leveleinek, hiszen a közel kétezerre tehető fönnm aradt levél
nek mintegy kétharm adánál nem a küldő, de a cím zett a  költő.

Mivel a  kritikai kiadás szakmai mérlegelése a kifejezetten irodalomtör
téneti folyóiratokra tartozik, ezúttal csupán két észrevételt tennénk.

A jegyzetek többsége rendkívül alapos m unkára vall. Ilyen tömérdek 
adatnál természetesen mindig lehet vitatkozni egyes részleteken. Leginkább 
még a  világirodalmi vonatkozások földerítésében akad egyenetlenség vagy 
hiány. Wordsworth pl. tudomásunk szerint nem  tanu lt francia egyetemen, 
Florian-nak nemcsak meséi voltak népszerűek Magyarországon, hiszen H art- 
leben pesti kiadó 1828-ban színműveit és novelláit adta ki, s Döbrentey is ez 
utóbbiakból közölt 1815-ben, az Erdélyi Múzeum IV. füzetében. A Montgo
m ery névnél a m utatóban Florence Montgomery regényírónőt találjuk, a 
jegyzetekben viszont James Montgomery versírót. Kertbeny kétségkívül ez 
utóbbira utal Aranyhoz 1854. január 9-én intézett levelében. A ném et fordító 
valóban azok között említi, kikkel a Byron halála utáni angol költészet si
lányságát akarja bizonyítani, csakhogy K ertbeny fölületessége nem lehet 
irányadó; M ontgomeryt nem jellem ezhetjük úgy, m int „az angol rom antika
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késői nemzedékének képviselőjét”, hiszen költői pályája előbb indult, m int 
Wordsworthé, a  versírása B yronra is hatással volt. Hasonló ellentmondás 
magyar összefüggésben is előfordul: a  névm utatóban csak egy Barkassi ta 
lálható, kit ténylegesen nehéz lenne azonosítani, A ranyt azonban — Tompá
hoz 1856. augusztus 30-án küldött beszámolója szerint — nem  ő, hanem Bar- 
kassy Imre (1805—71) látogatta meg, aki viszont történetírásunkból ismert 
személy: Kossuthtal együtt Lónyay Gábor baráti társaságához tartozván, 
többször is szerepel Barta Istvánnak e szabadelvű körről írott munkáiban. 
Az Arany levelében található „udv. ágens” kifejezésnek az a  magyarázata, 
hogy Barkassy 1834—48 között a magyar protestánsok jogi képviseletét lá tta  
el Bécsben.

Másik megjegyzésünk m ár nem filológiai apróságokat érint, s egy
ú tta l átvezet a  népszerű válogatás méltatásához. A kritikai kiadásban 
Sáfrán Györgyi megállapítja, hogy az Összes Művök XIII. és XIV. köteté
ben, a  Kisfaludy Társasággal és a  költő szerkesztette folyóiratokkal, valam int 
az Akadémiával kapcsolatos iratok között is akadnak olyan szövegek, am e
lyek a  magánlevelek között is szerepelhettek volna. Ha ez így van, akkor 
fölvethető a kérdés, vajon kellőképpen tisztázták-e a  sorozat szerkesztői, m i
lyen elv alapján döntik el az egyes szövegek hovátartozását. Azok, akik 
1975-ben egyetértéssel olvasták Sáfrán Györgyinek azt a  javaslatát, hogy 
„érdekes lenne olyan Arany levelezés-kiadás, m elyben a magán- és hivatali 
levelek együtt, egy folyamba illesztve jelennének meg s adnának egységes, 
teljes képet a levelező Arany Jánosról”, némi sajnálattal állapíthatják meg, 
hogy az 1982-ben kiadott népszerű válogatásban a  szerkesztő nem ezt a ki
tűnő ötletét valósította meg.

Az Arany János leveleskönyvéhez íro tt bevezetés részben megegyezik 
azzal a szöveggel, amelyet a  sajtó alá rendező a  kritikai kiadás jegyzetei 
elé írt. Ezt az átfedést korántsem  véljük hibáztathatónak. Legföljebb azt 
tesszük szóvá, hogy Sáfrán Györgyi nem m indig azokat a  részeket tarto tta  
meg korábbi m unkájából, amelyek valóban közérdekűek. Az írásszakértő 
véleménye végül is aligha mond sokat A rany jelleméről azok számára, kik 
a  levelekből sokkal mélyebben megismerhetik a  költő lelki alkatát. Hasz
nosabb lett volna még többet megtudni kortársairól, akikkel érintkezett.

Arany László annak idején a  címzettek szerint csoportosította a ty ja  le
veleit. Már akkor is bírálat é rte  ezért, holott nem nehéz észrevenni, hogy 
ennek a megoldásnak is volt előnye. Arany ugyanis állandó levelező társai 
közül szinte mindegyikkel m ás hangnemet használt. Nem egészen túlzás azt 
állítani, hogy e  „párbeszédeknek” történetük volt, ,s így a  szövegek értelm e
zéséhez a „szereplőkre” vonatkozó ism ereteinket is oda kell képzelnünk hát
térként. Éppen ezért sajnálhatjuk, hogy a szerkesztő nem  emelt többet át 
az összkiadáshoz készített arcképvázlataiból, hiszen a mai olvasók többsége 
előtt m ár bajosan ismert az ifjú  Tisza Domokos, a két Szilágyi, Szemere 
Miklós, vagy ak á r Szász Károly és Csengery Antal jelleme. E háttér ismerete 
nélkül a nem szakmabeli közönség talán még azt sem érti meg kellőképpen, 
honnan a Tompához írt levelek kivételesen bensőséges hangneme.

Mennyiben segít a levelezés a  költői alkotások megfejtésében? E rre a 
kérdésre ugyan korántsem könnyű válaszolni, néhány észrevételt mégis meg
fogalmazhatunk. Olyan nyilatkozatai, m elyekre eddig nem  eléggé figyeltünk 
föl vagy am elyeket egyáltalán nem ism ertünk, tagadhatatlanul új megvilá
gításba helyezik költészetét.

Milyen szerepet játszott a  vallás Arany létszemléletében? A levelek alap-
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ján azt hihetjük, hogy e kérdést a  jövőben újra  föl kell tennünk. A Gyulai 
Pálnak 1855. június 7-én küldött önéletrajzában a költő nyam atékkal említi, 
hogy szülei „rendkívül vallásosak lévén, e hajlam rám  is korán átragadt”, 
1858. novem ber 28-án pedig így vigasztalja Tompát, ki nemrég egy kisfiát 
veszítette el: „Nem akarok  papi szakmádba vágni, prédikációt tartan i neked; 
de ne vedd rosszul tőlem, ha  ismét a  hit balzsamához utasítlak: Petőfivel 
hasonló esetben talán nem  mertem volna tenni: de ha a te  öt kötet költe
ményed elolvasom, esküdni mernék rá, hogy az alaphang, a  hit sohasem fog 
szívedben elnémulni.”

Nem vitás, hogy a XIX. század közepén a szabadelvű hittudom ány hó
dított a  reform átus egyházban. A hittudom ánnyal foglalkozó lelkészek közül 
Tóth P éter (1813—78) oly messzire m ent a keresztyénség világiasításában, 
hogy tagad ta  az eredendő bűnt és a  Szentháromságot. Arany az Ágnes asz- 
szonytól, a  Zách Klárától A z  örök zsidón át a Vörös Rábákig, sőt a Toldi- 
trilógiától a  Buda haláláig egy sor m űvében hasonló módon te tte  föl az em
ber vétkességének kérdését, m int a Szabolcs megyei Búj községben lelki
pásztorkodó s magát előbb Fichte, m ajd Hegel tanítványának valló Tóth Pé
ter. K ettejük között még a  közvetlen kapcsolat sincs teljesen kizárva, hiszen 
Tóth P éternek  Tompa M ihály és Gondol Dániel volt a  legközelebbi barátja 
— akik m indketten levelezésben álltak Arannyal. Természetesen nagyonis 
elképzelhető, hogy a  hasonló tájékozódást korabeli eszmei irányzatok köl
csönhatása eredményezte. Az is fogas kérdés, vajon a  külsőségek és az ér
zelgősség elutasítása, a szenvtelenség, a szándékosan „fahangú” próza és a 
belső form a föltétien tisztelete mennyiben vezethető vissza a reform átus ne
veltetésnek és a  rom antikus szemléletmódnak egymást keresztező vonzóere
jére. M élabúja, határozatlanságai, tépelődései alighanem  a  ham leti jellem 
rom antikus kultuszával, ső t a  Lavater nyom án elterjedt s nálunk éppen Gon
dol Dániel és Tóth P é te r által népszerűsített alkattannal, sztoicizmusa és 
tárgyiasságra törekvése viszont puritán hajlam ával is összefüggésbe hozha
tók. Annyi bizonyos, hogy a  levelezés további eszmetörténeti vizsgálatokra 
ösztönözheti a kutatókat, s ezeknek vallástörténeti vonatkozásokra is ki kell 
terjedniük.

Am ellett, hogy új összefüggésekre, nyitott kérdésekre irányítja a figyel
met, még egy fontos szerepe lehet S áfrán  Györgyi szövegkiadásának: segít 
megcáfolni jó néhány balhiedelmet s egyoldalú vélekedést. Közhelyszámba 
menő igazság például, hogy Arany szívesen élt a m últban. A levelek meg
könnyíthetik az olvasó szám ára annak fölismerését, hogy e visszafelé fordu
lás egyúttal előretekintés is. Amidőn 1860. augusztus 28-án, első folyóirata 
tervezésekor, a költő a rró l igyekezett meggyőzni Lévay Józsefet, hogy a mű
fajok körét tágítani ikell, vagy amikor több ízben A z ember tragédiájának 
gondolati értékeit m éltatta, olyan igényeket fogalmazott meg, amelyeknek 
a korabeli költészet zöme nem  tudott eleget tenni. Valóban nagy jelentőséget 
tulajdonított a  hagyománynak, de a  m últ eszményítése m ár a  nagykőrösi 
időszak első felében is távol állt tőle. 1853-ban a rra  intette az ifjú  Tisza 
Domokost, hogy vegye észre, milyen kevés avulatlan költészet van XVIII. 
századi m agyar versekben, később pedig m ár a rom antikus költészetföifo- 
gást is túlhaladottnak nyilvánította, az t fejtegetvén Rudnay Józseínénak 
1865-ben ír t levelében, hogy a  vers értéke nem az alkotó szándéktól, s még- 
csak nem  is a benne kifejezett érzelemtől függ. Egyre határozottabban sür
gette a  tárgyiasságot, am it kétségkívül a  rom antika m eghaladásaként kell 
értékelnünk.
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A kozmopolita költészetről folytatott vitából szokás a rra  következtetni, 
hogy A rany fontosnak ta rto tta  a költő szám ára a nemzeti hovátartozásnak 
versben való hangsúlyozását. Alighanem itt is leegyszerűsítésről van szó. 
Bizonyítékul azt a kijelentését lehet idézni, melynek külön jelentőséget ad, 
hogy akkor tette, amidőn a  nemzet léte közvetlenül forgott veszélyben, s 
annak a barátjának, aki e fenyegetettséget rendkívüli módon átérezte: „A 
költőnek, azért hogy nem zete előmenetét eszközölje, éppen nem szükséges 
a  politikától kölcsönzeni eszméket: ő énekeljen, költsön úgy, mintha végcélja 
nem egyéb volna magánál a  költészetnél: m ár m egtette kötelességét nem zete 
irányában” (Tompának, 1853. május 23.).

A költészet öntörvényűségének tudatosodása A ranynál együtt já r t  a 
versek szigorúan fogalmi elemzésének igényével. Ha valakit a költő értekező 
művei nem  eléggé győztek volna meg erről, akkor S áfrán  Györgyi szöveg
kiadásából azt is m egtudhatja, hogy a  „Gondolta a fene!” szállóige, nem 
Aranytól származik, a Tisza Domokosnak és Lévay Józsefnek adott tanácsok
ból pedig megértheti, hogy a  költő m ind a  bírálatban, mind az oktatásban 
alapvetőnek tarto tta  a retorikai szaknyelvet.

Ami az irodalmi D eák-párt néven em legetett írói csoportosulást illeti, va
lószínűleg itt  is téveszmével állunk szemben. Alighanem Jókai volt egyike 
azoknak, ak ik  szervezettséget és egységes fölfogást föltételeztek ott, ahol 
ilyesmi nem  létezett. Legalábbis erre m u ta t Aranynak 1876. március 29-én 
hozzá in tézett levele, m elyben a költő m inden indulat nélkül, puszta tá rgy i
lagossággal szögezi le, hogy a barátja által fölsorolt írókkal — Jókai Csen- 
geryt, Gyulait, Szász K árolyt és Gregusst nevezte meg — „semmi szolida
ritásban” nincs. Persze az is előfordulhat, hogy valaki Aranynak Vajdával 
szemben kifejezésre ju tta to tt fönntartásában keres ellenérvet. A Tompának 
1867. augusztus 6-án küldött levélben valóban akad egy fanyar kitétel: „Mért 
ne lehetnék egy kissé hazaáruló is, oly időben, mikor Vajda János nagy ha
zafi?” Ezt az ellenérzést azonban azzal m agyarázhatjuk, hogy Vajda alap
vetően indulati beállítottságú értekező volt, s politikai viselkedésének sze
szélyes váltakozásait m indazok nehezményezték, akik bármiféle következe
tesen vallott elképzelés igényével léptek föl. Arany e levél írásakor föltehe
tően a rra  gondolt, hogy V ajda — ki létrejövetelekor elutasította a kiegyezést 
— önbírálat, Polgárosodás (mindkettő 1862) és Irányeszmék  (1863) című 
m unkájában még azt fejtegette, hogy M agyarországnak Ausztriához tartozása 
politikai szükségszerűség, sőt 1864-től két évig korm ánypárti újságíróként 
működött az osztrák fővárosban. Arany a  közvélemény tekintélyes részével 
összhangban vélte m indezért következetlennek fiatalabb pályatársát, nyi
latkozatából tehát túlzás lenne politikai, vagy esztétikai pártállásra követ
keztetni.

A rannyal kapcsolatos tévhiteink közül talán  azok ta rtják  legszívósabban 
magukat, am elyek szemlélete állandóságára vagy alapvető megváltozására 
vonatkoznak. Ellenzői olykor 1848 elárulásával vádolták, védelmezői viszont 
azzal érveltek, hogy fölfogása lényegében mindvégig ugyanaz maradt. A le
velezés is az t bizonyítja, hogy itt két ham is véglettel állunk szemben. Ta
gadhatatlan, hogy a  művészet rendeltetéséről vallott nézetei jelentős m érték
ben m ódosultak, de ez igen sok tényezővel, m indenekelőtt belső alkotói fej
lődésével magyarázható. 1847-ben a Rózsa és Ibolyát még a  Toldi fölé he
lyezte, 1856-ban már „idom talan külsője m iatt önként” hagyta ki Kisebb köl
teményeiből. ö  maga ism ételten hangsúlyozta, hogy látóköre tágulásával 
felül kellett vizsgálnia korábbi kiinduló tételeit. Egyre világosabban lá tta
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saját helyét a  magyar kultúrában, és elvont fogalmak helyett m indinkább 
szociológiai kategóriákban gondolkodott. Ezzel m agyarázhatjuk, hogy a 
negyvenes években még az érthetőséget tekintette elsődleges céljának, ké
sőbb viszont m ár rétegezettebb közönséggel számolt. „Az irodalom  elitje, 
tejföle sohasem vezette a  tömeget. Pedig kell, hogy valaki vezesse” — írta 
Tompának, 1857. február 5-én.

Arról természetesen szó sincs, hogy ne lettek volna állandó gondolatai. 
Ellenkezőleg: belső fejlődése éppen azon mérhető le, hogy mind makacsab- 
bul ragaszkodott néhány alapelvéhez. A politikában ugyanazt a  mérsékelt, 
de következetes szabadelvűséget vallo tta magáénak m ár 1845. augusztus 1-én 
Szilágyi Istvánnak küldött levelében, tehát Petőfivel való megismerkedése 
előtt, m int amely 1857-ben visszatartotta attól, hogy Ferenc Józsefet ünne
pelje versben, s ugyanez az eszmeiség vezérelte a kiegyezéskor, midőn arra  
kérte Eötvöst: próbálja elérni, hogy n e  kelljen elfogadnia a  Szent István 
rendet. „Ha még lehetséges, múljék el tőlem e pohár!” — idézte az Evan
géliumot.

Önmagát mindvégig olyan egyéniségként látta, ki nem tud  érvényt sze
rezni függetlenségének, m ert állandóan kisszerű körülm ényeknek van kiszol
gáltatva, amelyek belső igényeitől m erőben idegen szerepet kényszerítenek 
rá: „Jegyzőség, professzorság, szerkesztés — titoknokság! m ind egy egész 
embert kíván; napról-napra elfoglal, nyűgöz, bosszant, lelket öl. Mi marad 
meg aztán poétáskodni? S hol m arad a kellő nyugalom?” (Tompának, 1866. 
december 8.). A külső kényszert azzal magyarázta, hogy a m agyar társada
lom érzéketlen a művészet lényege iránt. A Toldi-trilógián dolgozva m ár 
korán megállapította, hogy „a második részt csak rám  disputálták, azért 
nem akaróik boldogulni benne” (Tompának, 1853. novem ber 22.), a  Széchenyi- 
ódáról pedig elkészülte u tán  meglehetősen fanyarul nyilatkozott: „Alkalmi 
poéma le tt bíz az, és nagyon meglátszik rajta a morális kényszerítés, mely
nek nyom ása alatt a  világra jö tt” (Tompának, 1860. szeptember 29.). Az 
olvasók kiegyensúlyozottságot vártak a  költőtől, s ő kelletlenül védekezett. 
1855-ben Ballagi Mórral szemben azzal mentegetőzött, hogy a  „költészet nem 
lehet m indig és m indenütt morál, m ert így igen unalmas lenne”, egy évvel 
később pedig még Erdélyi Jánost is a r ra  kellett emlékeztetnie, hogy a múlt 
irodalmi alkotásai sem m indig hoztak „művészi kibékülést”.

A közönséggel szembeni feszültségét az is fokozta, hogy az évek előre
haladtával egyre következetesebben vallott olyan művészi elveket, amelyek 
csak igen szűk körben találtak  megértésre. A folytonosságban lá tván  a  kul
túra egyik biztosítékát, igen nagy jelentőséget tulajdonított a mesterségbeli 
tudásnak. Mások és sa já t műveiben egyaránt a szerkezet egészét kereste, 
s nem egyes részletek szépségét. Nem lehetetlen, hogy az epikai hitelhez is 
azért ragaszkodott, m ert a történet kitalálása ugyanúgy hidegen hagyta, 
mint új m etaforák terem tése. A belső form a érdekelte szenvedélyesen. „Mi
kor lesz nekünk oly epikusunk, aki komponálni tudjon!” — fakad t ki Szi
lágyi Istvánnak, 1854. m árcius 9-én, s ezzel olyan szempontot vetett föl, mely 
a legutóbbi évszázadban ír t elbeszélő irodalmunk mérlegelésében is hasz
nunkra lehet.

Az elrendezés fölénye — ebben jelölhetjük meg munkásságának újsze
rűségét m ind általában a  romantikus költészethez, mind a korábbi m agyar 
irodalomhoz képest. 1856. június 23-án Csengerynek írott levele bizonyítja, 
m ennyire tudatában volt ennek: „jóformán ismerem a  helyet, m it hazai köl
tőink közt elfoglalok. ( . ..)  Az én érdemem ama — félig sikerült — törek
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vés: form át és tárgyat összhangzásba hozni: egészet alkotni. E tek in tetben  
tudom, hogy áll régibb költészetünk; tudom , hogy én itt még a kezdők, ú ttö 
rők közt állok. (...) Minél jobban tágu lt látköröm, minél több m űrem ekkel 
ismerkedem meg a  világirodalom ban: annál jobban meggyőződtem, mi 
hiányzik a  m i költészetünkben. — Form a — nem a  jam bus és trocheus — 
hanem am a belső forma, mely a  tárggyal csaknem azonos. (...)  hányszor ad
tam  töredéket az összhangzó egész helyett! Azt csak én  tudom s érzem .’’ 

A ranyt szerény költőnek szokás hinni. Az idézett sorok ezt az előítéle
tet is hiteltelenítik. Már az ötvenes években pontosan tu d ta  saját ran g já t — 
Erdélyi b írálatára adott kemény válasza is bizonyság erre. A m ércét te tte  
igen m agasra. Nem kedvelte az allegóriát, s tudta, hogy olykor maga is be
leesett. A fölépítést tek in te tte  elsődleges követelménynek, s tisztában volt 
azzal, hogy nem  mindig tu d ta  elérni célját. Rendkívüli szigorúságával a rra  
emlékezteti utókorát, hogy nemzeti jellegünk csakis úgy teljesedhet ki, ha 
mindig az európai ku ltúra legjavához m érjük önm agunk teljesítményeit.

Hűség vagy, mitől elszorul a  torkom, 
ciklámenszínű ábrándtemető, 
mely öt évtized bombazáporának 
tölcséreiből gomolyog elő.

Alpok felé emelt színházi lornyon, 
m it arany szerep fénye keretez, 
harsonaszó vigalma a  toronyból, 
s kurucdühökre záródó retesz.

Körédfonódott mindenféle kordon, 
kirakat voltál s kardos bástyafok, 
botránykő sanda étvágyak fogának, 
s ajtónyílásba helyezett sarok.

Észbontó tánc  a  lőporszagú hordón, 
s megfontolt fürtök tiszta mámora, 
fenyőszaibadság s vaskosfalú béke, 
szorgalom, jóság s félszáz iskola.

Lábadhoz teszem hálateli csokrom, 
te  nyakkoloncom s jellemköszörűm, 
ki visszafogtál, mikor m enekülni, 
s  hajtottál, m ikor várni volt a  bűn.

HÁRS ERNŐ

Sopron



JÁNOSY ISTVÁN

Párbeszéd

MÁRIA:

Fiam, te  testté lett költészetem, 
kiben leszek — úgy hittem  — glóriás, 
kinek verseim olvastam szüntelen: 
áruld el végre, te  vagy-e a  Messiás?!

JÉZUS:

Hire&ztelik, s a tanítványaim  
m ár-m ár hiszik is. De m it gondolsz, anyám, 
majd fegyvert fogok, hogy egy végső csatán 
legyek a népek vasvesszős urává 
— én, aki azt hirdettem , hogy „ne ölj”, 
nem csak embert, még egy kis verebet se, 
s Isten előtt elsők a páriák?

MÁRIA:

Igen, ezt én sugalltam. De meggyülöl 
a tömeg ezért. Elpártol a szerencse, 
s nem ta rt ki melletted, csak az an y ád !

MÁRIA:

„Ezek anyám, s testvéreim  az Ürban, 
kik hallgatják Atyám beszédeit.” —
Én nem  vagyok anyád? Ügy keserít 
e szó — halálkigyó szivembe furdal.

Hát am it hirdetsz, azt kitől hallottad? 
„Elsőkből lesznek utolsók” — nem én 
mondtam, s hogy „Isten nem zordon, kemény 
zsarnok, de ki a bűnökbe bukottnak 

m entőn utánamegy, mint elveszett 
báránynak pásztor” — nos, ezeket 
ki m ondta néked? s m ost te  a világnak 
kikürtölöd — még keresztre csigáznak!
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Fordulj vissza, fiam ! Tudnád, anyád 
szivét jövődért hány tőr já rja  át!

JÉZUS:

Jövőmbe te  m ár nem szólhatsz bele. 
Nagyobb király szabta ki útam at.
A testi lét pillangó futamát.
Tudom, megyek a  vesztőhely fele.

A halált rám  a  bőszült ember szabja. 
Az Isten nékik is megbocsát, s 
nem kell néki emberélet, áldozás, 
hisz ő a tékozló fiúnak Atyja.

Emberek raknak  fejük fölé Tornyot, 
mi túl egen fürkészi a  Végtelent, 
de mert a szívük a  Hatalomra horgad, 
fejükre robbantják — s e  tűzbe bent 
égnek. — Talán halálom áldozatja 
önelvesztő kezüket visszatartja.



KUTAS KÁLMÁN

Himnusz

Eltűnt a  nap, elült a  lárma.
Halkléptű Csend já r a határba — 
fejét fá rad tan  völgybe ejti, 
szívét a  föld szívébe rejti —

Csitulj lelkem, te  balga, á rv a !
Simulj bele a  hallgatásba — 
lm  a teremtés ősi rendje: 
világunk földi s égi csendje.

Kigyúl az égbolt, — m ély ü l. . .  mélyül.
A csillagokban mennyi fény ü l! . . .
Legbensőbb énem is remegve
tágul, tágul a  végtelenbe-------

H atára nincs bent s fönt a térnek — 
Rejtelmesek a  messzeségek — 
lm  a terem tés őscsodája: 
az égbolt és lelkünk világa.

•
S hallom, hogy a  kettőn keresztül 
re jte tt erő hullám a rezdül.
Földmélyi dal? . . .  Égfönti ének? . . .
Szent univerzum  szívverések ?

Mintha a  tágult végtelenbe’ 
a  nagy mindenség énekelne . . .
Éjfél. A Lét himnuszba olvad:
Ö V É  föld, ég — Ö V É a holnap.

A 95. életévét járó költőt, Kutas Kálm án ny. evangélikus lelkészt köszöntjük 
verskötete megjelenése alkalmából a  kötetből vett két versével. A Naplemen
te — Jónás kettős című verseskönyvről a 91—92. oldalon írunk.
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Madách Tragédiája száz éve a színpadon

„Nagy költők arca m inden kor ködében 
másképp tükröződik, s a remekm űvek 
folyton változnak az idővel. Ha nem  tu d 
nak változni, nem is remekművek, m ert 
a változás az életerő és életrevalóság 
próbája.”

Hevesi Sándor

A jelentős kulturális centenárium ok (1981 — Bartók; 1982 — Kodály) u tán  
méltó megemlékezést érdem el Madách Tragédiája színpadra állításának száz
éves évfordulója 1983-ban. Az a  gondolat, miszerint a  Tragédia irodalmi él
ménye m űvészi eseménnyé váljék, a  Nemzeti Színház akkori igazgatójának és 
jeles rendezőjének, Paulay Edének ju to tt eszébe. A drám ai költemény ebkor 
m ár több, m int 20 éve elkészült, de kizárólag irodalmi körökben volt is
m ert. A nagyközönség csak a  színpadi előadás nyomán ism erkedett m eg ve
le. 1883. szeptem ber 21-én nemcsak a m agyar színháztörténet legidőtállóbb 
sikere született meg, de e  színpadra vitelnek köszönhető, hogy im m ár száz 
éve a  m agyar társadalom  nemzeti, kulturális alapműveltségének a része. Elő
segítette az előadás látványosságát az is, hogy első ízben szerepelt villany
fény, néhány beépíttetett süllyesztő és a  m egnagyobbított színpad. Az irodal
mi élmény képszerűvé vált; így szólalt meg az Arany János által palléro
zott szöveg három  remek színész tolmácsolásában (Adám: Nagy Imre, Éva: 
Jászai Mari, Lucifer: Gyenes László).

S most, íme itt a jeles évforduló: m a hogyan lá tja  a  Tragédiát, 1983- 
ban, a szocializmust építő társadalom ban keresztyén világnézettel a  gya
korló színházrendező? A tanulm ány m ottójául szolgáló Hevesi-idézet m eg
fejtéséhez — hogyan változott a  Tragédia eszméje e 100 év alatt? — m in
denekelőtt azt kell tisztázni, milyen alapélménye volt Madáchnak e rem ek
m ű létrehozásához, mi késztette írói ambícióit az Ember tragédiájának a 
m egírására. Mind a közéleti, mind a m agánéleti csalódásai, reménytelensé
ge nyomán az Ember tragikus meghatározottságának képe alakult ki Ma
dách lelkében. A szabadságharc bukása u tán az egyéves börtönbüntetés 
szenvedései, az európai reakció megerősödése növelte pesszimizmusát.

A XIX. századi term észettudományos m aterialista tanítások a  polgári 
ideológia révén eltorzított mechanikus form ában ju to ttak  el hozzá. A végzet 
elkerülhetetlenségét hirdették, az em bernek a körülmények által történő 
reménytelen m eghatározottságát vallották, és tagadták a  társadalm i és er
kölcsi nemesed és lehetőségét. Ehhez já ru lt családi életének megrendülése 
is. Fogsága idején felesége, F ráter Erzsi könnyelműen élt, érzéseiben el
idegenedett a férjétől, s  végül, 1854-ben Madách elvált tőle. Madách em beri 
és írói nagyságát igazolja, hogy noha a  haladásba vetett hitét önm aga szá
m ára észokókkal nem képes magyarázni, mégis a reménytelen harc ellenére 
is a konklúziója: tovább kell küzdeni. Ez a Tragédia végső tanulsága is, 
s ezt is igazolja Madách közéleti és írói tevékenysége is. A megyegyűlé-
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seken bátran  emelt szót a  császári intézkedések ellen. Az 1861-re összehívott 
országgyűlésre Nógrád megye képviselőnek választotta. Ekkor ad ta  ki „Po
litikai hitvallás” című röpiratát, am elyben a  polgári forradalm ak hármas 
jelszavára és Kossuthra hivatkozott. Ennyit a m ű megírása körülmé
nyeiről.

Térjünk rá  a  m ottóban felvetett problém ára. A maradandó m űvek jel
lemző vonása, hogy m indig új szépségeket és értékeket fedezünk fel ben
nük, sőt sa já t életünk különböző korszakaiban m ás-m ás szemmel, érettebben 
nézve, m indig újaknak és mindig nagyobb értékűeknek látjuk őket. A Tra
gédia ma m ár nemcsak a magyar irodalomé. Számos fordítás révén helyet 
foglal a  világirodalomban is, ama nagy alkotások sorában, amelyek az egye
temes em beri kultúra kincsesházát gyarapítják. Mégis az idők során sokszor 
vitatták, lebecsülték jelentőségét. A század első felében jelentősebb ellen
érvek: Faust-utánzat, pessszimista hangulatú, nincs megoldása, nehézkes a 
nyelvezete. A felszabadulás után pedig egy ideig vallásos és idealista gon
dolaté m űnek bélyegezték. Elutasítását a falanszter-jelenettel is indokolták. 
Ezt a helytelen szemléletet Sőtér István leplezi le tanulm ányában, amikor 
megállapítja, hogy Madách kételyei az utópista szocializmussal szemben nem 
jelentik még azoknak az eszméknek a  tagadását, am elyek az ő korában va
lóban égetőek voltak. Madách gondolkozásában a  forradalomról, a töme
gekről, a  nemzeti szabadságról való nézeteket, nem  pedig egy akkor még 
csak utópiának tekinthető jövőről alkotott vélekedést kell döntőnek tekin
tenünk. A legsúlyosabban Lukács György m arasztalja el 1955-ben, amikor 
a XIX. századi m agyar sors pesszimizmusa középszerű ábrázolásának 
„ítélte”.

A Tragédia filozófiai alapja

A mű tényleges cselekménye az első három  és az utolsó, a  15. szín: a  menny, 
a  paradicsom és a paradicsomon kívüli vidék. Itt zajlik az összeütközés az 
Úristen és a  bukott arkangyal, Lucifer között. A terem tő erő és a  mindent 
lekicsinylő kritizáló erő csap össze; ütközésük alanya és tárgya a  terem tett 
világ ékessége, az ember. Reprezentánsa, az első ember, Ádám nem  veszi 
észre, hogy csupán eszköze Lucifer rú t terveinek. Jóhiszemű naivitása foly
tán  kiszakad az édeni boldogságból, az isteni kegyelem állapotából, és kere
si az élete értelm ét, az elvesztett boldogságot. S az „isteni” állapotot keres
ve a kísértő Lucifer kezét fogja. Ez tulajdonképpen az Ember tragédiája. 
Az élet és a terem tés értelm ét kívánja megtalálni annak a Lucifernek a 
kezét fogva, aki m indennek a tagadója. Hogyan akarja  Lucifer megcsúfolni 
a terem tést? Erre szolgálnak az általa torzítva megjelenített történelmi 
álomképek. Törekvése az, hogy kiábrándítsa az Em bert, ne csinálja végig 
az Isten által terem tett lehetőségek ú tjá t, és pusztítsa el az életét! Addig 
gyötri rem énytelen álomképeivel, am íg a  jégvidéki utolsó álom u tán  Ádám 
eljut a luciferi szándékig, az öngyilkosság gondolatáig.

Az álomképek kialakításánál a  hegeli tragikus dialektika módszerét 
véljük felfedezni. Ennek lényege Hegel A  logika tudománya  (1816) c. mű
vének a  ,,levés”-ről (Werden) szóló tanítása, a fejlődés eszméje. Hegel dia
lektikus módszerében különlegesen nagy jelentőségű a fogalmak mozgása
ként felfogott fejlődés három  alapelve: a  mennyiség átcsapása minőségbe 
(tézis); az ellentmondás m int a fejlődés forrása (antitézis); és a tagadás ta 
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gadása (szintézis). E három  alapelvben tárta  fel a fejlődés valóságos általá
nos törvényeit. Ö fedezte fel, hogy a  fejlődés fo rrása a jelenségek belső 
ellentmondása; hogy a  fogalmak nem csupán különböznek egymástól, hanem 
„közvetítik” is egymást, vagyis kölcsönösen összefüggnek egymással. Hegel 
szerint a  történelm i folyam at törvényszerű. Az egész természeti, történelm i 
és szellemi világot ő ábrázolta először folyam atnak, vagyis állandó mozgás
ban, változásban, átalakulásban és fejlődésben levőnek, s megkísérelte, hogy 
a  belső összefüggést e mozgásban és fejlődésben kimutassa. Az emberiség 
történelm e e nézőpontból többé nem értelm etlen erőszakoskodások vad 
zűrzavarának látszik, amelyek mind egyform án elvetendők, s amelyeket 
legjobb m iham arább elfelejteni, hanem m aga az emberiség fejlődési folya
mata. Madách e folyam atot luciferi m egvilágításában nyomon követi, mi 
pedig igyekszünk kim utatni dialektikus, belső törvényszerűségét. E tria- 
dikus, dialektikus felépítés a történelmi képek során a  következő:

Egyiptom — egoizmus, dicsőség........................ tézis
ókor Athén — kollektivizmus, á ld o za t.............. antitézis

Róma — egyik se ; érzéki ö röm ök.............  szintézis
-------------------  bukás --------------------

középkor Bizánc — hit, nő tisz te le t..............................  tézis
és Prága — tudomány, n ő ta r tá s ....................  antitézis
újkor Párizs — forradalom  (álom az álomban) szintézis

-------------------- bukás --------------------
jelen London — egyén felszabadítva; kapitalizm. tézis
és Falanszter — közösség felem elve; utópia antitézis
jövő A zú r — a Földön nincs értelm e élni! szintézis

-------------------- bukás --------------------
a vég Jégvidék — Lucifer konklúziója: „világod

megfagy — a  küzdés e lá ll!”

S e kiábrándító luciferi álomképek után a  keretjá ték  végső képében az Űr 
konklúziója: „küzdj és bízva bízzál!” Az Élet győzelme és értelme.

A triadikus dialektikus filozófiai gondolatot nemcsak a színek egymás
utánjában, hanem  az egyes történelmi színeken belül is ki lehet m utatni. 
Például az egyiptomi színben:

Dicsőség — te tt; 
1

rabszolgák gúlaépítése.............. tézis

Szenvedés
1

— követ
kezmény ;

rabszolgák (milliók egy m ia tt!) 
fáraó (milliószor érzem a  k in t!)

antitézis

Gyöngeség ( — ered- Éva (csókolj meg és feledd ...) szintézis
Kiábrándulás ) m ény; ami m arad: múmia!

A Tragédia történelmi-társadalmi vonalvezetése

Jelen korunk a  kapitalizmus és a szocializmus ellentétes társadalm i fejlő
désének kora. Ez egyúttal az individualizmus és a kollektivizmus alapvető 
ellentétét is jelenti. Ha a mai világkép alapján akarjuk  a Tragédia történe
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ti színeit elemezni, akkor m egállapíthatjuk, hogy a  IV—XIV. színek álom
képei is váltakozva az individualizmus és a  kollektivizmus eszméit sora
koztatják fel. Lucifer azonban egyaránt mindegyik kép végén dezill űzi ónál; 
bizonyítván, hogy a történelm i fejlődés során kialakult semmiféle eszmének 
sem volt vagy lesz eredménye, az Ember ú tjának  nincs értelm e. íme:

A z individualizmus képei A kollektivizmus képei

Egyiptom — múmia A thén —I a közösség vezetői hatalmi
Róma — döghalál Bizánc — [féltékenységből egymást
Prága — a  tudom ány „halála” Párizs —J pusztítják
London — haláltánc Falanszter — az értelem megöli az ér

zelmet
Az űr — élettelenség Jégvidék — elsorvad a világ

A  fenti történelmi eszmékben m i nem  csupán a  kiábrándító lehetetlen
ségeket ism erjük; hiszen mindegyik kor m egterem tette a maga m aradandó 
eszméit és eredményeit is. Lucifer azonban szándékosan minden eszmének 
csak a rossz oldalát jeleníttefi meg, hogy ezzel végleg elvegye Ádám  hitét a 
világ m egjavításában és m egváltoztathatóságában. Hiszen Egyiptom nem
csak rabszolgaság és gúlaépítés volt, hanem csillagászat és geom etria is; 
Athén nemcsak a peloponnesosi háborút viselte, hanem  a művészet és a  gon
dolat virágzó aranykorát terem tette m eg; Róma nemcsak a kéj és a  mámor 
infem ója volt, hanem a  civilizáció, az urbanizáció és a  jog m egterem tője is. 
A többi történelm i helyzeteken is végig kim utathatók az emberiség mara
dandó eredményei.

A mű konstruktív pillérei

M iután régi vád a  művel kapcsolatban, hogy tragikus kifejletén belül min
den képében tulajdonképpen bukást, kudarcot ábrázol — keressük meg a 
Tragédiának azt a  három  pontját, ahol bíztató, sőt konstruktív irányba 
mutat.

1. A  X . szín — A dám  eszmélése

Adám az egyiptomi álomképtől az első prágai színig minden kép végén 
kiábrándul. Először és egyedül a  párizsi forradalom után m arad hite és 
ambíciója:

Mi nagyszerű kép tá ru lt fel szem em nek!
Vak, aki Isten szikráját nem érti,
Ha vérrel és sárral volt is befenve.
Mi óriás volt bűne és erénye,
És m ind a  kettő mily bámulatos.
Mert az erő nyomá rá  bélyegét.
Oh, m ért ébredtem ? . . .

Egyedül a tudom ány és a forradalom  jövőjében hisz!
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2. A  X I. szín — Éva him nikus felülemelkedése
A  londoni haláltánc végén, ahol m indenki a  sírba táncol, Éva csak fáty

lát és palástját ejti a sírba, de maga dicsőülten felemelkedik, mintegy átlép 
a  halálon:

Mit állsz tátongó mélység lábaimnál?
Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt:
A por hu ll csak belé, e föld szülötte,
Én glóriával átallépem azt.
Szerelem, költészet s ifjúság 
Nemtője tá r  u tat örök honomba;
E földre csak mosolyom hoz gyönyört,
Ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra.

Itt Madách a  goethei Faust konklúzióját ragadta meg:
Das Ewig-Weibliche 
Zieht uns hinan.
(Az örök nőiség a magasba emel.)

3. A XV. szín — az Ű r befejező bíztatása
A Lucifer által hajszál híján öngyilkosságba ju to tt Ádám csalódásában 

az Űr lábai elé omlik, bocsánatért és kegyelemért esdekel, s az Ű r megbo- 
csájt és ú jra  kegyelmébe veszi Ádámot:

Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!
E vigasztaló gondolatot Ádám m ár az űrben m egtalálta a  m aga erősí

tésére :
A célt, tudom , még százszor el nem érem.
Mit sem tesz............
A cél halál, az élet küzdelem,
S az em ber célja e küzdés maga.

összegezve tehát a tudom ány és a  forradalom  jövőjébe vetett hit, a  nő 
és a  szerelem megváltó hatalm a, és az Isten kegyelme által a küzdés ereje 
adja az em beri élet értelm ét. E három gondolat fundam entum ára lehet fel
építeni Madách művének eszmei mondanivalóját.

A három főszereplő elemzése

ÁDÁM. — A mű drámai középpontjában áll Ádám, aki az emberiség repre
zentánsa. Az isteni világ ölében felhőtlenül él, vét e világ törvényei ellen, 
bűnbe esik, az isteni kegyelem nélkül értelmetlenné lesz élete, kiábrándul, 
el akarja pusztítani m agát; az Űr a végső kétségbeesése előtt ú jra  kegyel
mébe fogadja, s az így kapott erővel m ost m ár nekivág az emberiség törté
nelmi útjának. Az Isten nélkül nem megy!

Érdekes, hogy — noha ő a  misztérium -dráma hőse — mégsem ő a  ro
konszenves főszereplő a színházban, hanem  a m indenben kételkedő Lucifer. 
A színházi gyakorlatban a  színészek sokkal szívesebben játsszák Lucifert, 
m int Ádámot; a  rendezők, sőt a  közönség számára is Lucifer az érdekesebb 
figura. Holott Ádám az, aki cselekszik, alkot, megbukik, újra kezd; Lucifer 
pedig az egész műben csupán kritizál, gúnyosan értelmez —, de soha sehol 
semmit nem  tesz.
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Az emberi tu d a t hármasságával most párhuzam ba állítjuk hármas konf
liktusát.

Értelem  
Társa Lucifer

A d á m :
idealizmus
eszme
optimizmus

Érzelem  
Társa Éva

Adám:
eszmeiség 
öntudat 
alkotás 
vég:bukás

Akarat 
Társa az Ür

A d á m :
tudás
halandóság 
v ég : vége a 

kom édiának!

L ucifer:
realizmus
m atéria
pesszimizmus

Éva:
életszerűség
ösztön
természet
vég: diadal (az új élet)

Az Ü r
titok 
örök élet 
vég: küzdj és 

bízva bízzál!

Ha ebben az  értelemben — Adám hárm as küzdelmében — fogjuk fel 
a Tragédiát, akkor az emberiség alapvető, örök drámai küzdelmét éljük át 
Ádámmal.

ÉVA. — M adách életében a  nő két szélsőséges szituációban vált élmény- 
nyé. Miután tizenegy éves korában elvesztette apját, édesanyja, Majthényi 
A nna erősen konzervatív szellemben nevelte. A M ajthényi-család bárósággal 
dicsekedő, gőgjéről híres dinasztia volt. A gyenge, beteges ifjú Madáchot 
an y ja  elfogult szeretettel, saját magának és nem  az életnek nevelte fel. fgy 
a betegségek, politikai meghurcoltatások és szerelmi csalódások után is az 
any ja  befolyása a la tt maradt. Természetes, hogy ilyen körülmények között 
anyjában a madonnaságot, az éteri asszonyt idealizálta. Az is természetes, 
hogy az anyja ak ara ta  ellenére kötött izzó szerelmi házasságát a  vibráló 
érzéki Fráter Erzsivel az anyja pusztító gyűlölködése csődbe vitte. A nő sze
repe a  férfi életében sokat foglalkoztatta M adáchot; két tragéd iát is írt e r
ről (Férfi és nő és Csak tréfa). Az. anyjától és a feleségétől kapott ellentétes 
nő-élménye jelentkezik a Tragédiában, am ikor — ellentétben Adám és Lu
cifer egyenes vonalú jellem-kibontásával — az örök nőt reprezentáló Éva 
hol madonnái, hol csapodár nőként szerepel (Lucia, m int Miltiades neje és 
Borbála, mint K epler neje). Ezen ambivalencián végül is Madáchban a po
zitív élmény győzedelmeskedik, hiszen Éva ép íti a földi sivárságban a csa
ládi fészket adó lugast, ő lép á t a  haláltánc s írján  és áldott állapotával ő 
m enti meg Ádám ot az öngyilkosságtól. Éva hordozza az anyaság misztériu
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m át. őhozzá kapcsolódik az anya-föld és az anya-nyelv, ahol és amellyel 
éli az  ember a földi életét.

LUCIFER — A legtöbb és leglényegesebb felfogás-különbséget az ő sze
m élye körül k ialakult vélemények adták. A felszabadulás előtti időkben 
szinte kivétel nélkül — még az első bem utatón is! — ördögnek ábrázolták. 
Fekete vagy kígyózöld ruhában, fekete ördögi fejjel, bozonotos szúrós haj
jal, szemöldökkel. E megjelenésükkel m ár az első percben elárulták ártó 
szándékukat; nemhogy a lóláb, de az egész ló látszott. Ezt még tovább erő
sítette , hogy Lucifert mindig az „intrikus” színész játszotta. S az is igaz, 
hogy maga Madách is néhány helyen ördögi hatásban jeleníti meg. — Az 
utóbbi évtizedek Lucifer-értelmezése egy m ás fa jta  tévedésbe esett. Most 
nagyonis emberivé vált. ö  le tt az Ember okosabb lénye, Ádám kettős én
jének  az értelmi része; a ráció képviselője. Voltak előadások, ahol m ár nem  
is az Ember (Ádám) tragédiáját játszották el, hanem Lucifer szellemes bű
vészm utatványát az emberrel. A három  főszereplő közül őróla szólt a darab, 
ő vált rokonszenvessé.

Ezek után nézzünk szembe a műben m egírt valósággal! Lucifer itt se 
nem  ördög, se nem  ember, hanem  — ahogyan a Madách-mű I. színében is 
m egjelenik — arkangyali lény, a  fényt hozó, m ajd lázadó és bukott a rk 
angyal. Sugárzó és káprázatos jelenség, kisebb az Istennél és nagyobb az 
em bernél! Részt v e tt a teremtésben. Amikor alászáll a  nagy játszm ájában 
a bűnbeesett Emberhez, akkor fényben és sugárzásban ölt emberi form át; 
szebb, vonzóbb, m arkánsabb „emberi” lény, m in t Ádám. Ezért figyel fel rá 
csillogó és érdeklődő szemmel Éva. Nem lópatát villogtat, nem csúszómászó 
kígyó kísérti m eg az emberpárt. Olyan, ak ire ráillik Ádám első reagálása: 
„Nem tudtam, hogy van ember m ég kívülünk.” Ha ilyen sugárzó jelenség 
Lucifer, akkor jóhiszeművé válik az em berpár bűnbeesése, mintegy segítő
társnak vélik. Lucifer „isteni” dolgokat ígér nekik, tudást és halhatatlanságot 
—  többet és szebbet-jobbat, m int az Űr. S m indezt szó szerint olyan elbű
völő módon teszi, hogy Ádám és Éva nem is sejtik, a  lázadó bosszúállás 
eszközeivé válnak Lucifer kezében. Istenkísértés Lucifer drámai akciója az 
Emberrel, s az Em ber Tragédiája az, hogy isteni erőt tulajdonít a kísértőnek.

Az eszmefuttatásunk élére kerü lt Hevesi-idézet alapján igyekeztünk 
megvizsgálni M adách remekművének színpadi sorsát. Ennek során hol félre
érte tték , hol játszották , hol mellőzték —, tehát változott a róla való felfogás, 
ahogy a remekm űvek értelmezése változik. Most, a színpadi centenárium a 
évében két olyan alapvető dolgot állapíthatunk meg, amelyik úgy tűnik, vál
tozatlan  és változhatatlan m arad a  mű további életében. Az egyik: akárhogy 
is vélekedjenek eszmeiségéről, m indig játszani kell. A másik: a drámai köl
tem ény az Űr tettével kezdődik és az Űr szavával végződik, azaz az Em ber 
az  Istentől való elszakadástól az Istenhez ju t el történeti küzdelme során.



B Á R D O S  K O R N É L

A kőszegi iskolarektor szerződése 
a XVII. században
Az evangélikus zenei nevelés emléke

A Bécsi béke (1606) által biztosított vallásszabadság évtizedei az evangéli
kus egyházak és iskolák virágzásának korszaka voltak országszerte. Tudjuk, 
hogy a  királyi Magyarországon és Erdélyben Soprontól Brassóig a  neves 
evangélikus gimnáziumok zenében is értékesek voltak. A korabeli európai 
barokk többszólamúságnak és hangszeres zenének váltak otthonaivá. A fenn
m aradt iskolaszabályzatok mindezt tanúsítják. A gimnáziumokban általában 
hetente négyszer tarto ttak  ének- és zeneórát. A diákok kórusa — kiegészít
ve felnőtt énekesekkel — zenekari kísérettel rendszeresen énekelt templom
ban, temetésen, esküvőn, iskolai ünnepélyen, iskoladráma keretében. Részt 
vettek a hagyományos kántálásokban is a polgárok házainál.

Jelen esetben ezt az intenzív zenei igényt és gyakorlatot korabeli kisebb 
iskolában is tud juk  bizonyítani: Kőszeg három  tanerős — algimnáziumnak 
értelmezhető — ún. latin iskolájának 1669-től való iskolarektori szerződését 
találtuk meg nemrég, am elyet a  17. századi zenei nevelés értékes tanúbizony
ságának ta rtu n k .1

A szabad királyi város tanácsa m int kegyúr által kiadott, 15 pontból 
álló instrukciószerződés nem  csupán pedagógia és evangélikus hit szempont
jából állít m agas mércét az iskola rektora elé, de a hagyományos szöveg azért 
is figyelemre méltó, m ert hét pontja a rektornak szorosan vett zenei köteles
ségeit határozza meg. A 3. pont az úrvacsorái énekeknek tanításáról intéz
kedik. Az 5., 6. és 12. pont a  kórus és zenekar szerepléseivel kapcsolatos fel
adatairól szól. A 7. pont az országszerte élő evangélikus hagyom ányra utal: 
idegenből jövő ifjak közül csak azokat vegye fel, akik zenéhez értenek s meg
ígérik, hogy legalább egy évig az iskola tanulói lesznek. Természetesen fe
gyelmezett viselkedésükre is ügyeljen! A 13. pont a kották, énekeskönyvek 
és hangszerek lekiismeretes őrzését írja  elő. Mintha csak Kodály lelke szólna 
a  kőszegi tanács hangjában, am ikor a 10. pontban a zenetanítás fontosságát, 
é letre szóló élményét és hasznát hangsúlyozza. Különösen e szépen megfogal
m azott pont átgondolása u tán  úgy érezzük, hogy a 17. századi iskolarektor 
és maga a városi tanács zene iránti szeretetének és elkötelezettségének Ko
dály országában ma is van mondanivalója. A tanulságokon is érdemes elgon
dolkodnunk !

Mivel ez az ismeretlen szöveg nem csupán pedagógia- és zenetörténeti 
szempontból fontos, de a 17. századi evangélikus liturgiának és a lutheri 
lelkiségnek is gazdag dokumentuma, sőt gondolatai m a is aktuálisak, közül
jü k  magyar fordításban:2
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„Kőszeg szabad királyi város nem es és tiszteletre méltó Tanácsának inst
rukciója és szerződése, amelyet R uthkay Györgynek, a  német iskola szabá
lyosan meghívott rektorának adott.

M inekutána a nemes, tiszteletrem éltó és bölcs Tanács a m aga és az 
egész Község nevében a nagy tudású  Ruthkay György urat a ném et iskola 
rektorának Isten nevében szabályosan meghívta, ő pedig a  meghívást elfo
gadta, e  szükséges instrukciót és szerződést is á tnyújtja , hogy ennek szelle
mében végezze az iskolai és a tem plom i szolgálatát s megfelelő fizetést kap
jon. Mindezzel az a célja, hogy az iskolában m inden a legnagyobb rendben, 
buzgósággal és szorgalommal történjék. Gyümölcsét érezze az ifjúság és a 
város egész közössége. Ruthkay György úr pedig feladatainak végzésében 
az akadályokkal és helytelenségekkel szemben erre  támaszkodhassék s így 
eredményesebben érhesse el célját.

1. Mivel Isten kim eríthetetlen kegyelméből és csodálatos bölcsességéből 
e városban még szabadon él a tiszta evangélikus h it (Isten e jóságáért szív- 
béli dicséretet és hálát kell m ondanunk és alázatosan kémünk, hogy őrizze 
meg számunkra), am elyet Istennek a  Szentírásban élő tiszta Igéjében talál
juk megfogalmazva és alapozva, a  m eg nem változtatott Ágostai hitvallás
ban, a  Schmalkaldeni cikkekben, Luther nagy és kis Kátéjában, a teljes 
Form ula Concordiae-ben, amint a  három  fő (Apostoli, Niceai és Atanázi) 
hitvallásban is kinyilvánítva, így a  Mindenható Istennek és a nem es és tisz
teletre m éltó Tanácsnak is az a határozott kívánsága, hogy Ruthkay György 
úr ehhez a  hithez hűséges és állhatatos legyen, a rábízott ifjúságot a káté
nak, a  zsoltároknak stb. tanításával, a  Szentírás legfőbb szép m ondásainak 
átültetésével a legjobb tudása szerin t hitében megalapozza. Űj éneket csak 
a  lelkipásztor tudtával és beleegyezésével vezessen be. Á ltalában kerüljön 
m indent, ami ennek ellenére lenne és keresztyén m ódon mellőzzön.

2. A lelkipásztorhoz hasonlóan az iskola pásztora [Schulhirt] személyé
re is érvényes a Titushoz írt levél mondása: M indenben tenm agadat adván 
példaképül a jó cselekedetekben; a  tudom ányban romlatlanságot, méltósá
got m u ta tv á n . . .  Bizonyos, hogy ak ire  mások vezetését bízták, sa já t életé
nek példájával sokat tu d  elérni és építeni. Felhívjuk Ruthkay György úrnak 
a figyelm ét arra, hogy istenfélelemben járjon, keresztyéni és példaadó élet
re, nevezetesen m érsékletre, tisztaságra, egyetértésre, alázatosságra és sze
rénységre törekedjék. Az iskola tanu ló it s m ásokat is ilyen erényekre vezes
sen és tanítson.

3. Mivel Luther a  kis K átéjának előszavában megírta, nem keresztyén 
az, aki évente legalább négy alkalom m al nem kíván az Oltáriszentséghez 
járulni, ezért szükséges, hogy R uthkay György úr, a  sekrestyés és családjaik, 
valam int az egész ifjúság évente négyszer, mégpedig Pál megtérése, nagycsü
törtök, János és M ihály ünnepén áh ítatta l vegyék magukhoz az Oltáriszent- 
séget. Néhány nappal előtte az egész Káté ismétlésével, imádsággal és ének
kel keresztyéni lelkületben készüljön fel erre az ifjúság. Az ünnep érdeké
ben a  lelkipásztornak az a  kívánsága, hogy a  m agyar iskolába já ró  nemet 
tanulókat is velük együtt készítsék fel az ünnepre.

4. Hogy minden jó  rendben és lendületesen történjék, R uthkay György 
úr legyen rajta, hogy a  magyar iskola rektorával, valamint m unkatársával, 
a sekrestyéssel is tisztes barátságban, egyetértésben és illendő jó viszonyban 
éljen. Ha szükséges, a  legnagyobb szelídséggel és türelemmel figyelmeztesse 
őket. Amennyiben — Isten ments — félreértés vagy viszály tám adna köz
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tűk, időben tudassa az inspektor urakkal. Azok tanácsával és közbelépésé
vel oldja meg a  kérdést. Ily módon m indenfajta haragot előzzön meg vagy 
szüntessen meg.

5. Vasárnap, ünnepeken és egyéb napokon a  Rektor ú r időben jelenjék 
m eg a templomban. A hangszeres kottákat és az énekeket megfelelő helyen 
felnyitva készítse elő, hogy a harangszó u tán  azonnal kezdhessék az isten
tiszteletet. Csak azokat a korálokat énekeljék, amelyeket a lelkipásztor ki
jelöl.

6. Legyen gondja arra, hogy a nagyobb és kisebb diákok az ünnepi és 
a  hétköznapi istentiszteleten vagy áhítaton szorgalmasan jelenjenek meg. 
A pult előtt állva buzgón énekeljenek. M ajd áhítattal hallgassák meg a pré
dikációt és imádkozzanak. Ne m ászkáljanak, ne fecsegjenek. Az istentiszte
le t befejezése előtt ne engedje ki őket a templomból, különösen jobb időben. 
A hiányzókat minden esetben egy garassal büntesse úgy, hogy a kántálások- 
ból befolyt és a  Rektorra bízott összeg elosztásánál ezeket mellőzze, a szor
galmasokat viszont jutalmazza. A visszaeső bűnösöket megfelelően büntesse 
meg. Hogy m inden rendben történjék, m ind a két táblánál két felvigyázót 
állíttasson ki heti váltással, hogy azok a  rendetlenkedő és hiányzó fiúkat 
felírják a  névsorba s aztán jelentsék.

7. Idegenből érkező, tanulni vágyó ifjak közül — a lelkipásztor tudtával 
és beleegyezésével — csak azokat vegye fel, akik értenek a zenéhez és ko
molyan, becsülettel megígérik, legalább egy évig helyben m aradnak és szor
galmasan tanulnak a  fiúkkal együtt, mivel lakásukról, élelm ükről és italuk
ról a  polgárok gondoskodnak. Ügyeljen azonban a tekintélyére, illő fegyel
m et tartson közöttük, hogy ne a  saját fejük szerint cselekedjenek és vissza
éljenek a polgárság jóságával. Végül azt se tű rje  a Rektor úr, hogy nyilvá
nos kocsmákban s főleg gyanús zugokban tartózkodjanak, lakom ákat, tán 
cokat rendezzenek s más illetlen dolgokban vegyenek részt. Ha mégis hi
báznak, az em lített vagy más megfelelő módon büntesse meg őket.

8. Ruthkay György ú r (miként a  sekrestyés és az idősebb tanulók is) 
naponta — a  zeneórán kívül — öt órát tartsanak  az iskolában, télen délelőtt 
kettőt, délután hárm at, nyáron pedig délelőtt hármat, délután kettőt. Az 
órákat csak nagyon fontos okból hagyják el. Amennyiben az inspektor urak 
tudtával és engedélyével el kell utaznia vagy egyéb okból távol m aradnia 
az iskolától, megfelelő idősebb tanuló helyettesítse, ennek h íján  a  sekrestyés 
tanítsa az osztályokat. Hasonlóképpen a  sekrestyést is hivatali elfoglaltsága 
vagy távolléte esetén — előzetes bejelentés u tán  — maga vagy az egyik idő
sebb tanuló helyettesítse.

9. A diákokat mindenekelőtt istenfélelemre, imádságos lelkületre és er
kölcsös életre nevelje és szoktassa. E célból fegyelmet tartson  közöttük, az 
iskola szorgalmas látogatására és a  leckéjük m egtanulására késztesse őket. 
Ha egyesek h ibáját és hiányzását a  szüleik kimenteni igyekeznek, járjon  
alaposan a  dolog után, hogy megalapozatlan kimentésnek ne adjon hitelt. 
Akik latint is tanulnak, szoktassa rá  őket, hogy egymás között latinul be
szélgessenek, hogy ezáltal kialakuljon és m egm aradjon bennük a műveltség 
és erkölcsiség jellege [Signum Latinitatis et Morum]. Az órák a la tt felesle
gesen ne küldje ki a diákokat s ne is engedje meg, hogy az idősebb tanulók 
kiküldjék őket és így az utcán vagy a  téren futkározzanak s a  csavargáshoz 
szokjanak.

10. Különös gondja legyen a  Rektor úrnak, hogy az a rra  alkalm as fiú
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kát zenére tanítsa. Ügy haladjanak, hogy m uzsikájukkal Istennek és a  gyüle
kezetnek szolgálhassanak. A zene irán ti lelkesedést olyan m értékben keltse 
fel bennük, hogy kitartsanak a  tanulásban. Így m indjobban haladjanak előre 
a  tudásban, m ert a zenei tudásukkal m indenütt boldogulhatnak és megfelelő 
eltartást érdem elhetnek ki m aguknak. Ezért naponta rendszeresen tartson 
egy zeneórát számukra. Amennyiben viszont rendkívüli órákra is szükség 
van, azoktól, akik ezt kívánják, tiszteletdíjban részesül.

11. Ami pedig az osztályok tan ítását illeti, Ruthkay György ú r  az előírt 
tananyagot fogadja el és ehhez alkalmazkodjék. Szorgalmas iskolai m unká
jukról évente kétszer nyilvános vizsgán olyan módon számoljanak be, ahogy 
azt az inspektor urakkal alkalm asnak fogja tartani.

12. A temetéseket is szorgalmasan végezze Ruthkay György úr. Az imá
val végzett temetésen a háznál rövid ének, a m enetben Krisztus Király em
ber ’s Isten kezdetű, a sírnál a  lelkipásztor im ája és áldása u tán  pedig Jer 
temessük el a testet c. ének hangzik fel. Az intelemmel végzett temetésen 
a háznál hosszabb az ének, a  m enetben egészen a  kápolnáig és a  sírnál is 
m inden úgy történik, m int az előzőnél. A kijövet alkalmával ismét halottas 
ének hangozzék fel. A  predikációs temetésen a háznál két éneket énekelnek, 
amelyek közül az egyik több szólamú motetta. A m enetben m int az előzőknél. 
Ha a  prédikációt a várostemplom ban [Szent Jakab  templom] tartják , akkor 
egy m ásikra van szükség és egy éneket a  kim enetelre szánnak. Ezután a 
templomban vagy a  kápolnában még a  prédikáció előtt a  zenekar gyász
zenét játszik vagy énekelnek, a továbbiakban nincs változás. De a  sírnál a 
Je r temessük el a  testet kezdetű ének után az lm  hol fekszem, m int férgecs- 
ke c. ének is következik.

13. Az átadott le ltár szerint viselje gondját a hangszeres kottáknak, az 
énekeskönyveknek, a  hegedűknek és általában a  kórusnak és az iskolának, 
hogy semmi se vesszék el vagy gondatlanságból elszakadjon. Ellenkezőleg 
mindent épen és tisztán őrizzen meg.

14. Ha idővel váratlanul úgy adódna, hogy Ruthkay György ú r akár 
a  saját, akár a  nemes és tiszteletre méltó Tanács részéről felmerülő kellő ok 
alapján a  rábízott rektorságot tovább nem kívánja viselni vagy máshová 
szándékozik távozni, negyedévvel korábban azt m indkét részről jelenteni 
kell és hivatalos elbocsátó levelet szerezni. Az ifjúságot ugyanis nem sza
bad megfosztani h irtelen  tanítójától, sem rendetlenségre és mulasztásra 
kényszeríteni, hanem időben gondoskodnunk kell az utódról.

15. A nemes és tiszteletre méltó Tanács meghagyása szerint a templomi 
és iskolai m unkájáért nem csupán az eddig szokásos évi 32 császári forintot 
kapja meg a városi kam arási hivataltól, hanem a  ném et gyülekezettől is kap 
évi 20 császári forintot készpénzben negyedévre elosztva. További jövedelme: 
Swetics András ú r malmából évi 20 mérő búza, szabad lakás és a  szüretkor 
a szokásos kollekta. E célból R uthkay György ú r személyesen vagy megbí
zottja által kötelességének érzi a ném et polgárságot és a  ném et istentiszte
leten résztvevő egyéb híveket köszönteni, azok pedig készek — Isten áldá
sának megfelelően — megjelenni. — Negyedévenkint minden tanulótól 5 ga
ras iskoladíjat, vásár, aratás és szüret idején pedig mindegyiktől 2 dénárt 
kap. Ezen iskolai, vásári stb. pénznek felét a  sekrestyésnek adja. A prediká
ciós tem etésekért eddig 15 garas, az intelemmel végzettekért 8 garas, az imá
val végzettekért 5 garas já rt neki. A szokást továbbra is fenntartjuk. A sek
restyésnek minden tem etésen a  harangozásért 2 garast adunk. Ruthkay
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György úrnak  megművelésre és használatra még rendelkezésére áll egy szőlő 
az ún. grófi dűlőben a  Feyrabendt és Somody szőlők között.

Mindezek megerősítésére és biztosítására az instrukciót és a  hozzácsa
to lt konvenciót két példányban elkészítve a város pecsétjével, valam int Ruth- 
kay György ú r aláírásával és szokásos pecsétjével ellátva (annak kifejezésé
re, hogy az instrukció előírásaihoz hűségesen ragaszkodik), az egyik példányt 
a  városházi kancellárián letétbe helyezzük, a  másikat Ruthkay György úr
nak átnyújtjuk. Kelt szabad királyi Kőszeg városában 1669. június 13-án.”

JEGYZETEK:

1. A szerződés zenei jelentőségével A kőszegi iskolarektor zenei kötelességei 
a 17. században címen a Magyar Zene 1982. évi 1. számában (5—7. 1.) foglal
koztunk. Sulyok Imre e  dolgozat alapján a Diakónia 1982. évi 2. számában 
(87. 1.) méltatja a szerződés jelentőségét.

2. Az 1669. jún. 13-i szerződés német szövege: Országos Széchényi Könyvtár 
Föl Germ 701. sz. Szövegvariánsai: 1663. ápr. 30. Kőszeg Evang. gyülekezeti lt. 
Fasc 1/11.; 1683. aug. 10. uo. Fase 1/4. Az 1663-as szerződésnek Kőszeg város 
tulajdonában levő példánya másolatát dr. Bariska István főlevéltárosnak kö
szönjük. — Itt köszönjük meg dr. Schulek Tibornak, hogy fordításunkat ellen
őrizte.

Csak pára m inden . . .  álom . . .  álmodás . . .  
Mi m ása  lét? — : árnyéknak röpke árnya. 
E Föld is csak árnyéklétű. L ejárja 
évmillióit. Tűnő alkotás.

S bárm it terem t a  képzelet, tu d á s : 
csak pillanatnyi villanó sugárba 
kiszökkent álom, melynek oldott szárnya 
csillog s elég. A sorsa elmúlás.

Minden, mi van: valami m ásnak álma. 
Egyik álom a  másikból kiszállva 
kerengi örök körforgásait.

Míg pára-létünk végleg szerteszéled: 
Lobogtasd egyre szétmálló igézet: 
ó álomlét, bűvös foszlányaid!

KUTAS KÁLMÁN

Csak pára minden



KORKÉRDÉS

Keresztyén életvitel ma

Amikor azt a felkérést kaptam, írjak arról, hogyan látom saját életemen keresz
tül a keresztyén életvitelt ,ma, először azon döbbentem meg, hogy eddig tulajdon
képpen sóha nem gondoltam át magam számára ezt a kérdést.

Váljon életvitelem valóban keresztyéni? Ha igen, hogyan alakult ki? Melyek 
voltak azok a momentumok életemben, amelyek egyéni tudatifejlődésefflben arra 
determináltak, törekedjem, hogy az Istentől tanultak alapján életem a mások 
szolgálatán keresztül az Ö szolgálata legyen? Vajon elmondhatom-e, hogy való
ban ezt az életet élem?

Vidéki kisváros értelmiségi családjában nevelkedtem. Szüleim számára akkor 
a templomba járás feletteseik által kívánt tilalom volt. ök — tudomásul véve 
ezt a helyzetet — mégis kora gyermekkorom óta azon voltak, hogy ismerjem 
meg Isten igéjét, és testvéremmel együtt Öt követő keresztyénné nevelkedjem. 
Ez a hatvanas évek kisvárosában nem volt könnyű feladat, mégis megoldható 
volt. Rendszeresen jártunk templomba, igaz, nem az oda vezető széles úton, 
hanem nagyot kerülve, a keskeny, a temetőt átszelő utacskán. Mai fejemmel ez 
talán romantikus „kaiand”-nak tűnik, mégis tudom, hogy ezek a vasárnapi alkal
mak voltak azok, melyek egy életre belém vésték: életem az Istené, s nekem 
az ö  útját kell járnom.

Az ekkor kapott lelki ajándékok, az Isten igéje által indukált szolgálatigény 
indított-e az általam kívánt segíteni akaráson túl arra, hogy orvosnak készüljek? 
Nem tudom. A gyermekkorban felszított igény Isten igéje után természetessé 
tette, hogy az egyetemre kerülve keressem az idegen városban azt a közösséget, 
amely igen erős szellemi és lelki terhelésem alatt hétről-hétre támaszom volt 
Isten igéjével. Az egyetemi város gyülekezetében hat éven keresztül éltem át 
azt .a boldog érzést, mit jelent az élet nehéz útvesztőiben a szolgálat. Ez a hatás 
ebben a közösségben oly erős volt, hogy a szó legszorosabb értelmében csodákat 
tett. Nemcsak velem, hanem azokkal az évfolyamtársaimmal, barátaimmal, akik 
jöttek a hívó szóra. Az orvosi hivatásra készülve az egyetemen szinte mindenki
től csak a „szakmát” tanultuk, a hatalmas tananyag tárgyalása során valahogy 
csaknem mindig kimaradt a cél, a humánum, az emberközpontúság, a szolgálat.
De kórboncnok professzorom szavait még mindig fülemben hallom: ......ezt a
feladatot csak szent alázattal lehet végezni. . . ”. Sokszor elmélkedtem arról, vajon 
miért csak tőle tanultunk etikát, emberséget? Keresztyén lelki háttere lett volna, 
amiről nem tudhattunk? Vagy talán mert egész életében csak a kérlelhetetlen 
halál különböző, gyakran érthetetlen formáival találkozott? Engem is itt döb
bentett meg először közvetlen közelről a földi lét végességénék megváltoztatha- 
tatlansága, és az ezzel kapcsolatban bennem feltörő kétkedést, céltalanságot 
minduntalan kitörölte belőlem Isten igéje, az a folyamatosan megtapasztalt ke
gyelem, hogy életem és majdan halálom az Ö kezében van. Ma már tisztán lá
tom, hogy életemnek ebben a minden szempontból fogékony szakaszában Isten
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igéje és kegyelmének minduntalan történő átélése nélkül én is egy lettem volna 
a „szakmáját” talán jól végző orvosok közül, akiknek hivatástudata kimerül a 
naponkénti pontos, lelkiismeretes munkában.

Mi az, amiben — éppen keresztyéni életvitelemből következően — többnek 
érzem tevékenységemet?

Életem, munkám hasonló más dolgozó, családos anyákéhoz, mégis jóleső érzés 
talán tartalmában gazdagabbnak érezni. Gyermekkörzeti orvosként dolgozom 
Budapest egyik peremkerületében, egyszerű, szorgalmas emberek között. Ha
sonlóan vidéki kollégáimhoz, a hivatalos munkaidőn túl a közelben nincs más 
orvos, ezért számomra a közöttük élés egyben állandó készenléti szolgálatot is 
jelent. Hét végén, éjszaka minduntalan jön a hívó szó, a segítségkérés. Mond
hatnám, hívjanak ügyeletest, aki több óra múlva talán meg is érkezik, mégsem 
tudom megtenni, mert mindig átérzem, hogy aki segítséget kér, így vagy amúgy 
kiszolgáltatott, gyakran rémült, tehetetlen. S ilyenkor áttöri fáradtságérzetemet 
az a tudat, hogy bíznak bennem, segítséget várnak, s ha nem megyek — túl a 
.számomra ebből adódó lelkiismereti problémán —, valaki vagy valakik számára 
további gondot, idegfeszültséget, a gyermek számára pedig további esetleges 
szenvedést okozok. Ez az, amit munkámban a legszebbnek érzek, mert tudom, 
hogy ez a hivatalosan nem kötelező munka emeli szakmai tevékenységemet hi
vatássá. E mögött azt is érzem, hogy Isten hívott el erre az áldozatos, magán
életet nem ismerő, állandó odaadást igénylő, csak szeretettel végezhető szolgá
latra. Azt is érzem, hogy Isten naponta ad számomra ajándékot a gyógyuló, 
hozzám ragaszkodó, hálás tekintetű gyermekeken keresztül.

A teljes embert igénylő hivatás mellett férjem és két gyermekem, azaz a csa
lád ellátása is része életemnek. Férjem kórházi orvos, munkája mellett ügyeleti, 
tudományos, társadalmi tevékenység is terheli. Így a család életének szervezése, 
a mindennapok gondjai is zömében rám nehezednék. Néha magam is csodálko
zom, honnan van energiám mindezt úgy végezni, hogy ne fásuljak el; ne mond
jam azt, hogy valamivel felhagyok, mert nem bírom tovább. Ilyenkor újra és 
újra erősítést kapok Istentől, igéjén keresztül, gyermekeim nyiladozó értelmének 
láttán, megtapasztalva, hogy mindaz, amit teszek, ami kimerít, s ami talán mást 
lehangolna, számomra minduntalan újabb erőt, újabb bizonyságot ad, hogy éle
tem ebben a formájában válik teljessé, s értelme is ez: a „szolgálatban való 
égés”. Boldog vagyok, hogy Isten erre a szolgálatra hívott el.

Ha össze kívánom foglalni, hogy rohanó világunkban rohanó életem mi által 
válik keresztyénivé, ezt mondhatom: tudom, hogy „Isten kegyelme által vagyok, 
ami vagyok”, és ez arra indít .és kötelez, hogy családomban és munkámban erőt 
és fáradtságot nem kímélve, szeretetben szolgáljak.

gyermekorvosnő

* *

„Légy példa a h ívőknek”

(1 Tim 4,12). Pécs, 1947. Konfirmáció.

Tudatos, elkötelezett keresztyén életem kezdete konfirmációmhoz kapcsolódik. 
A tékozló íiú  története sajátként szólalt meg, s a férfibiibliaórán boldogan ismer
tem fel a többletet: Gazdánk van.

A kibontakozást engedő, hagyó, a feltételeket kedvezővé tevő, de sohasem 
küldő családi háttér előnyös helyzetet teremtett számomra; megkönnyítette a 
személyes döntésemen alapuló keresztyén életgyakorlatot. Csak több évtized el
telte után fordultam az önazonosítás során ezekhez a mélyebb rétegben található 
családi tapasztalatokhoz, tanulságsorhoz, amelyek a levita tanítói, a tanári és az 
igazgatói munkás élet, a társadalmi felemelkedést és a fasizmus idején a függet
lenséget szolgáló édesapai tevékenység nyomán ivódtak belém.
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Mind világosabban láttam, hogy — valamit tisztességgel megvalósítva az ószö
vetségi papi eszményből — közvetítő, átvezető (áramvezető, csatorna) vagyok ég 
és föld között.

Életvitel

Kezdetben az ősi rómaiak felfogása szerinti, érzelmi megnyilvánulástól mentes, 
fiatalon is bölcs, hallgatag életet kellett megvalósítanom. Később — Ady „új 
idők új dalaival” áttételes mintájára — új felismerések vezettek: vége annak, 
hogy presbiterként vagy átlagegyháztagként a „Ki beszél vasárnap?” keresztyén- 
ségóben lehet élni a szolgálat aktív vállalása — fáradsága — nélkül. Hogy az 
értékes, akár a pietista életvitelig menő elkötelezettség sem lehet érv a történeti
séget, társadalmi mozgásokat semmibevevő keresztyénséghez. Nincs igazolás a 
munkásmozgalom hatalmas, történeti küldetését csupán látóhatárszélén tartó ke
resztyén léthez.

De ugyanúgy az új felismerés tartalma az is, hogy a természet- és társadalom- 
tudományok haladó valóságához nem tartozik kötelességszerűen ateizmus. Jézus 
Krisztus követéséből, igazság-lényegéből adódik, éspedig szükségszerűen követ
kezik a világnézeti rendeződés is.

Tanúságom, hogy a jelenkor világszemléletében megfogalmazható a Jézus 
Krisztusról szóló hitvallásunk. Nem valamiféle párhuzamos, jobb tudományos 
rendszer értelmében, hanem a tudományos-technikai forradalomhoz illeszkedő, 
bizonyos értelemben ahhoz méltó megfogalmazásban.

Dialektikus egység

Azt az ősi modellt próbálom megvalósítani, amelyben együtt él — Jézus Krisztus 
stílusában — a prédikáció és a világnak ép, egészséges építése.

Nehéz az életfolytatás kérdésében kötetlenül, fesztelenül szólni, mert sematikus 
elvárások skatulyáinak szorításával kell küzdeni. Többen elvárják, hogy abszoLút 
sikerekről számoljak be, amely szerint az eltelt harminc év folyamán soha sem
miféle konfliktus nem állt elő a gyakorló keresztyénként vitt világi szolgálatom
ban. A kispolgári életfelfogás emberei pedig áttértek a „nyugdíjas keresztyénség- 
re”, amely szerint nyugdíjig nem illik, nem ajánlatos Jézus Krisztus követését 
nyílt színen menő úton megvalósítani, az Istenbe vetett hit direkt és indirekt 
követelményeit egyértelműen megélni.

A kezdeti képekről leolvasható, hogy a munkásmozgalom korábbi megállapí
tásai szerint a közös út lehetősége elvileg ki volt zárva. A képtár azonban bő
vült és gazdagodott: a humán tolerancián, a jóindulatú emberi türelmen túl mar
káns vonásokkal jelent meg a minél zavarmentesebb együttlét, sőt a közös cse
lekvés szükségessége.

Magam úgy tapasztaltam, hogy a túl sima menetekhez bizonyos területeken 
megalkuvások kellettek, az eltusoló vonású „nyugdíjas keresztyénség” lényegében 
rossz érzést kelt (mind kívül, mind belül); a tényleges, aktív, gyakorló keresztyén 
életút zökkenőkön, újrakezdéseken át előre visz. De nem ezt tanúsítja-e az egy
háztörténelem, vagy akár mai hivő emberek személyes élettapasztalata, melyik
melyik helyen és funkcióban?! Így elérkezett a keresztyén szolgálat stabilizáló 
erejének, a társadalom egyik támaszaként való értelmezésének az ideje.

A távlat egyik apró, de nagyon konkrét részleteként tekintsük végig a gyü
lekezeti munkatársi levelezőképzés vagy akár a konferenciák történetét. Nem 
kevesebb, mint 30 éve vetődött fel mind az egyház népe, mind 0 vezetőség ré
széről a levelező lelkészképzés gondolata. És mégis csak számos belső változás 
vezethetett el az új munkaág megindulásáig. Az országos ifjúsági konferenciák, 
gyülekezeti kirándulások, evangélizációk jelzik a fejlődési mozgást.
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Erőforrások

Ebben a komplex, nagyon is összetett valóságban a Jézus Krisztusba vetett, Isten 
külön kinyilatkoztatásán alapuló hit, és a szocialista törvényességbe, az állami, 
társadalmi és világnézeti fejlődésben való bizalom adja a hajtóerőt, a kudarcok 
utáni regenerálódás hétköznapi kezelését; igazolva immáron 36 éve az életgya
korlat tapasztalataival.

Tényszerűen (és bizonyos fokig szükségszerűen) a valóságnak ez a dialektikus 
egysége jelenti személyes életem legjellemzőbb vonását — szándékom szerint a 
gerincét és tudatosan vállalt szolgálatát. El kell mondanom: amikor egy-egy nehéz 
ponton, akár életszakaszon újragondolás válik szükségessé, mind erősebben nyúlok 
vissza Jézus Krisztus szolgálatba küldő szövegéhez, eleve dialektikus — a vallás- 
történetben abszurd — igényéhez: ugyanazon személy, ugyanazon csapat végezze 
a prédikáció és a gyógyítás szolgálatát. Mert a teljes életet igényli és adja, ezért 
kísérlem meg Krisztus követését, összhangban a prédikátorokkal és a jóakaratú 
országépítőkkel.

Négyszer kényszerítettek a körülmények az életemben újrakezdésre, négyszer 
kényszerített Isten kilépni szűkebb önmagámból. Üj meg új alkalmat kerestem 
és kaptam világszemléletem bővítésére és a jelenkornak megfelelővé formálására. 
Magaménak vallom az ember felemelkedése folyamatát, és harcban vagyok a 
megsebzett bolygó (és emberei) gyógyításáért. Harcban, ha mondom, harcban 
vagyok. Békességgel a szívemben. A nem emberektől kapott békességgel.

Sohasem vállaltam és ma sem vállalva azt, hogy hétköznapi elvárás szerint 
eredményes polgári tevékenységgel hitelesítsem a klerikusok által elmondottakat: 
személyesen mondom el az általam megismert evangéliumot, lehetőség szerint 
„artikuláris” helyen. Az akcióban levő, feltámadt Krisztus direkt eszközeként 
törekszem végezni fejlesztő és építő munkámat, a lehetőségek szerint, a tudo
mányos munkában, a TIT-ben vagy más e célra kialakított szervben.

Családi élet és családias közösség

Alapvető struktúrák átértékelése idején rendkívüli jelentőségűvé válik a család 
mint az életigazságok empirikus, gyakorlati megélési, ellenőrzési helye. Amint — 
más helyzetben — az ellenreformáció idején is a családok jelentették az evangé
liumi hitben való maradás legjelentősebb feltételét, elemét, akként ma is azt 
tapasztalom, hogy a Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel a családokban nyer iga
zolást, illetve innen indulnak ki a stabil közösségi kapcsolódásra vonatkozó in 
díttatások.

Az is nyilvánvaló, hogy a földrajzi központokhoz kapcsolódó gyülekezeti élet 
lényeges eleme a nemhogy családias, hanem inkább családi légkört biztosító 
kisközösségi élet, ahol gyakorlatban is megvalósulhat a személytől személyig 
bontakozó törődés. A kisközösségeknek is akkor van biztosabb jövője, ha nagy 
energiaráfordítással kapcsolódik a terület szerinti gyülekezethez, és annak egyik 
ellenőrizhető tartóoszlopát, élő elemét, sejtjét jelenti mind anyagi, mind lelki 
vonatkozásban, tehát a teljes keresztyén élet vonatkozásában. Tanúsíthatom, 
hogy a bemutatott struktúra életképes és legjobb belátásom szerint jövőképes; 
egyházunk és népünk számára erős bástya.

Ily módon mutatom magam, hogy ha valami híja volna a Krisztus szolgálata 
jelenkori megjelenítésének, akkor csökkenjen ez a hiány; nagyon is érthető le 
gyen a gyógyulás és felemelkedés folyamata rajtunk — Krisztus egyszerű szol
gáin, követőin — keresztül is.

Sz. B.
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A z ember állapota és a megtérés folyamata

Augustinus: Vallomások
Budapest 1982. Gondolat Kiadó

Az emberi természetről két feszültség
ben lévő szemlélet, alapfelfogás birkó
zik egymással évszázadok óta. Az egyik 
emberi mértékkel mér, mondván az 
ember alapjában véve állapot, „condi
tion humaine”, a másik viszont az em
bernél magasabb nézőpontot, értékren
det képvisel, s úgy véli, hogy az em
ber lehetőségeket rejt magában, nem
csak „van”, hanem állandóan alakul, 
célirányosan növekszik, azaz „lesz”: 
tehát folyamat. Talán elnevezhetjük 
az előbbit — T. E. Hulme után kiasz- 
szikus embernek, aki tudatában van 
saját maga helyének, korlátainak és 
határainak, az emberi létezés tér és 
időre való kötözőttségének. A klasszi
kus ember tiszteletben tartja a ren
det, a szabályt, a formát és a mérté
ket. Nem tekinti önmagát a végtelen 
lehetőségek tárházának, hanem szabad
sága a felismert lehetőségeiben adatik 
meg. A klasszikus ember nem minden 
akar lenni, hanem csak a helyére akar 
kerülni. Mindaz amit negative mon
dunk a klasszikus emberről, azt ne
vezi Hulme romantikusnak, Rousseau- 
tól eredeztetve azt a felfogást, hogy az 
ember természetét tekintve jónak szü
letett, csak az intézményes társadal
mak, a civilizáció tette rosszá. Ha 
megváltoztatjuk a világot, ezzel elő
mozdítjuk az ember szabad fejlődésé
nek, végtelen repülésének, „isteniesü- 
lésének” az akadályát. Elmondhatjuk, 
hogy ezen a dinamikus szemléleten 
alapulnak az utóbbi párszáz évben 
kialakult nyugtalanságot okozó társa
dalomi iloz ófiák.

A keresztyénségnek látszatra semmi

köze si-ncsen a rousseau-i romantikus 
emberképhez, hiszen az előző az em
ber eredendő romlottságáról, az utób
bi viszont a jóságáról beszél. Mégis a 
két gondolatvilág alapszerkezetében 
némi hasonlóságot és azonos mozzana
tokat fedezhetünk fel. Mindketten a 
fennálló ember-világ iránt érzett nyug
talanságból, krízistudatból indulnak ki. 
A krízistudat változást sürget, a vál
tozás pedig folyamat. Ám a keresz- 
tyénség a fertőzés középpontját nem 
az evilágban fedezi fel, hanem azt me
tafizikus eredetűnek tartja. (Az euró
pai gondolkodáskultúra utóbbi évszá
zadaiban sajnálatos hangsúlyeltolódás 
következett be: a transzcendens reali
tás érzékelésképessége elsápadt, s csu
pán a látható világra korlátozódott a 
beszűkült és elhomályosult embertu
dat.)

A keresztyénség nagy gondolkodói: 
Pál apostol, Augustinus és Luther is 
arról tanúskodnak, hogy krízistudat, 
kétségbeesés és lelki nyugtalanság elő
zi meg a megtérés és az újjászületés 
lelki folyamatát.

Augustinus most újrakiadott vallo
másai több mint másfél évezred táv
latából szenvedélyes hangon szólnak a 
kétségbeeséstől a hazatalálásig, az élet 
hajóján való hánykolódástól a révbe
jutásig szóló hiteles emberi útról: a 
folyamatról.

A Vallomások szerzője a keresztyén 
emberré válás, az újjászületés folya
matába enged bepillantást. Augustinus 
megtérése a szó leggazdagabb értel
mében metanoia, vagyis az emberi ér
telem, érzélem és akarat fokozatos át
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alakulása. A megtérés nem egy misz
tikus és váratlan pillanat műve. Bár
milyen csodálatos is a „tolle et lege” 
hangjának érintése a jólismert kerti 
epizódban: az újonnan született „cse
csemő” sírását, az új életre való ön
átadását micsoda benső küzdelem és 
vonakodás előzte meg az „anyaméh
ben”!

A Biblia, mint kinyilatkoztatás és 
isteni erőtér az embert nem öntörvé- 
nyűségével és önzőségével fogadja el, 
hanem hatalmába akarja keríteni, ma
gáévá akarja tenni, erejével megtisz
títani és csak azután elfogadni. „Aki 
Isten elé akar járulni, hinnie kell, 
hogy van Isten”. A Biblia az embert 
megszólítja, benne lehetőséget lát, 
akárcsak Michelangelo, aki már meg
látta a szobrot a sziklában. Az isteni 
szó ereje semmiből mindent, senkiből 
valakit teremt. Keresztelő János sza
vaival: „Isten eme kövekből is tá
maszthat fiakat Áforáhámnak”.

Minél gazdagabb és színesebb az evi
lági személyiség, annál nagyobb ellen
állóerőt tanúsít az ekkor még egy
síkúnak és egyoldalúnak tűnő isteni 
szóval szemben. A latin kultúrától át
itatott Augustinus a kezdetben meg
riad a Szentírás nyelvének egyszerű
ségétől. „Gőgöm menekült az írásmód
ja elől és az értelmem mélyen bele 
nem hatolt. Pedig olyan az írás, hogy 
növekszik a gyermekkel együtt.” Ér
telmének igazságkeresését hosszú ideig 
a manicheusok akadályozzák, s mikor 
meggyőződik azok téves eszméiről, óva
tosságra inti magát: „Lelkem csak a 
hitben gyógyulhatott volna meg, de 
hogy hamis hitbe bele ne botoljék, 
vonakodott inkább a gyógykezeléstől.” 
„Szívemet tartóztattam még minden 
helyesléstől, mert irtóztam a mélybe 
zuhanástól”. Az érzéki test csábítása 
is hosszú ideig fékezi, akaratát pedig 
hosszú ideig „elcsavarja a világ feje
delme”. „Engem nem vas kötözött bi
lincsbe, hanem saját akaratom vasa. 
Az ördög akaratomra kulcsolta kar
mait, láncot kovácsolt belőle és pó
rázra fűzött engem.”

Az isteni hívás azonban végül is győ
zelmet aratott: „Átütötted igéddel szí
vemet és megszerettelek” — írja a X. 
könyv V. fejezetében, ami tálán a mű

legforróbb lírai betétje: szerelmi val
lomás Istennek: „Ének zendül ott és 
azt el nem sodorja az idő. Illat terje
dez ott és szét nem kuszálja a szellő.”

A megtért Augustinus, immáron az 
isteni erőtérben, engedve az isteni 
akarat vonzásának az egyik legnagyobb 
egyházatyává növi ki magát. A könyv 
második felében már a gondolkodó 
teológus elmélkedésével és eszmefut
tatásaival találkozunk. Értelmünket is 
lebilincselő fejezeteket olvashatunk az 
időről, az emlékezésről és a terem
tésről.

Babits szerint az európai irodalom 
lényege szerint gyónás, vallomás iroda
lom, ezért Augustinus műve az euró
pai irodálom forrása. Pilinszky pedig 
a most megjelent prózai írásaiban 
hangsúlyozza, hogy a „vallomás min
denkor súlyos erkölcsi küzdelem gyü
mölcse”. A vallomás tehát azért hite
les emberi szó, mert van fedezete: a 
lelki tusa folyamata, legyen az Jákob 
birkózása az angyallal, Pál rugódozása 
az ösztöke ellen, vagy Ágoston szívé
nek nyugtalansága: „magadért terem
tettél bennünket és nyugtalan a szí
vünk, míg meg nem nyugszik ben
ned.”

Gondolataim papírra vetése után Pi- 
linszkynél is rábukkantam a roman
tikus és a klasszikus megkülönbözte
tésére. Ő úgy fogalmaz, hogy az ott
honát elhagyó tékozló fiú a romanti
kus lázadó, az atyai házhoz vissza
térő pedig klasszikus. Vannak olyan 
nyugtalan lelkek, akik a szabadságot 
romantikusan értelmezik és „kilátás
talan bolyongára vannak ítélve”. Pe
dig ha valóban szabadon választunk, 
akkor mindig azt választjuk, amiben 
élünk” — idézi Kierkegaard-tól Pi
linszky. Azt is írja, hogy a mindig 
kérő imádkozok romantikusok, akik 
viszont a „Legyen meg a Te akaratod” 
szellemében tudnak könyörögni, azok 
nemes lelkű hitről tanúskodnak: érett 
klasszikusok.

Hozzátehetjük Pilinszkyhez, hogy a 
megtérésnek is vannak romantikus és 
klasszikus esetei. Az ifjúkori őszinte 
igazságkeresés sokszor sötét víziót és 
kiábrándulást, valami tiszta szigetre 
való elvágyódást — s így bolyongást 
— eredményez. Érzelmi fellángolásra
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vagy éppen kivonuló bezárkózásra ala
pult megtérések többnyire romantiku
sak és nem állják ki az idő próbáját.

Augustinus megtérése nem egy nyug
talan és impulzív lélek izgága, roman
tikus bolyongása. Megtérésének folya
mata valódi hazaérkezés otthonába, az 
atyai házba. A klasszikus értelemben 
vett helyrekerülés. Az ember eredendő 
és igaz, valóságos állapotába. Augus-

A z elfogulatlanság buktatói

Friedenthal könyve Lutherről
Sikerkönyv Friedenthal munkája, me
lyet 1973 után most újra kiadtak a 
reformátor születésének félezredik év
fordulóján. A sikert elsősorban „tár
gya” biztosítja: Luther olyan történel
mi tényező, akit lehet szeretni vagy 
lehet utálni, viszont nem lehet közöm
bösnek vagy hidegen fölényesnek ma
radni vele szemben. És biztosan része 
van a sikerben magának Friedenthal- 
nak is, akiről ezt olvashatjuk a könyv 
fülszövegében: „Míg régebben Luther 
alakját csak a teológusok rajzolták 
meg, a szerző minden vallási elfogult
ságtól mentes, tárgyilagos és modern 
Luther-képet ad.” S valóban, a Mün
chenben 1967-ben megjelent — több 
mint 600 oldalas — könyv végigolva- 
sása meggyőzhet az elfogulatlanságról, 
s talán még a modernségről is.

Korábbi polemikus Luther-torzképek 
(Denifle, Grisar) ismeretében jólesően 
érzékeljük az évszázadokon át maka
csul ismétlődő rágalmak hiányát. Azt 
például, hogy Luther apja közönséges 
gyilkos volt, ennélfogva a fiú apjától 
örökölte a féktelen szenvedélyeket. 
Vagy azt, hogy a reformátor egész 
munkájának indítórugóját saját morá
lis silányságában kell keresni. Vagy 
azt, hogy Luther sanyarú gyermek- és 
ifjúkora adja a kulcsot szenvedélyes 
harcmodorának megértéséhez. Vagy 
azt, hogy egy idegbeteg zseni sértődött 
lázadásaként kell felfognunk a refor
mációt, mely nemcsak tévedés, de fö
lösleges tett is volt.

Áim nemcsak a már csakugyan „kor
szerűtlen” torzítások hiányát értékel

tinus vallomása a klasszikus megté
rést klasszikusan példázza. S mint 
ilyen feloldja a klasszikus és a roman
tikus emberkép felszíni feszültségét: 
arról tanúskodik, hogy az embernek 
van helye, eredeti állapota, s hogy 
vállalja-e ezt az utat, a folyamatot, az 
már az ő feladata.

ifj. Fabiny Tibor

hetjük, hanem lényeges pozitív voná
sok hangsúlyozását is. Tiszteletet pa
rancsol, ahogyan a kolostori évek ke
mény küzdelmeiről, vagy a wonmsi — 
hallatlanul feszült — napokról, vagy a 
pestisjárványok idején tanúsított ma
gatartásáról, vagy a bibliafordítás nagy 
munkájáról ír. Azért örülünk — még 
más, hasonlóan pozitív előjelű részlet 
mellett — a szerző eseményrögzítő 
igyekezetének, mert általa megragad
hatóvá válik a reformátor tisztessége 
és a reformáció létjoga.

Vannak azonban elhallgathatatlan 
problémák.

Kezdjük azon, amin minden törté
nelmünket valamennyire is ismerő ol
vasó fennakad, még ha nem teológus 
is. Téves az, amit Dózsa hadvezetői 
képességéről, vagy a parasztok vágyai
ról, vagy a harc végén bekövetkező 
kivégzésről ír. A magyar olvasó el
tűnődik: ha már magyar események 
is bekerülnek a könyvbe, miért nem 
néz utána a szerző pontosabban a for
rásainak?

Ahhoz sem kell vallási elfogultság, 
hogy az olvasó kétségbe vonja ennek 
a sommásan elmarasztaló ítéletnek 
Igazságát: „a vad nőgyülöletet, amely 
minden baj forrását az asszonyi nem
ben látja, az egyiptomi szerzetesek 
plántálták az egyházba, ahol mély gyö
kereket vert.” Az olvasót veszélyesen 
félreinformáljá az a nagyon fontos 
ténymegállapítás is, mely szerint Lu
ther egész szellemi fejlődésére döntő 
hatással volt az a meggyőződése, hogy 
„a mai pszichológiai irányzatokat meg
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előzve azt vallotta: a libido, a testi 
vágy áthatja az egész embert és az 
egész életet. Neki erre még ott volt 
keze ügyében a ,concupiscentia’ sko
lasztikus fogalma, a mohó megkívánás, 
de ezt a fogalmat nem szabad kizáró
lag a nemiségre vonatkoztatni.” Ép
pen az utolsó néhány „önbebiztosító” 
szó teszi megengedhetetlenné (de ön
ellentmondássá is!) a freudi „libidó” 
és a skolasztikus gyökerű, de a refor
máció teológiájában is alapvető fon
tosságú „eoncupiscentia” terminus 
teohnicus párhuzamba állítását. Hang
súlyozni kell: Luther és a hitvallása
ink egyaránt az embernek Istennel 
szembeforduló önző érvényesülési tö
rekvését látják a „concupiscentiában”.

„Sajátosan evangélikus” kifogásain
kat is meg kell szólaltatnunk. Az már 
szinte unalmas is, hogy mindegyre 
ismételnünk kell: a reformáció nem 
„hitújítás”, nem is valamiféle szub
jektív istenkeresés „receptjének” fel
találása, nem egyszerűen egy lázadás 
következménye, hanem elfelejtett kin
csek újrafelfedezése és boldog elfoga
dása. Furcsa és megalapozatlan Klári - 
stadt képromboló dühét Luthernak tu
lajdonítani és belőle messzemenő kö
vetkeztetéseket levonni Luther — és 
általában a lutheri reformáció — mű
vészetlátásával kapcsolatban. A „For
mula Missae” és a „Deutsche Messe” 
ismeretében érthetetlen szerzőnknek 
eme ítélete: „(Luther) teljesen lebe
csüli a kultusz, a rítusok hatalmas 
erejét. Ugyanakkor túlbecsüli az Ige 
hatalmát, azt hiszi, hogy az Ige ugyan
úgy hat majd mindenkire, mint őrá.” 
Itt különösen fontos a konzekvencia 
levonása: „A legnagyobb mértékben és 
a legveszedelmesebb módon túlbecsüli 
az embereket, akikkel dolga van. Ez
zel kezdődik életének tragikuma.” A 
könyv alapvető problémájához érkez
tünk: egy nagy ember tragédiája bon
takozik ki az író szándéka szerint több 
mint 600 oldalon; ellentmondásaiban 
is tiszteletreméltó nagy emberé, akit 
nem értett meg igazán kora, s aki 
maga sem tudta megérteni korát. Tra
gikus hős portréját rajzolja meg Frie

denthal, aki fölrobbantott egy régi vi
lágot, de az alakuló új világ hamaro
san túlnőtt rajta, s ezt személyes tra
gédia volt átélnie.

A tartalomjegyzék és az oldalszámok 
együttesen elárulják azt, hogy szer
zőnknek sajátos és egyoldalú Luther- 
képe van. Számára Luther ifjúkora 
nem egyéb, mint „egy lázadó útja”, a 
reformáció lényegében azonos a pápa
ság ellen intézett „rohammal”, ámde 
a „második reformáció” (Zwingli, Kál
vin, „mennyei próféták”), a paraszt- 
háború és saját provincializmusa a 
roham utáni végső diadal elnyerését 
már meggátolta. Jellemzőnek érzem, 
hogy az a Friedenthal, aki a pápa
sággal (és más ellenfelekkel) vívott 
néhány különösen harcos esztendőről, 
az 1517—1525 közötti időről több mint 
300 oldalt ír, a marburgi kolloquium 
utáni másfél évtizedet (1530—1546) el
intézi 10 oldalon. Az az elháríthatatlan 
érzésünk, hogy vagy nem ismeri en
nek az időszaknak szellemi termését: 
a Schmalkaldi Cikkekkel, a Kátékkal, 
rengeteg prédikációval, a Genezis és 
kiváltképpen a Galata-levél kommen
tárjaival, vagy ha ismeri, nem tud mit 
kezdeni velük.

A magyar kiadás ismertető-ajánló 
„fülszövegénél” lényegesen szerényebb 
Friedenthal vallomása munkájának be
fejező mondatában, amikor könyvét 
„kísérletnek” nevezi Luther élete és 
kora képének megrajzolásában. Azt 
lehet mondani, hogy a kísérlet általá
ban sikerült, a könyv egészét tekintve 
'feltétlenül korrekt munka. Két feltűnő 
hibájára azonban figyelni kell: arány
talanul rövidre fogja az 1526—1546 kö
zötti két évtizedet és teljesen mellőzi 
az ún. „egyházépítő iratokat”, melyek
nek pedig óriási volt a jelentőségük is, 
hatásuk is. Bizonyítja ezzel azt, hogy 
nemcsak a történelem nagy emberei
nek, hanem a nagy emberek életmű
veiről elfogulatlanul csevegőknek is 
szembe kell nézniük buktatókkal, me
lyek — úgy látszik — esetenként el
kerülhetetlenek.

id. Magassy Sándor
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Fényszóró
Luther születésének 500. évfordulójára 
Szokolay Sándor kantátát írt. A mű 
legfőbb jellemzője a szintézisre való 
törekvés. A szöveg megválasztása, a 
zenei anyag megmunkálása egyaránt 
ezt tükrözi.

A szöveg — amelyet Weltler Ödön 
állított össze — nem jellemzést, mél
tatást ad Lutherről, hanem őt szólal
tatja meg. Nem róla esik szó tehát a 
kantátában, hanem ő beszél hozzánk, 
megszólít, állásfoglalásra késztet. A cím 
is ezt sugallja. Szokolay nem Luther
ről szóló, hanem „Luther-kantátát” írt.

A kantáta ilyen megfogalmazásával 
mindenek előtt azt a kérdést teszi fel, 
van-e mondanivalója Luthernek a ma 
embere számára. Szokolay Sándor nem 
idézőjelek között beszél Lutherről, ha
nem a maga mondanivalójaként vál
lalja azt. Egyes szám első személyben 
teszi ezt, de helyettünk is mondja. 
Ettől válik a mű vallomássá, de ezzel 
a személyes állásfoglalással épít hidat 
— teremt szintézist — korunk embere 
és Luther között.

A Luther kantáta zenéje is hatalmas 
szintézis a hagyomány és a modern 
zene között.

A hagyomány tiszteletére utal nyom
ban a műfaj megválasztása. Ebben J. 
S. Bach nyomain jár. Bach kantátái 
általában kamara jellegűek. Megszólal
tatásukhoz nem kell nagy apparátus. 
Szokolay kantátájának zenekara vo
nós kvintettből (2 hegedű, brácsa, 
cselló, nagybőgő), négy fafúvós hang
szerből (fuvola, oboa, klarinét, fagott) 
és két rézfúvós hangszerből (trombita, 
harsona) áll. Ehhez társul az orgona. 
Az orgonát azonban nem állandó har
móniai támaszként használja (conti- 
nuo), hanem zenekari hangszerként 
építi művébe.

A kantáta vokális része a hagyomá
nyoknak megfelelően szóló énekből és 
kórustételekből áll. A közbeiktatott 
kórusszámok — ugyancsak a hagyo
mányoknak megfelelően — összefoglal
ják a szólista mondanivalóját, ráhe
lyeselnek arra. A kantátákban a szólis
ták egyrészt áriákban, másrészt reci- 
tatívókban éneklik szerepüket. Szoko

lay e  kétféle éneklési módot is szin
tézisbe hozza; recitativók gyanánt 
olyan áradó dallamokat ír, amelyek 
végül is áriákká bontakoznak ki.

A műbe Szokolay Sándor négy ko
ráit állít be. Ezzel is a hagyományok
nak engedelmeskedik. A korálok szö
vegei Luther alkotásai. Közülük az 
„Ein feste Burg. . dallama is tőle 
való. Mind a négy korái új énekes
könyvünkben is szerepel. (Nun freut 
'euch — Jer, örvendjünk, keresztyé
nek: 318. sz; Ein feste Burg — Erős 
vár a mi Istenünk: 254. sz.; Erhalt 
uns, Herr, bei deinem Wort — Tarts 
meg, Urunk, szent igédben: 255. sz; 
Verleih uns Frieden gnädiglich — Adj 
békét a mi időnkben: 291. sz.). Szo
kolay más Luther-énekéket is választ
hatott volna, de ezzel a nálunk is éne
kelt négy korállal bekapcsolt miniket 
magyarokat is a világ lutheránusainak 
hatalmas táborába. Ezzel egyben azt is 
jelzi, hogy ez az alkotás magyar föl
dön született, ez a mi hozzájárulá
sunk ahhoz az ünnepség sorozathoz, 
amelyben Luthert világszerte részesí
tik. A szerzőnek ez a gesztusa is szin
tézis.

Zenei kifejező eszközeinek megvá
lasztásában ugyancsak szintézist teremt 
régi és új között. A hagyományok tisz
telete elsősorban a korálok harmoni
zálásában tűnik ki. Mer egyszerű har
móniákat írni. De itt is hoz valami 
újat. A dallamokat hagyja szabadon 
szárnyalni, de a kísérő szólamokba 
olyan mozgást, pezsgést visz, hogy et
től a dallam is acélosabbá válik. A 
hagyománytiszteletben odáig jut, hogy 
hier kánont is írni. De ezt nem azért 
teszi, hogy az ellenpontban való jár
tasságát igazolja, hanem, mert a tar
lom így kívánja. Amikor Luther előtt 
Világossá válik, hogy „Az igaz ember 
hitből él”, majd hozzáfűzi: „Ekkor azt 
éreztem, teljesen újjászületve léptem 
át a Paradicsom nyitott kapuját”, ak
kor kapcsolódik be a kórus — a hí
vők serege — boldog örvendezéssel. 
Ezt a túláradó örömöt Szokolay 12 
szólamú kánonnal fejezi ki. Ez a meg
oldás minden szónál érzékletesebben
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tárja elénk, hogy ez a lehetőség min
denki számára nyitva áll.

De a modern hangzásokat sem öt
letszerűen alkalmazza. Akkor él ezek
kel a lehetőségekkel is, amikor azt a 
tartalom indokolja. A zárótételben, 
amikor az ördög megkísérti Luthert, 
hogy: „Mégiscsak meg kell halnod”, 
'az ördög nevének említésekor igen éles 
disszonanciák zúdulnak ránk. A döb
benetes, tajtékzó hatást csak fokozza, 
hogy mindegyik szólam más-más rit
musban marcangolja-tépi ezeket az 
éles tőr gyanánt szúró disszonanciá
kat. De ha valahol, itt helye van en
nek a hangzásnak.

Disszonanciákban nem kevésbé bő
velkedő, mégis az ellenkező hatású 
résszel találkozunk közvetlenül a mű 
'befejezése előtt. A kantáta végső ki
csengéseként ezt énekli a kórus: „örül
jetek az Ürban, énekeljetek neki!” Itt 
ä nőikar ötszörös osztásban úgy éne
kel, hogy mindegyik szólamnak más
más karakterű mondanivalója van — 
mindegyik más egyéniség — és ezt a 
saját mondanivalóját morzsolgatja 
improvizációszerűen. Ritmusban, dal
lamban, szövegmondásban szinte szét- 
porlik az egész, mégis összhatásként 
az örömnek szinte bizsergő boldogsá
ga csendül ki az egészből. Szokolaynál 
régit és újat a tartalom hoz össze.

„Szobor vagyok, de fáj minden ta
gom . . . ” — idézte valaki 1938 őszén 
a költőt, miután meglátogatta a Lu- 
ther-szobor pályázatára beküldött mű
veket. Az volt a benyomása, hogy nem 
tudtak megszabadulni egy kialakult 
klisétől. Ezt a klisét 1817-,ben, a refor
máció 300 éves jubileumán, nem ki
sebb költő mint Goethe, máig ha
tóan így fogalmazta meg: „Engem az 
egész reformációból egyedül Luther 
markáns jelleme érdekel, a tömeget se 
érdekli más. Ami ezen túl esik, zagyva 
összevisszaság; csak fárasztja a lelket.” 
Bizony Reményik Sándor se jutott egé
szen túl ezen a Luther-szemléleten a 
húszas évek reformációi ünneppein so
kak által idézett és szavalt „Az óriás” 
című versével s ennek mottó szerű 
felhívásával: „Jertek, kapaszkodjunk 
az óriásba!”

A legmegkapóbb szintézist a mű be
fejező hangjaival teremti meg. A szö
veg itt arra biztat: „örüljetek az Ür
ban, énekeljetek neki! Mindörökké!” 
Ennek indoklását már korábban meg
kaptuk: „Ahol Krisztus van, ott öröm, 
béke és élet van!” Ennek kifejezését 
abban találja meg, hogy szinte gyer- 
mekdalszerűen egyszerű, önfeledten 
örvendő zenét ír, amely fokozatosan 
elcsitul, csak a legfelső szólamban 
folytatódik hosszan, biztonságosan és 
átnyúlik a csendbe. Nem a semmibe 
vész, hanem a végtelenben folytatódik.

Ez az egyszerű zenei megoldás te
remt hidat — szintézist — múlandó
ság és örökkévalóság között. De ezt 
a szintézist csak olyan ember teremt
heti meg, aki tud azonosulni Luther 
szavaival, aki hiszi is azt, amit mond.

Mindezt a kantáta első, június 19-i 
Deák téri előadása hitette el velünk 
á Weltler Jenő vezette Lutheránia 
nagyszerű helytállásával, a zenekar 
pontos munkájával, Bercelly István 
kimagasló tolmácsolásával, Trajtler 
Gábornak az egész művet keretbe 
foglaló pontos játékával.

Az előadás hitelességét a szerző di
rigálása biztosította.

Fasang Á rpád
*

Egészen más felhívás olvasható az 
Evangélikus Sajtóosztály legújabb ki
adványának címlapján: „Imádkozzunk 
együtt Lutherrel — ma.” A könyvecs
ke Luther imádságaiból válogatott ösz- 
sze 67 gyöngyszemet. Függelékében 
még 9 ismert, de a válogatásban nem 
nem szereplő imádságot közöl. A vá
logatást Frieder Schulz végezte. „Heute 
mit Luther beten” címen a güterslohi 
G. Mohn kiadó jelentette meg 1978- 
ban. Magyarra — kitűnően! — Hafen- 
scher Károly fordította (Evangélikus 
Sajtóosztály kiadása). Bevezetéssel és 
jegyzetekkel látta el. Az 5000 példány 
'alighanem hamar elfogy a „Ma így 
imádkozzál!” című, szintén a fordító 
által szerkesztett fehér könyvecskéhez 
hasonlóan.

Gyakorta, inkább válogatva mint 
egyvégtében kell olvasni ezeket az
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imádságokat. Valóban nem valami óriás 
mennydörgő, vagy eget vívó szavai 
szólnak itt. A testvér, még csak nem is 
'valami „lelki atya” karol belénk. Isten 
színe elé visz, hogy együtt imádkoz
zunk vele. Ez a testvér azonban az 
egyház nagy tanítója, reformátora. Mi
lyen egyszerűek, mesterkéletlenek, bib- 
likusak és rövidek ezek az imádságok. 
Csak egy-két sajátos kifejezés, fordu
lat mutatja, hogy közel 500 éve kelet
keztek.

Mindegyik imádság külön lapra ke
rült címfelirattal (pl. „Hozzákezdek”, 
„Mellettem vagy”, „Semmi el nem té
ríthet” stb.). Három témakör tagolja a 
gyűjteményt: Bizalom — Részesedés — 
Helytállás. Figyelmeztetésképpen, hogy 
ne élvezetre, hanem imádkozásra töre-

Zolnay László hatalmas könyve a múlt 
év végén jelent meg (Magvető Kiadó). 
Tartalomjegyzéke is 11 oldal, maga a 
mű pedig — jegyzetekkel együtt — 
több, mint 680; így ismertetése és érté
kelése reménytelen vállalkozás volna. 
Kettős címe talán jelképes is: olyan, 
mint egy-egy ásatás kutatóárkának sze
münk előtt kitáruló több rétege. Mert 
ha valamiben egyáltalán összefoglalható 
Az elátkozott Buda — Buda aranykora, 
akkor ez az a fájdalmas-büszke vallo
más lehet, hogy ami Buda régi nagy 
korszakáról ma megragadható, azt a 
föld mélyéből kellett kiásni, s részben 
vissza temetni. A könyv magában rejti az 
alázatos vallomást kutatói elkötelezett
ségről, egy életet betöltő szent szenve
délyről, a megvalósulás útjának bukta
tóiról, de a meglelt mesés gazdagságú 
kincsről is. A többrétegűséget mutatja 
az is, hogy az olvasó az évszázadok, sőt 
évezredek történéseinek láncolatát épp
úgy megtalálja benne, mint egyes szí
nes események leírását; részesévé vá
lik kutatási izgalmaknak, de magas 
szintű kutatói, tudós vitáknak is ; ugyan
akkor — s talán ez a legmeglepőbb! — 
feltárul előtte nemcsak királyoknak, 
egyházi és világi hatalmasságoknak éle
te, hanem a hétköznapok emberének 
sorsa is.

A több évtizedes kutatómunkának 
leglátványosabb eredménye a gótikus 
szobrok, szobortorzók felfedezése volt.

kedjünk, minden egyes lap fejlécén ol
vasható — a könyvecske intencióját 
kissé így túlhangsúlyozó — felirat: 
„Imádkozzunk együtt Lutherral!”

Külön ki kell emelni a fordító tö
mör, meleghangú tanulmányait, a be
vezetést és az utóhangot. Luther azt 
mondaná róluk, amit barátjáról Me- 
lanchthonról mondott: itt együtt van 
„Sache und Form”.

„Bíztatás” címen írta Káldy Zoltán 
püspök az előszót. Belőle itt egy mon
datot emelünk ki: „Lutherral imád
kozni azt is jelenti, hogy kiszabadulni 
önmagunk bűvköréből, észre venni a 
másik embert, magát az egész egy
házat és az egész világot.”

Benczúr László

*

Érthető az öröm, büszkeség, valamint a 
nemzetközi visszhang is, hiszen olyan 
középkori anyag került elő a föld mé
lyéből országunk közepén, melyben az 
alakábrázolásokat vallásos okból nem 
tűrő török nem tett kárt. Az amúgy is 
felbecsülhetetlen értéket megsokszoroz
za, hogy viharos történelmünk követ
kezményeképpen román stílusú alkotá
sainkat a tatár, gótikánkat pedig a tö
rök tüntette el szinte nyomtalanul. így 
viszont — első pillanatra — meglepő, 
hogy a „szerencsés kezű” megtaláló (a 
lelet felfedezése azért nem egyszerűen 
„szerencse” dolga volt!) mégsem a gó
tikus szoboranyagot, hanem azt az ered
ményt tartja munkálkodása „csúcsá
nak”, mely szerint bizonyítást nyert: 
már a tatárjárás előtt is évszázadokon 
át lakott település volt a budai Vár
hegyen, a ma is létező palotakomple
xum alatt. Bizonyos az is, hogy nagy 
eredmény az eddig feltételezettől elté
rő helyen (a mai Táncsics Mihály ut
cában) részben kiásott korai királyi 
lakosztály. Amikor azonban a tudomá
nyos vita rövidre fogott ismertetését 
végigolvassuk, már bizonyára jobban 
megértjük a szerzőt, mert nemcsak a 
kutatás, hanem a kutatási eredmények 
megvédésének élményével is gazdagod
tunk közben.

Gazdagít egyébként is minden oldal 
olvasása. Néhol az az ember benyomá
sa, hogy lexikont tart kezében címe-
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rekről, zászlókról, szokatlan szokások
ról. Vannak részletek, ahol vad fegyve
resek, véres bosszúállások kerülnek 
elénk, máshol pedig szelíd szerzetesek, 
jámbor és sokat szenvedő szentek lép
nek elő a legendák homályából s vál
nak hús-vér emberekké előttünk, hogy 
jobban megérthessük őket és korukat. 
S miközben Buda múltja elevenedik 
meg előttünk, feltárulnak országos ösz- 
szefüggések is. Természetes és szüksé
ges ez: nélküle — vallja Zolnai László 
— félreérthetővé válnék az igaz ered
mény is. Sorsa hasonló lenne az össze
függéséből kiragadott idézethez.

„Én, aki Budán születtem, s itt éltem 
át az ország s a főváros tragikus vesz
tét, boldog vagyok, hogy részt vehettem 
fővárosunk és a Vár újjáépítésének 
munkájában is” — vallja szerényen és 
rokonszenvesen a szerző. Mi pedig hoz
zátehetjük: boldoggá és érzésben, isme
retben gazdagabbá tesz a vastag kötet, 
mely 1982-ben jelent meg a Magvető 
Kiadó gondozásában.

Néhány szót kell ejtenünk Zolnay 
László ez év márciusában megjelent 
újabb művéről is. A „Fény és árnyék 
a középkori Magyarországon” (Koz
mosz) sajátos írás. Ahogy a szerző 
mondja is: kutatási területe adatainak 
kazlából, jegyzetei „temetőjéből” vá
logatott össze egy kötetnyit. Így aztán 
csak jelezni lehet, hogy a színes — és 
helyenként detektívregény-izgalmassá- 
gú, helyenként vidám, helyenként szív
szorító — elbeszélés-csokorban felvil
lan műveltség és műveletlenség egy-

*

Lapzártakor vettük kézbe Kutas Kál
mán ny. lelkésznek saját kiadásában 
most megjelent verskötetét. Költő
nesztorunk műve kettős címet visel: 
Naplemente — Jónás. A kötet első fe
le 81 versét tartalmazza, a második fe
lében pedig a bibliai Jónás könyvét 
személyes vallomásként, a mába vetít
ve feldolgozó, hosszú drámai költemé
nyét olvassuk.

Keresztury Dezsőnek a versekről 
szóló lektori véleményéből idézünk: 
„Fő mondanivalói a vallásos, erősen 
humánus élményvilágából fakadnak. 
Légkörét a szellem fénye hatja át. A 
magyar klasszikus hagyományon ne
velődött s igen kiművelt hangszere-

aránt; az például, hogy 1491-ben Bá- 
thori István erdélyi vajda és Rozgonyi 
László főudvarmester analfabéta, 
ugyanakkor az 1400—1500 közt eltelt 
évszázadban a krakkói egyetemen 2297 
magyar diák tanult, s belőlük 76 ma- 
gister és 390 baccalaureus lett. Olvas
hatunk a híres-hírhedt Bakócz érsek
ről, akiből kis híján pápa lett, de aki
nek alighanem — szintén kis hiján — 
a hamisító bélyegét sütötték homloká
ra. Kortársak jelentéseiből megtudjuk, 
hogy a középkori Magyarország hatal
masainak jobbágynyúzása valóban pár
ját ritkította, s hogy a mohácsi kataszt
rófa előidézésében tagadhatatlan szere
pet játszott. Igen érdekes, amit az 
egyik osztrák diplomata jegyzett fel 
az ország többnyelvűségéről. Első he
lyen a magyart említi, majd a kunt, 
„ezek egy tatár nyelvjárást beszélnek”. 
A kunok után a jászokat nevezi meg, 
majd rátér a szláv ajkú, a német és a 
román lakosságra. A székelyekről szól
va kiemeli, hogy „ezek beszélik (a 16. 
század derekán vagyunk!) az ősi, ere
deti magyar nyelvet; a többi magyar a 
latinból, valamint a szomszéd népek 
nyelveiből kölcsönzött szavakkal tűz
delte meg nyelvét”. Vonzó a szeren
csétlen sorsú Mária királynénk port
réja; aki felől hasznos tudni, hogy az 
inkvizíciót az uralma alá tartozó Né
metalföldtől távol tartotta.

Nemcsak olvasni, tanulmányozni is 
érdemes e könyvet. Gazdagodunk ál
tala.

id. Magassy Sándor
*

léssel szóló formaművészet ez. Egy, ta
lán utolsó hang a harmonikusan egy
behangzó, ápolt magyar vershagyo
mányból, a múltból. Kutas Kálmán 
most 94 éves. Frissesége a versszerzés
ben csodálatraméltó.”

Kutas Kálmánnak egész életében 
szenvedélye volt az írás, s ez a nemes 
szenvedély felfokozódott a nyugalma- 
zása óta eltelt évtizedekben. Megszám- 
lálhatatlanok baráti körének írt napló
szerű levelei, melyek mindig új versek
kel bélelve érkeztek hozzánk. És ér
keznek ma is. A kötetben megjelentek 
parányi része egy lírai alkat belülről 
fakadó, megállíthatatlan patakzásának, 
írásait akár versben, akár prózában



92 KULTURÁLIS FIGYELŐ

filozofikus szemlélet hatja át, amely- 
lyel keresztyén hite életének esemé
nyeit, a megfigyeléseit, élményeit, a vi
lágot és a kozmoszt bejáró gondolatait 
feldolgozza. Versírói módja ma már 
élő költőknél aligha fellelhető hagyo
mány mesteri művelése. Mégsem érez
zük avultnak, sőt éppen ellenkezőleg: 
megragad a tartalom ereje és a forma 
míves szépsége.

Két motívum ismételten visszatér 
verseiben. Az egyik: a vándor képe. 
Ügy tűnik, hogy eíz a kép már ifjúko
rában költészetébe vésődött. Itáliai é l
mény szövődik bele a kötetnyitó vers
be: „Zarándok vagyok, aki vándorol”. 
Aligha lehetne tűnő emberi életünk
nek mélyebb — és hivő — jellemzése. 
A másik visszatérő motívum: ember
nek lenni. A mi időnkben egyre jobban 
megnő szemünkben, a teológusok sze
mében is ez a legnagyobb földi érték. 
S lám nemcsak újabb verseiben, de az 
egyetlen, dátummal jelzett régi versé
ben is ez hangzik: „nem lenni más, 
csak ember, ember, EMBER” (1941).

Az 1972-ben szerzett és akkor olva
sott Jónásról Szalatnai Rezső felejt

A külföldi egyházi sajtóból
Feminizmus a teológiában

Vajon „Istenben mindig csak az Atyát 
kell látnunk?” S Jézusban csak a Fiút, 
a fivért? Ilyen és ehhez hasonló kér
dések foglalkoztatták annak az 1982 
februárjában Bad Bollban (NSZK) tar
tott konferenciának részvevőit, akik kö
zött nemcsak a női egyenjogúság el
szánt harcosai, hanem érdeklődők és 
kíváncsiak is voltak. Egyesek azért jöt
tek, hogy újra felfedezzék az Atyais
tent, mások azért, hogy az Atyaisten
ben megtalálják az Anyaistent. Amint 
Ele Schöfthaler a Lutherische Mo
natshefte ben (1982,4) erről beszámol, a 
konferencián szimbolikus cselekedet
ként az Atyát, az Atyaistent jelképe
ző követ egyesek egyszerűen leejtették, 
így hangsúlyozva annak fontosságát, 
hogy az egyházban is szakítsanak az 
apákra és férfiakra épülő hagyomány
nyal. Mások a követ virágok közé he
lyezték, s így juttatták kifejezésre: Is-

hetetlen barátunk így számolt be: Ol
vasása közben „nem egy helyen gyö
nyörűséget éreztem. Másutt az igazság 
kimondásának áramát. (...) Nagyon 
megnyugtató a Jónás versformája, ze
nei erejű. A bibliai történetbe beleszólt 
filozófiai, lélektani azonosodás: szeren
csés képzelet szülötte. Roppant bátor
ság volt Babits után ehhez a témához 
nyúlni. Csak költői erő szánhatja ma
gát ilyesmire. Igazi poéta.”

És prófétai lélek is. Drámai költemé
nye a végén látomásba olvad: „Egy 
Nagy Szív lett a Földvilág, s Jónás igé
ket látott: / CSAK SZERETET TART
HATJA MEG A MEGTÉVEDT VILÁ
GOT!” Ezután már csak egy versszak 
következik a mindenségre áradó szere- 
tet-zuhatagról: Isten „könnyezve nyújt
ja felénk a Megváltó Keresztet.”

A költő e könyvét „barátainak” 
ajánlja. Köszönjük melegen az aján
lást. Abban a bizonyosságban vagyok, 
hogy a kötet legkevesebb 1000 olvasó
ja közül — ennyi a példányszáma — 
sokakkal fog növekedni lélekben ba
rátainak a tábora.

Veöreös Imre

tent nem lehet istennővel helyettesíte
ni. Női szereplőkkel eljátszották „az 
anya és tékozló lánya” történetét.

Valóban zavarbaejtő az egyházakban 
is életre kelt női egyenjogúsági küzde
lem keretében a nézetek, várakozások 
és törekvések tarka sokfélesége. Mint
ha tényleg olyan kérdésekre akarnának 
válaszolni, melyeket még megfogalmaz
ni sem tudtak.

A kérdések maguk és a viták újke- 
letűek, nem szabad azonban feledni, 
hogy a nők a bibliai időktől kezdődően 
jelentős szerepet játszottak az egyház- 
történetben. A Luther-életrajzáról is
mert amerikai egyháztörténész, Roland 
Bainton háromkötetes munkában raj
zolta meg a „reformáció asszonyainak” 
alakját (Augsburg Publishing House, 
Minneapolis, 1978), de hány kötet kel
lene a kétezer év áttekintéséhez? S ez 
még mindig csak azoknak a története,
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akiknek neve és emléke fennmaradt! 
De hatással volt a névtelenségbe ve
sző anyák, asszonyok serege is! Bainton 
professzor is felesége emlékének szen
teli könyvét.

Már az ökumenikus mozgalom kez
deteinél, a Hit és Egyházszervezet moz
galom 1927-es lausannei első konferen
ciáján a több száz férfi között jelenle
vő mindössze hat női küldött kijelentet
te, hogy „az asszonyok megfelelő helye 
az egyházban nagyon komolyan veen
dő kérdés, mely mindenki gondolatá
ban és szívén kell legyen”. Az Egy
házak Világtanácsa első, 1948-as világ- 
gyűlése is hangsúlyozta, hogy a fér
fiak és nők elméletben elfogadott egy
házi közössége nem valósul meg a gya
korlatban. A rákövetkező évtizedekben 
olyan kérdések voltak előtérben, mint a 
nők aktívabb szolgálata az egyházban 
és az ordináció, a lelkésszé avatás. Va
lósággal próbakő lett az ordináció kér
dése; valójában azonban a probléma 
leszűkítése, Iha a nők és a férfiak egy
házi közösségét illetően ez az egyetlen 
kérdés.

Az ilyen irányú 1974-es nyugat-berli
ni és az 1981-es sheffieldi konferencián 
szinte elemi erővel tört fel és fogal
mazódott meg a nők sokáig csak elszen
vedett hátrányos megkülönböztetése, 
félreállítása, elnyomása, lenézése. A fej
lett nyugati országokból való nők első
sorban inkább csak a személyes kap
csolatokra és az egyházi életre gon
doltak, míg a harmadik világból valók 
rámutattak, hogy a nők helyzete világ
méretű szociális kérdés, mely összefüg
gésben van az osztálykülönbségekkel és 
a faji megkülönböztetéssel. Az ellenfe
lek tehát nem egyszerűen a férfiak, hi
szen más szempontból ők éppoly el
nyomottak, mint a nők.

Egyrészt tehát el lehet mondani, hogy 
éppen az ökumenikus találkozások ré
vén a nőkkel kapcsolatos megállapítá
sok és követelések árnyaltabbak let
tek, másrészt pedig hallatlan súlyt és 
tekintélyt kaptak azáltal, hogy egyhá
zak és keresztyén nőszervezetek állnak 
mögöttük. A probléma teológiai kérdé
sei főként ezt a négy területet ölelik 
fe l : szóhasználat, bibliaértelmezés, is
tenkép és emberkép.

A szóhasználat terén kiterjedt és ap

rólékos küzdelem folyt azért, hogy fel
szólalásokban, levelekben és hivatalos 
ökumenikus dokumentumokban mindig 
világos legyen: amikor emberről van 
szó, akkor nőkre és férfiakra kell gon
dolni. A probléma számos nyelvben ab
ból a tényből fakad, hogy még az em
bereket általában jelölő szavak is him- 
neműek, vezetőembert jelentő számos 
szóban pedig valamilyen módon benne 
van a „férfi” szó is (angol: chairman, 
német: Staatsmann), utalva a férfiak 
korábban még inkább monopolisztikus 
uralkodó szerepére. Magyarok mindeze
ket a törekvéseket és próbálkozásokat 
mulatságosnak is tarthatják, hiszen a 
nyelvtani nemekből adódó problémák 
anyanyelvűnkben ismeretlenek. De ez 
még nem jelenti, hogy itt nem lehet 
probléma.

A bibliaértelmezés kérdése tulajdon
képpen kapcsolódik a nyelv kérdésé
hez, hiszen a Biblia leírásaiban is túl
nyomórészt férfiak szólnak Istenről, te
hát férfigondolikodással, férfias képek
kel és férfi mentalitással. A Sheffieldi 
konferencia dokumentuma azonban 
megállapítja (Die Zeichen der Zeit 
1982,9.), hogy a Bibliában sok antipat- 
riarchális tendencia mutatható ki, de a 
patriarcháis társadalmi keret, ill. men
talitás még a képekben sem homályo- 
sítja el az Istenről szóló igazi üzene
tet. Az Evangelische Theologie című fo
lyóirat feminista teológiának szentelt 
száma (1982,1) négy nő bibliatanulmá
nyát közli, de egyikük sem vádolja a 
bibliai szerzőket elfogultsággal a nők
kel szemben, holott az ókori társadal
mi viszonyokból és gondolkodásból, 
vagy rabbinista háttérből ez következ
hetnék.

Az istenkép kérdése abból fakad, 
hogy éppen a bibliaértelmezés alapján 
egyesek hangoztatni kezdték: Isten nem 
férfi. Az ellenkezőjét, tehát hogy Isten 
férfi, tudtommal nem állította senki, 
de az a mód, ahogyan a Biblia Istenről 
beszél, azt sugallja, hogy a bibliai írók 
— ha ilyen kérdés egyáltalán felvető
dött bennük — Istent férfinak képzel
ték. Ebben a vitában előrevivő Foster 
R. McCurley philadelphiai (USA) ószö
vetségi professzor cikke (The Luthe
ran, August 1982), melyben rámutat, 
hogy vannak olyan versek az Ószövet
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ségben, melyekben Isten úgy szól ma
gáról, mint anyáról vagy nőről (Jer 
31,20; Ézs 42,14; 49,15; 5Móz32,18; lMóz 
1,27), s egyízben maga Jézus is házát 
kisöprő és elveszett pénzét kereső asz- 
szonyhoz hasonlítja Istent, aki örül a 
bűnösök megtérésén (Lk 15,8—10). Ala
pos kutatással bizonyára lehetne még 
más helyeket is találni, de valószínűleg 
nem nagyon sokat. Ezeknek az igehe
lyeknek a számát a forrást nemcsak az 
ószövetségi Izráel társadalmi felépítése 
korlátozza, hanem az is, hogy az Isten 
és népe viszonyáról alkotott férj és fe
leség képben Istenről nem lehet nőre 
utaló kifejezésekkel beszélni. Ezért az 
a kevés bibliai hely nagyon értékes, és 
nyomatékossá teszi az említett McCur- 
ley tanácsát, hogy „sohase keverjék 
össze az analógiát a valósággal. Végül is 
Isten nem oroszlán vagy anyamedve 
vagy leopárd. Isten nem reggeli harmat 
vagy termő fa. Isten nem férfi vagy nő. 
Isten Isten.”

Mindennek következménye van az 
emberképre is. Ugyanis nemcsak a nők
nek kell felszabadulniuk, nemcsak ne
kik kell megtalálniuk és gyümölcsöztet- 
niük — öntudatosan — Istentől kapott 
adottságaikat és sajátosságaikat. Az

együttérző, emberekhez lehajló és őket 
egyesítő Isten képe, aki nemcsak ural
kodik, egyúttal a patriarchális társada
lom és gondolkodás kritikája is. A pat
riarchátus az istenképet is deformálta, 
de a férfiaknak is meg kell szabadul
niuk azoktól a torzulásoktól, melyeket 
a férfiközpontú társadalomban el kel
lett és el kell még ma is szenvedniük 
(Elisabeth und Jürgen Moltmann: Men
schwerden in einer neuen Gesellschaft 
von Frauen und Männern. Die Zeichen 
der Zeit 1982,9).

A sokszor végletes megnyilatkozáso
kat olvasva, a kérdést — teológiai, egy
házi, de társadalmi síkon is — ma így 
lehetne megfogalmazni: akarnak-e a 
nők úgy felszabadulni és egyenjogúvá 
válni, hogy nem viszonozzák az elszen
vedett sérelmeket, hanem „csak” tár
sak akarnak lenni? S tudnak-e, akar- 
nak-e a férfiak partnerek, a nők szá
mára társak lenni, jobban mint eddig?

A női egyenjogúság körüli teológiai 
vitákban istenképünk úgy gazdagodott, 
hogy nem fékez, hanem inkább ser
kent: nők és férfiak együtt keressék és 
járják az emberség útját.

Reuss András
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Summary

The present number of our Lutheran 
Review mostly consists of articles deal
ing with Luther’s 500. birthday.

Bishop Gyula Nagy treats of God’s 
rule in two realms. This principle by 
Luther has been misunderstood many 
ways. The essence of this doctrine is 
that God responds to the sin of man 
in two ways: one of them is Law, by 
this He protects the life of creation 
and by the Gospel by which He recre
ates the world of mankind and leads 
humankind to fulness. The main means 
of God’s rule in all people are reason 
and moral law of conscience. Luther’s 
explanation of the first article may 
give an important help for believers 
to have a good orientation in the tasks 
of church as well as of world today.

Walter Mostert professor in Zurich, 
a Luther-scholar gives a picture in a 
wide context on the connections bet
ween humanists and the Reformer at 
the same time he points to the oppo
site views too. The mutual idea was 
a realization of man’s freedom, how 
to realize the actual human persona
lity. The humanists were seeking for 
this in the activity of human reason 
(isolated from the unity of personal
ity), Luther looked for that outside of 
the human being: in Jesus Christ, the 
incarnated God and found it in faith 
which gives the reality of free human 
being.

Zsuzsa Urbach art historian publishes 
an unknown picture to the readers of 
LR. This has 'been preserved in the old 
picture-gallery of the Museum of Bine 
Arts. The picture represents the earli
est type of illustration of Luther’s 
teaching, a composition known as „Fall 
and Redemption” and „Law and Gos
pel”. On the basis of style-critics rese
arch she took the place of origin in 
North or West Germany, a territory 
influenced by the old great tradition 
of painting in the Netherlands. She 
analyses the contemporary reliquies of 
this type and traces the origin to the 
medieval typological features and at
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the same time she disregard the prob
lems of „man on crossroad”.

Elemér Sulyok OSB theological pro
fessor on the Benedictine Theological 
School in Pannonhalma outlines Lu
ther’s principle of church as he looks 
at it from a Roman Catholic point of 
view today, on the occasion of Luther’s 
jubilee. In his article he deals with 
the „One, Holy, Catholic, Apostolic 
Church” from historical and theologi
cal points of view. The present divi
sion of Christ’s church is a sin com
mitted by the church which is holy 
on the basis of His mercy; i. e. the 
church is true and sinful at the same 
time. The catholic character of the 
church means faithfullness to the di
vine revelation. The apostolicity puts 
a question to each church today: which 
church does the fullness of content of 
faith deriving from the apostles pre
serve better?

Pastor Károly Hafenscher doctor of 
theology, a member of the Lutheran- 
Roman Catholic Joint Commission 
gives an account of the ten year work 
of the Commission. This Commission 
was appointed by the Secretariat for 
Promoting Christian Unity in Rome 
and by the Lutheran World Federation 
in 1973 in order to conduct a dialogue 
between the two denominations on a 
top level. In his article the author 
summarizes the results of the various 
sessions and the two statements of 
great importance: The statement on 
the occasion of Martin Luther’s 500. 
birthday (Martin Luther, Witness to 
Jesus Christ) and the statement on 
the 450th anniversary of Confessio 
Augustana: All under one Christ. He 
lists the various publications: The
Eucharist; The Ministry; Ways to 
Unity. He introduces the three chan
nels of the work in the Joint Com
mission: study work, mutual infor
mation and spiritual enrichment.

Besides the papers reviewed above 
a Table of Contents may also be found 
in English and German.
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Lutherische Rundschau 

Aus dem Inhalt

Die vorliegende Nummer enthält zum 
größten Teil Artikel zur 500. Wieder
kehr der Geburt Martin Luthers über 
den Reformator und die lutherische 
Reformation.

Bischof Gyula Nagy beschäftigt sich 
mit einem der am meisten mißver
standenen Teile der reformatorischen 
Theologie Luthers, der Lehre über das 
„zweifache Regiment” Gottes. Ihr We
sen: Gott antwortet in zweifacher
Weise auf des Menschen Sünde. Durch 
das Gesetz verteidigt er das Leben 
der geschaffenen Welt, durch das 
Evangelium aber, in Christus, schafft 
er die Menschenwelt neu und führt 
sie zur letzten Vollendung. Die Haupt
mittel des „weltlichen Regiments” 
Gottes in jedem Menschen sind der 
Verstand und das moralische Gesetz 
des Gewissens. Der. erste Glaubens
zweig der Theologie Luthers gibt eine 
wichtige Hilfe dabei, daß wir uns in 
den heutigen, weltlichen Aufgaben des 
glaubenden Menschen und der Kirche 
zurechtfinden.

Der Professor und Lutherforscher 
Walter Mostert aus Zürich legt in brei
tem geisteswissenschaftlichen Zusam
menhang die enge Beziehung und zug
leich den tiefen Gegensatz Luthers 
zum Humanismus dar. Gemeinsame 
Frage der humanistischen und der re- 
formatischen Denkweise war die Ver
wirklichung der echten, freien Mensch
lichkeit des Menschen. Doch während 
die Humanisten die Möglichkeit dazu 
in der Tätigkeit der sich aus der per
sonalen Einheit des Menschen erheben
den menschlichen Vernunft suchten, 
fand und erfuhr Luther die Wahrheit 
der echten freien Menschlichkeit außer
halb des Menschen, in dem in Jesus 
Christus Mensch gewordenen Gott, 
durch den Glauben.

Die Kunsthistorikerin Zsuzsa Urbach 
stellt den Lesern erstmalig ein bisher 
unpubliziertes Gemälde aus dem Be
stand der Sammlung Alter Meister 
des Museums der Schönen Künste in 
Budapest vor, eine den frühesten Dar-
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stellungstyp der Lehre Luthers vertre
tende Komposition „Sündenfall und 
Erlösung” oder „Gesetz und Evan
gelium”. Aufgrund stilkritischer Un
tersuchungen bestimmt sie als Ent
stehungsort das unter der Wirkung der 
großen Tradition der niederländischen 
Malerei stehende Gebiet Nord- oder 
Westdeutschlands.

Elemér Sulyok OSB, theologischer 
Lehrer der Benediktinerabtei von 
Pannonhalma, zeichnet das Kirchen
bild Luthers aus heutiger katholischer 
Sicht. Im Zusammenhang mit dem 
Luther-Jubiläum beschäftigt er sich 
historisch und theologisch mit dem 
gemeinsamen Glaubensartikel der 
„einen, heiligen, katholischen, aposto
lischen Kirche”. Die heutige Gespal- 
tenheit der Kirche Christi ist Schuld 
eben der Kirche, die im übrigen dank 
Christus heilig ist. So ist sie „gleich
zeitig gerecht und sündig”. Katholizi- 
tät der Kirche bedeutet in erster Linie 
Treue zur Offenbarung. Apostolizität 
dagegen stellt die Frage, wie sehr 
wessen Kirche den vollständigen, von 
den Aposteln stammenden Glaubens- 
inhailt bewahrt. Im Licht der Theo
logien Luthers und des II. Vatikani
schen Konzils ist das gegenseitige 
Kennenlernen auch Neugeburt.

Pfarrer Károly Hafenscher, Doktor 
der Praktischen Theologie. Mitglied der 
gemeinsamen römisch-katholischen — 
evangelisch-lutherischen Kommission 
berichtet aus deren zehnjähriger Ar
beit. Diese Kommission wurde vom 
Sekretariat für die Einheit der Chris
ten in Rom und vom Lutherischen 
Weltbund eingesetzt (1973), auf hoher 
Ebene einen Dialog der zwei Kirchen 
zu führen. Der Autor berichtet in die
sem kurzen zusammenfassenden Arti
kel von den Ergebnissen der jährlichen 
Sitzungen, von den beiden letzten be
deutenden Äußerungen: dem Wort der 
Gemeinsamen Kommission anläßlich 
des 500. Geburtstages Martin Luthers 
und vorher von der Stellungnahme 
zum Augsburgischen Bekenntnis.
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