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LUTHER MÁRTON

Isten jelenvalóságáról

A kevély, elbizakodott lélek . . .  durva, esetlen gondolatait hozza napvilágra, 
amikor úgy gondolkodik Isten mindenütt való lényéről, mintha Isten egy 
hatalmas, terjedelmes lény volna, aki kitölti a világot és mégis kinyúlik, 
pontosan úgy, ahogy egy szalmazsák tele van szalmával, de fent és lent még
is kiemelkedik . . .  De mi nem így szólunk, hanem azt mondjuk, hogy Isten 
nem nyúlánk, hosszú, széles, vastag, magas, alacsony lény, hanem természet- 
feletti, kifürkészhetetlen lény, aki egyszerre teljességgel benne is van min
den egyes magocskában, és ugyanakkor minden teremtményben benne, min
den teremtmény felett és mindenen kívül is van. Ezért nincs itt szükség sem
miféle körültekintésre. . . ;  mert egy test túlságosan tág az Istenségnek, és 
több ezer istenség is beleférhetne, és túlságosan szűk is, hogy egy istenség 
sem férhet el benne. Bármilyen kicsiny is valami, Isten még kisebb, bármi
lyen nagy is valami, Isten még nagyobb, bármilyen rövid is valami, Isten 
még rövidebb, bármilyen hosszú is valami, Isten még hosszabb, bármilyen 
széles is valami, Isten még szélesebb, bármilyen keskeny is valami, Isten 
még keskenyebb, és így tovább: Isten fölül van és kívül van mindenen, amit 
meg lehet nevezni vagy el lehet gondolni.

. . .  Az Istenség nem jön le az égből, mint ahogy valaki lejön egy hegyről, 
hanem az égben van és az égben marad, de egyidejűleg a földön is van, és 
a földön is marad . . .  Minek ide a sok beszéd? A mennyek országa a földön 
van. Az angyalok egyszerre vannak a mennyben és a földön. A keresztények 
egyszerre vannak Isten országában és a földön, pedig amikor erről beszélnek, 
akkor a „földön”-t mathematice vagy localiter értik . . .  Annyira gyerekesen 
és éretlenül beszélnek a mennyről, hogy úgy készítenek Krisztusnak helyet 
fönn a mennyben, ahogy a gólya csinál fészket a fán, és maguk sem tudják, 
mit és hogyan beszélnek. (Részlet A Krisztus vacsorájáról, hitvallás c. mű
ből, 1528)

Ezért Istennek minden egyes teremtményben ott kell lennie legbelül, legkí
vül, körös-körül, keresztül-kasul, fent és lent, elöl és hátul, úgyhogy az ösz- 
szes teremtményben semmi sem lehet jelenvalóbb és bensőségesebb, mint 
maga Isten az ő hatalmával. . .  Hisz ki tudja, mi az, amit Istennek nevezünk? 
Isten több, mint a test, több mint a lélek, több, mint bármi, amit mondani, 
hallani és gondolni lehet: hogyan lehet ez a valami teljességgel benne min
den egyes testben, teremtményben és lényben, amikor egyszersmind sehol 
sem szabad lennie, mivel fölötte van minden teremtménynek és lénynek, 
ahogyan ezt a két dolgot hitünk is meg az Írás is tanúsítja Istenről? Itt az
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észnek tüstént erre a következtetésre kell jutnia: na, ilyesmi biztosan nincs 
és nem is lehet. (Részlet a Hogy Krisztusnak ezek a szavai: „Ez az én testem” 
még megállnak a rajongók ellen c. műből, 1527)

Lásd, mi a hit — olyasvalami, ami semmihez sem hasonlítható és aminek 
mérhetetlen ereje van, nevezetesen a hit az, hogy megadjuk Istennek a tisz
teletet. A hit nem Istennek tesz valamit; hanem éppen azért, mert hit, Is
tennek tulajdonít bölcsességet, jóságot, mindenhatóságot, és mindent meg
ad neki, ami isteni. A hit az Istenség teremtője, de nem személyében, hanem 
bennünk. A hiten kívül Isten elveszíti igazságosságát, dicsőségét, gazdagsá
gát stb., és ahol nincs hit, ott semmi sem marad a fenségből, az Istenségből. 
Láthatod, milyen nagy igazság van abban, aki hisz. . .  Isten csak azt kívánja, 
hogy Istenné tegyem őt. Ha tisztán, csorbítatlanul megvan az istensége, ak
kor megvan mindene, amit én adhatok neki. Ez a legnagyobb bölcsesség, 
a legtisztább vallásosság. Ez a legnagyobb méltóság, amelyet a hit ad meg 
Istennek. Ezért tesz a hit megigazulttá; mert megadja, amivel tartozik; aki 
ezt teszi, az igaz. (Részlet a nagy Gálata-kommentárból, 1531)

(Hozzáfűzés az olvasottakhoz) Luther merészen fogalmaz. De éppen az ok
fejtés élessége kényszerít, hogy a megszokott vallásos gondolkozást felül
vizsgáljuk. S ha belemélyedünk Luther szavaiba, rájövünk, mennyire igaza 
van, sőt elámulunk: hogyan lehet ennyire modern, a korunk emberének kér
dőjeleire válaszoló négy és fél évszázad távolából? Meg is szégyenülünk: 
őrizzük-e ezt a mélységekbe és magasságokba tekintő, ugyanakkor mindkét 
lábával a földön járó reformátori gondolkozást hitünkben és attól elválaszt
hatatlan teológiánkban (teológiája minden hivő embernek van, még ha nem 
is foglalkozott hittudománnyal) ?

Isten jelenvalósága Luther szerint szétfeszíti képzeletvilágunkat, mert 
a Szentírás és a hit egyszerre vall róla két, látszólag ellentétes dolgot. Isten 
nemcsak mindenütt jelen van, hanem mindenben benne van — ez az egyik. 
A legkisebb magocskában is. Ma úgy mondanánk: az atom legparányibb 
részecskéjében is. Az ő lénye mégsem szorítható be sehová. Luther az ő 
nagyszerű szemléletességével sorolja fel: Isten még rövidebb, még hosszabb, 
még szélesebb, még keskenyebb, még kisebb, még nagyobb. Ez a „még” el
kísér, bárhová tekint szemünk vagy képzeletünk. Ö úgy van benne minden
ben, hogy túlnő rajta, körülhatárolhatatlan. Mindenben jelenvaló és mindent 
meghaladó.

És ez a mindenben benne levő Isten mégis mindenen felül és mindenek 
felett van — ez a másik. Ezért nem panteizmus ez: Luther nem azonosítja 
Istent a természet világával, a kozmosszal és a benne levőkkel. Magasan fe
lette áll mindennek.

Ez a kettős valóság, az Isten „mindenben” és „mindenen felül” hitbeli 
igazsága összegeződik az olvasott Luther-szakaszok szinte észrevétlen meg
állapításaiban, amelyek Isten lényének a kifürkészhetetlenségére utalnak: 
„természetfeletti, kifürkészhetetlen lény”; „ki tudja, mi az, amit Istennek 
nevezünk?” Mélyen alázatos Luther istenismerete. Az igére és a hitre tá
maszkodik, s meghagyja feloldhatatlanságában, amit az értelem nem tud 
felfejteni.

Így vagyunk Isten jelenlétével a menny és a föld párhuzamában is. 
A „menny”, Isten láthatatlan világa és a „föld”, kitágítva az egész látható vi
lág, a mindenség összefüggenek. A transzcendencia és az immanencia Lu
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thernél egybeolvad, anélkül, hogy bármelyik elveszítené a maga külön való
ságát. Isten mind a két „helyen” jelen van mindig. A transzcendens Isten 
itt van az immanens világban. A feltámadt Krisztus nem valahol a menny
ben trónol mint gólya a magas fészkében: ő egyszerre van „ott” és „itt”. 
Sőt a földön élő keresztyéneket már az életükben körülveszi, átjárja Isten 
világa. Hivő emberek még ma is hajlamosak a térbeli szemléletre föld és 
menny, élet és örökélet tekintetében. A Szentírásban János evangéliuma 
töri át legvilágosabban ezt a válaszfalat. Még ugyan „hitben járunk, nem 
látásban” — ahogyan Pál apostol írja, de 'Isten jelenvalósága összekapcsolja 
a mennyet és a földet, a jelent és az örök jövőt, élőket és holtakat.

Isten csak a hit számára valóság — ez tűnik ki a Luthertól idézett utolsó 
szakaszból. Olyan merészen beszél itt Luther, mintha az ateizmust súrolná. 
Pedig éppen Isten mélységes tiszteletét, dicsőségét szolgálják felismerései. 
„A hit az Istenség teremtője, de nem személyében, hanem bennünk.” Ez azt 
jelenti, hogy Isten tőlünk függetlenül valóság, de számunkra valósággá egye
dül a hit teszi. A hit nélkül az ember természetes létformája az ateizmus. 
De nem a hivő ember az isteneszme alkotója — ahogyan szokták mondani —, 
mert a hitet magát Isten adja; a hit csak elfogadja Isten valóságát, meggyő
ződik Isten valóságáról. Másképpen, mint hit által nem is lehet tudni bármit 
az Istenről. A hit adja meg Istennek az őt megillető dicsőséget, azzal, hogy 
Istent Istennek vallja. Nem lehet beszélni Istenről önmagában, mintegy tár- 
gyiasítva az ő lényét, magunktól függetlenül sem szólhatunk róla, csak ön
magunk teljes érintettségével, a hit személyes hitvallásával. Isten istenvolta, 
fensége, kegyelme, szeretete csak úgy lesz valóság számunkra, ha hiszünk. 
Ahogyan a feltámadt Krisztus megjelenései az Üjszövetség tanúsága szerint 
csak a benne hívőknek jutottak osztályrészül, az Isten sem „jelenik meg” 
senkinek, csak a hívőnek. Ebben az értelemben Isten valósága hitbeli valóság 
az emberek között. A hitben lesz jelenvalóvá ő.

Tudvalevő, hogy Luther a hitről soha nem beszél Krisztustól és Isten 
igéjétől elvonatkoztatva. Az idézett gondolatmenetekben ez nem szerepel, de 
Luther írásainak az összefüggésében nyilvánvaló, hogy a hit, amelyről itt 
szólt, a Krisztuson át Istenbe vetett bizodalom, és forrása az Isten igéje.

(Veöreös Imre)



KÁLDY ZOLTÁN

A rakéták árnyékában

Ez az írás 1984 január közepén született. Nem tudhatom, mi lesz a világhely
zet ez év tavaszán, amikor a cikk napvilágot lát. Nem valószínű, hogy a 
helyzet sokat változna. A néhány nap múlva kezdődő stockholmi leszerelési 
és bizalomerősítő konferencia tehetne valamit, de hogy tesz-e, azt ebben a 
pillanatban nem tudhatom. Majd elválik.

Nem szokás, hogy egy cikkíró rögtön írása első soraiban leszögezze a 
megadott témával kapcsolatos álláspontját. Általánosabb, hogy hosszú — 
sokszor áttekinthetetlen — fejtegetés után összegezi álláspontját. Én már 
most kimondom, hogy a nukleáris fegyverek és rakéták „ügyében” senkinek 
sem érzem magamat „elkötelezettnek”, egyedül Istennek. Ennek következ
tében a „rakétavitában” sem adok senkinek igazat, csak Istennek. Ez nálam 
Isten igéjéhez kötött lelkiismereti kérdés. Luthertől pedig azt tanultam: 
„Nem tanácsos a lelkiismeret ellen cselekedni.” Így aztán a nukleáris fegy
verekkel és rakétatelepítésekkel kapcsolatos álláspontom számomra „status 
confessionis” kérdése.

Ezek után kimondom: mivel Isten az általa teremtett világot a sajátjá
nak tekinti („Az Űré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók” 
Zsolt 24, 1), és azt az emberi bűn ellenére fenn is tartja, és mivel egyben 
Ö az élet és a béke Istene, ugyanakkor a nukleáris fegyverek az egész föld 
és minden élet elpusztítását teszik lehetővé, azért ellene vagyok minden 
nukleáris fegyvernek és minden nukleáris rakétának. Hitből fakadó meg
győződésem szerint nemcsak a nukleáris fegyverek „bevetése” bűntény, ha
nem előállításuk, gyártásuk, raktározásuk, a velük való fenyegetés is! Ezzel 
együtt bűntény a nukleáris fegyverek tartása „elrettentés” céljából. Bűn
tény a „korlátozott” nukleáris háború. Bűntény az „első csapás”. Bűntény 
azért, mert Isten akaratát áthágja, az Isten számára lefoglalt — tehát „szent” 
— emberi életet elpusztítja, és a békét — amely Isten egyértelmű akarata — 
megtöri. Ezért meggyőződésem szerint a nukleáris fegyverek gyártását és 
fejlesztését meg kell szüntetni, a már „legyártott” fegyvereket meg kell sem
misíteni, és a világot mindenféle nukleáris fegyvertől — rakétáktól — meg 
kell szabadítani. Ha ezt sürgősen nem tesszük, a fegyverek fölénk kereked
nek, diktátoraink lesznek és „maguktól” fognak elsülni. Lelkiismeretem nem 
engedi, hogy ebben a kérdésben bárkitől bármilyen ellenérvet elfogadjak 
azon a címen, hogy „mindez szép de nem reális”. Ha ez nem reális, akkor 
már csak az reális, hogy feltartózhatatlanul jön a nukleáris háború és vele 
együtt Petőfi „örült”-jének lázálma valóra válik: „Még várok holnapig /
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Ha holnap sem lesz a végítélet: /  Beások a föld közepéig, /  Lőport viszek 
le / És a világot a / Levegőbe röpítem ..  . hahalha!”.

Ez ellen kell szövetkeznie az életet, a földet, az otthont, a családot, a 
kulturális és erkölcsi értékeket megőrizni akaró emberiségnek.

Folyik a rakéták rendszerbe állítása

Mostanában nemcsak a rakéták rendszerbe állítása folyik, hanem a „ki 
kezdte” kérdés vitája is. Pedig a „nemzetek közti véres játék” (Reményik 
Sándor) ki kezdte kérdésére van néhány olyan felelet, amelyek „történeti 
tények”. A második világháborút nem a Szovjetunió, hanem a fasiszta Har
madik Birodalom kezdte. Nem a Szovjetunió támadta meg a Harmadik 
Birodalmat, hanem fordítva. A nukleáris háborút 1945-ben nem a Szovjet
unió kezdte el, hanem az Amerikai Egyesült Államok, amikor augusztus 
6-án stratégiailag céltalanul és a háború kimenetele szempontjából értelmet
lenül az első atombombát ledobta Hirosimára, így elpusztítva a házak 
75%-át és megölve közel 100 000 embert. Folytatta Nagaszakira ledobott 
bombával, sok tízezer halálos áldozattal. Aztán folytatta Churchill angol 
miniszterelnök, amikor 1946 márciusában Fultonban mondott beszédében 
megindította a hidegháborút volt szövetségese, a Szovjetunió ellen, amely 
a fasiszta Németország leveréséért 20 millió embert áldozott. Jött a hideg
háború „kivirágzása” nyugat és kelet között. Az Amerikai Egyesült Álla
mok volt egy ideig az atomfegyver kizárólagos birtokosa. Ezt a tényt igye
kezett agresszív külpolitikájának alátámasztására kihasználni („atomdiplo
mácia”).

A Szovjetunió azonban hamarosan megteremtette a saját atomfegyve
reit. Így bekövetkezett az „atomkonfrontáció”. Közben Nagy-Britannia és 
Franciaország is az atomfegyverek birtokába jutott. Ez tehát a háttér.

Átugorva az 1970-es évek első felének enyhülési éveit, az újabb hideg
hullám elindulásánál kell folytatnunk, amely már Carter amerikai elnök 
idejében elkezdődött, de a felfokozódás Ronald Reagan elnöksége idejére 
esik. Mindenesetre az Amerikai Egyesült Államok közel félmilliós — a Né
met Szövetségi Köztársaságban állomásozó hadseregét — fokozódó mérték
ben látta el atomtöltetű fegyverekkel. A Szovjetunió körül a NATO támasz
pontokat épített ki. A brit és francia hadsereget is közép-hatótávolságú ra
kétákkal szerelték fel „nemzeti biztonságuk” érdekében. Mire a Szovjetunió 
is SS—20-as jelzésű modernizált közép-hatótávolságú rakétákat állított be. 
A NATO 1978-ban elhatározta, hogy évente 3%-kal növeli fegyverkezési 
költségvetését. Majd 1979 decemberében a NATO a „Szovjetunió Európában 
élvezett nukleáris egyeduralma megtörésére” (így!) „jogos biztonsági érde
keinek megfelelően” úgynevezett „kettős határozatot” hozott, mely szerint 
572 egységből álló közép-hatótávolságú rakétát helyez el Nyugat-Európában 
öt év alatt. Közben megkezdődött Genfben két konferencia a Szovjetunió és 
az Amerikai Egyesült Államok között. Az egyik a közép-hatótávolságú raké
tákról, a másik a hadászati atomfegyverek korlátozásáról és csökkentéséről 
(START). Az Amerikai Egyesült Államok a „kettős határozatnak” megfe
lelően 1983. november közepén megkezdte a közép-hatótávolságú rakéták 
és robotrepülőgépek alkatrészeinek telepítését Nyugat-Európában. Emiatt 
a Szovjetunió nem volt hajlandó Genfben tovább tárgyalni, és 1983. no
vember 23-án megszakadtak a tárgyalásolk. így járt a hadászati atomfegy
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verekkel foglalkozó másik konferencia, sőt a bécsi konferencia is, amely 
a katonai erők létszámával foglalkozott. Tehát három konferencia megsza
kadt. Viszont az Egyesült Államok több rakétát és repülőgépet készenlétbe 
helyezett.

A Szovjetunió a nyugat-európai rakétatelepítést az „Európában katonai 
téren hozzávetőlegesen meglevő egyensúly egyoldalú megbontásának” minő
sítette és „az eurorakéták jelenlétét ellensúlyozó válaszlépéseket” jelentett 
be. Többek között a szovjet tengeralattjárók fedélzetén olyan rakétákat he
lyeznek el, amelyek robbanótölteteikkel közvetlenül fenyegetik az Egyesült 
Államok területén levő célpontokat. Az NDK-ban és Csehszlovákiában „gyor
sított úton folyik a harcászati rakéták rendszerbe állítása”. A Szovjetunió 
„egyéb intézkedéseket” is kilátásba helyezett, pl. rakétatelepítést Ázsiában. 
Az USA 285 (!) milliárd dollárt szavazott meg az 1984. évi katonai költség- 
vetésre.

Az Amerikai Egyesült Államok szeretné folytatni a genfi tárgyalásokat, 
Moszkva köti magát ahhoz, hogy az csak úgy lehetséges, ha az Amerikai 
Egyesült Államok „status quo ante” állapotot teremt, vagyis visszaszállítja az 
Atlanti-óceán túlsó partjára az Európába telepített rakétáit. Az Egyesült 
Államok ehelyett az átszállított rakétákat hadrendbe állította.

Így élünik a rakéták árnyékában. A telepítések pedig tovább folynak, 
és a nemzetközi feszültség növekszik.

„Nemzeti biztonság” vagy az emberiség biztonsága?
Mind a NATO, mind a Varsói Szerződés államai a nukleáris fegyverkezést, 
ezzel együtt a rakétatelepítéseket „nemzeti biztonságuk” érdekében folytat
ják. Mit jelent ez? Azt, hogy például a Német Szövetségi Köztársaság azért 
engedi meg az amerikai rakéták telepítését, mert így látja magát „védett
nek” a Szovjetunióval szemben. A Szovjetunió azért jelentett be ellenintéz
kedéseket, újabb rakétatelepítéseket, mert így látja magát „védettnek” az 
amerikai rakéták ellen. Vagyis mindkét fél nemzeti érdekből folytatja a 
telepítést, az „ellentelepítést” és az ellentelepítésre az újabb telepítést. Ez az 
a bizonyos ördögi csigavonal. De hol van megállás? Hiszen minden akcióra 
a másik oldalon újabb akció következik.

Alig lehet elvitatni az államoknak azt a jogát és kötelességét, hogy gon
doskodjanak saját maguk biztonságáról. Ez jelenti azt, hogy olyan „erőn
létben” legyenek, amely lehetővé teszi számukra az állam határainak, az ál
lampolgárok életének, gazdasági, társadalmi, politikai vívmányainak, kul
turális értékeinek megvédését, ha azt külső támadás érné. Az önvédelem 
hozzátartozik ilyen értelemben is az emberi jogokhoz.

Ezt a „nemzeti biztonságot” az utóbbi időben az „ideológiai biztonság” 
területére is kiterjesztik, sőt ez kapott nagyobb hangsúlyt. Világunkban a 
konfrontáció nemcsak katonai téren áll fenn, hanem legalább olyan mérték
ben ideológiai vonalon is. Ez azt jelenti, hogy a nyugati világ minden körül
mények között biztosítani akarja a maga számára a „nyugati demokráciát, 
a nyugati életformát, az általuk vallott szabadságjogokat”, és mindezt meg 
akarja védeni a szocialista országok „népi demokráciájával” és az itteni 
világ életformájával szemben. A legnyersebb mondat, amit ezzel kapcsolat
ban nyugaton hallottam, ez volt: „Ha kell, nukleáris háború árán is meg- 
védjük a nyugati demokráciát.” (Az illető azt már elfelejtette, hogy egy
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nukleáris háború után nem volna sem „polgári demokrácia”, sem „népi 
demokrácia”, mert nem volna „démosz”, azaz „nép”.) A szocialista országok 
pedig azt vallják, hogy „megvédjük a népi demokráciát, a szocializmust és 
az abban elért eredményeinket”.

A „nemzeti biztonság” bálvánnyá emelését lehet fokozni azzal, ha a két 
társadalmi rendszer képviselői „agyon ijesztgetik” saját népüket a másik 
társadalmi rendszer „feketére” festésével. Például Ronald Reagan nem is 
olyan régen azt mondotta, hogy „a Szovjetunió a gonosz világa”, ugyanakkor 
a szocialista rendszer ideológusai gyakran ismételgetnek régi téziseket, pél
dául azt, hogy „rothadó kapitalizmus” vagy „a vallás ópium”, vagy „a vallás 
elhal”. Világos, hogy a nyugati világ vallásos emberei nem kívánnak olyan 
rendszert, amelyben ezt fennen hirdetik, hanem „nemzeti biztonságot” igé
nyelnek ezzel szemben.

A „nemzeti biztonság” vágya kapcsolódhat az anyagi jólét védelméhez. 
Nagyobb gazdagság nagyobb védelmet igényel. Nagyobb védelemhez na
gyobb erő, különösen is nagyobb fegyveres erő kell. Ez azt jelenti, hogy 
a gazdagság védelme szinte vonzza a fegyverkezést. A kapitalista társadalom 
jelenleg feltétlenül nagyobb anyagi javakkal rendelkezik, mint a szocialista 
társadalom. Nem véletlen, hogy a fegyverkezési hajszát az Amerikai Egye
sült Államok diktálja, hiszen saját „biztonságára” is évi 285 milliárd dollárt 
költ és ezt most 14%-kal megemeli.

Drámai, hogy a „nemzeti biztonság” hajtja mindkét oldalon a fegyver
kezési hajszát és vele együtt a rakétatelepítéseket.

De akkor ne törődjenek az államok a saját biztonságukkal? De igenis 
törődjenek, csak más úton és más eszközökkel.

A bálványosított „nemzeti biztonság” helyett az „emberiség biztonsága” 
oldaláról kellene megközelíteni „a biztonsági kérdést”. Vagyis azt kellene a 
politikusoknak, közgazdászoknak, katonáknak, társadalomtudósoknak meg
vizsgálniuk, hogy miképpen védhető meg az emberiség élete és békéje. Csak 
ilyen általános „közbiztonság” összefüggésében lehetne megvizsgálni az egyes 
országok „nemzeti” biztonságát.

Ennek érdekében meg kellene vizsgálni a feszültséget okozó gócokat, 
a háború, a gazdasági igazságtalanság, az elnyomás és a kizsákmányolás való
di okait.

Alapos vizsgálat során kitűnne az, hogy a gazdasági igazságtalanságok 
milyen óriási szerepet játszanak az „emberiség biztonsága” megszilárdítá
sában. Hiszen elképzelhetetlen, hogy nyugodtan maradjon egy világrész vagy 
ország lakossága, ha éhezik, ha kizsákmányolják, ha nem dolgozhat. Tehát 
világméretű gazdasági igazságosság nélkül nincs béke és nincs biztonság.

De nemcsak világméretű gazdasági igazságosságra van szükség az „em
beriség biztonságához”, hanem az egyes országokban és társadalmi rendeken 
belüli társadalmi, politikai és kulturális igazságosságra is. Nem lehet „nyu
galmat” kérni attól, akit egy társadalmon belül diszkriminálnak, ott azért, 
mert „kommunista”, másutt meg azért, mert „keresztyén”. A „másodrendű
nek” minősített állampolgárok szerte a világon „kitörni készülő tüzek”, akik 
labilissá teszik a „nemzeti biztonságot”. Viszont e kérdések megoldása „biz
tonságot” ad a társadalomnak.

Az sem vitás, hogy az emberiség biztonságának kiépítéséhez le kell épí
teni az idegen beavatkozást más országok belügyeibe. Egyes országok a belső 
elnyomást és igazságtalanságot akarják prolongálni idegen beavatkozás 
igénybevételével. (Salvador stb.) Ez gyengíti az „emberiség biztonságát” is.
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Az emberiség biztonsága érdekében nem egyszerűen az amerikai és szov
jet meg a francia és brit rakétákat kell leszerelni, hanem az általános lesze
reléshez kell hozzálátni, és azt végre kell hajtani. Azt a bizonyos „nemzeti 
biztonságot” előbb alacsonyabb szinten (kevesebb fegyverrel) kell megvaló
sítani, azután teljes leszerelést kell végrehajtani. Az általános és teljes le
szerelés nemcsak az „emberiség biztonságát”, hanem a „nemzeti biztonsá
got” is elősegíti.

Az egyházak is a rakéták árnyékában élnek
Nemcsak az „emberiség”, hanem benne az egyházak és tagjaik is a rakéták 
árnyékában élnek. Talán az a feladatuk, hogy naponként prédikálják az 
emberi „bűn” nagyságát? Hirdessék a „végítéletet”? Ijesztgessenek a Jele
nések Könyve „hullaszínű lovával” és annak lovasával, a Halállal? Szó sincs 
róla. Ez tévút lenne. Ellenben hirdetniük kell az egyházaknak, hogy nem 
a bűn a legnagyobb hatalom és nem a halál, hanem a halálon győzelmet 
arató Jézus Krisztus, aki maga az Élet, és aki életet akar adni és meg
tartani. Hirdetniük kell, hogy az embernek nem kell „besegíteni” Istennek 
a „végítélet” végrehajtásába, és főleg nem kell az atomháborút kijelölni 
Isten számára az ítélethez. Hirdetniük kell a „reménység Istenét”, aki világát 
fenntartja, és a „béke Istenét”, aki karácsonykor is az „egész föld számára” 
békét hirdetett.

De parancs az egyházak számára az is, hogy egyesítsék erejüket, és úgy 
lépjenek fel az „emberiség biztonságáért”. Jussanak el közös bizonyságtétel
hez a háború, a nukleáris fegyverek, általában a fegyverek, a rakéták, a 
gazdasági és társadalmi igazságosság kérdésében, és azt képviseljék saját or
szágukban kormányuk előtt is.

Képviseljék, hogy a biztonság csak a nemzetek közös vállalkozása lehet, 
és a nemzetek biztonságát csak a népek biztonsága erősítheti meg.

A népek biztonsága pedig most azt követeli, hogy a rakéták telepítését 
hagyják abba, szereljék le őket, és minden nukleáris fegyvert semmisítse
nek meg.

Mert mi a „reménység zöld csillagai” (Reményik Sándor) alatt és nem 
a rakéták árnyékában akarunk élni.



HARMATI BÉLA

Mivel foglalkozik a Lutheránus Világszövetség 
genfi központja?

Budapesten tartja a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 1984. július 22— 
augusztus 5. között a hétévenként megrendezésre kerülő világgyűlések sorá
ból a hetediket. Mintegy ezer hivatalos vendéget, kiküldöttet, szakértőt, új
ságírót és sok ezer érdeklődőt várunk, akik a világ hetven milliós evangé- 
likusságát képviselik majd. Az előző világgyűlések a következő helyeken 
voltak: Lund, Svédország (1947), Hannover, NSZK (1952), Minneapolis, Egye
sült Államok (1957), Helsinki, Finnország (1963), Evian, Franciaország (1970) 
és Dar-es-Salaam, Tanzánia (1977).

A Világszövetség központja a sok más világszervezetnek is otthont adó 
svájci Genfben van, ahol százharminc stábtag dolgozik, de szerte a világon 
még sok más országban is vannak munkatársai a Világszövetségnek.

A Világszövetség legfiatalabb osztálya, 
a Kommunikációs Osztály
A Kommunikációs Osztály csak 1980. júliusában szerveződött, és ezért a 
„legfiatalabb”, a Világszövetség kommunikációs munkája azonban egyidős 
a Világszövetséggel. Az egyház lényegéhez, létéhez tartozik ugyanis az ige
hirdetés, azaz a kommunikáció. Isten emberré lett, testet öltött Jézus Krisz
tusban, hogy közel jöjjön hozzánk és beszédbe elegyedjen velünk. A missziói 
parancsban Jézus az egész világra szóló feladatot bízott tanítványaira, és 
ennek a feladatnak a része ma a Biblia kiadása, vagy a rádiós szolgálat, 
tehát a publikáció és a tömegkommunikációs eszközök használata. A Vi
lágszövetségnél korábban, 1980 előtt az egyházi információs szolgálat, a rá
diós osztály vagy a könyvkiadás mind önálló, kisebb egységek voltak és 
négy évvel ezelőtt alakult meg az Osztály maga.

Az egyéb osztályokhoz hasonlóan a Kommunikációs Osztálynak is van 
irányító szervként egy nemzetközi bizottsága az észak-amerikai dr. John 
W. Bachman lelkész elnöklete alatt. A genfi stáb is nemzetközi a francia 
igazgató, Marc Chambron lelkész irányításával. Közülük a két legismertebb 
Friedrich König, a német és dr. Roger Kahle az angol információs szolgá
lat szerkesztői. Hetente jelennek meg a füzetek, többezres példányszámban 
tudósítanak a világ egyházainak életéről és a Világszövetségről. Egy francia 
kiadás is van havonként. Ehhez az osztályhoz és szerkesztőséghez tartozik



12 HARMATI BÉLA: A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG

dr. Gottfried Mierau, aki egy év óta az Európai Kisebbségi Egyházak Infor
mációs Szolgálatát szerkeszti német nyelven Budapesten.

A genfi központ szerte a világon tart fent kapcsolatot az egyházak rá
diós igehirdetői szolgálatával. Különböző nyelvi stúdiókban készülnek a mű
sorok és amióta a Világszövetség Addis Abebából sugárzó rádióadóját az 
etióp kormány államosította, bérelt adókon keresztül folyik a munka. A rá
dió és a televízió mellett a film, a fotószolgálat és a könyvkiadás tartozik 
még ide. Ez az osztály jelenteti meg a Világszövetség hivatalos kiadványait, 
a világgyűlések jegyzőkönyveit, valamint az LVSZ publikációs és dokumen
tációs sorozatát. Noha a Világszövetségnek négy hivatalos nyelve van, angol, 
német, francia és svéd, a gyakorlatban leginkább az angol és a német hasz
nálatos. A francia nyelvre elsősorban Afrika fiatal egyházainál van szükség 
a volt francia gyarmatokból alakult országokban, hiszen Afrikában több 
franciául beszélő evangélikus van, mint Franciaországban.

A Tanulmányi Osztály
1970, az Evianban tartott világgyűlés óta tevékenykedik mai formájában a 
Tanulmányi Osztály. Azelőtt az egyes kérdések külön-külön titkársághoz 
tartoztak, például külön volt a Világszolgálati Osztály keretében a szociális 
kérdések titkársága, és a Teológiai Osztályhoz tartoztak az ökumenikus, 
a más egyházakhoz fűződő viszony kérdései. A mostani rendszer előnye, 
hogy egy osztály keretében, együttes tervezés és végrehajtás folyhat.

Témák és munkamódszer

Szerte a világon sokfelé folyik egyházi, teológiai kutató és tanulmányi 
munka. A Lutheránus Világszövetség Tanulmányi Osztálya egyedülálló a 
maga nemében, mert kutatási, tanácsadási és végrehajtási feladatokat egye
sít, helyi-nemzeti és világméretű problémák összefüggéseit vizsgálja. Három 
nagy kérdéskört ölel át a munka. Az evangélikus egyházak belső élete, li
turgiája, teológiai nevelése, a keresztyén nevelés általában, gyülekezetépítés, 
a nők és az ifjúság szerepe az egyház életében, missziójában adja az el
ső kört.

A második terület az evangélikus egyházak és a többi egyház viszonyát, 
a felekezetközi kérdéseket foglalja magába. Hogy mennyire nagy terület 
ez, azt mutatja az a tény is, hogy jelenleg több mint száz különböző, helyi
nemzeti és világdialógus folyik a különböző keresztyén egyházak között. 
A legrégebbi dialógusok az evangélikus—református és az evangélikus—ró
mai katolikus párbeszéd, jelenleg azonban a Világszövetség tagegyházai vi
lágszinten találkoznak az anglikánok, az ortodoxok, a metodisták és a bap
tisták képviselőivel is. Egy-egy ilyen hivatalos dialógushoz mindkét fél nem
zetközi bizottságot nevez ki és ezek a bizottságok évekig dolgoznak föl egy- 
egy, a felekezetek között vitatott témát. A Világszövetség annyira nagy je
lentőséget tulajdonít az ökumenikus közeledés és egységkeresés kérdésének, 
hogy külön teológiai kutatóintézetet alapított Strasbourgban a dialógusok 
kérdéseinek tanulmányozására. Maga a genfi központ is tíz egyházi szerve
zetnek ad otthont; itt találjuk az Egyházak Világtanácsán és a Lutheránus 
Világszövetségen kívül a Református Világszövetséget, az ortodoxok, a me-
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todisták képviselőit is. A Lutheránus Világszövetség kezdettől fogva Géni
ben volt, hogy ezzel is bizonyítsa ökumenikus elkötelezettségét.

Hogy mennyire nehéz és bonyolult feladat az ökumenikus dialógus, azt 
csak akkor vesszük észre, amikor kilépünk a megszokott egyházi környe
zetből és gondolkodásból, és egy másik keresztyén tradíciót tanulmányozunk. 
Így például az ún. nyugati keresztyénség számára külön világ az ortodox, 
keleti gondolkodásmód és teológia, hiszen nem csupán az évezredes külön
élés sorompóit kell átlépni, hanem a különböző teológiai formulázások mö
gött emberi-kulturális gondolkodásmódbeli különbségek húzódnak meg. A 
dialógusok külön nehézsége, hogy a szakbizottságokban elért eredmények és 
együttes megfogalmazások nehezen találnak utat az egyes egyházak vezető
ségén keresztül a gyülekezetekig. Budapesten elhangzanak majd jelentések 
az elmúlt hét év ökumenikus dialógusairól, és a világgyűlésen ott lesznek 
a keresztyén testvéregyházak képviselői is.

A harmadik kör a tanulmányi munka számára az egyház és a világ vi
szonya, az alosztály neve pontosabban: Keresztyén bizonyságtétel, tanúsko
dás a világban. Ide tartoznak a társadalmi, politikai kérdések, az emberi 
jogok, a béke, a leszerelés problémái, valamint a más világvallásokhoz, 
ideológiákhoz, társadalmi rendszerekhez való viszony.

A munkamódszer tekintetében a Tanulmányi Osztály gyakorlata a saját, 
Genfben végzett kutatáson kívül főleg az egyes tagegyházak és intézményeik 
tanulmányi munkájára épít, nemzetközi tapasztalatcserét szorgalmaz látoga
tások, konferenciák és publikálás révén. Az egyes nemzeti egyházakban, nem
zeti bizottságokban tanulmányi felelősök közvetítenek. Genf vagy Stras
bourg tehát nem az egyes egyházak helyett vagy az egyes egyházak nevében 
gondolkodik, kutat, tárgyal, hanem értük és főleg velük együtt. A cél az, 
hogy az egyes kérdésekben a Tanulmányi Osztály tanácsadó szolgálatán ke
resztül tanulásba fogjanak a helyi egyházak és gyülekezetek.

A Tanulmányi Bizottság és Osztály működése

A nemzetközi Tanulmányi Bizottság elnöke dr. Günter Krusche professzor, 
berlini generálszuperintendens az NDK-ból. A teológia mellett a többi tu
dományok képviselői is helyet kaptak a bizottságban. A bizottságnak a nem
zetközi ösztöndíjak és csereprogramok odaítélésére van még egy külön bi
zottsága és a nők egyházi helyzetével foglalkozó titkárság munkáját egy 
nemzetközi tanácsadó bizottság segíti.

A genfi osztályt dr. Yoshiro Ishida igazgató, teológiai professzor (Japán) 
vezeti. Mellette a tíz titkárságon két német teológus (NSZK), két teológus az 
Egyesült Államokból, egy-egy munkatárs pedig Svájcból, Svédországból, 
Norvégiából és Finnországból. Ezen az osztályon dolgozom 1980 novembere 
óta, egyházunk kiküldöttjeként mint a szociális rendszerek titkára. A szo- 
ciáletikai és ideológiai kérdések felelőse vagyok.

A Tanulmányi Osztály feladata a budapesti világgyűlés tartalmi előké
szítése, tehát az egyes munkacsoportok anyagának, megbeszélésre kerülő té
máinak kidolgozása. A világgyűlésen egyébként az osztály számot ad a Dar- 
es-Salaamban 1977-ben kapott feladatok teljesítéséről. Ezzel kapcsolatosan 
megjegyzendő, hogy a Tanulmányi Osztály a többi osztályokkal együtt végzi 
a maga feladatát, hiszen az egyházi kommunikáció vagy a misszió és a se
gélyszolgálat is igényel kutatást. A munkamegosztás tehát nem az, hogy
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a Tanulmányi Osztály tanulmányoz, a többiek pedig végrehajtanak valamit 
az ajánlásokból. Példaként hadd idézzünk egy tanulmányi programot.

Számos afrikai tagegyház kérte a Tanulmányi Osztályt, vizsgálja meg, 
hogy az egyház milyen szerepet tölthet be az újonnan alakult államok nem
zetépítésében. A Zimbabwei Evangélikus Egyház vállalkozott egy nemzet
közi tanácskozás meghívására; a konferenciára 1982 szeptemberében Bula- 
wayóban került sor. Előzőleg a Tanulmányi Osztály 1981-ben Genfbe nem
zetközi előkészítő tanácskozást hívott össze. Ezen a tanácskozáson megha
tározták a főtémát és a melléktémákat, valamint kijelölték a meghívandó 
egyházakat és a szakelőadókat. Tizenhét ország egyházait hívták meg, első
sorban Afrikából, de Ázsiából is ott voltak India és Indonézia, valamint 
Brazília, Kanada, az Egyesült Államok, az NDK és az NSZK, Svédország és 
Magyarország képviselői.

Az előkészítő tanácskozás fölkérte a meghívott országok egyházait, hogy 
alakítsanak munkacsoportokat ökumenikus közreműködéssel és az egyház
ban tevékeny nők bevonásával, és mérjék föl, milyen kérdések adódnak 
azokban az országokban, ahol különböző nyelvű, különböző törzsekhez tar
tozó, sokszor egymással ellentétben álló vallási és kulturális érdeklődésű 
emberek kerültek egy új államba, és a nemzetépítés feladata, a nemzeti egy
ség megteremtése előtt állnak. Azután mindegyik ország egyházai beszá
moltak a konferencián és meghívott szakelőadók segítségével megvitatták 
a kérdéseket. A zimbabwei kormány érdeklődését az is mutatta, hogy a kul
turális miniszter meglátogatta a konferenciát és előadást tartott. Ebben 
nagyra értékelte az egyházak lehetőségeit a nemzeti egység megteremtésé
ben. A konferenciáról kiadott beszámoló segítségével az egyes országokban 
a munka tovább folyik.

Zimbabwéban a Lutheránus Világszövetség Világszolgálati Osztálya igen 
jelentős mértékben hozzájárult a függetlenségi háború után az újjáépítéshez. 
Az Egyházi Fejlesztési Segély keretén belül évente nagy összegeket fordí
tanak nevelési, egészségügyi és mezőgazdasági célokra. Így az országban te
vékenykedő nemzetközi világszövetségi stáb tagjai is ott voltak a megbeszé
léseken, és a Világszolgálati Osztály munkája mellett és annak kiegészítése
képpen a szellemi-spirituális, kulturális-világnézeti nemzetépítésben segéd
keztek.

A Világszolgálati Osztály munkája
A Világszövetség 1947-ben alakult, és a második világháború sötét árnyéka 
magyarázza, hogy a Világszolgálati Osztály a legrégibb osztály. Ma tevé
kenysége annyira kiépült, hogy a legnagyobb segélyszervezet a világon, 
amelyet nem támogat kormány.

A Lutheránus Világszövetség segélyszervezetének első feladata a műkö
dési irányvonal szerint, hogy a tagegyházakat segítse, ezt a feladatot azon
ban mindenféle emberi nyomorúság, éhezés, szükség leküzdésére irányuló 
erőfeszítéssel is összekapcsolja. Azaz a világszolgálat munkatársai nem azt 
keresik egy adott helyzetben, hogy ki az evangélikus, hanem azt, hogy ki 
a rászoruló. Különösen is érvényes ez az elv az ún. elsősegélyprogramok
ban, ahol például földrengés, árvíz vagy más természeti katasztrófák után 
gyors segítségre van szükség.
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Honnan jön az anyagi támogatás és kik részesülnek benne?

A Világszolgálat támogatói elsősorban a Világszövetség tagegyházai. Vannak 
olyanok, amelyek a költségvetésben előre meghatározott összeget adnak, 
mások évente alkalmi gyűjtések révén próbálják a segítséget összeszedni. 
Mivel különösen a menekültek támogatására az elmúlt évtizedekben a Vi
lágszövetség sok kérést kapott és ezek a problémák politikai konfliktusok 
eredményei, ezen a területen a Világszolgálat együttműködik más, kormány- 
támogatást élvező szervekkel, elsősorban az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Menekültügyi Főbiztosi Irodájával. Az elmúlt év statisztikai adatai szerint 
a világon jelenleg kereken tízmillió menekült van, elsősorban Afrikában és 
a Közel-Keleten.

Számos helyen a Világszövetség egyházi szervektől kapott anyagi támo
gatását olyanok között osztják szét, akik nem is keresztyének, például Liba
nonban, Pakisztánban vagy Ugandában. Az is gyakori eset, hogy a kormá
nyok előnyben részesítik a Lutheránus Világszövetség Segélyszolgálatát, mert 
ez nemzetközi és független az egyes országoktól, amelyek segélyszervezetei 
esetleg az illető ország gazdasági-politikai jelenlétét feltételeznék. Így pél
dául Mauritánia, a mohamedán többségű afrikai ország, ahol alig van 
keresztyén, hivatalosan kérte a világszövetségi segélyszolgálat támogatását.

Külön terület az Egyházi Fejlesztési Segély (Community Development 
Service — Kirchliche Entwicklungsdienst) munkája, amelyiknek élén Christa 
Held asszony (NSZK) áll. Ez a szolgálat megpróbálja a harmadik világbeli 
országokat abban segíteni, hogy elegendő élelem, tiszta víz, megfelelő infra
struktúra, egészségügyi ellátás és iskolai oktatás legyen mindenütt. Ez a mun
ka 1962-ben kezdődött, és az előző világgyűlésig 46 országban 708 külön
böző programot hajtottak végre 70 millió dollár értékben. A legutóbbi hét 
év alatt viszont ezekhez 37 országban 369 új program járult kereken 46 
millió dollár értékben. A világszolgálati osztály keretében több száz munka
társ tevékenykedik szerte a világon.

Kik irányítják a Világszolgálatot?

A nemzetközi bizottság vezetője Gudrun Diestel asszony, az NSZK-beli Ha- 
noveri egyház főtanácsosa. Az Egyházi Fejlesztési Segélyszolgálatnak is kü
lön nemzetközi tanácsadó testületé van.

A Világszolgálati Osztály igazgatója dr. Eugene Ries lelkész (USA). 
Genfben ennek az osztálynak van a legnagyobb munkatársi gárdája, hiszen 
az egyes földrészek és területek problémái sok ügyintézést, látogatást, koor
dinációt igényelnek. A munkát megkönnyíti, hogy az Egyházak Világtaná
csával és az Egyesült Nemzetek Szervezetének genfi Menekültügyi Főbiztosi 
irodájának közvetlen közelében van az Osztály.

Az Egyházi Együttmunkálkodási Osztály
A franciaországi Evianban 1970-ben tartott Világgyűlés a már 1952-ben 
megszervezett Missziói Bizottságot, az ugyanabban az évben létrejött latin
amerikai Bizottságot, valamint a Világszolgálati Osztály irodáját — amely 
az európai, főleg kisebbségi egyházak támogatásával foglalkozott — egye
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sítette, és megalkotta az Egyházi Együttmunkálkodási Bizottságot. A jelen
legi bizottság elnöke dr. James Scherer amerikai misszióiógus, a chicagói 
Evangélikus Teológiai Főiskola professzora. Minden világrésznek és Európa 
különböző részeinek van képviselője a bizottságban. Az évi üléseket a bizott
ság lehetőleg a világ más-más részein tartja. A bizottság határozatait az 
Egyházi Együttmunkálkodási Osztály hajtja végre. Az osztály igazgatója Risto 
Lehtonen finn lelkész. Minden világrész ügyeinek van előadója, az euró
paiaké dr. Sam Dahlgren svéd lelkész, egyetemi magántanár. A kutatási fel
adatok Pósfay György munkaköréhez tartoznak, aki Magyarországon szüle
tett, de hosszú éveken át Venezuelában szolgált.

A munka végzése

A Bizottság feladata: támogassa az evangélikus egyházakat a missziói meg
bízatásuk teljesitésében. Az Osztály főként a következő öt témában állott 
szaktanácsaival a tagegyházak rendelkezésére: a misszióval és az evangéli- 
zációval kapcsolatos kérdések; új kísérletek a gyülekezeti munka megújítá
sára; teológiai kiképzés; nyugdíjalapok szervezése; a fiatalok és diákok kö
zött végzett munka. A tanácsadáson túl anyagi segítség nyújtásával is támo
gatta a bizottság és annak végrehajtó szerve a tagegyházakat.

A következő felsorolás azokat a programokat jelöli meg, amelyek támo
gatást nyertek: segítség az evangélizáció új formáinak bevezetéséhez; egy
házi munkások továbbképzése; belföldi ösztöndíjak egyházi munkások ré
szére; istentiszteleti vagy más gyülekezeti célra szolgáló épületek felépítése; 
szórványban munkálkodó lelkészek fizetésének kiegészítése és részükre jár
művek beszerzése; teológiai és más egyházi irodalom kiadásának az előse
gítése, könyvtárak fejlesztése; teológiai főiskolák és más egyházi nevelési 
programok támogatása; a gyülekezeti munka erősitése; lelkészi szolgálatok 
biztosítása (ez a segítség nem egy esetben magában foglalta lelkész, vagy 
más munkatárs kiküldetését is); kivételes esetekben (betegség stb.) személyi 
segítség nyújtása.

Az egyházak bizonyságtevő szolgálatát az Egyházi Együttmunkálkodási 
Osztály azáltal is szeretné erősíteni, hogy lehetőségeket biztosít az egymástól 
való tanulásra, tapasztalatcserére, az egyházi munka eredményesebbé tételé
re. Ezek közé tartozik egy országon belüli vagy több ország, illetve egész 
világrész evangélikus egyházait átfogó konferenciák, munkaközösségi össze
jövetelek és más alkalmak megrendezése, kéziratok, fordítások kinyomtatása, 
amelyek az egyházak evangélizációs és nevelési szolgálatát erősítik.

A Lutheránus Világszövetség négy osztályának bemutatása után meg kell 
még jegyeznünk, hogy természetesen a genfi központ nem képzelhető el a 
főtitkárság összefogó és koordináló munkája nélkül. Dr. Garl H. Mau főtit
kár, aki az Amerikai Evangélikus Egyház lelkésze és dr. Anza A. Lema 
helyettes főtitkár, tanzániai pedagógus, valamint a személyzeti és gazdasági 
titkárság Gerhard Messner (NSZK) igazgató vezetésével mind hozzájárul 
ahhoz, hogy a Lutheránus Világszövetség genfi központja kielégítően végez
hesse munkáját.



RITOÓKNÉ SZALAY ÁGNES

Dévai Mátyás egy ismeretlen levele?

A 80 évvel ezelőtt született Sólyom Jenő emlékére

A Heidelbergi Akadémia 1960-ban, Melanchthon halálának 400. évfordulóján 
egy kutatóintézetet hozott létre a nagy reformátor és humanista szellemi 
hagyatékának közreadására. Ekkorra ugyanis Melanchthon műveinek a Cor
pus Reformatorum sorozatban száz évvel korábban megjelent kiadása rész
ben elavulttá vált, főképpen azért, mert időközben sok új szöveg került nap
világra. Hogy mennyi, arra a tervek mutatnak: a múlt századi gyűjtemény 
huszonnyolc kötetet alkot, az új kiadás nyolcvanat. Nagy filológiai és tech
nikai apparátus áll a szerkesztők rendelkezésére, hogy a sorozat indító kö
teteit, Melanchthon Közép-Európa nagy részét behálózó levelezésének tar
talmi kivonatait, az úgynevezett regesztákat a legszükségesebb tárgyi jegy
zetekkel együtt közreadhassák. Eddig négy kötet jelent meg, az 1546-os évig 
4529 levél kivonatával.

Magyarország és a reformáció korabeli Wittenberg sok szálú kapcsoló
dása ismeretes, és sok minden történt már e kapcsolatok föltárására. Csak 
éppen — nyelvi vagy más egyéb okokból az itthon megjelent közlemények 
nehezen jutnak el oda, ahol az egyetemes egyház-és művelődéstörténet szá
mára értékesíthetnék őket. Sólyom Jenő, az Evangélikus Országos Levéltár 
egykori vezetője, már a heidelbergi munkálatok megindulásától kezdve gon
dot viselt arra, hogy a hazai új tudományos eredményekről a szerkesztők 
tudomást szerezzenek.

Ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy a Heidelbergi Me
lanchthon Kutatóintézet vezetője, Heinz Scheible eljuttatott hozzánk egy ko
rábban ismeretlen, föltehetően egykori hazánkfiától származó, Melanchthon- 
nak írt levelet. Az aláírás és keltezés nélküli levél írójának földerítéséhez 
kért segítséget és egyúttal hozzájárult annak közreadásához is.

A latin nyelvű levélből részletet fényképmásolatban közlünk, a tar
talmát kivonatosan ismertetjük.

Az ismeretlen levélíró az üdvözlet után megköszöni tanárának az iránta 
kiváltképpen tanúsított szeretetet, amellyel már majd két éve körülveszi ta
nítva őt és magyarázva neki. Mert amikor, azelőtt körülbelül nyolc évvel 
csak öt hónapig élt Wittenbergben, alig valamivel okosabban tért haza. Nem 
értette, hogy Isten hogyan tűrhet egyházában ekkora, amint a lutheránusok 
mondják, eltévelyedést. Nem értette azt sem, hogy jóllehet Isten megígérte 
egyházának, hogy vele marad, mégis magára hagyta. Nem gondolt arra, 
amit Krisztus mondott a majdan megjelenendő pusztító utálatosságról. De 
miután megadatott neki a lehetőség, hogy minderről Melanchthonnal be-
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Feltehetően Dévai Mátyás levele Melanchthonhoz (részlet)
szélgessen, most már nyugodtan tér haza. Valósággal szemmel látja az igaz
ságot, a helyes tanítást. Látja, hogy ezután mit kell tennie, látja, hogy akár 
megkövezést és tűzhalált is el kell szenvednie, ha arra kerülne a sor, és kész 
is arra, hogy győzzön vagy meghaljon. Mindezért először Istennek ad hálát, 
azután pedig Melanchthonnak jótéteményeiért, amelyeket, amíg él, el nem 
felejt, tanúsítják ezt majd Melanchthonnak írt levelei. Egyébként eszébe 
jut egy adósság, amellyel János tartozik doctor Basiliusnak. Amikor a levél
író Melanchthonnal volt Erfurtban, szerette volna tőle megtudakolni, hogy 
mennyit adjon. Ugyanis, amikor János hallgatta Basiliust, akkor István is 
vele volt. Wittenbergben egyetlen diáktól sem sikerült megtudnia, hogy 
vajon mások mennyit adnak, és amikor efelől Melanchthont akarta megkér
dezni, akkor annak elfoglaltsága miatt ez nem volt lehetséges, később meg 
elfelejtkezett róla. Ezért most küld doctor Basiliusnak egy magyar aranyat, 
ha ez nem volna elég, akkor van Wittenbergben egy Demetrius nevű ma
gyar, aki h a . . .  Üdvözli tanárát és kéri, hogy szeresse őt továbbra is. (Üd
vözli őt) Petreius. Nürnbergben . . .

A levél alsó részét letépték valamikor, ezért csonka az előző mondat és 
hiányzik a dátum és az aláírás. Az utolsó sorok is megcsonkultak. A British 
Library Kézirattárában található az eredeti levél, egy 1856-ban beszerzett 
nagy kéziratgyűjteményben. A köteg főleg reformáció korabeli anyagot tar
talmaz, esetleges gyűjtés eredményének látszik, ezért a környezet levélírónk
ra semmiféle fölvilágosítást nem ad1. A megfejtést csak a levél tartalmának 
elemzésétől remélhetjük.

A vizsgálatot az időhatárok megközelítésével kezdjük, mert itt két támpont 
is kínálkozik. Heinz Scheible figyelmeztetett arra, hogy doctor Basilius csak 
Basilius Monner lehet, aki 1539 januárban lett a jogtudományok doktora. 
A másik időjelző Petreius említése, ö  a neves nürnbergi Johann Petreius 
nyomdásszal azonos, aki viszont 1550 márciusban meghalt. Az évtized tehát 
már ismert, a levelet 1539 január és 1550 március között írták Nürnbergből 
Melanchthonnak.

A levélíró közléséből tudjuk, hogy ezúttal másodszor került kapcsolatba 
Melanchthonnal. Most két évet, nyolc évvel ezelőtt öt hónapot töltött Wit
tenbergben. Melanohthontól nagy jótéteményekben részesült, meleg barát-
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Sággal vesz tőle búcsút. Ezek az adatok a felfedező Heinz Scheiblét arra 
késztették, hogy a levélíróban Dévai Mátyás magyar reformátort sejtse. 
Ennél tovább nem jutott, a továbbiakat a magyarországi kutatástól várta.

Dévai Mátyásnak eddig nyolc saját kezű levele bukkant föl. A most elő
került irat és a hiteles Dévai-levelek összevetése bárkit meggyőzhet arról, 
hogy a csonka kézirat nem Dévai Mátyás kezétől származik. A reformátor 
egyenletes, jól folyó írásánál jóval gyakorlatlanabb kézre vall. További 
vizsgálódásokkal kell tehát próbálkoznunk, hogy a korai reformátornemze
dék e jelentősnek tűnő személyét fölfedjük.

Az első kérdés az, hogy valóban magyarországi-e a levélíró. Az lehetett, 
mert hitelezőjéül magyar diákot, egy bizonyos Demetriust nevezett meg, 
akinek majd megadhatta tartozását. A már megállapított 1540-es évtizedben 
egyetlen ilyen keresztnevű magyarországi diákról tudunk Wittenbergben, 
Batizi Demeterről, ö  1540 október 22-én iratkozott be az egyetemre, és 
1544 szeptember 4-én lett magister. Még azt is tudjuk róla, hogy valami kis 
fölösleges pénze is volt odakint, mert más társának is adott kölcsönt.2 Ezzel 
újra szűkítettük az időhatárt, mert most már a levélírót az évtized első 
felében kell keresnünk.

Többször említi levelünk dr. Basilius Monnert, akit valami tiszteletdíj 
illet meg. Monner frissen elnyert doktorátusa után a szász választófejede
lem, János Frigyes fiainak nevelője lett. 1543 tavaszán alumnusaival Wit
tenbergben tartózkodott, mert a két herceg április 29-én szüleik és az egye
tem tanári kara előtt beszédet mondott, ami nyilvános vizsgaféle lehetett egy 
tanulmányi időszak végén. Ezt a dr. Basiliust hallgatta tehát az egyelőre is
meretlen János és az ugyancsak vezetéknév nélkül említett István is.

Szokás volt a wittenbergi egyetemen, hogy az újonnan érkezők több
kevesebb ideig magántanárt hallgattak, hogy hozzánőjenek az egyetemi kö
vetelményekhez. Általában a magisterek közül kerültek ki ezek a praecep- 
torok, akik több tanítvánnyal közösen foglalkoztak, magániskolákat működ
tettek. Ezeknek a külön instruálásoknak az árát az egyetem szabta meg a 
vizsgadíjakkal együtt. A diákok egyetemi költségeinek jelentős részét éppen 
a magántanároknak járó illetmény képezte. Akinek doktor volt az instruk
tora, és méghozzá a választó fiainak nevelője, az az átlagos egyetemi hall
gatóknál jobb anyagi támogatással rendelkezhetett, arról nem is beszélve, 
hogy a hercegek „padtársa” volt, tehát aligha kereshetjük a polgárfiúk vagy 
a nemesi familiárisok körében. János kiemelt társadalmi helyzetére mutat 
már az is, hogy pénzügyeit nem maga intézte, hanem verzátusabb honfitársa 
gondoskodott róla. Magyarországi nemesifjú akkortájt Wittenbergben csak 
Alaghy János volt, aki éppen a hercegi vizsgaünnepélyt megelőzen, tehát 
az előkészítő időszak végén, április 25-én iratkozott be az egyetemre. Róla 
már föltételezhetjük, hogy vállalhatta a nagy költséget, meg a doctor- 
praecepíor tanítványai között is helyet foglalhatott. Alaghy János ugyanis 
a gazdag és hatalmas, de gyermektelen Serédy testvérpár, Gáspár és György 
özvegy húgának fia volt. Neveltetéséről Serédy Gáspár gondoskodott, úgy is, 
mint majdani örököséről. 1539-től Leonhard Stöckel iskolájába járt Bártfán. 
Egész életében megmaradt az ott és Wittenbergben megismert lutheri tanok 
védelmezőjének. Hűségét mutatja, hogy halála évében nagy összeggel támo
gatta egykori tanára, Stöckel irodalmi hagyatékának kinyomatását. Doktor 
Basilius, akiről fönnmaradt, hogy szeretett tanítványaival „parádézni”, a 
Stöckelnél pallérozott magyar mágnásifjúval sem vallhatott szégyent. Az a 
bizonyos István, aki pedig vele együtt hallgatta Basiliust, talán Gávay 1st-
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ván, aki 1542-től volt Wittenberben, és akit némely forrás Alaghy János fo
gadott testvérének mond.4 Ez az Alaghy—Serédy kombináció viszont segít 
továbblépni a levélíró irányába. Tudjuk, hogy a Perényitől menekülő Dévai 
Mátyásnak Serédy Gáspár nyújtott menedéket Szikszón. Innen kényszerült 
azután továbbmenni az egri püspök üldözése elől, valamikor 1541 folyamán 
Wittenbergbe. A reformációt pártfogoló Serédy Gáspár és Dévai kapcsolatá
ról ma már sokat tudunk, ebbe beleillik az a megbízás is, hogy az idegenbe 
küldött unokaöcsöt gyámolítania kellett.5 Egyebek között ilyen céllal járt 
megelőző útján is Wittenbergben Hassághy Ferenc mentoraként.

Mivel a levélből kielemezhető adatok Dévai személyéhez közelítenek, a kö
vetkezőkben most már megpróbáljuk mindazt, amit a levélíró önmagáról 
elárul, összevetni azzal az ismeretanyaggal, ami a reformátorról rendelke
zésünkre áll. Ügy tudjuk, hogy Dévai 1529 decemberben járt először Wit
tenbergben. Ottlétének időtartama ismeretlen. Bizonyosan ott volt azután 
1537 tavaszától őszéig, majd újra 1542 elejétől 1543 késő tavaszáig. Mind
egyik tartózkodását meg kell még toldanunk az elején és a végén is a Veit 
Dietrichnél Nürnbergben töltött hónapokkal. Látszólag összeegyeztethetet
len ezzel, hogy a levélíró csak két wittenbergi látogatásáról tesz említést. 
Sólyom Jenő mutatott rá arra, hogy első kintjártakor alig-alig lehetett Dé
vainak alkalma arra, hogy a reformátorokkal találkozzék, mert azok akkor 
éppen keveset tartózkodtak Wittenbergben.6 Levelünket írója nem is szánta 
önéletrajznak, legfeljebb lelki vonatkozásban tekinthetjük annak. Azt kíván
ta benne közölni Melanchthonnal, hogy korábbi öt hónapos látogatása idején 
nem tanulhatott tőle annyit, mint amennyit ez az újabb két éves együttlét 
nyújtott számára. Ellenőrizhető adatok szerint ugyan Dévai 1537 április ele
jétől ugyanazon év október elejéig volt Wittenbergben, ami hat hónapot 
tesz ki. Megint csak a közlés célját tekintve, az emlékezetnek ennyi csúszást 
megengedhetünk. Az a nyolc év, amelyet két kint tartózkodása között említ, 
úgy magyarázható, hogy Nürnbergből írva a levelet, 1536-os odaérkezésétől 
számítja az időt. Hogy föltételezésünk nem önkényes, azt megtámogatjuk a 
levélíró tanúságtételével is. Minden időmegjelölést gyengít a „csaknem” 
vagy „körülbelül” módosítószókkal, s ez ismét arra utal, hogy az emlékeze
tére hagyatkozik. Az időpontok tekintetében tehát Dévai és a levélíró azo
nosítása nem zárható ki.

Mikor keletkezett a levél? Az elemzés során eljutottunk odáig, hogy 
bizonyosan 1539 január és 1543 tavasza között írták, dr. Basilius szerepe 
miatt valószínűbben közelebb az utóbbi dátumhoz. Még egy kormeghatározó 
adatot nem vettünk eddig figyelembe. A levélből világos, hogy írója hosz- 
szabb ideje nem volt együtt Melanchthonnal, az anyagi ügyeket ezért kellett 
rövid erfurti találkozásuk alkalmával tisztázni. Erre az alkalomra Me- 
lanchthon bonni útja során adódhatott lehetőség, 1543 április 17 és augusztus 
15 között, mert az út oda is, vissza is Erfurton át vezetett. Odafelé április 
23-a táján járt ott, amikor a levélírónak is alkalma lehetett vele beszélni. 
Ha valóban Dévai a levélíró, akkor ő Nürnbergből az éppen feleúton fekvő 
Erfurtba elébe utazott a hosszabb időre eltávozó Melanchthonnak. Dévai 
ekkor már hazafelé készülődött, elsősorban búcsút venni szándékozhatott a 
reformátortól, akit választófejedelmének rendelete küldött a szolgálati útra.. 
Ezt az április 23-a körüli időpontot az Alaghy—Basilius közlés is támogatja. 
Éppen eddig tartott ugyanis — amint láttuk — a hercegek wittenbergi tar
tózkodása, és velük együtt valószínűleg Alaghy János instruálása is. Alaghy
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ezt követően beiratkozott az egyetemre, Dévaira maradt a honorárium ügyé
nek rendezése. Még azt is tudjuk, hogy Erfurtban ismerték Dévait. Az ot
tani lelkész, Johann Lang Luthernek régi harcostársa volt. Neki írta meg 
Veit Dietrich Nürnbergből, hogy Dévai hazatérve, mint Pál apostol, járja 
az országot az evangéliumot hirdetve. Ügy említik, mint régi közös isme
rőst, akitől jó hír érkezett.7

Mindezen Dévai szerzőségét sugalló szempontokhoz járul még egy. 
A levél Nürnbergben kelt, a levél írója említi Johann Petreius nyomdászt. 
Ez az a műhely, ahonnan 1537-ben Dévai latin nyelvű munkái kikerültek, 
s amellyel a kapcsolatot bizonyára továbbra is fönntartotta.

Nem foglalkoztunk eddig a levél személyes jellegű közleményeivel. A Me- 
lanchthonnal való közeli baráti kapcsolat az, ami elsősorban szembetűnő. 
Őszintén beszélhetett vele hitbeli aggályairól és jótéteményeit élvezte. Dé
vairól tudjuk, hogy testileg betegen, lélekben megtörve érkezett 1541-ben 
Németországba. 1542 márciusából ismerjük egy levelét, egyébként az utolsó 
kézírását, amelyben Révay Ferencnek beszámol testi-lelki állapotáról.8 
A negyvenedik életéve felé járó férfi földönfutóvá lett, az üldözések miatt 
megkeseredett és minden reményét elvesztette. Melanchthon ugyan gondos
kodott róla, házában kitűnő ellátással vette körül, de a sokat szenvedett ma
gyar reformátor szervezete ekkorra már annyira legyöngült, hogy félt az 
elkövetkező nyártól, a rátörő betegségektől. Emberi kapcsolatai is megrom
lottak, még a vele sok jót tevő Révay felé is sugárzik a türelmetlen meg 
nem értés. A jövőt illetően még csak terve sem volt, úgy tűnik, teljesen el
vesztette belső tartalékait. Majd jó egy év múltán németországi barátai 
egymásnak adják a hírt, hogy Dévai apostoli lendülettel hirdeti az evangé
liumot, nem egy helyen, hanem tovább és tovább utazva a Tiszántúlon. 
A wittenbergi gondoskodás tehát csodálatos eredménnyel járt, testében- 
lelkében fölépült ismét.

Melanchthonról eddig is tudtuk, hogy pedagógiai adottságait különle
gesen tudta gyümölcsöztetni abban, hogy tanítványai pályáját irányította. 
Itt azonban többről van szó, a mai értelemben vett pszichoterápiáról. Me
lanchthon egy felnőtt embert segített abban, hogy hitét és hivatástudatát 
visszanyerje, nem feledkezve meg arról sem, hogy a léleknek otthont nyújtó 
test is megfelelő ápolásra szorul. Ha már most a levelet vesszük elő, akkor 
abból éppen egy ilyen lelki fölépülési folyamatról olvashatunk beszámolót. 
A levélíró hite megrendült, mert látta az egyház eltévelyedését, és úgy 
érezte, hogy azt Krisztus ígérete ellenére magára hagyta. Melanchthonnak 
panaszolta el mindezt, és tőle tanulta meg, hogy mindez az Írás szerint van. 
Krisztus megjövendölte, hogy eljön az idő, amikor az utálatosság elhatalma
sodik az egyházon. Máté evangéliumának (24, 15) ez a Dániel próféta köny
vét idéző szakasza különösen kedves volt a wittenbergieknek, mert úgy tar
tották, hogy a jövendölés a saját korukra vonatkozik, az utolsó idő közel - 
gett el, amelynek előjelei mutatkoznak. Egyben vigasztalást is reméltek e 
fölismeréstől, hogy már nem tart soká a várakozási időszak. Ezért zárta 
Luther is csüggedtebb pillantaiban leveleit a „Jöjj el, Uram Jézus” formu
lával. Ez a bizonyosság viszont az elhivatottakra kötelességet is rótt: hir
detni az evangéliumot, és érte Pál apostollal együtt gyötrelmeket is vál
lalni. Erről a fölismerési folyamatról számol be a levélíró Melanchthonnak, 
s ez a folyamat mehetett végbe Dévai Mátyásban is a Révay Ferenchez írt 
elkeseredett levél és a tiszántúli téritő út közötti időszakban. Minden eddigi
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külsőlegesen fölsorakoztatott támogató érvnél meggyőzőbbnek tűniik ez a 
belső hasonlóság a levélíró és Dévai Mátyás lelki fölépülése között.

Ebben az összefüggésben figyelhetünk föl a levélnek még egy föltűnő 
jelenségére. Háromszor is előfordul, és nagyon hangsúlyosan a „videó”, a 
„látom” ige, méghozzá a testi szem és a fölfogó értelem nem szokásos kap
csolatában. Tudjuk, hogy Dévai második útjára részben már súlyos szem- 
betegsége miatt kényszerült, amellyel 1536-ban hónapokig kezelték Nürn- 
bergben. Az eredményről nem tudunk semmit, kézírása az 1542 utáni időből 
nem maradt fönn. Nagyon bonyolult az az összefüggés, amely leggyöngébb 
szerve és a megerősödött lélek kapcsolatáról itt a levélben feltárul.

Talán túlságosan is messze mentünk Dévai szerzőségének valószínűsí
tésében, amikor pedig továbbra is fönnáll az a tény, hogy a kézírás nem az 
övé. Gyakorlatlan, óvatos kéz rótta a sorokat, mintha a levél külső formá
ja nem is volna összhangban a tartalommal. Nincs kizárva, hogy Dévait a 
már többször említett súlyos szembetegsége akadályozta az írásban. Amint 
ismeretes, az 1542 utáni évektől nem maradt ránk levele. Hírek jártak térítő 
útjairól, Veit Dietrich kapott is tőle levelet, de azt írhatta éppenúgy valami 
keze ügyében levő segítőtársnak diktálva, mint ahogyan talán ezt is. Éppen 
a Melanchthonnal való bensőséges ismeretsége miatt nem szorult magya
rázatra testi fogyatékozása, és ezért íródeák alkalmazása.

Folytatva Dévai wittenbergi kapcsolódásainak gondolatsorát, el kell érkez
nünk 1543 nyarán történt hazatérte és a hazahozott tanítás sokat vitatott 
problémájához. Már a kortársak körében és azóta az egyháztörténeti iro
dalomban is sok nyugtalanságot okozott Dévainak az úrvacsora kérdésében 
a svájciakhoz húzó állítólagos álláspontja. Stöckel írta 1543 június 30-án, 
hogy Dévai magával hozta Wittenbergből Luther egy saját kezű „breve 
scriptum”-át.9 Egy későbbi levélből az is kiderül, hogy ezt az irományt, 
amely az úrvacsoráról szólt, közben itthon már másolgatták. Luther kézirata 
nem maradt fönn, másolata sem. Hogy akkortájt ilyen témájú nagyobb mun
ka kikerült volna a kezéből, arról a szakirodalom nem tud. Nehéz is volna 
életének ebben a súlyos betegségekkel terhelt korszakában egy önálló ren
deltetésű munka megszerkesztését föltételezni. Méghozzá a magyarországi 
érdeklődők miatt (Révay Ferenc volt az első olvasója), csak latin nyelvű 
változatról lehet szó, Luther pedig ezt a nyelvet nem szívesen használta. 
Márpedig saját kezű irata Magyarországra jutott Dévai közvetítésével, és 
bizonyosan Luther legfrissebb megfogalmazásában tartalmazta az úrvacsora
tant, mert itthon azt várták.

A szereztetési igék értelmezésének lehetőségei körül az 1540-es évek ele
jén megoszlott a teológusok véleménye, a svájciak másképpen gondolkod
tak, mint a wittenbergiek. A többféle értelmezési lehetőség között ingadozók 
a tekintélyesebb teológusoktól kértek véleményt. Így fordultak 1542 végén 
az itáliai protestánsok a németországiakhoz, hogy az úrvacsoratan pontos 
megfogalmazását küldjék el nekik. A kérés Nürnberg lelkésze, Veit Dietrich 
útján jutott el Wittenbergbe. A válasz ugyanazt az utat járta be egy fél év 
múlva. Luther betegségére hivatkozva húzta-halasztotta a választ. A valóság 
azonban az volt, hogy nem akart újabb megoszlás okozója lenni. Tudta, hogy 
nyilatkozatát azonnal lemásolják és terjesztik. A diplomatikusabb Me- 
lanchthonra bízta először a válaszadást, de az, mint tudjuk, választófejedel
me kívánságára áprilistól augusztusig távol volt. Luther végre is a sok sür
getésnek engedve, megírta hosszú válaszlevelét, amelyben úrvacsoratana
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alig egy oldalnyi szöveget alkot.10 A terjedelmes tevelet csak júniusban kel
tezte, azaz zárta le, de részleteiben megformálta már jóval korábban is. Ezt 
a kortárs levelezésekből tudjuk, ahol az ügyet sokszor érintették. Talán egy 
ilyen korábbi változatot kaphatott tőle Dévai is. Amint előre sejtették, a 
többfelé lemásolt Luther-irat körül föllángolt a harc. Melanchthon sem ér
tett egyet a megfogalmazással, de a békesség kedvéért ezúttal sem állt elő 
nyíltan ellenvéleményével. Baráti levelezésében sokszor visszatért rá, még 
többet vitathatták otthonában, a hozzá közelállók társaságában.

Dévai megszerezhette Luther véleményét, és talán Petreiusszal is tár
gyalt a kinyomtatás ügyében, de ugyanakkor a Melanchthon házában ta
pasztalt szabad viták szelleme sem volt idegen tőle. Véleményét itthon is 
elmondta. Akadt azután, aki az ügyről Luthert is tájékoztatta. Csak az ő 
válaszlevelét ismerjük, amelyben azt írta az eperjesi egyháznak, hogy ő az 
úrvacsoratanán nem változtatott, Dévai, akit odakint nagyon becsülnek, tő
lük ilyesmit nem tanulhatott. Hozzáteszi még, hogy Melanchthon felől sin
csenek kétségei. Ez utóbbi mondat bizonyítja, hogy Dévai itthon megemlí
tette Melanchthon nevét, amikor az úrvacsoratan különböző értelmezéseit, de 
legalábbis a Lutherétől eltérőét tárgyalták. Ez lehetett az a bizonyos „média 
sententia”, amelyet a kortársak tőle hallottak, majd hallomásból terjesztet
tek, amelyről azonban Dévainak soha egyetlen sorát sem látta senki. E te
kintetben Sólyom Jenő véleményét kell megszívlelnünk, aki arra figyel
meztetett, hogy a XVI. század elején ezek a kérdések még jóval nyitottab- 
bak voltak, mint később, még vitatkozni lehetett róluk, és Dévai, aki koráb
ban is önálló gondolkodónak mutatkozott, valószínűleg ebben a kérdésben 
is a saját, maga formálta véleményét hangoztatta.11

A Melanchthonnak írt, megcsonkított, keltezés és aláírás nélküli levél vizs
gálatával Dévai Mátyásról alkotott képünk vált árnyaltabbá. És ha az írás
ról bizonyosan nem is állíthatjuk, de fönntartásokkal mégis azt gondoljuk, 
hogy szerzője Dévai volt, segítséggel vetette azt papírra. Tudtunk eddig is 
a reformátor nyomorult állapotáról, majd az évek múltával talpraállt pré
dikátor lendületes munkálkodásáról, de ami e kettő között történt, a lelki 
válságból az apostoli küldetéstudat újraéledéséig, arról ez a levél vall. Tanú- 
bizonysága annak, hogy hogyan adta vissza Wittenberg Dévai Mátyást a 
magyar reformációnak.
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KERESZTURY DEZSŐ

A kiolvasott könyv

Facsar egyet rajtad a sors 
és tükröd más arcot mutat, 
mint mikor könyvedre hajolsz 
s fordúl előtted lapra lap;

lelked is maszkokat cserél, 
lepel után hull más lepel, 
mint foszló köd, avar levél, 
meztelen tán sosem leszel,

de amit írt s kiolvasott 
valaki, a könyv megmarad, 
érdekesebb olvasatot 
formál benn az ös Akarat:

magába visszaold s csirát 
bont, belőled táplálni fel: — 
el kell fogadnod bármit ád, 
mert ő a Végső Értelem.



HANS HEINRICH SCHMID

A bibliai teremtéstörténet — ma

Aligha van még egy tétel, amely oly általánosan megtalálható volna a világ 
valamennyi vallásában, mint az, hogy a világot Isten — vagy egy Isten — 
teremtette. Ezzel a tétellel viszonylag sokan egyetértenek, olyanok is, akik 
egyébként nemigen tudnak mit kezdeni a Bibliával. Ugyanakkor aligha van 
még kijelentés, amely oly csekély szerepet játszanék a világgal való konkrét 
kapcsolatunkban, mint az, hogy Isten teremtette a világot. Ki gondol még 
Istenre egy ház felépítésénél, egy készülék megjavításánál, a földek trágyázá
sánál vagy az időjárás előrejelzésénél? Elsősorban nem a teremtéshit, hanem 
a tudományok, főképpen a természettudomány és a technika határozzák meg 
a világhoz való konkrét viszonyunkat. De akkor mi jelentősége van még an
nak a tételnek, hogy a világot Isten teremtette?

Első pillantásra úgy látszik, hogy csak két lehetséges válasz van: Vagy 
nincs többé szükségünk erre a tételre (és ekkor el lehet hanyagolni Istent); 
vagy azt mondjuk, hogy Isten éppen így alkotta meg a természeti törvénye
ket (ekkor pedig hozzá kellene tennünk következésképpen, hogy ezután Is
ten nyugalomba vonult, és a világot rábízta saját természetes menetére). De 
voltaképpen egyik válasz sem kielégítő, és még mindig megkérdezhetjük, 
nincs-e harmadik lehetőség. Az 1 Mózes 1-ben található bibliai teremtéstörté
net alapján megpróbálunk egy ilyen lehetőséget felvázolni.

A bibliai teremtéstörténet: Biblia és Bábel

Az ótestamentumi tudomány kimutatta, hogy a bibliai teremtéstörténetet a 
babiloni fogság idején írták, amikor az odahurcolt izraeliek a babiloniak 
között éltek. És azt is tudjuk, hogy a babiloniak vallásához egész részletesen 
kidolgozott teremtésteológia tartozott. Kimutatható, hogy egyebek között 
ezekkel a babiloni elképzelésekkel is vitatkozik a bibliai elbeszélés. Egyes 
vonásaiban megfelel nekik, más vonatkozásokban viszont alapvetően külön
bözik tőlük. Ha azt kérdezzük, hogy mi a különleges a bibliai teremtés
elbeszélésben, akkor ezt minden bizonnyal azokon a pontokon találhatjuk, 
ahol a bibliai elbeszélés különbözik a babiloni elképzelésektől.
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A bibliai elbeszélés

A bibliai elbeszélés abból indul ki, hogy kezdetben, az egész teremtés előtt, 
minden csak víz, „ősáradat” volt. Miután Isten megteremti a világosságot, 
ami maga után vonja a nappal és az éjszaka megkülönböztetését, belehelyezi 
a vízbe a szilárd boltozatot, az ég félgömbjét, amely elválasztja a szilárd 
boltozat feletti vizeket a szilárd boltozat alatti vizektől. A szilárd boltozat 
alatti vizek egy helyre folynak össze: létrejön a tenger, és kiemelkedik a szá
razföld. A földből növények sarjadnak, Isten elhelyezi az égitesteket az égen, 
a vizet halakkal, az eget madarakkal, a földet pedig házi állatokkal, mezei 
vadakkal és csúszómászókkal népesíti be. Majd pedig önmagát ünnepélye
sen felszólítva — „Teremtsünk embert” — megteremti Isten az embert. Ez
zel azonban még nincs vége a teremtésnek; a teremtés csúcspontját nem az 
ember alkotja, miként általában képzelik. Csak Isten megpihenésével és a 
nyugalom napjának beiktatásával válik teljessé a mű.

A babiloni teremtéselképzelésekkel való összehasonlítás céljából rögzí
tenünk kell az itt feltételezett világképet: a földi világot víz veszi körül; az 
égbolt fölött és a föld alatt víz van, melynek egy része a tengerben szá
munkra is látható. Továbbá meg kell jegyeznünk a teremtés eseményeinek 
sorrendjét: víz, világosság, szilárd boltozat, föld, égitestek, állatok, ember, 
szombat.

Egy babiloni teremtéstörténet

Egy ismert babiloni teremtéstörténet — amelyet akkád kezdőszavai nyomán 
Enuma elis címen ismerünk — azzal a megállapítással kezdődik, hogy kez
detben, az egész teremtés előtt, Apszu és Tiamat vizei egybe voltak keverve. 
Apszu az édes víz istene, Tiamat a sós víz istennője: kezdetben a babiloniak 
felfogása szerint is minden víz volt, amit a két vízistenség reprezentál. Ezek 
között az ősistenek között először a Lachmu és Lachamu nevű istenpár jön 
létre. Régebben úgy vélték, hogy Lachmu a világosság istene, Lachamu pedig 
a sötétség istennője. Tehát ennek a két istennek a születése — e felfogás 
szerint — a világosság és a sötétség teremtését jelenti. Űjabb kutatások sze
rint inkább vízi démonoknak kell tekinteni Laohmut és Lachamut. Sok idő 
múlva Ansar és Kisar istenek pillantják meg a világ világosságát. A sumér 
nevek jelentése: „az ég összessége” és „a föld összessége”. Utánuk születik 
Anu, a felső világ ura, és Ea, az alsó világ ura; vagyis: létrejön az ég és a 
föld, s ezeket ismét a megfelelő istenségek testesítik meg. Az istenek össze
csapásainak ismertetése után Ea fiának, Marduknak és Tiamatnak, az ős
víznek a harcáról értesülünk. Amikor Tiamat kitátja száját, hogy elnyelje 
Mardukot, Marduk elengedi a szeleket, felfújja Tiamatot, mint egy léggöm
böt, majd leszúrja. Mi történt ezzel? Az ősvíz kellős közepén kialakult egy 
légtér, létrejött a tér a világ számára. Marduk megteremti az égitesteket, 
hogy meghatározzák az időpontokat, feltölti a hegyeket és dombokat, meg
teremti a növényeket és állatokat, és benépesíti velük az újonnan létrejött 
világot. Majd a bibliai teremtéselbeszéléshez hasonlóan önmaga ünnepélyes 
felszólítása után — „meg akarom teremteni az embert” — következik az 
ember teremtése. De itt sem az emberrel éri el a teremtés a csúcspontját: az 
istenek felépítik Marduknak a babiloni nagy templomot, s a mű egy nagy
szabású, Marduknak szóló himnusszal fejeződik be.
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Párhuzamok

A sok különbség ellenére is egész sor párhuzam állapítható meg a két tör
ténet között. Mindenekelőtt hasonló a kiindulópont: a kezdetet itt is, ott is 
az ősvíz alkotja: Apszu és Tiamat Babilonban, az „ősáradat” a Bibliában. 
Az „ősáradat” héber megfelelője az Ószövetségben a tehóm, amely etimoló- 
giailag rokonságban van a Tiamat szóval. Másodszor hasonló az a mód, aho
gyan a világ felépítését elképzelik: a mindenség szétválik egy felső és egy 
alsó világfélre, a vizek közepén pedig üres térség van. A világkép itt is, ott 
is ugyanaz. Megegyezik továbbá a teremtés eseményeinek sorrendje: elő
ször a két világfél szétválása, azután az ég, a föld, a víz, az égitestek, a nö
vények, az állatok és az ember teremtése, majd végül Babilonban a kul
tusz helyének létrehozása, Izraelben pedig a kultusz idejének megállapítá
sa. A Bibliában a világ keletkezésének időtartama ama híres hét nap, Ba
bilonban az ismertetett beszámolót rendszerint hét táblára írták fel. A meg
felelések a legapróbb részletekben is megfigyelhetők: 1 Mózes 2,4 ebben a 
kijelentésben foglalja össze a bibliai beszámolót: „Ez az ég és a föld kelet
kezése, amikor megteremtettek.” A keletkezés héber megfelelője szó szerint 
„utódokat”, a „születések rendjét” jelenti. Annak reminiszcenciája ez a sok
kal újabb keletű bibliai elbeszélésben, hogy egykor a megfelelő istenségek 
születésének egymásra következéseként írták le a világ keletkezését.

Különbségek

A hasonlóságok mellett azonban sok különbség is van. Mindenekelőtt a Bib
lia nem beszél sem istenek történetéről, sem istenek harcáról. Itt egyedül 
Istenről van szó: „És mondta Isten”, „és megteremtette Isten”. Egyetlen for
mulával kifejezve: Babilonban politeizmus, Izraelben monoteizmus van. De 
nemcsak a szereplő istenek száma különbözik itt, hanem alapvető különbség 
van az isten- és világfelfogás terén is. Babilonban a világ elemei valameny- 
nyien istenek, akiknek az ember védtelenül ki van szolgáltatva. A természet 
démoni, s a nagyszámú babiloni kultusz és áldozat e démoni erőknek meg
fékezésére törekszik. A Biblia itt határozottan nemet mond. Tiamat, tehóm, 
az „ősáradat” nem istennő, hanem egészen közönséges víz, H2O. A tenger 
nem rosszindulatú istenség, hanem „az összegyűlt víz”; az ég nem isten, ha
nem csak valamilyen áttetsző anyagból készült szilárd boltozat, amelyen 
keresztül még most is sejteni lehet a föld feletti vizet (ezért is kék az ég). 
A nap, a hold és a csillagok nem sorsistenek, mint Babilonban, hanem csak 
„világítók” (1 Mózes 1,14—18), sőt, ha szó szerint fordítjuk, akkor csak „lám
pák”.

Ebből következik a legfontosabb különbség Babilon és a Biblia között: 
Babilonban (akárcsak más ókori vallásokban) az istenek ennek a világnak 
az istenített elemei és erői, a csillagistenségektől kezdve a termékenység
isteneken át egészen a betegség- és szerelemistenségekig, akik mind kultuszt 
és áldozatot követelnek maguknak. Ezen a ponton szól közbe határozottan 
a bibliai teremtéselbeszélés: nem, ezek nem istenek, hanem csak dolgok, en
nek a világnak a dolgai, Isten pedig az, aki mindezekkel a dolgokkal szem
ben áll. A Biblia világosan megkülönbözteti Istent és a világot. Isten csak így 
igazán Isten, és — ez nagyon fontos következmény — a világ csak így iga
zán világ. Végül is csak így lehet Isten és a világ helyes viszonyáról beszél
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ni. Aligha becsülhetjük túl Isten és a világ megkülönböztetésének — azaz 
a világ „istenietlenítésének” és dologivá tételének — jelentőségét, kiváltképp, 
ha arról a kérdésről van szó (amelyet mindig újból kapcsolatba hoznak 1 
Mózes 1-gyel), hogy milyen viszonyban van egymással a természettudomány 
és a hit.

Természettudomány és hit

Babilónia és a Biblia összehasonlításából kiderül: voltaképp csak Istennek 
és a világnak a bibliai megkülönböztetése — ami lehetővé tette, hogy Isten 
Isten, a világ pedig világ legyen — teremtette meg a mi nyugati kultúránk, 
civilizációnk és tudományunk előfeltételeit. Amíg egy érchegységben vala
milyen hegyi istenség lakozik, addig nem lehet vasércet bányászni. Amíg 
az égitestek istenek, addig csak asztrológia lehetséges, nem pedig csillagá
szat. Amíg egy zivatart a zivataristen művének tartanak, addig nem létez
het meteorológia. A világnak a Bibliában található „istenietlenítése” rakta 
le voltaképpen a mi tudományunk alapjait. Innen nézve egészen új alakot 
ölt a természettudomány és a hit viszonyának régi kérdése. Ha eddig leg
többször az történt, hogy a hitet védelmezték és megpróbálták megmutat
ni, hogy a természettudomány egyáltalán nem cáfolja a hitet, most megvál
toznak az arcvonalak. Kiderül, hogy valójában épp fordítva vannak a dol
gok. A hitnek nem kell védekeznie a természettudománnyal szemben, épp 
ellenkezőleg: csak az 1 Mózes 1-ben kifejezett világkép teszi egyáltalán le
hetővé a természettudományt. Mert tudományos munka egyáltalán csak ott 
gondolható el, ahol a világot következetesen mint világot fogják fel.

Ennek ellenére elavult volna 1 Mózes 1 ?

Nyilvánvaló, hogy a mai tudományok már nincsenek tudatában ennek az 
eredetnek. Ma a bibliai hit mellett és rajta kívül is létezik szakszerű tudo
mány. Vajon ezzel megtette a magáét, és elavulttá lett 1 Mózes 1? Szó sincs 
róla, hiszen épp az újkori embert fenyegeti újból és újból az a veszély, hogy 
visszaessen egy olyan álláspontra, amely nem éri el Isten és a világ bibliai 
megkülönböztetésének szintjét, és a régi babiloniak módjára ennek a világ
nak a dolgait tegye istenekké.

Konkrét példák

Az első, elég ártalmatlan példa: hogy az égitestek nem istenek, az magától 
értetődő lett számunkra — de akkor miért tanulmányozzák oly nagy érdek
lődéssel az olvasók azt a sok horoszkópot, amely nyugati újságokban és fo
lyóiratokban megjelenik? Valóban előbbre vagyunk, mint a régi babiló
niaiak? De vannak fontosabb példák is. Vegyük hétköznapjaink nyüzsgését 
és rohanását. Nincs egyetlen pillanat, amelyet ne zsúfolnánk tele. Vajon vi
lág és teremtés még itt a világ? Nem lett inkább ismeretlen istenné, amely 
áldozatokat követel magának? Gondoljunk az idegenforgalmi iparra, amely 
mindig hosszabb, mindig távolabbi, mindig egzotikusabb utakra csábít — 
vajon nem lettek istenekké a világ elemei is? Azután itt van jólétünk, ké
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nyelmünk, technikai lehetőségeink — mindazokkal a veszélyekkel együtt; 
amelyek a békét és egyáltalán a világ fennmaradását fenyegetik. Vajon vi
lág még itt a világ? Nem lett-e sok minden istenné, ami kormányoz, meg
határoz bennünket és uralkodik rajtunk? Vagy vegyük még egyszer a tu
dományokat. Szóltunk már arról, hogy ma már ezek nem Isten és a világ 
bibliai megkülönböztetésével alapozzák meg magukat. De mekkora árat fi
zetünk ezért? Az az ára ennek, hogy újból és újból fellép az a veszély, hogy 
a tudományok istenítsék saját eredményeiket, és ezzel tárgyszerűtlenné vál
janak. A legutóbbi időben e tekintetben súlyosan vétkezett a szociológiá
nak, a pszichológiának, a pedagógiának, sőt, a természettudományoknak is 
sok áramlata. Gondoljunk csak az olyan istenekre, mint az „emancipáció”, 
az „antiautoritárius nevelés”, az „új társadalmi rend”, a „technikai haladás”! 
Mennyi „áldozatot” követeltek ezek az istenek! Vajon világ és teremtés volt 
még itt a világ?

Ahol az ember úgy akar érintkezni a világgal, hogy eltekint Istentől, 
ott elkerülhetetlenül ki van téve annak a kísértésnek, hogy istenpótlékokat 
csináljon a világ elemeiből; s itt lényegtelen, hogy a tudományok szférájá
ból vagy máshonnan származnak-e ezek az elemek. A világ voltaképp csak 
ott lehet és maradhat meg világnak, ahol nem keresünk benne isteneket, 
hanem szem előtt tartjuk Istent, aki különbözik a világtól, teremtette és 
hordozza azt.

De 1 Mózes 1-ből kiderül az is, hogy a teremtő Istennel szemben min
dig bűnnek kell minősítenünk azt, ha valahol bálványozzák a világot, és is
tenpótlékokat találnak ki. Tehát az alapkérdés, amelyet 1 Mózes 1 felvet, 
nem az, hogy valóban hét nap alatt teremtette-e Isten a világot, hanem hogy 
hajlandók vagyunk-e elfogadni és elismerni a világot mint világot és mint 
teremtést? Hajlandók vagyunk-e arra, hogy ne a világban keressük minden 
élet és létezés hordozó alapját, hanem — miközben a világban élünk — 
mindenben bízzuk rá magunkat a világtól különböző Istenre? Ha ezt a 
kérdést tartjuk szem előtt, akkor 1 Mózes 1 éppoly aktuális ma is, mint 
bármikor: világunk képe azt mutatja, hogy a hitetlenség végül is mindig 
tárgyszerűtlenséghez, a tárgyszerűtlenség pedig embertelenséghez vezet.

A világ keletkezése

Amit eddig mondtunk 1 Mózes 1-gyel kapcsolatban, az elsősorban nem a vi
lág keletkezésének kérdésére vonatkozott, amelyet itt legelőször fel szoktak 
vetni, hanem inkább a világhoz való viszonyunkra. Hogy ezzel nem siklot
tunk el 1 Mózes igazi tartalma felett, az gondolatmenetünk eddigi ered
ményén kívül következik az antik és bibliai szövegeknek egy bizonyos iro
dalmi sajátosságából is. Amikor Homérosz le akarja írni Odüsszeusz tutaját, 
a bibliai szerzők Noé bárkáját vagy a salamoni templomot, akkor volta
képp nem leírást adnak, hanem elbeszélik, hogyan építette Odüsszeusz a tu
tajt, Noé a bárkát vagy Salamon a templomot. Ókori szerzőik úgy írnak le, 
hogy elbeszélnek. Így valójában a bibliai teremtéstörténet sem egyszerűen 
egy régen lejátszódott teremtési aktus elbeszélése, hanem elsősorban a 
meglevő világ leírása.

Ennek ellenére 1 Mózes 1-ből lényeges tanulság szűrhető le a világ ke
letkezésének kérdésére vonatkozólag. Ha egy pillanatra visszaidézzük Babi
lónia és a Biblia összehasonlítását, akkor kiderül: a babiloni és az izraeli
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elbeszélésben teljesen megfelelnek egymásnak azok az elemek, amelyeket a 
két elbeszélés természettudományos mozzanatainak nevezhetnénk: a világ
nak az a felépítése, hogy felül és alul víz van; hogy van egy boltozat, amely 
a világ terét alkotja; továbbá megegyezik a teremtés eseményeinek sorrend
je és még sok más egyéb. Mindezeket Babilonból vette át a később kelet
kezett bibliai elbeszélés.

Azaz: a „természettudományos” adatok tekintetében a Biblia nem ere
deti, hanem csatlakozik a korabeli tudományhoz, ahogy azt főleg Babilon
ban művelték. Aki nélkülözhetetlen hittartalomnak tekinti a bibliai világ
képet, a világ keletkezésének részleteire vonatkozó bibliai nézeteket, az vé
gül is nem a Bibliának hisz, hanem a Krisztus előtti második évezred ba
biloni tudományának. Ez pedig sok tekintetben nyilvánvalóan elavult.

Ez azt jelenti, hogy a világ keletkezésének kérdésében maga a Biblia 
elsősorban a természettudományhoz utal bennünket. Ez sokkal megbízha
tóbb és helyesebb felvilágosítással szolgálhat a világ keletkezésére vonat
kozólag, mint a Biblia. Aki ma komolyan veszi és elfogadja a természettu
domány eredményeit, az nem hitetlen, hanem éppen azt teszi, amit a maga 
korában és a maga módján már a Biblia is tett.

A Biblia ott lépett közbe kritikájával, ahol a babilóniaiak elkezdték 
„tudományos” eredményeiket értelmezni, s a világ felismert elemeit istenek
ké tették. Ennek ma is így kellene lennie. Amíg a tudomány csak megfo
galmazza eredményeit, addig a keresztény embernek is figyelnie kell rá. 
De mihelyt a tudomány elkezd ezekből az emberi életre és a világ értelme
zésére vonatkozó következtetéseket levonni, a Biblián iskolázott keresztény 
közbe akar szólni és közbe is kell szólnia.

Az is világos, hogy mi az ő feladata ebben a párbeszédben: arra kell fi
gyelnie, hogy a világ Világ, Isten pedig Isten maradjon. És a keresztény em
ber tudja, hogy ennek legbiztosabb alapja, ami egyáltalán lehetővé teszi ezt, 
a bibliai hit: aki hiszi és tudja, hogy emögött a világ mögött egy Isten áll, 
aki hordozza ezt a világot és benne minket, az tudja, hogy hol találhatja 
meg a világ és az ember a maga hordozó alapját. Aki ezt hiszi és tudja, an
nak nem kell egy isten (vagy bálvány) szerepével felruháznia ennek a vi
lágnak a dolgait, s nem kell hozzájuk igazodnia. Ez a teremtésről való bib
liai tanúságtétel nagy ígérete. Végül is a Biblia nem ezt mondja: hagynotok 
kell, hogy a világ világ legyen, hanem ezt mondja: hagyhatjátok, hogy a vi
lág világ legyen, megtehetitek, hogy értelmesen, tárgyszerűen, emberien mű
ködtök a világban, nem szükséges más isteneket keresnetek — hiszen már 
régóta jelen van egy, az, aki Teremtőként ott áll a világ mögött. A bibliai 
teremtéshit tehát egyáltalán nem üres, a valóságtól idegen spekuláció, mint 
amilyennek némelyek megpróbálják feltüntetni.

Endreffy Zoltán fordítása
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„Ö, az én próféta lelkem!”
A Hamlet mint a Látás Költészete

„Hamlet elsősorban a költészet ki
rályfia, s csak azután dán királyfi, 
a költészet világokat reveláló őrült
je, s csak azután pszichopata. Aki vi
szont felcseréli a megközelítés hie
rarchiáját, nem Shakespeare-t buk
tatja meg, hanem önmagát. Igazsága 
szánalmas okoskodássá porlad a köl
tészet fölényes napja alatt.”

Pilinszky János

„Most Ezékiel vette át a szó t. . .  Mi, 
Izraelben azt tanítottuk, hogy a Köl
tői Géniusz (ahogyan most nevezi
tek) az alapelv, minden egyéb csu
pán származékos. Ezért vetettük meg 
más országok Papjait és Filozófu
sait, ezért jövendöltük, hogy minden 
más Isten végül a mi Istenünktől ere
dőnek fog bizonyulni és a Költői Gé
niusznak fog adózni.”

William Blake

A költészet és a prófécia a látás művészete, a metafóraalkotás képessége, 
a tudás azonossága. A költőt vátesznek, látnoknak, prófétának tartották ré
gen, a művet pedig a létet sűrítő víziónak.

Shakespeare drámája is a költészetbe átcsapó, s ott feloldódó profeti
kus vízió. A lét és a nemlét, a valóság és a látszat súlyos kérdéseit feszít
ve „a szó erejével képes kimondani az emberfölöttit” (Hamvas Béla). Ám 
ez pusztulással jár, s ezáltal válik a mű az emberi kultúra egyik legtitok
zatosabb darabjává.

A következőkben a Költő és a Valóság viszonyát kívánjuk értelmezni, az
zal az előfeltevéssel, hogy a dráma főhősét Költőnek tekintjük, s a számá
ra kitárulkozó világot pedig Valóságnak. Mint látni fogjuk, a Valóság kon
centrált izzását a hétköznapi emberek képtelenek érzékelni, vagy elviselni, 
Eliot szavaival: „human kind cannot bear very much reality” (Az ember 
nem tud sok valóságot elviselni). Az igazi Valóság csak a látnok, „beava
tott” számára nyílik meg. Kövessük hát nyomon a Költő isteni titkokba 
való beavatásának ritmusát, benső megvilágosodásának folyamatát!

I .

Hamlettel az olvasó csak az első felvonás második színében találkozik. Az 
előző jelenetet, Helsingőr éjjeli felvigyázóinak hangadását, a Szellemmel való 
találkozásukat bátran nevezhetjük Horatio szavaival prológusnak, a „reánk 
törő gonosz élőbeszédének”. Hamletnek ekkor a történtek valóságáról még 
nincsen tudomása, de erkölcsi érzékenysége sejteti lelke nemességét. Bús
komorságának, nyugtalanságának és tétova melankóliájának kiváltó oka 
apja hirtelen és titokzatos halála és Gertrudis korai házassága. Claudius, az 
ízig-vérig reneszánsz machiavellista uralkodó hosszú monológjlában racioná
lis okfejtéssel próbálja meggyőzni és megnyerni a természetére és a lelkiis



IF J. FABINY TIBOR: A HAM LET

meretére hallgató Hamletet. Bánatának férfiatlanságára és balgaságára hi
vatkozik: „atyád is vesztett egy atyát”. Az ország politikai készenléti állapo
tát is megemlíti: az ifjú Fortinbras bosszúból Dánia ellen támad, tehát az 
egység politikailag is kívánatos. „A világgal éreztetni kell, hogy trónusunk
hoz legközelebb te állsz”.

A királyné ugyanúgy hasonulást, a látszatvilághoz való idomulást kíván, 
ha másképp nem megy — kompromisszumok révén. Hamlet erkölcsi érzé
kenységének első megnyilvánulása az elvárások erkölcsi visszautasítása, a 
„látszik-ot nem ismerek” határozottsága, a belső ember szilárdsága.

[„Az én vezérem bensőmből vezérel” (József Attila). Hamlet: „Az enyém belül 
van, és nem látja szem”.]

Hamlet belső megvilágosodásának első lépcsőfoka tehát e tántoríthatat
lan erkölcsi érzékenység. Ennek megfelelően „lelki szemében lát”, látása 
azonban fokozatosan az érzéki szemének is kitárul. A Szellemmel való ta
lálkozás — hiszen azt társai is látják — már külső érzékeinek élménye.

A protestáns Wittenbergből hazaérkezett diák számára a purgatórium- 
ban égő szellem lehet, hogy káprázat: beteg és lázas elméjének kivetülése, 
de az sem kizárt, hogy a gonosz lény, a „pokol lehellete”. A Szellem elbeszé
lése azonban igazolja és erősíti erkölcsi érzékenységét, belső látását, „prófé
ta lelkét”. Revelációként hat rá a felismerés: a valóság sokkal szélesebb 
és tágabb, mélyebb és magasabb, mint az a hétköznapiságba és a pillanat
ba süllyedt embernek tűnik.

Több dolgok vannak földön és égen,
Horatio, mintsem bölcselmetek 
Álmodni képes

Másképp fogalmazva: csak az erkölcsileg érzékeny és gondolkodó emberek 
számára választódhat ketté az Igaz és a Hamis, a Jó és a Gonosz, a Való
ság és a Látszat. Az érzéketlen-fertőzött emberek nem látnak, hanem alsza
nak, vagy részegen dőzsölnek. Csak az Ébereknek, a fegyelmezetten éjjel is 
vigyázóknak villanhat fel a Valóság igazi arca.

(Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert 
akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi 
azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek. . .  1 Thessz. 5, 6—8)

Később kiderül, hogy Hamlet volt egyetemi társai: Rosencrantz és Guil- 
dernstern is vakok. A „Dánia börtön” nyomasztó fülledtségét csak Hamlet 
érzékeli. Mert éber és gondolkodik.

ment nincs a világon se jó, se rossz, 
a gondolkodás teszi azzá.

Az eredeti szövegben Hamlet kétszer is mond próféciát: először Poloniusra 
(2,2, 386), közvetlen a halála előtt pedig Fortinbrasra (5,2, 340).

Hamlet tehát „beavatott” lesz egy látszatvalóságon túli Valóságba. A 
Szellem jelenése villámgyors döntésre kényszeríti: a társait esküre kötelezi, 
s a látomást így mintegy „lepecsételi”.

Kérlek, ha eddig e látvány titok,
Tartsátok azt tovább is rejtve még.

Másrészt neki mint beavatottnak a hazugság látszatvilágában — ügyét vé

32
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dendő — rejtőzködnie kell. A tettető világ ármánykodásaival szemben csak 
„ellen-tettetéssel” tud védekezni.

. . .  ildomos lesz
Ezentúl furcsa álcát ölfenem.
(Shakespeare drámáiban a Gonosz fertőzésének és pusztításának idején az er
kölcsileg és az értelmileg tiszták álruhát öltenek, a megtévesztett Lear-ek és 
Glosterek védelmében a bölcs Kentek és Edgárok bolondnak öltöznek.)

Hamlet tettetése tehát: az őrültség látszatát kell keltenie a fertőzött vi
lág polgárai, a gonosz tévesztők és az ártatlanul alvók számára egyaránt. 
Megdöbbentő felismerése, hogy — mondjuk így — a „kollektív fertőzöttség” 
alól szinte nincsen kivétel:

Ndnos oly gazember széles Dániában 
ki megrögzött cinkos ne volna.

Vagy:

becsületesnek lenn-i, ahogy most jár a 
világ, annyi, mint egynek kétezerből 
lenni kiszemelve.

Az erkölcsileg érzékeny főhős fokozatosan benső megvilágosodást, lá
tást és tudást nyer: „Költő” lesz. A dráma szereplői közül csak Horatio- 
nak tárja fel önmagát. Amikor egyedül van, hosszú monológjaiban a nézőt 
is bebocsátja belső világába. De mennyire más beszédformát vesz fel Ophe- 
liához, Claudiushoz, Rosencrantzhoz és Guildernsternhez való viszonyában! 
Az értetlen és megrémült Opheliának úgy jelenik meg „Mintha pokolból 
futna egyenest”.

Hamlet zavarosnak tűnő, látszatra őrült, ám valójában szédületesen 
éleseszű, rejtőzködve-kitárulkozó beszédét titokzatos önkinyilatkoztatásnak 
nevezhetjük. A környezetét agyafúrt módon hökkenti meg beszédével, amit 
— mint látni fogjuk — a Költő „metanyelvének”, azaz nyelven túli nyelv
nek, beszéden túli beszédnek tekinthetünk. Egy ilyen beszéd rejtélyességét 
és rejtvényszerűségét csak mély és alapos elemzés oldhatja fel. A látszólag 
kusza és kaotikus beszédben — mint partnerei is megállapítják — feszes 
rend rejtőzik. Hamlet beszéde: szójátékok, képek és asszociációk halmaza. 
Egyszóval: poézis.

A következőkben, amikor Hamlet „enigmatikus megnyilvánulásait” mint 
rejtvényszerű „költeményeket” vesszük szemügyre, nem elégedhetünk meg 
a klasszikus Arany-fordítás idézésével, s értelmezésünkben segítségül kell 
hivnunk az eredeti szöveg sokszor lefordíthatatlan többértelműségét.

1. Hamlet első megszólalása is távolságtartását fejezi ki, metanyelven, „fél
re” szól:

Király: De hát te, Hamlet, jó öcsém s fiam
Hamlet: (félre) Több mint rokonság, s nem éppen rokonszenv
Király: Még rajtad egyre felhők csüggenek?
Hamlet: Dehogy, nagyon is bánt a nap uram.
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Eredetiben:
King: But now, my cousin Hamlet, and my son
Hamlet (aside): A little more than kin and less than kind
King: How is it that the Clouds still hang on you.
Hamlet: Not so, my lord. I am too much in the sun.

A kin/kind szójátékot Arany a rokonság/rokonszenv fordításával adja 
vissza, viszont a son/sun (fiú/nap) sokat sejtető fonetikai azonossága a ma
gyar fordításban már nem érzékelhető. Claudius Hamletet tehát becsének 
(vérszerinti unokaöccsének) és egyúttal — mint újdonsült mostohaapa — fiá
nak tekinti.

Hamlet kettős visszakapcsolást végez el: a király első mondatát azonos 
hanggal, a másodikat pedig értelmileg ellenpontozza (son—sun, illetve 
felhő—nap).

(Shakespeare-nél a „sün” a királyság emblémája: a II. Richárdban a király a 
bitorló „tüzes napját” átkozza meg, de bízik abban, hogy elkövetkezik az idő, 
mikor a „földteke alsó feléről kigyújtja újra kelet fényeit. . .  Meglát most újra 
napként trónra kelni.” III. felv. 2. szín).

Vizsgáljuk meg, mit is jelent és főleg kire hivatkozik Hamlet első mon
data: „A little more than kin and less than kind”? A mondat első fele ért
hető: „több mint rokonság” a második rész viszont kétértelmű: a „kind” 
rokonszenvet, kedvességet jelent, s a „less than kind” úgy volna fordítha
tó, hogy „nincs közöttünk szeretet” ill. „rokonszenv”. (Arany) Figyeljünk 
azonban a szó másik jelentésére is! A „kind” jelenthet „természetest”, „tör
vényeset”, sőt Hankins szerint „leszármazottat” is. Ha „kin” rokon és unoka
öcs, akkor Hamlet mondata így fordítandó: „Több vagyok, mint unokaöcs, 
de kevesebb, mint gyermek”, — mert Claudius mostohaapa. Hankins értel
mezése a német „Das Kind”-re is gondol, gyanítva hogy a „kind”-nak az 
Erzsébet-korban kétfajta kiejtése is lehetett. Ez az interpretáció Hamlet 
mondását önmagára vonatkoztatja.

Tételezzük fel azt is, nem kizárt, hogy Hamlet megjegyzése Claudiusra 
utal. Talán gazdagítjuk az értelmezés lehetőségeit, ha figyelembevesszük R. 
A. Frasernek Shakespeare poétikájáról szóló könyvét, amelyben a szerző 
külön fejezetet szentel a „kind” kifejtésének. Az Erzsébet-korban — írja 
Fraser — a „kind”-ot az istenek által az embernek adományozott természet
nek tekintették. Az emberben levő isteninek. Ha az ember vét a Törvény és 
a Természet ellen (ami a „kind”), akkor előbb-utóbb önmagát fogja elpusz
títani. A kor felfogása szerint a természet nem más, mint az Istennel or
ganikus egységben élő világ. Ha az ember nem engedelmeskedik a „kind”- 
jának, akkor megszegi az isteni törvényt, a bűn romlásba dönti, s végül 
önmagát semmisíti meg. A „gonosz orgiája” és pusztítása után önmagát 
falja fel.

Shakespeare drámái a „kind” próbái is: mindazok, akik engedelmesked
nek a beléjük teremtett isteni természetnek, kegyelmet nyernek és üdvö- 
zülnek. Akik viszont természetellenes módon lázadnak ellene, menthetet
lenül bukni fognak.

(A „kind” ellentéte a shakespeare-i szóhasználatban az „unnatural”. Szó sze
rint: természetellenes. Milyen gyakran találkozunk vele! Elég talán egyet idéz
nünk: „unnatural deeds /  Do breed unnatural troubles”. Magyarul: „Szörnyű 
tett, szörnyű zavart kelt” Macbeth.)
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Amennyiben Hamlet félrevetett mondatát nem önmagára vonatkoztatjuk — 
mint Hankins —, hanem Claudiusra, akkor a Hamlet által gyanított erkölcsi 
vétek, a természetellenes bűn világa válik érzékelhetővé. Nézetem szerint 
Hamletnak e rejtélyes első mondata mindkét értelmezés lehetőségét hor
dozhatja. A Költő első megnyilvánulásának vagyunk a tanúi: metanyelv, 
kétértelműség, poézis.

2. Hamlet következő enigmatikus megnyilatkozását Polonius-szal való be
szélgetésében ragadhatjuk meg. Poloniust ekkor nevezi halkufárnak. Őrült
nek tetsző beszédében az öregségét gúnyolja ki, s itt hangzik el a következő 
szóváltás:

Hamlet: Mert ha nap kukacot költ ki a döglött kutyában, mivel az kedves, 
csókolni való dög. Van leánya?
Polonius: Igenis, van, Uram!
Hamlet: Ne engedje napon járni, a fogékonyság nagy áldás, de nehogy a leánya 
fogékony találjon lenni.”
(Hamlet: For if the sun breed maggots in a dead dog, being a god kissing 
carrion. Have you a daughter?
Polonius: I have, my Lord!
Hamlet: Let her not walk in the sun. Conception is a blessing, but not as your 
daughter may conceive”)

Két szövegváltozat is van. Az eredeti szerint „good kissing carrion” 
olvasható (s az Arany-féle fordítás is ezt adja vissza); a javított szöveg sze
rint viszont „god kissing carrion”-ról van szó — tehát nem a dög „csókolni 
való kedves”, hanem a nap azonos istennel (sün being a god), aki megcsó
kolja a döglött kutyát, s a kukacok létrehozásával életet lehel bele. A „con
ceive” és a „conception” mint fogékonyság és termékenység kettősségét sze
rencsésen adja vissza Arany. Hankins hosszasan értekezik a nap teherbeejtő, 
fogantató erejéről kialakult néphitről.

A nap a dögökbe is életet leheli, de a jelen helyzetben nem akármilyen 
életről van szó — kukacok születnek. Miért akarja visszatartani Hamlet 
Opheliát a nap termékenyítő erejétől? Ezt csak akkor érthetjük meg igazán, 
ha összekapcsoljuk a képet Hamlet első megnyilatkozásával: „I am too 
much in the sun” (nagyon is bánt a nap uram). Utaltunk arra, hogy a nap 
a királyság emblémája, jelen pillanatban Claudius udvarának a szimbóluma. 
Nemcsak a „nap” képe kapcsol össze egymástól távoleső jeleneteket, hanem 
— mint ezt Caroline Spurgeon kimutatta — a dráma uralkodó motívuma: 
a betegség, a fertőzés, a rothadás állandóan visszatérő képvilága. A „valami 
rothadt az államgépezetben” képe megfelel a döglött kutyába életet lehellő 
nap képének. Hamlet a fogékony és védtelen Opheliát félti a fertőzöttek vi
lágától: a naptól, amely — mint a reneszánsz udvar — életet nemz ugyan, 
de ez az élet a férgek és a kukacok élete.

Ilyen férgek és kukacok a Hamletét kémlelni hivatott egykori barátok: 
Rosencrantz és Guildemstern is. Ügy tűnik, eleinte örül neki Hamlet: vil
lanásszerű önfeltárulkozása, a „Dánia börtön” érzetének kifejtése, a nekik 
elmondott lírai vallomás a reneszánsz harmónia összeomlásáról — mind 
arra engednek következtetni, hogy ekkor Hamlet, ha gyanította is küldeté
süket, nem engedett rosszat sejtő ösztönének. Fokozatosan azonban meg
győződik a szerepükről, s ez vezet el oda, hogy a reá mért titkos halálos
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ítéletet csellel átruházza „barátai”-ra. Közben többször is bolonddá teszi 
őket: egyszer sípot ad a kezükbe, s azt kéri, hogy játsszanak rajta. Amikor ők 
ezt képesség hiányában elhárítják, Hamlet kifakad:

No lám, mily becstelen eszközzé akartok ti tenni engem. Játszani akarnátok 
rajtam, ismerni billentyűimet, kitépni rejtelmem szívét, hanglétrám minden 
hangját kitapogatni a legalsótól a legfelsőig: pedig e kis eszközben zene rejlik, 
felséges szózat, mégsem bírjátok szavát vennii. A keservét! azt hiszitek, köny- 
nyebb énrajtam játszani, mint egy rossz sípon?

3. Végezetül pedig vegyünk szemügyre egy rejtetten szellemes és szelleme
sen rejtett, a magyarázóknak sok töprengést okozó párbeszédet Polonius 
holttestéről. Itt is látni fogjuk, hogy bármennyire is szerencsés és szöveghű 
az Arany-fordítás, mégiscsak az eredeti segítségével kísérelhetjük meg e 
„rejtvény-költemény” kibogozását.

Guildenstern: Uram, meg kell mondania, hol a test, s jöjjön velünk a király
hoz.
Hamlet: A test a királynál van, de a király nincs a testnél. A király afféle 
izé —
Guildenstern: Mizé, Uram?
Hamlet: Semmizé. Vezessenek hozzá. Bújj be, róka, mind utána.

Angolul:
Guildenstern: My Lord, you must tell us where the body is, and go with us 
to the King.
Hamlet: The body is with the King, but the King is not with the body. The 
King is a thing —
Guildenstern: A thing, my Lord!
Hamlet: Of nothing. Bring me to him. Hide fox and all after.

Ebben a pár sorban két fejtörést okozó mondat is található. Az első: 
„A test a királynál van, de a király nincs a testnél.” A második viszont 
csak akkor lesz értelmes, ha az angol eredetit idézzük: „The King is„a thing 
. . .  of nothing.”

Lássuk tehát az elsőt. Egri Péter egyik egyetemi előadásában három ér
telmezési lehetőséget állapított meg. Az első hagyományos: test=Polonius, 
király=Claudius. Vagyis: Polonius Claudiusnál van, de Claudius nincs Po- 
loniusnál. A másik javasolt értelmezésnek már gazdagabb a tartománya: 
itt a mondat első felében a „király” Claudiusra vonatkozik, a másodikban 
viszont Hamlet apjára. A mondat behelyettesítve így szólna: Claudiusnál 
van a test (vagyis Caludius él), Hamlet apja (az igazi király) viszont halott: 
a király nincs a testnél. A harmadik elképzelés pedig a „body”-t, vagyis 
a „test”-et királyi méltóságnak tekinti, s a király ezúttal első esetben Ham
let apjával, a másodikban Claudiusszal azonos. Az így kiolvasott jelentés 
következőképpen hangzik: „a királyi méltóság Hamlet apjával van, Clau
diusnál nincs királyi méltóság” — tehát a harmadik olvasat szerint Claudius 
trónbitorló.

A lehetséges értelmezések skáláját ezúttal is tágíthatjuk az eszmetörté
neti kutatások felhasználásával. Segítségünkre jön Hankins könyve, amely 
dokumentumokat vonultat fel annak bizonyítására, hogy a kor gondolkodása 
szerint itt a test és a lélek kapcsolatáról is szó lehet. Hankins azt a gondo
latot, hogy a test a lélek függvénye, a lélek viszont nem függ a testtől,
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egy Maerobius-idézettel igazolja. Macrobius ugyanis azt írja, hogy minden 
látható dolog csak az animális természethez tartozik az embernél, s az igazi 
ember maga a lélek, ami uralkodik az animális természeten. S amikor be
áll a halál pillanata, akkor a látható test kiürül, elveszíti királyát (!), vagy
is a lelkét. Tehát amikor Guildenstern a királyt említi, akkor Hamlet Clau- 
diusra gondolva mondja, hogy a test a királynál (-a léleknél) van, de a mon
dat második fele már az eltűnt Poloriusra vonatkozik: a király (-a lélek) 
nincs a testnél. Hankins interpretációja szerint a mondat annyit jelent, hogy 
Claudius él, Polonius halott. Természetesen ez az értelmezés sem törekedhet 
kizárólagos érvényre, talán annyival jogosultabb az előzőknél, hogy a pár
beszéd összefüggésében csak e két név említése szerepel.

De mire is vonatkozik a harmadik „king”, amit Hamlet — a többiek 
félbeszakítása után — így nevez meg: „The King is a thing . . .  of nothing.” 
Hamlet számára a „king” tehát továbbra is a racionális lélek, ami mint olyan 
halhatatlan, anyagtalan, érinthetetlen, megfoghatatlan. Szó szerint: a lélek 
nem dolog, azaz „no thing”. Az utolsó sorban azonban visszavált Claudius- 
ra, amikor azt kéri, hogy vezessék a királyhoz. Hamlet szójátékában tehát 
a költészet mechanizmusa dolgozik: a külvilágból megragad egy jelenséget, 
jelen esetben elkap egy szófoszlányt, azt metaforikus szintre ülteti át: me- 
tanyelven csak önmagának beszél, elmondja, hogy Claudius él, Polonius ha
lott, a lélek viszont halhatatlan. A végén pedig a költészet sűrített nyelvé
ről Visszakapcsol a hétköznapi nyelvre, s környezetével újra helyreáll a kom
munikáció. Valamiképpen itt kapcsolódik a látomás és a poézis.

4. Hamlet anyjával való együttléte és a Szellem megjelenése feltűnően ha
sonlít az itt leírt mechanizmusra. Ott Hamlet beszéde keltette az őrültség 
látszatát, itt viszont viselkedése. A szellem látomása számára önkívület- 
jellegű elragadtatás. A Szellem távozása után az emberfölötti ember izzó 
koncentráltságú állapotából visszalényegül emberré.

Roland Mushat Frye a Hamlet herceg és a protestáns gyóntatószék cí
mű tanulmányában részletesen elemzi a Gertrudis—Hamlet jelenetet, s egy
úttal beágyazza azt a kor teológiai gondolkodásába. Az Erzsébet-kori Angliá
nak erkölcsi zsinórmértéke a Szentírás. Mózes III. könyve pedig tiltja a 
férfiaknak fiútestvérük felesége (sógornőjük) szemérmének felfedését, a 
felebarát feleségével történő közösülést fertőzésnek tekinti (18, 16 ill. 20).

Hamlet szenvedélyes igazságszeretetével kísérli meg eltávolítani az anyja 
szemére rakódott hályogot. Szilárd elhatározása, hogy feléleszti anyjában 
a bűntudatot, s megpróbálja rávenni a bűnbánatra. „Gyónótükröt” kíván 
anyja elé tenni.

Tápot se innen, míg tükrömbe nem nézsz,
Mely megmutatja szíved bensejét

A kor protestáns gondolkodásában bibliai alapokon a hivő számára kívána
tos a bűnbánat és az egymás előtti bűnvallás. Jakab 5, 16-ban ezt olvas
suk: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért”, 
Ezékiel 3, 18—19-ben pedig: „Ha ezt mondom a hitetlennek: halálnak halá
lával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd 
a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt 
hal meg, de Vérét a te kezedből kívánom meg. De ha megintetted a hitetlent, 
és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról, ő az ő vétke miatt meg
hal, de te megmentetted a lelkedet.”
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Az anglikán egyházban és általában a protestanizmusban a gyónás nem 
volt szentség, de ugyanakkor mégis mindenki számára elengedhetetlen ma
radt. Amíg a katolikus egyházban a gyónás olyan szentség, amit csak a pap 
szolgáltathat ki, a protestánsok a „minden hivő papságát” tanítják, tehát 
minden hivő a hite által méltó a gyóntatásra.

Shakespeare négyszer is említi, hogy Hamlet wittenbergi diák volt, s azt 
is tudjuk, mennyire vissza akart menni Luther városába. Nincs olyan Shakes- 
peare-dráma, ahol ilyen hangsúlyozott volna a főhős egyetemi háttere. Iga
zat adhatunk Frye-nak, amikor a királyné „gyóntatásának” jelenetét a pro
testáns egyetemes papság elvének megnyilvánulásaként fogja fel.

Gyónj meg Istenednek;
Bánd meg a múltat; a jövőt kerüld,
S többé ne trágyázd a gyomot, hogy annál 
Bujábbra nőjön . . .
S kezdj a maradttal tisztább életet.
. .. Türtőzzél ma éjjel,
S a holnap-éji megtartózkodás 
Könnyebb leend . . .

A mű e talán egyik legdrámaibb jelenete szemléletesen példázza, hogy 
az első protestáns évszázad végén hogyan is működött a minden hivő pap
ságának elve.

Hamlet, a beavatott művész, a látnok itt egyúttal „szent” ember: pap, 
legalábbis a szó protestáns értelmében. Érdemes megfigyelni azt a folyama
tot ahogyan Hamlet eleinte bűnei meglátására akarja rávenni anyját. Kér
dései záporában kulcsszó lesz a szem. „Van szemed?” — kérdezi többször
is.

Mi ördög volt hát a szem-bekötősdi,
Mely rászedett? szem érzés nélkül, érzet 
Látás nélkül, vagy fül, szem, kéz nekül,
Szaglás minden nekül, vagy bármi hű 
Érzéked egy-egy kóros része, így 
El nem tompulhatott.

(Akárcsak a laodiceabeliekhez szóló üzenetet hallanánk: „szemgyógyító írrai 
kend meg a te szemeidet, hogy láss!” Jel 3,18)

Az élesen metsző, fájdalmas vágásokra a királyné szeme már-már nyi
ladozik:

Lelkem mélyébe fordítod szemem,
Hol több olyan folt árnya látszik, amely 
Soha ki nem mén.

S ekkor újra megjelenik a Szellem. Jellemző módon csak Hamlet, a be
avatott, a költő, a vátesz látja őt, mint a sűrített és éles valóság megjelení
tőjét. Hamlet attól tart, hogy a Szellem azért jött, hogy számonkérje a kö
telező bosszú késleltetésének okát. De a Szellem elsősorban a királyné irán
ti gyengédségre inti.

S Hamlet, a gyóntatópap, a törvény szigora után evangéliumot hirdet.
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Az igazság megláttatását „az érted haragszom, nem ellened” szeretetével 
végzi. A királygyilkosságot csak a párbeszéd elején említi, s miután Gertru
dis ebben ártatlannak tűnik, Hamlet ezt többé már nem hozza szóba. A nyi
ladozó bűnbánat mértékében Hamlet feloldozást is nyújt. Gertrudis, a bű
nös, tanácsot kér, Hamlet, a pap, felel.

Hamlet tehát eleget tesz protestáns papi hivatásának: anyját bűntu
datra, majd megtérésre szólítja föl.

A jelenet szépségét és tisztaságát csak az teszi félelmetessé, hogy mind
ezek után Hamlet elvonszolja a meggyilkolt Polonius tetemét. A „szent” 
ember kezéhez embervér tapad.

II.
Eddig Költőnkről szóltunk, az erkölcsi érzékenységről, a belső megvilágo
sodás folyamatáról, a prófétaságról, a poézis metanyelvéről, a protestáns 
egyetemes papság szentségéről. Most azonban lássuk a Valóságot, mi is az 
az „éles lét”, az a sűrített realitás, ahová Hamlet a Szellem révén beavatást 
nyert?

Hamletnek a bosszút végre kell hajtania, mégis késlekedik. Maga is 
így mondja: „kegyes szándék kegyetlenségre hajt”. Valóban: a gondolkodó 
Hamlet első tette egy mellédöfés — akaratán kívül az izgága, de jellemében 
mégsem gonosz Poloniust gyilkolja meg. S ez összedűlő kártyavárként be
indít egy eseménysort: Polonius halála miatt megőrül Ophelia, mindezért 
bosszút áll a hazatérő Laertes. Hamletet a király Angliába, de valójában 
a halálba akarja küldeni. Hamlet viszont önmaga helyett volt barátait, Ro- 
sencrantzot és Guildensternt küldi a kivégzési paranccsal Angliába. Mind
ezek csupán az utolsó jelenet nagy vérfürdőjének előjátékai, első láncszemei.

Továbbgondolva a drámát számtalan kérdés vetődik fel bennünk: miért 
van az, hogy Hamlet csak úgy tud cselekedni, hogy az első perctől fogva ár
tatlanokat és félbűnösöket is pusztít? Miért nem tudja azonnal megölni a 
királyt?

Fokozva a kérdéseket: mi is a központi problematikája a drámának — 
ki vagy mi az igazi főszereplő?

1. A kérdéshalmazt talán akkor tudjuk helyesen megválaszolni, ha a mai 
drámaértelmezésünket szembesítjük a múlt század romantikus szemléletével. 
Az utóbbi karakterközpontú volt, a dráma közegéből kiragadta és olyan 
örök emberi-pszichológiai problémákat vetített rá, mint például a gondol
kodás és a cselekvés összeegyeztethetetlensége. Noha nem teljesen indokolat
lan ez a megközelítés sem — végeredményben mi is ezt tesszük, amíg csak 
a Költőkről beszélünk. Szükséges ezért a Valóságról is szót ejtenünk, s itt 
segítségünkre vannak azok a XX. századi kritikusok, akik a dráma egé
szét, mondhatjuk: szövetét, azaz a szerkezetét és a képalkotását vizsgálják. 
Caróline Spurgeon, aki a drámában a betegség és a rothadás domináns ké
peit figyelte meg, arra a következtetésre jutott, hogy a Hamlet központi 
témája nem egy túlságosan filozofikus lélek, vagy egy gyors cselekvésre 
képtelen egyén akarati vagy értelmi problémája. A dráma képalkotása azt 
mutatja, hogy Shakespeare egyáltalán nem az individuum problémáját tart
ja szem előtt. Ennél sokkal többet és titokzatosabbat: egy állapotot, amiért 
az egyén látszólag ugyanúgy nem felelős, miképpen a beteg sem hibáztat



40 IFJ. FABINY TIBOR: A HAMLET

ható a fertőzésért, ami leveszi a lábáról és pusztítja őt. Ez az állapot a ma
ga kifejlődésében részrehajlás nélkül és könyörtelenül pusztít ártatlanokat 
és bűnösöket egyaránt. Ez a Hamlet tragédiája s egyúttal talán az em
beri élet legnagyobb tragikus misztériuma.

2. Ha tehát nemcsak az egyén problémáját látjuk a drámában, hanem egy 
állapotét, akkor jogos a kérdésünk: mi is ez az állapot, mi ez a Valóság?

Marcellus szájából hangzik el először a mondat: „Rothadt az állam
gépben valami”. Horatio a „ránk törő gonosz”-ról beszél. Dánia — mint 
hallottuk — börtön, s az őrült Ophelia is azt zenéli: „Hamis a világ”. A bi
zonyosságot nyert Hamlet így szól: „Minden sor ásít, maga a pokol dögvészt 
leheli ki”, s „pusztít az emberiség rákfenéje” — egyre erőteljesebben hall
juk ezt az apokaliptikus visító s nyikorgó hangzavart. Ezt a helyzetet nevez
hetjük Hamlet után a „kizökkent idő” állapotának. A valóság tehát: válság.

Hamlet beavatottsága folytán látja és minden érzékével szenvedi a rot
hadást. Felismerése ezért hasonló az ószövetségi prófétákéhoz: „Minden faj 
beteg és minden szív erőtlen. Tetőtől talpig nincsen e testben épség” (Ézsaiás 
1, 5 -6 )

A drámában a rothadás képei a válságot, a krízist jelölik. Az elterjedt 
értelmezések szerint itt egyértelműen a kor válságáról van szó: az Erzsébet- 
kori reneszánsz harmónia széteséséről s a manierista nyugtalanság megjele
néséről. Hiszen ott a világ: „gyönyörű alkotmány” és „dicső mennyezet a 
lég”, s „aranytüzekkel kirakott felséges boltozat”, Hamlet számára ellenben 
összeomlott a csodálatos harmónia, s egyedül ő érzékeli a kor válságát: s így 
a reneszánsz makrokozmosz „nekem csak kopár hegyfok”, „undok dögletes 
párák összekeveredése”. A mikrokozmosz, az EMBER, a reneszánsz felfo
gás szerint: „remekmű”, „nemes az értelme”, „határtalanok a tehetségei”, 
„hasonló az angyalhoz”, a „világ ékessége”, „az élő állatok mintaképe”. 
Hamlet számára nem létezik a Pico della Mirandola-féle dignitas hominis, 
vagyis az ember méltósága; s így szól: „Mégis mi nekem e csipetnyi por?”

3. Valóban csak a kor válságát fejezné ki a hamleti vízió? Elemzésemben 
azt kívántam bemutatni, hogy a drámában mint költői látomásban sokkal 
többről van szó, mint egy adott történelmi kor válságáról. A mű látomása 
szerint ugyanis a válság metafizikai eredetű.

(Hamvas Béla írja A világválság című írásában, hogy a válság nemcsak az 
egyes szervi megbetegedésekhez hasonló, hanem e krízis az egész emberiség 
szervezetének generális megbetegedése, s válságtudattaá bíró látnok, aki ezt 
észreveszi, csak feleszmél arra a mindenkori eschatológiai helyzetre, amiben 
mindig volt. A válság végül is nem egyéb, mint az a világmegrendülés, amely 
az embert határhelyzetének felismerésére kényszeríti. A válságban levő világ 
számára tehát az ember örök és eredendő ’emberi szituációja’ nyilatkozik 
meg. A humánum világa mindig is ebben a helyzetben volt. Mindig válság 
volt, csak az emberiség elrejtőzött előle és nem vett róla tudomást. A krízis 
nem egyéb, mint az örök emberi eschaton megnyilatkozása.)

A Shakespeare-tragédiák igazi főszereplője nem emberi lény, Hamlet 
dán királyfi vagy Lear király, hanem e metafizikai eredetű válság okozója: 
maga a Gonosz („unnatural”). Ami nem más, mint az isteni természet 
(„kind”) elleni lázadásban megfogant, az emberi önzésben és hatalomvágyban



IF J. FABINY TIBOR: A HAMLET 41

kibontakozó, ártatlanokat és bűnösöket egyaránt pusztító, az időt kizökken
tő és végül önmagát is felfaló erő.

Mi tehát Hamlet késlekedésének oka? Azt mondhatjuk, hogy felismeri: 
a bosszút úgy tudja végrehajtani, ha maga is pusztít, s ez végül önmagát is 
megsemmisíti.

Kizökkent az idő, — ó kárhozat!
Hogy én születtem helyretolni azt!

Hamlet az egyes mítoszkritikusok szerint afféle „bűnbak”, akire, mint 
az ószövetségi áldozati bárányra, reáhárul egy ország koncentrált bűnössé
ge. E fenti mondatban valami hasonlót hallunk Krisztus szavához: „Atyám, 
ha lehet, múljék el tőlem e pohár”. A hang tónusában mégis óriási a különb
ség: Hamlet átkot mond, Jézus szava viszont, csendes és szelíd. Formális 
hasonlóság, ugyanakkor mégis lényegi különbség figyelhető meg a két hang 
és a két áldozat között. Krisztusnak az emberfajt kellett megváltania, Ham- 
letnek csak Dániát, Krisztus képes volt rá, Hamlet nem. A földön, evilágon, 
a történelmen túli válság csak a földön, evilágon, a történelmen túli erővel 
váltható meg.

Hamlet mentsége az, hogy felismerte, olyan feladatra kell vállalkoznia, 
amit nem bír el jelleme. Ez tragikuma, sorsának elkerülhetetlen végzete, 
ezért kell pusztulnia. Ám sorsának felismerésében rejlik Hamlet művészi- 
költői titka. Bosszúja késlekedését talán éppen művészi mozdulatlansága, 
szerepének vonakodó elfogadása okozza. Számára a gondolat — művészet. 
„Az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti.” A látás 
és a cselekvés összeegyeztethetetlen.

A próféta az, akit akarata ellenére megérintett a látható valóságon túli 
univerzum magasabbrendű hatalma. Blake versében is láttuk, hogy a pró
féta és a költői Géniusz voltaképpen ugyanaz. A próféta-poéta sohasem le
het megváltó, nem képes a kizökkent időt végérvényesen helyretolni, mert 
ő is a fertőzött világ polgára. Ám felismervén és vállalván sorsát a meg
tisztítás tragikus folyamatának aktív részese lehet. Hamlet — mint ezt az 
anyjával való párbeszédben megfigyeltük — vállalja e prófétikus külde
tést. „Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekede
teitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni” (Ézsaiás 1, 16) Ham
let sorsa nemcsak és nem elsősorban a bosszú végrehajtása, hanem e prófé
ta-küldetés kényszerének fokozatos magára vétele. A küldetés önpusztító 
vállalása pedig Hamlet lényének erkölcsi fedezete. Hamlet ilyen értelemben 
próféta vagy „poéta sacer” (Hamvas), aki magára veszi népe démonait és 
belepusztul, áldozat lesz. „A többi néma csend”.



REMÉNY1K SÁNDOR

A győzhetetlenek
(Megíratlanul maradt borbereki emlék)

A fenyves árnya oszladozni kezdett, 
Hogy egyre feljebb, magasabbra értünk. 
Zihált a mellünk, remegett a térdünk.

Azt hittem, túl a hegy sötét sörényén 
Csak puszta gerinc van, tar koponya,
S csodára tágult ámuló szemem:
Túl a borongó, karcsú fenyvesen 
Még bükkök álltak: derült óriások, 
Rengett világoszöld lombkoronájok,
S méteres törzsük a napba feszült.

Ügy álltak ott, mint antik bölcselők: 
Epikur boldog tanítványai.
Megálltunk, mert meg kellett állani.

A vezető a fákra mutatott:
„Uram, ezeket nincs aki kivágja.
Fűrész kicsorbul, balta elkopik,
Dinamit vetné szét a rostjaik’,
Talán — s a dinamit most drága!
Ezek itt állnak, míg Isten akarja, 
Romolhataitlan királyi pompába.”

A vezető, a havas gyermeke,
Egyszerű bányász, nem ép így beszélt. 
De a szavában rejlett ez a mag.

Én néztem a fák öles termetét,
Az ősdacot, mely rajtunk csak nevet — 
És hódolni csak Istennél hódol.

Hozsánna nektek, Győzhetetlenek!

Kolozsvár, 1922. június 15.
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Reményik Sándor 1921 június—júliusában néhány hetet Radnaborbereken 
töltött, fent a havasokban. Itt, távol a világtól, a zúgó fenyvesek és vadpa
takok honában — ahol Istenhez mindig közel érezte magát — enyhülés szállt 
megfáradt leikére. Borberek csodaszép környéke, az Unőkő, a „ködkoronás 
nagyúr”, a Korongyos-tető, ahol a havasi gyopár terem — de legmagasabb 
pontjáról „emberkéz már nem szedi le” — mélységes áhítattal töltötte el. 
E „boldog magány”-ban született a Vadvizek zúgása c. versciklusa.

Egyik különlegesen szép élménye volt július 9-i korongyosi kirándulása. 
Másnap egyik levelében így ír erről: „ . . .Ez az Üristen botanikus kertje. 
Ez a megközelíthetetlenség nekem valahogy olyan jól esik. Ugyanez az ér
zésem volt, amikor egy tetőre jutottunk, ahol fenyővel vegyesen óriási, mé
teres átmérőjű bükkfák álltak. Mikor elképedve álltam meg az egyik ilyen 
kolosszus előtt, a vezető megszólalt: Ezeket kérem soha sem „termelik ki” — 
nem lehet „feldolgozni”, de még levágni sem. „Ezt nem fogja semmi, fűrész 
belecsorbul, fejsze belekopik, még vas-ékkel sem lehet repeszteni, dinamit 
kellene hozzá! Ezeket itthagyják!” Itthagyják! Valami furcsa, mámoros dia
dalérzés fogott el. A hójai erdő szegény, rég halálraítélt fáira gondoltam, 
s eszembe jutott, hogy kétségbe volt esve Ilonka, mikor először vettük ész
re, lassan vágják az erdőt. — És most itt virul az emberi hatalom és kap
zsiság csődje: ősfák, amiket nem lehet kivágni! Legfeljebb felrobbantani. 
De azzal nem vesződik senki. Továbbmentünk. Visszanéztem lopva. A bükk
fák valami kegyetlen fölénnyel — a diadal gőgös tudatában álltak ott a déli 
verőfényben, a madártalan, hangtalan, mozdulatlan, halottcsöndes magas
ságban. Egy-egy vércse, héja, sasfajta vijjogott élesen — azután újra csend 
le t t . . . ” (Sz. Szilágyi Piroskának. Radnaborberek, 1921. július 10.)

Ez az élmény ihlette egy év múltán A győzhetetlenek c. versének megírá
sára. Erről számolt be nagy örömmel Sz. Szilágyi Piroskának: ......Emlék
szik tavaly Borberekről Magának írt utolsó levelemre? Az utolsó vasárnap 
délután a kis padlásszobában írtam. Azok a bükkök szerepeltek benne, ame
lyeket nem lehet kivágni! — Most 15-én, csodálatos véletlenképpen épp an
nak a napnak évfordulóján, amelyen tavaly Borberekre elutaztam, — meg
írtam versben azt a hangulatot. . . ” (Kolozsvár, 1922. június 20.)

A fent közölt költemény megjelent: Ellenzék. Kolozsvár. 1922.

Imre Mária
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Daniel Hopfer (1470 körül—1536): Krisztus diadala. Szépművészeti Muzeum 
A reformációtól áthatott művészet központi témája:
Krisztus bűnt és halált legyőző megváltó tette
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Krisztus
a pokol tornácán 
(Dürer rézmetszete 
után),
XVI. század 
második negyede, 
délnémet festő 
Szépművészeti Múzeum' 
A reformáció 
tisztítótüzet elvető 
tanításának képi 
ábrázolása

id. Lucas Cranach 
(1472—1553) műhelye: 
János megméri 
az Isten templomát 
Szépművészeti Múzeum 
A Jelenések Könyvének 
egyik illusztrációja 
Luther Üjszövetség- 
fordításának 
első kiadásából 
(Jel 11, 1—7).
A fenevad fején 
pápai tiara 
A 44. oldalon jobbra 
lent

Daniel Hopfer:
Luther Márton 
arcképe, 1523 
Szépművészeti Múzeum 
A kép aláírása 
szabad fordításban:
Ha Luther teste 
múlandó is, 
keresztyén lelke él 
A 44. oldalon balra 
lent
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id. Lucas Cranach: Krisztus és a házasságtörő asszony, 1532. 
Szépművészeti Múzeum
A reformáció művészetének gyakori témája volt ez a jelenet, amely 
a bűnbocsánat evangéliumát hirdeti

Georg Pencz: Jézus és a gyermekek, 1529 körül. Szépművészeti Múzeum 
Az újrakeresztelőkkel szemben a gyermekkeresztség mellett érvelő lutheri 
reformáció gyakori témája
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Ürvacsorai kehely paténával, 1556. Ismeretlen magyar mester 
Magyar Nemzeti Múzeum
A legkorábbi magyar úrvaesorai edények, a szereztetési igék latin nyelvű 
feliratával
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Nádasdy Tamás (1498—1582) nádor arcképe, XVII. század. Ismeretlen festő 
Magyar Nemzeti Múzeum
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Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolya (meghalt 1571) arcképe, XVII. század
Ismeretlen festő
Magyar Nemzeti Múzeum
A nádor és felesége a hazai reformáció legjelesebb patrónusai voltak
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A soproni gimnázium jutalomérme, 1654. Ismeretlen mester 
Magyar Nemzeti Múzeum
Előoldalán a kivágott törzs gyökeréből „mégis kihajt a fa”, amint az érem 
latin körfelirata mondja



Tárkányi István és felesége, Szegedi Zsófia templomot alapítanak, XVII. század.
ismeretlen festő
Magyar Nemzeti Múzeum
Egyházi múltunk ritka emléke ez a festmény, amely a Zemplén megyei 
Battyánban 1659-ben épített evangélikus templom alapítóinak állít emléket

A LUTHER-KIÁLLÍTÁS ANYAGÁBÓL
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A soproni evangélikus egyházi bíróság ládája, 1667. Ismeretlen mester 
Sopron, Liszt Ferenc Múzeum
A felerősödő ellenreformáció nyomán különválik a városi és a gyülekezeti 
vezetés. Ez hívta életre például az egyházfegyelmet gyakorló soproni egyházi bí
róságot, amelynek reánk maradt emléke ez az irattartó láda

Lackner Kristóf: Sopron látképe, 
1610 körül
Magyar Nemzeti Múzeum 
Lackner Kristóf Sopron városának 
és evangélikus gyülekezetének életét 
több mint három évtizeden át 
fejlesztette. Polgármesteri és irodalmi 
működése mellett a magyarországi 
rézmetszés történetének jelentős 
alakja
Az 53. oldalon balra fent

ifj. Egidius Sadeler: Thurzó György 
nádor arcképe, 1607 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Evangélikus nádor. Az első 
egyházszervező zsinatot (Zsolna, 1610) 
az ő elnökletével tartották 
Az 53. oldalon jobbra fent

Szontagh Pál iglói városbíró arcképe. 
XVII. század. Ismeretlen festő 
Magyar Nemzeti Múzeum 
A társadalmi-gazdasági vezető 
rétegnek jellegzetes képviselője.
A „gyászévtizedben” elszenvedett 
súlyos megkínzatása ellenére hű 
maradt evangélikus hitéhez 
Az 53. oldalon balra lent

Christian Hermann Roth von 
Rcthenfels: Seelman Keresztély 
(1626—1675) lőcsei lelkész arcképe 
Magyar Nemzeti Múzeum 
A XVII. századi lelkészekről 
fennmaradt kevés számú portrék 
egyike
Az 53. oldalon jobbra lent
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HALÁSZ KRISTÓF

Talán az ősi animizmus maradványa, hogy a tárgyakat és a természet erőit 
önmagukból kivetített személyiségfélével ruházzuk fel. A népmese is ily mó
don varázsolja élettelenből élővé csodásnál csodálatosabb szereplőit. A léte
ző dolgok úgy tükröződnek a tudatunkban, hogy azt az emberi képzelet át- 
meg átszínezi, az egyéniségtől függően hol csak halványan, hol pedig csapon
gó vad színekkel. Különösen a még tapasztalatlan gyermek hajlamos fan
tasztikus elképzelésekre. A ténylegesen létező valóságot szinte elfedik a sa
ját énünkből származó vélekedések, a néha derűs, többnyire azonban félel
mes, vagy éppen fenyegető, torzult elképzelések.

A természet azonban nem olyan, mint amilyennek a gyermeki, felnőtt
nél pedig a gyermeteg képzelet állítja elénk, önmagában sem nem vidám, 
sem nem ijesztő; talán leginkább engedelmes, de csakis a reá vonatkozó ter
mészeti törvények iránt. Ma komikusnak tűnik az a kevéssé ismert törté
nelmi epizód, amit Xerxészről az antik világban feljegyeztek. A Görögor
szág leigázására készülő perzsa uralkodó hidat veretett az ókori Hellészpon- 
tosz, vagyis a Dardanellák tengerszorosán keresztül. Azonban a szélvész és 
hullámzás tönkretette a szoroson átvezető hadi hidat. A teljhatalmú nagy
király haragjában megkorbácsoltatta a tengert, mivelhogy ellene szegülni 
merészelt. Mi több, bilincset és béklyókat is vetett a háborgó vízbe; így 
akarta megfékezni a királyi parancsnak engedetlen természeti erőket.

Bizonyára senki sem mosolygott akkoriban a félelmes kényúr gyereke
sen otromba cselekedetén. A bálványt is megverik néhol, ha nem teljesíti 
a babonás nép kívánságait. Még a nyílt eszű görögök is úgy vélekedtek, 
hogy Xerxész kevélysége okozta a sorscsapást, amely a híd összeomlása foly
tán a perzsa sereget érte. Pedig a megfontoltabban épített második híd már 
ellenállt a viharoknak; az ellenség óriási hadereje hét nap és hét éjjel szaka
datlanul vonulva, a málhával együtt teljes egészében átjutott a túlsó partra.

A király hiába próbálta megleckéztetni a tengert, őneki kellett megta
nulnia, hogy a természet csak akkor igazolja az elképzeléseket, ha alapo
san ismerjük és magunk igazodunk a természeti törvényekhez. Anélkül az 
ember hiába parancsolgat vagy könyörög, nem az történik, amit ö szeretne.

A modern technika csodával határos eredményei arról tanúskodnak, 
hogy a természet annál megbízhatóbban engedelmeskedik az embernek, mi
nél inkább ismerjük és a legkomolyabban tiszteletben tartjuk azokat az örök 
törvényeket, amelyeknek uralma a teremtett világban kétségtelenül felis
merhető. Általuk az ember akár a világmindenség végtelen távlatait is be
járhatja, új látásmódra tehet szert, felismerhet mélységes összefüggéseket.

A természet nem olyan...



HALÁSZ KRISTÓF: A TERMÉSZET NEM O L Y A N ... 55

Eközben egyetlen természeti törvény sem veszít érvényéből a maga keretei 
között. Nem is lehetnénk bizalommal olyan világ iránt, amelynek törvényei 
nem örök érvényűek. Csupán az idők és alkalmak változnak, amelyek a ter
mészet erőit érvényre jutni engedik valamilyen egyensúly megbomlása nyo
mán, amiről nem tudunk. így szakadt rá a mi időnkben a Múzeum körúti 
középület oromzata a gyanútlanul arra járó emberre. Nem a kőtömb a fele
lős, hanem azok az előzmények, melyek miatt meglazult és szabadon követ
hette a gravitációs erőt. Azt az erőt, amely más tényezőkkel egyensúlyban, 
előzőleg a helyén tartotta a követ 100 esztendeig úgy, amint a kőműves el
helyezte. A tragédia nyomát máig őrzi az aszfalt horpadása, a lezuhanás 
másodperce óta.

Minthogy a magunk képzelmeit még az isteni gondviselésre is ráruház
zuk, ezért a tragikus véletlenek — vagyis előre nem látott események — 
sokszor bizony kiábrándulást keltenek bennünk. Ezt próbálja tisztázni az 
amerikai Thorton Wilder „Szent Lajos király hídja” című kisregényében. 
A szerző egy ferencrendi szerzetes állítólagos feljegyzései alapján megfejti 
öt különböző személy azonos sorsának rejtélyét, akik történetesen akkor 
mentek át egy szakadék fölött átívelő hídon, amikor a régi alkotmány ve
lük együtt leszakadt és a mélybe zuhantak. Az oknyomozás arra a megdöb
bentő felismerésre jut, hogy nem csupán az elaggott híd leszakadása követ
kezett be törvényszerűen, hanem az öt különböző életút azonos befejeződé
se is csak annyiban véletlen, mivel senki sem látta előre. A történet hiteles
sége nincs kellően bizonyítva, viszont sok tapasztalat szól amellett, hogy a 
véletlen hátterében is törvényszerűség rejlik, amit egyébként a valószínű
ségszámítás, illetve a matematikai statisztika szűkebb kereteiben a tudo
mány tart számon.

A legsúlyosabb belső konfliktust többnyire az okozza, ha vallásos el
képzeléseinkben csalódunk, mert a természet ebben sem hozzánk igazodik. 
Tapasztalati tény, hogy a villámhárító nélküli templomtorony és ugyanolyan 
gyárkémény közül a tornyot gyakrabban éri villámcsapás. Szeszélyről nem 
lehet szó; a természet nem tesz badarságot. Ismét egy törvény sza'bja meg 
a villám útját; a kéménynél az égési, illetve füstgázok elektromos (ionizált) 
állapota segíti a feszültség kiegyenlítődését a légkör és gyárkémény között. 
A torony esetében ilyen elektromosan vezető gázok nincsenek jelen, tehát 
a kiegyenlítődés nem folyamatos, hanem egy kritikus feszültségkülönbség
nél pillanatszerű. Ez tehát a villám. Gyönge lábakon áll az a hit, vagy akár 
hitetlenség, amely kérdésessé teszi: szabad-e az istennyilának az emberkéz 
által emelt templomépületbe sújtani?! Sokkal inkább a felelősséget kellene 
emlegetni az építkezés, tatarozás kapcsán a villámcsapás veszélyének kitett 
helyeken!

Az élő és élettelen természetről kialakult elképzeléseink többnyire ne
hezen változnak. Amikor kiderül, hogy a természet nem olyan szentimentális, 
mint sokan képzelik, az bizony zavarokat okoz, néha visszatetszést kelt, sőt 
kiábrándulásra vezethet. Például a szépséges csalogányének az ember fülé
nek gyönyörűséget szerez; úgy érezzük, a madárka szinte nem tud betelni 
a természet elragadtatott dicséretével és önfeledten adja tudtára a világnak, 
milyen boldogság tölti el kicsiny szívét. A prózai valóság azonban ember
nyelvre lefordítva így hangzik: „Itt én fészkelek! Más ne jöjjön ide, mert 
ellátom a baját!” (Ez meg is történik, ha idegen csalogány próbálja a kör
zet határát megsérteni.) Másképp nem lehetne biztosítani a fiókák fölnevelé
sét. A romantikával szemben a természetben az ÉLET a tét! Ennek leg-
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vaskosabb példája az az eset, amikor az anyamadár éhen hagyja veszni a 
gyámoltalanabb fiókát az erőszakosabb testvérek mellett. Ezt mi szívtelen
ségnek látjuk az embervilágra szabott elképzeléseinkkel; pedig a madár nem 
tud számolni. Nem tudja, melyik evett már, vagy nem kapott semmit. A to
lakodó váltja ki belőle az etetés reflexét, ami célirányos az ösztönvilágban. 
A gyámoltalan itt nem áldozat, hanem életre képtelen. A könyörtelen urba
nizáció ellenére az ég madarai mégis megvannak. Az megint más kérdés, 
hogy a tűrés meddig terjed és kihal-e Földünkről a madárdal. Ez rajtunk is 
múlik, ami azt jelenti, hogy a természettel szemben felelősséggel tartozunk.

Ám ez a felelősség nem kölcsönös! A természet nem köteles ellátni az 
emberiséget élelemmel, ivóvízzel, oxigénnel, energiahordozókkal. Mindmáig 
mégis megtette. És holnap? És azután? Meg tudja tenni akkor is. Miként 
a szentimentális természetszemlélet hamis, úgy a pesszimista is az! Tudo
mánytalan az a szemlélet, amely attól tart, hogy a Föld túlnépesedik. A né
pesedési görbék tanúsága szerint ez a folyamat legfeljebb harminc milliár
dos lélekszámig emelkedik és ott egyensúlyra jut. Ezt a maximális népessé
get pedig a Föld el tudja tartam, amennyiben maga az emberiség nem teszi 
tönkre önnön életének színterét. Eszerint a természet nem olyan ebben a te
kintetben sem, amilyennek egykor az angol Th. R. Malthus (1766—1834) el
képzelte ma újból kísértő túlnépesedési elméletében. A természet ugyanis 
nagyon gazdag, csakhogy az ember sajnos pocsékol és rombol. Ott vannak 
például az Amazonas menti őserdők: a világ „tüdeje”. A légkör oxigénjének 
mintegy a negyedét ezek a hatalmas erdőségek termelik...  de meddig?! 
Ma már.nagy erővel irtják őket. Vágjuk a fát önmagunk alatt.

Szerencsére az óceánok mikroszkópos egysejtű zöld növénykéi is ter
melnek oxigént, amellett táplálják a vizi állatokat. De mindezt meddig, ami
kor egyre sűrűbben kerül olaj a tengerbe és óriási kiterjedésben elzárja a 
vízfelületet. Ha a felelős és felelőtlen emberek azt hiszik, hogy a természet 
ezt is kibírja, akkor borzalmasan tévednek.

Vajon csakugyan magára hagyta a Teremtő a világot, mint azt egyesek 
elképzelik? Aligha. Inkább az történt, hogy mi hagytuk már-már ebek 
harmincadjára azt, ami ránk van bízva. És most szorongunk a következ
ménytől.

Pedig szem előtt vagyunk, és ha a mi szemünk is nyitva van a látás 
számára, akkor feltűnik a hivő, sőt nem hivő embereknek egyaránt* hogy 
az önmagunkban természetes körülmények milyen fantasztikusan tudnak 
kombinálódni, mintha nagyon magasról irányítanák őket.

A véletlenek elgondolkodtató összjátéka sokkal többször megesik, mint 
arról tudomást szerez a világ. Nem lehet kétséges, hogy Boldizsár Iván való
ban hitelesen ír háborús élményéről (Don—Buda—Párizs c. könyve 217—218. 
lapján). A második világháború vége felé egy orosz tiszt azzal a figyelmez
tetéssel keresi föl: nem szabad az ablakhoz menni, a környező házakban még 
vannak ellenséges erők, az oroszok azonnal lőnek. „Ugyanekkor észrevettem 
— írja •—, hogy kibomlott a cipőfűzőm. Fél térdre ereszkedtem. Így, az imád
kozás és a térdhajtás helyzetében hallottam két golyó becsapódását. Az 
egyik pontosan arra á helyre vágódott, ahol az imént álltam.” A másik lö
vedék a tisztet találta. „Azért kellett meghalnia, mert bennünket figyelmez
tetni akart. Hol az a Thornton Wilder, aki ezt beilleszti egy új Szent La
jos király hí djá-ba?”

Manapság a csodát ilyen és hasonló esetekben véljük felismerni. A ma
guk nemében egyszérű, sőt szinte jelentéktelen részesemények — pl. egy ci
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pőfűző kioldódása — olyan időzítéssel futnak együvé, hogy élet-halál kér
désében válnak döntővé. Véletlen? Mondhatjuk annak is, mert természetké
pünk ma semmiben sem olyan, mint valaha volt, és a jövőben megintcsak 
más lesz. A természet tükre a földi ember számára mindvégig homályos 
marad még akkor is, ha tudományunk segítségével egyre jobban megvilágít
juk. Ez a világítás csak a természet törvényeit, azok acélvázát tükrözteti 
mind fényesebben. E törvények teremtőjét semmiféle reflektor nem teheti 
földi szem számára láthatóvá. Pedig a természetben is jelen van, és a ter
mészetet Pál apostol módjára szemlélő ember tudatában fölsejlenek az ott 
levő Isten ismerős, csodálatos vonásai.

Emléksorok az orosházi evangélikus gimnázium évkönyvéből, 1943

A nevelésről: „Arra törekedtünk, hogy ifjúságunk minél inkább megértse, 
reá is kötelességek várnak . . .  A hivatástudat és felelősség elmélyítésére nagy 
gondot fordítottunk . . .  Tanulóink a regős kirándulások alkalmából mind
inkább megértették, hogy minden magyart egyformán testvérüknek kell 
érezniök. A különbség elsősorban nem abban van magyar és magyar között 
a munka értékére nézve, milyen munkát végez valaki, hanem abban, hogyan 
végzi azt a munkát, melyet őrhelyén el kell végeznie.”

Az igazi hitről: „Iskolánk nagy gondot fordít a felekezetieskedéstől mentes 
vallásos nevelésre. Hiszen egyének és közösségek sorsa sokban függ attól, 
milyen erővel él bennük a hit. Az Istenben bízó lélek, Isten gyermeke, köny- 
nyebben elviseli a csapásokat, kerüli a kevélység és. hiú gőg üres formáit, 
igazságosabb rend utáni vágyakozás s az ennek eljövetelében való hit ott 
él a lelkében . . .  veszedelmes, ha a hitben élő ember külső jeleivel akar csu
pán ékeskedni a társadalom, ha üres formák és kongó szólamok megnyilat
kozásai hallatszanak, de hiányzik az Isten keresésének szomjúsága, a bűn
ből való szabadulás erős akarása, a mély felelősség lelke mások boldogulása 
iránt mind lelkűk üdvössége felé való törekvésükben, mind pedig földi éle
tük anyagi, gazdasági alapjainak biztosításában. Az igazán hitben élő embert 
a mély felelősség lelke hatja át, maga is jobbá akar válni, s jobbá akarja 
tenni a világot, építeni akarja Isten országát. Az igazán hitben élő ember 
tevékeny, aktív lélek . . .  nagy értéke az egész emberiségnek.”

A tanárokról: „A tanár nem egyszerűen hivatalnok. A magyar kultúra pró
fétájának kell lennie. Amilyen áhítatos, felemelkedett lélekkel áll oda a lel
kész az Ür oltára elé a templomban, a tárgyi tudás teljessége mellett ugyan
olyan lelkesültséggel, a kultúra eszméitől való átitatottsággal, egyéniségéből, 
lelkületéből szinte sugározva a fennköltebb szellemiséget, kell a tanárnak 
a kultúra templomában, az iskolában tanítványai elé a katedrára lépni . . .” 
„Áhítatos lélekkel állunk meg a magyar művelődés sok ismert nevű s név
telen katonájának nagysága előtt. Nekik köszönhetjük, hogy van különarcú 
kultúránk, nyelvünk, hivatástudatunkat őrző hagyományaink, hogy magya
rok vagyunk. Mindaz, ami ott van a magyar kultúra végtelen tárházában, 
őáltaluk is van, mindaz, ami ezután lobog fel, az ő példájukból, önfeláldozó 
lelkesedésükből is táplálkozik.”



FRENKL RÓBERT

Keresztyén élet — egyházon kívül?

Kerüljük bármennyire is mai életünkben a deklaratív igazságokat, elméleti 
(teológiai) és tapasztalati alapon egyaránt megállapíthatjuk, hogy közösség 
nélkül nincs, nehezen képzelhető el a szó teljes értelmében vett keresztyén 
élet. A közösség szerepe alapvető úgy is mint erőt sugárzó háttér és mint 
a cselekvő hit egyik közege. (A másik közeg a világ; a kettő nem választan
dó, nem választható el élesen, de bármelyik hiánya megkérdőjelezi magát 
az aktív keresztyénséget.)

Nem vállalva fel az értelmiséggel kapcsolatban időnként fellángoló vi
tát — ki tekinthető végül is értelmiséginek? —, sajátosan jellemzőnek tart
hatjuk az értelmiség idegenkedését a különféle szervezetektől. Az értelmi
ségi gondolkodás, a kérdések megközelítése a tartalomra, a funkcióra irá
nyul, a szervezetek a maguk többé-kevésbé szükségszerű korlátáival, me
revségükkel ellenérzéseket váltanak ki.

Nem általánosítható, de kétségkívül létező magatartás, törekvés ke
resztyén értelmiségiek részéről, keresztyén életet élni, kegyességet gyakorol
ni az egyházon, az egyház, iletve a gyülekezetek szervezetén, alkalmain 
kívül. Felfogható ez egyfajta kritikus válaszként arra a kihívásra, amely az 
egyházi szervezet folyamatos megújítását igényli. (A másik végletes válasz, 
ami nem annyira az értelmiségre jellemző, a szabadegyházak felé való sod
ródás, illetve a kisebb, melegebb, megnyilvánulásaiban érzelmekre ható kö
zösség keresése.)

Maradva ezúttal a sajátos, individuális, közösséget elutasító értelmiségi 
magatartásnál, ennek gyökereit, eredetét vizsgálva joggal indultunk ki abból 
az elképzelésből, hogy a jelenségben egyforma súllyal kell feltételeznünk 
az értelmiségi lét mozgatórugóit és az egyházi szervezet vonzásának hiányos
ságait.

Azonban minél többet beszélgettem a kérdésről egyrészt egyházban élő, 
másrészt magányos értelmiségiekkel, annál inkább be kellett látnom, hogy 
a lényeges okok nem az értelmiségi gondolkodásban vagy magatartásban, 
hanem az egyházban, az egyházi életben fedezhetők fel. Természetesen a kér
dés két összetevője nem különíthető el, még kevésbé állítható szembe. Egész 
pontosan arról van szó, hol és hogyan, illetve miért következik be zárlat, 
szakadás, törés abban a kapcsolatrendszerben, amely a híveket az egyházhoz 
köti. Beszélgetőpartnereim szerint csak azért jogos itt az értelmiségieket 
kiemelten kezelni, mert kétségkívül van olyan értelmiségi típus, amely érzé
kenyebb az árnyalatokra, kritikusabb, nehezebben fogad el bizonyos hango
kat, ál- vagy féligazságokat, nehezen alkalmazkodik még friss, élő szerveze-
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tekhez is, még nehezebben évszázados struktúrák szükségszerű merevségé
hez, tehetetlenségéhez, hát még megkövesedett formákhoz, csaknem üres 
hagyománytisztelethez stb. — De a teljes képhez hozzátartozik az egyházban 
élő értelmiségi azon — sajnos nem túl gyakori — típusa is, aki fenntartásai 
ellenére, éppenséggel értelmiségi szemléletmódjával kapcsolatos nagyobb tű
rőképessége révén, az átlagosnál jobban tud alkalmazkodni hagyományos 
szervezetekhez.

Az ügyben szereplő alanyokról, az egyház szervezetén kívül élő, kívül- 
rekedő (?!) értelmiségiekről a torzítás veszélye nélkül sokkal többet elmon
dani nem is lehet. Hajlamosak az elkülönülésre, a hit, még inkább talán a 
keresztyén tanítás elvont elemeinek túlhangsúlyozására, az Isten—ember 
viszony individuális jellegének kidomborítására. A kérdés az, hogy a sze
mélyiségben vagy a sorsban rejlő hajlam milyen úton válik valósággá, mi 
az egyházi élet mint közeg szerepe, felelőssége a folyamatban. Cseppet sem 
elméleti gond ez, hiszen mintegy modellként tükrözi azokat a veszélyeket, 
illetve összetevőket, amelyek az egyház szervezetében és működésében nem 
közösségformáló, hanem inkább a közösséget gyengítő tényezőkként mutat
koznak.

Természetes, hogy ezeknek a gondoknak országonként, illetve egyházan
ként sajátosak a megnyilvánulásai, vizsgálódásunk eredménye mégsem szű
kíthető le egy nemzet egy egyházára. Inkább úgy fogalmazhatunk, hogy 
ugyanaz a probléma másként nyilvánul meg az ország társadalmi-gazdasági 
rendszerének, helyzetének, politikai hovatartozásának, az egyház történel
mének, nagyságának stb. a függvényében. Az is természetes, hogy oknyomo
zás közben óhatatlanul túlzott, sarkított következtetésekhez is jutunk, de 
hát katarzis nélkül nincs megújulás.

A taszító — enyhébben szólva távoltartó — tényezők közül az első két
ségkívül a papi hierarchia az egyházban. Ez vonatkozik elsősorban lelkészek 
és hívek kapcsolatára, de a lelkészek egymás közötti kapcsolatára is

A keresztyén értelmiség nem kérdőjelezi meg a teológiát mint tudo
mányt, ellenkezőleg, ugyanazt az igényt támasztja művelőivel szemben, mint 
más tudományok esetében. Ez többek között a diplomából adódó „hivatal
ból hozzáértés” gyakorlatának elutasítását jelenti. Ahogy érveket kíván az 
orvostól, a pszichológustól, gyógyulása érdekében elvárja, hogy bevonják 
a terápiás folyamatba (a papihoz hasonlóan ősi orvosi mesterség is nehezen 
bírja el a mundér védelme nélküli helytállás kihívását) —, úgy igényli hit
élete szempontjából, hogy a lelkész tekintse őt egyenrangú partnerének, és 
ami nem kevésbé fontos, hogy ő is tekinthesse a lelkészt, magatartásán túl 
felkészültsége, műveltsége alapján egyenrangú partnernek.

A lelkész, a lelkészek személye természetesen minden korban alapvető 
tényező. De minden kornak e téren is megvan a sajátsága. Ma talán minden 
eddiginél élesebbek a kontúrok. A huszadik század utolsó negyede, mint 
minden értelmiségi pálya, úgy a lelkészi pálya iránt is igen magas követel
ményt támaszt. Emberileg is, szakmailag is. És bármennyire hangsúlyos is 
az ismeretek robbanása miatt a második, a szakmai oldal, mégis az emberi 
tényezőnek van mindenütt elsőbbsége. Különösen így van ez az egyházban. 
Mert emberi viszonylatban alapigény a nyitottság, a megújulási készség 
(az ismereteket tekintve is), a megértés. Igen, kulcsszereplők a lelkészek, job
ban reflektorfénybe kerülnek, mint korábban, és nem ellentmondásként, 
hanem ezzel összefüggésben rendkívüli hangsúly kerül a világi elemre, az 
egyetemes papság elvére. Csak azon egyháznak marad, van, lesz vonzása,
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amely napi gyakorlatában úgy tud megfelelni a lelkészeket érő kihívásnak, 
hogy egyidejűleg teljesen nyitottá válik a laikusok aktív befogadására.

Ez a gondolatmenet már átvezet a kérdések második, legfőbb csomó
pontjához, az egyház életéhez, működéséhez. Mert bármilyen döntő is a lel
készek személye és a szervezet, mégis a mindennapi élet történései, a mű
ködés gyakorlata jelenti elsősorban a vonzást vagy taszítást.

Az egyházi élet sem utasíthat el egy, a világban különböző területeken 
igen divatos fogalmat, a hatékonyságot. Akkor sem, ha jogosnak tűnik a ké
tely, hogyan, miben mérhető ez az egyházban. Egyebek között éppen a kö
zösségi élet színvonalában, kiterjedtségében és mélységében. Abban az érték
rendben, amit a tagok számára az egyházban való élet mint érték jelent. 
Nem kell jövőkutatónak lenni ahhoz, hogy felismerjük, az emberért vetél
kedő irányzatok közül az számíthat sikerre, amely nem az emberi élet rész
leteire, hanem egészére ígér és nyújt megoldást. A hétköznapok gyakorlatá
ban is. Közhely már a nagyvárosi ember elidegenedése, a tömegben élők 
magányossága. Már a jelen is, de a jövő még inkább a kis közösségeké, 
amelyek egy nagyobb közösség részei. Tud-e az egyház, a gyülekezet olyan 
közösség lenni, amely nemcsak bizonyos kérdésekre ajánl — olykor igen 
távolról — megoldási módokat, hanem életformát nyújt. Olyan hátteret, 
élő, ható közösséget, amelyért érdemes otthagyni a tömegkommunikációs 
magányt, az eklektikus életvezetést; amelyben a hiperaktív cselekvéstől a 
passzív elfogadásig minden szerephelyzet rendelkezésre áll.

Tudja-e az egyház egyetlen évezredes sajátosságát, a feltétel nélküli 
megbocsátó szeretetet napi gyakorlattá tenni egy feltételekkel terhes, prag
matikus, énközpontú világban, vagy egyházias formában nyilvánul meg éle
tében a korszellem. Az előbbi esetben számíthat az értelmiségre és az ifjú
ságra is, az utóbbi esetben a működés vonzása nélkül, csak a zászlóhoz, a 
szervezethez hagyományos okokból hűségesek maradnak meg.

Súlyában kisebb, de nem lebecsülhető gond a funkcióval kapcsolatban 
az egyház politikai terhe. Feszültségekkel terhes korunkban, akárcsak más 
történelmi időszakokban, a különböző társadalmi rendszerű államok egy
aránt igénylik egyházaiktól politikájuk támogatását. Az esetek többségé
ben ez nem jelent közvetlen gondot az egyházak számára, mert a nukleáris 
katasztrófa árnyékában élő emberiségnek az egymással szemben álló hatal
mak valamennyien békét ígérnek. Az egyházaknak nem is lehet más törek
vése a politika színpadán, mint a béke munkálása. A béke gyönyörű fogal
ma azonban mást jelent a világ különböző pontjain, és a napi politika for
dulataiban is olykor veszedelmesen változnak a hangsúlyok. Érdekes és jel
lemző, hogy egyház és politika viszonya napjainkban többnyire külpolitikai 
összefüggésben merül fel. Pedig, ha van az egyháznak politikai felelőssége, 
márpedig van, akkor ez a teljes politikai szférára kiterjed.

A kérdések harmadik csoportja érinti a struktúrát, az egyház szerveze
tét. Érdekes, hogy ennek a másik két problémakörhöz (lelkészek és működés) 
képest, számos beszélgetés tanúsága szerint, előzetes elképzelésemnél kisebb 
a jelentősége. Az emberek (s köztük az értelmiségiek) túlnyomó többsége 
a funkció vonzása alapján szívesen és könnyen alkalmazkodik a legkü
lönbözőbb struktúrákhoz is. A jól működő szervezetben a szervezeti elemek 
felerősítik a működési hatásokat. Különösen így van ez, ha a struktúra csak 
keretet jelent, kevés igazán rögzített ponttal, és rendelkezik a változó, nö
vekvő funkciót befogadó képességgel.

Az egyház életére sajátosan jellemző szokások — így például a- litur
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gikus elemek — meglepően közel állnak az értelmiséghez is. Semmiképpen 
sem taszítanak. Talán nem érthető félre, ha úgy fogalmazunk, hogy a litur
giában, de általában az egyházi életben is szükségszerűen meglevő misztikum 
nem idegeníti el az értelmiséget az egyháztól. Sokkal inkább — és talán ez 
a példa sem érthető félre, hanem jól illusztrálja a mondanivalót —, ha a 
liturgia szövege üres rutinná válik a lelkész ajkán. Tehát, ha például hétről- 
hétre ugyanazon a hangon bejelenti, hogy „az Űr asztala megtérítve várja 
mindazokat, akik erre lélekben és imádságban felkészültek”. Ha az úrva
csorához hívó szó a ma emberéhez mai nyelven az örök mondanivalót nem 
mindig ugyanazon frázissal kifejezve hangzik el, nem önmagában lehet más 
a hatása, hanem más egyházi, közösségi hátteret feltételez. És ennek már 
valóban más a vonzása.

Talán már érthető, hogy az egyházon kívül maradó individuális értel
miségi magatartásmód elemzésekor a ma lényegesnek látszó összefüggések
re az egyház életében bukkanunk. Első megközelítésben talán részkérdésnek 
látszik az értelmiség tárgyalt problémája, de nyomában csaknem azonnal 
a gondok fő áramlatába jutunk. A történelmét vállaló, de figyelmét — tör
ténelmi kérdések vizsgálatakor is — a mára és a holnapra összpontosító, 
dinamikus struktúrájú, feladatközpontú, a mozgalmi áramlatokat is asszi
milálni képes, kis közösségeiben élő egyház vonzása elől, reménységünk sze
rint, az elkülönülésre hajlamos értelmiség sem térhet ki.

HARS ERNŐ

Halak üveg mögött

Csak az arány s a közeg változik 
a lázadás a kín vérpikkelye 
közös az üveg mindkét oldalán

Tengerek éje kövült e pofákba 
melyek tágulnak összezsugorodnak 
a rájuk eső fény szöge szerint 
s úgy látjuk őket mint valami korcs 
bizonytalanrendű dimenziót 
a lélekcsere olcsóbb állomásán

S mi kintről nézve mily halak vagyunk 
az elhívás Genezáret-tavának 
sorsokra osztott zsiliprendszerében 
szobafalak és tejutak között

húsvéti zászlón lengő hadijelvény 
vagy partra vetett lassú rothadás



J Á N O S Y  I S T V Á N

„Lámpás vagyok más lámpások között...”

Kutas Kálmán: Naplemente —  Jónás

'S

Egy 95 éves, nyugdíjas evangélikus lelkész verseskötetet jelentetett meg 
1983-ban saját kiadásában. A kiadást engedélyezésre Keresztury Dezső és 
Hegyi Béla ajánlotta. — Ritka, sőt egyedülálló eset. Már csak azért is ér
deklődéssel vettem kezembe a kis kötetet. És ahogy a verseket olvastam, 
meglepetésem egyre fokozódott.

De előbb ismertessük életadatait saját vallomása alapján.
A négy elemi osztályt Debrecenben járta. Teológiát Sopronban és Jéná

ban végzett. 1911-ben avatták lelkésszé. Segédlelkész volt Budapesten 
1915-ig; lelkész Zalaegerszegen 1915-től 1929-ig, majd Szegeden két évig, 
Szombathelyen 193űtől 1953-ig, amikor — „mint aki betöltötte 60. életévét” 
— nyugdíjazták mintegy 40 evangélikus lelkésszel együtt. Harmadik fe
lesége halála óta — az első elhunyt, a második egy autószerencsétlenség al
kalmával vesztette életét — Éva lányánál és ennek férje otthonában él 
Miskolcon. Verseket egész életében írt, de főleg nyugdíjaztatása után és 
egy könyvtárra valót fordított teológiai szakmunkákból és szépirodalomból.

Először Jónás-költeményét kezdtem olvasni: vajon olyan remekmű után, 
mint Babitsé, mit lehet még írni Jónásról? És hogyan? Hiszen Babits Jónása 
egy költő-próféta végső vallomása hivatásáról, létének értelméről egy vég
ső, már szinte hihetetlen határhelyzetben élet és halál között az egyáltalán 
átélhető szenvedés legalsó pokolbugyrából. Nem vitás, hogy Jónásban Babits 
magát ábrázolta és élete értelméről és értékéről készített végső számadást, 
még ha általában ragaszkodott is a bibliai történethez egy pontot kivéve: 
nála Jónás prédikációját a niniveiek nem veszik komolyan, nem térnek meg: 
az Űr mégis elhalasztja ítéletét, nem veszti el őket.

Kutas Jónás-költeménye jóval terjedelmesebb a Babitsénál. Talán ki
csit túl is van írva. Ö is követi a Biblia elbeszélését még abban is, amiben 
Babits nem: Kutasnál Jónás prédikációjára a niniveiek megtérnek és szigorú 
bűnbánatot tartanak, úgyhogy Jónás méltatlankodása azon, hogy az ítélet: 
a tűzeső nem következett be, itt valóban rosszindulatra, embergyűlöletre, 
és az Istennel szembeni bornírt akadékoskodásra vall.

Babitsnál Jónás csak kétszer lázad föl Isten ellen: amikor Ninive he
lyett Tarszuszba megy, mert „rühellé a prófétaságot”, és a végén, mert Ni
nive pusztulása elmaradt. Különben a cet gyomrából kiszabadulva buzgón 
teljesítette küldetését, csak a kezdetén lázongott, mert úgy érezte, hogy nem 
prófétai alkat, nem alkalmas e feladatra.

Kutasnál Jónás úgyszólván mindig lázong, truccol és akadékoskodik.
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Még a cetből való szabadulása után is tengelyt akaszt Istennel. Nem akar 
menni, csak a halálos fenyegetésre indul el, és igyekszik szerepét mihama
rább letudni, hogy aztán a pusztából várja és kárörömmel figyelje a város 
pusztulásának bekövetkezését. Kutas Jónása a mindennapi ember, akitől 
teljesen idegen a prófétaság, egyáltalán minden magasabb hivatás, csupán 
élni akar, mégpedig lehetőleg jól, minél kényelmesebben. Ezért ő mindig 
ellenkezésben van Istennel, még a cet gyomrában is csak meghunyászkodik. 
Ezt az alkatot, ezt az örökös kitérést, ellenkezést Kutas színesen, izgalmasan 
és kitűnő pszichológiával ábrázolja, és ez művének legfőbb erőssége. Tükröt 
tart élőnkbe, hogy magunkra ismerjünk. Nem győzi hangsúlyozni, hogy ő 
a maiaknak mai dolgaikról beszél. Azokról, akik csak a magánélet élvezeteit 
szeretnék élni. Például, akik a kocsi, a nyaraló, a külföldi utazások bűvöle
tében elutasítják maguktól a gyermekáldást, mert persze a gyermek, pláne 
a három és több gyermek gondozása és nevelése kényelmetlenség, és lemon
dást követel. A hivatását felismerő és felvállaló emberért, Illyés szavával a 
„hasznos akaratért” perorál a költő. Így kimondhatjuk: érdemes volt Ku
tasnak megírni a Jónást még Babits után is.

Sorra olvasván Kutas lírai költeményeit, meglepett mindenekelőtt a 
versforma és stílus tökéletessége.

Alkonyi fényben fürdik az erdő — 
harmat ezüstje pírba’ rezeg —
Elhal egy élet . . .  Messze a lengő 
lombokon édes énekesek.

Ilyen könnyedén lengő daktilikus sorokat (amelyekben a Kis kacsa 
fürdik fekete tóban táncritmusa kísért) ma már alig írnak. Hibátlanná csi
szolt, elegánsan fennkölt stílusú, tiszta rímű szonettjei pedig Babits, Koszto
lányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád szonettéivel tartanak rokonságot. (Nem 
véletlenül, hiszen a 95 éves Kutas Kálmán még úgy-ahogy e költők kortársá
nak tekinthető).

A szeplőtlen szépség kultuszáról, amely a preraffaelita költők törekvése 
volt, már Babits is lemondott a rút, a diszharmónia ábrázolása igényével 
— a későbbiek közül csak Dzsida Jenő, Áprily Lajos és a fiatal Kálnoky 
emelkedett ki szeplőtlenül szép verseivel. Kutas pedig e törekvés utolsó 
mohikánja.

Ez az éteri szépségkultusz akkor szárnyal a legmagasabbra, amikor va
lami megrendítő személyes élményt idéz föl. Ilyen például második, fiatal 
feleségének korai halála és a vele kapcsolatos élmények fájdalmas idéz- 
getése:

A dolgok lelke mélye: fájdalom 
A hegytetőn fénylett az alkonyat — 
fénylett szivünk — ültünk merengve ketten — 
egy deres fürt s egy lányos hajfonat 
fonódott egybe lágyfinom kezedben.
Legelső csókod adtad: Liliom!
Reám bágyadtál és én megremegtem —
„E boldogságot — szóltál — nem bírom . . . ”
Csillagsugár villant meg mély szemedben —
Szavak lebegtek szűzi szájadon:
„Nincs édesebb, mint egy szép fájdalom . . . ”
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Megilletődve, halk-lábujjhegyen
közelgtem . . .  —: sír az újszülött karodban —
s én, hitvesed, zokogtam kebleden.
Szemed gyöngyként csillog könnyharmatodban —
Rezdül a meghatódott éjszaka — 
kezed kezemben tartva térdepeltem — 
szárnyalt csillagvilágok fénydala —- 
a boldogságtól búsan énekeltem —
Szavak pihegtek anya-szájadon:
„A boldogság mélyén szent fájdalom ..

. .. Mint akkor, ágyad mellett: térdelek.
Itt térdelek most sírhalmod tövében, 
s elsírdogálunk: apa és gyerek . . .
Mi értelem — kérdem — e földi létben?
A boldogság tündéri palota, 
de bármi szép: szivárvány-hidra épül . . .  
elomlik . . .  és csipetnyi fénypora, 
csak az emlék marad belőle végül —
Zokogva buggyan fel a szájamon:
„A dolgok lelke mélye: fájdalom.”

Mondhatnánk persze: ez szentimentalizmus — szinte már Daykát, Ányost 
és az ifjú Kölcseyt juttatja eszünkbe. És a ma embere a legtávolabb áll az 
érzések kultuszától, akár a mai költői divat is. Engem mégis meghat és el
bűvöl, mert őszinte, igaz és mély érzés megnyilvánulása, még ha korszerűt
len is. A gyémánt is korszerűtlen. Ki hord ma gyémántot? De a gyémánt 
ritka. Ki tudja, vajon az ilyen manapság ritka versek nem lesznek-e egy
szer nagyon is korszerűvé? Egyébként maga a forma is igazolja a verset. 
A három életmozzanat (első szerelem, gyermek születése, halál) gyönyörűen 
tagolódik a három versszakra, a jambusok halk, szinte tompa lengése, a 
dikció könnyed keresetlensége, zeneisége, a tökéletes rímek mind fölérté
kelik a költőt. Ezt a tompítottan melankolikus hangot leginkább Tóth Árpád
nál csodáljuk a Lélektől íélekigf-kötetben.

És hogyan tud Kutas a szavakkal muzsikálni!
Hullong körül az alkony finom hamva, 
a hegytetőn elomlik mély nyugalma.
Mennyi m, n, ny, mennyi 1, ly — a dallam elomló lágysága már-már a 

Kosztolányi Ilonáját közelíti!
Még egy szempontból olvastam érdeklődéssel Kutas verseit. Elérkeztem 

abba a korba, amikor szomorúan kell tapasztalnom a Morosa senectus be
köszöntését és eluralkodását: egyre nehezebben megy a szellemi és testi 
munka. Viszont Kutas kései versei, „őszikéi”, ha lehet, még tartalmasabbak, 
még virtuózabbak, mint a korábbiak. Mi ennek a rendkívüli jelenségnek, 
valóságos csodának a titka? Mi többletet nyújthat az öregség előző életünk
höz képest? Erre felel Tisztán látok című versében:

Óriási arányhoz
szokik a szem, s a lélek egyre szálldos 
múlton s jövőn túl titkokat keresve.
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A ma emberét a távlattalanság, a töredékesség jellemzi. Az élet diktálta 
rohanásban elcsökevényesedtek, töredékessé váltak az érzelmek, az infor
mációáradat zavarossá, töredékessé tette intellektusunkat, a technizálódás 
által egyre csúnyuló környezet elvette szépérzékünket. És széttöredezik ma
ga a közösség is, amelyben egyre inkább elmagányosodik az egyes ember. 
Kutas késő öregségében egyre inkább az Egészet látja: a Mindenség-Isten- 
séget, amelyben megszűnik minden töredékesség: magába öleli életünket, 
és az egyéni ént egyesíti a nem-énnel. Csak lelkünk mély kútjába kell le- 
szállanunk és befelé figyelnünk.

Magába nézve, Téged lát a lelkem 
és egybeolvad Véled, véghetetlen 
Világi élek . . .

Ide kell eljutnunk. Erre tanít a 95 éves.

Hans Sebald Beham: Luther mint 
Junker Jörg, 1522.
Id. Lukas Cranach után 
Szépművészeti Múzeum 
Luther lovagként tartózkodott 
Wartburg várában és fordította 
a Bibliát
A Luther-kiállítás anyagából



FABINY TAMÁS

Isten kommunikációja a világgal

Szubjektív, profán bevezetés

Hadd kezdjem néhány látszólag személyes vonatkozással ezt az írást, ame
lyet az 1983-as év utolsó napjaiban vetek papírra. Az ENSZ ezt az esztendőt 
a kommunikáció évének nyilvánította. De ez számomra most összemosódik 
egy korábbi év jellegével, amikor is figyelmünk a fogyatékosokra irányult. 
1983 ugyanis: a fogyatékos kommunikáció éve volt. Akárcsak a korábbiak.

Miben áll ez a fogyatékosság? Látszólag apróságokban, valójában hús
bavágó kérdésekben. Ötletszerűen csak néhány példa. Tizenöt év körüli 
srácot hívogatok konfirmációs oktatásra vagy ifjúsági bibliaórára, próbálom 
érdeklődését felkelteni. „Nem kell a rizsa” — vág közbe szemernyi durva
ság nélkül, szinte barátsággal. „Nem kell a rizsa.” Egy nemzedék jelmondata, 
hogy őket ne etessék mindennel, meg hogy túl sok a körítés — a „rizsa” —, 
s kevés a lényeg, a husi. Lehet, hogy ez a fiú nem is alaptalanul mondta ezt. 
Meg aztán feltűnően sovány volt: talán a KISZ főztjét éppúgy visszautasí
totta, mint az egyházét. Nem kell a rizsa — a kommunikáció éve van. Más. 
A TV-ben Soltész Rezső énekel: „kara-kara-kara, kara-kara-kara-kumm”, 
s még néhányszor megismételve. A közönség tombol, tehát biztosan érti az 
eszmei mondanivalót — a kommunikáció éve van. Más. A hírek végén köz
ük a rádióban, hogy nincs influenzajárvány. Megijedek, hiszen egyezményes 
jelrendszerünk szerint ez azt jelenti: kezdődik a járvány. Értem én, értjük 
mi a közlést — a kommunikáció éve van. Más. Amerikában egy tizenéves 
kislány hamiskás mosollyal kísért borzadással mondta nekem: szerinte az 
én országomban, ha tartanak is istentiszteletet, katonák ronthatnak be a 
templomba, és lőhetik halomra a hivőket. A kommunikáció éve van. És vala
hol nagy baj. Súlyos beteg a mi szeretett kömmunikációnk, valami komoly 
fertőzést kaphatott. Tiszta, még fertőzetlen forráshoz kell hát sürgősen visz- 
szamennünk, hogy abból meríthessünk példát. Ezt a mintát abban látom, 
ahogy Isten kommunikál a világgal.

•V ' " A*.

Isten kommunikál — a prófétákon keresetül

Isten kommunikációja —■ divatos állítás, igazi mai nyelven. Ám nagyon régi 
igazság. „Régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a prófé
ták által” — olvashatjuk á Zsidókhoz írt levél legelső mondatában. Az isteni 
nyelvet le kellett fordítani emberi nyelvre, az isteni magasfeszültséget em
ber számára elviselhetővé kellett transzformálni. Ezt a feladatot végezték
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el a próféták. Igehirdetéseik a kommunikáció sokféleségének gazdagságát 
mutatják. A beszéd, a hirdetett ige mindennek az alapja, ez később, más 
kommunikációs eszközök megjelenésével sem iktatható ki. Erről vall Pál 
apostol is: „A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” 
(Rm 10, 17), s ehhez kell magunkat tartanunk az „elektronikus egyház” ko
rában is. A beszéd mellett hamarosan megjelenik az írás: Isten „nyomtatás
ban” rendeli a Tízparancsolatot, majd új korszakot nyitnak az írópróféták. 
Feltűnő a műfaji sokféleség: jövendölések, imádságok, levelek, példázatok, 
siratók, gúnydalok. Ez utóbbiból a terméketlen szőlőről szóló dalra utalunk, 
amely paródiajellegével már egy újfajta kommunikációs módot nyit meg 
(Ézs 5). Formailag és bevezető szavaival az ének idillikus szerelmi dalnak 
álcázza magát, hogy aztán annál élesebben tűnjön ki az azzal éppen ellen
tétes, ítéletet hirdető tartalom. Az írás és a beszéd megszokott, statikus ka
tegóriái itt megmozdulnak tehát, amelynek nyomán egy új prófétai műfaj 
születik: a játék, a dramatizálás. Jeremiásnak például arról kell prédikálnia, 
hogy az ÜR hiába keresi a közösséget Izráel és Juda házával, azok újra és 
újra elszakadnak tőle. El is mondhatná ezt így a próféta, de kevésnek talál
ja, inkább illusztrál. Szemléletes kép erre a szüntelen elszakadásra az az öv, 
amelyet mindhiába próbál valaki magára csatolni, mert hasznavehetetlen 
(13. rész). Elmondhatná hát ezt az illusztrációt a próféta, ám ez sem elég 
neki. Eljátssza inkább mindezt: fog egy ilyen övét, s ezzel jár fel-alá. Ma 
ez divatos műfaj: egyszemélyes színház, ráadásul utcaszínház. Más esetben 
Jeremiás elmegy a fazekashoz, hogy az alkotónak az alkotása fölötti szuve
renitását példázza (18. rész); majd igát vesz a nyakába, hogy felhívja a népet 
a túlélés egyetlen módjára, ami abban áll, hogy fejüket a babilóniai király 
igájába hajtják (27. rész); földet vásárol, hogy a „fognak még házat, szántó
földet és szőlőt venni ebben az országban” örömhírét szemléltesse (32,15).

Az Ószövetség legnagyobb — jó értelemben vett — „színész-prófétája” 
alighanem Ezékiel. A komikum és szatíra, a tragikum és groteszk művészeti 
kategóriái szövik át prédikációit. Játéka olykor a legmodernebb színházat-, 
az avantgarde törekvéseket vagy a pantomimet juttatja eszünkbe. Téglákra 
rajzolva, vaslemezeket felállítva, sáncokat és ostromgépeket felállítva játssza 
el, jeleníti meg Jeruzsálem ostromát (4. rész), más alkalommal batyut vesz 
a hátára, hogy eljátssza a fogságba menetelt (12. rész).

Ma, ha egy ige üzenetét ilyen dramatizált formában adják elő — akár 
istentisztelet keretében — sokan fejcsóválva modernkedést és szentségtörést 
emlegetnek. Ám példáinkból talán kitűnik, hogy a gyökerek milyen mélyen 
húzódnak. Nem véletlenül használtuk most az ige üzenete kifejezést. Ez 
ugyanis az a message, amelyet a közlésadótól (Isten) a kommunikációs csa
tornán keresztül (a próféta ill. módszere) a közlésvevőig (az ember) el kell 
juttatni.

A prófétai kommunikáció jellegzetességei így a következők:
a) A próféta mint üzenetközvetítő sohasem függetlenedik a Közlés

adótól, mindenben az ő utasításait követi. (Még a fent ismertetett jelképes 
cselekedetek, dramatizált formák is Isten rendelkezései a prófétáknak.) A 
hiteles kommunikációnak ez az egyik feltétele. A másik: a próféta ismeri 
és szereti azt a népet, amelyhez szól, érti nyelvét, hiszen az is csak így 
foghatja fel a képek jelentését. Az esetleges bírálat és keménység éppen eb
ből a szeretetből fakad.

b) A próféták üzenetének lényege a megtérésre való felhívás, hogy az 
elpártolt nép —- s benne a mindenkori egyes ember — térjen vissza Iste
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néhez, találjon vele újra közösséget. A kommunikáció ilyen helyreállítása a 
bibliai kommunikáció célja.

c) A próféták a közvetítést mindkét irányban végzik (duplex kommuni
káció, szemben a szimplexszel), tehát a nép érdekében is közbenjárnak Is
tennél, sőt maguk is perelnek, vitatkoznak Istennel — különösen Jeremiás.

d) A próféták népük közösségében éltek: ezért érthette meg az adott 
kultúrkör mondanivalójukat. A hasonlatok, példák a keleti ember minden
napjait idézik. Ebben rejlik a próféták ellentétes fogadtatásának magyará
zata: amit a címzett viszonylag könnyen megérthetett, azt a kívülálló — 
éppen a beavatottság hiányában — ostoba zagyvaságnak tarthatta. Ezért 
tekintették a prófétákat, sőt később magát Jézust is excentrikusnak, nem
egyszer bolondnak. Mindez az üzenet kódolt jellegéből következik. (A kódolt 
jelek mindennapjainkat is átszövik. Egy berregő csengőnek önmagában pl. 
még nincs funkciója, de más-más jelentést hordoz a diák számára tanítás 
végén vagy hajnali ébresztésként vagy az 50-es évek ,,csengő-frász”-át idéz
ve.) A próféták nem csupán a kódolt üzenetet adták tovább, hanem általá
ban annak feloldását, értelmezését is. Persze végsősoron a próféciákat meg
érteni csak hit által lehet.

e) Világunkban, amelyre a „fogyatékos”, a gyakran hitelét vesztett kom
munikáció nyomja rá a bélyegét, példa lehet a próféták hűsége, amellyel az 
általuk közvetített üzenet hitelét őrizték. Ezért álltak szüntelen harcban 
a hamis prófétákkal, ezért vállalták sokszor alkatuk ellenére is az ítélet- 
hirdetés hálátlan feladatát, s nem ritkán a mártíromságot is.

Isten kommunikál — Jézus Krisztuson keresztül

„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták 
által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk” — hangzik a már 
korábban is idézett mondat egésze (Zsidó 1,1). Az tehát, hogy — és ahogy 
— Isten Jézus Krisztusban megszólalt, az ő kommunikációjának egyedülálló 
módja. Sem őelőtte, sem őutána nem közli így üzenetét Isten. Ez az egyedül
állóság Jézus személye titkából következik: ő valóságos Isten és valóságos 
ember. Tökéletes tolmács, aki teljesen otthon van mind az isteni, mind az 
emberi „nyelvben”. Két irányban fordít — duplex kommunikáció —, hiszen 
rajta keresztül szólít meg és vált meg bennünket Isten, ugyanakkor mi
értünk is közbenjár az Atyánál. Igazán jellemző, hogy a Jézusban meglevő 
isteni és emberi természet viszonyának megjelölésére a communicatio idio- 
matum (tulajdonságok közlése) kifejezés használatos. Jézus szerepe abban 
is egyedülálló, hogy ő — önálló isteni személyként — egyidejűleg a közlés
adó, a kommunikációs csatorna (Isten eszköze, medium) és maga az 
üzenet (Message — vö. 1 Kor 1,23: „mi a megfeszített Krisztust hirdetjük”; 
Csel 8,23: Fülöp az etióp kincstárnoknak „az írásnak abból a helyéből ki
indulva hirdette Jézust”). Ezért az általa hordozott üzenetet és az ő személyét 
döntően meghatározza az a tény, hogy Isten őt szeretetből küldte (Jn 3,16: 
„úgy szerette Isten a világot. . . ”) — ezért üzenetének és személyének lénye
ge : a szeretet.

Érvényes Jézusra mindaz, amit a prófétákról mondtunk az üzenet hi
telének megőrzéséről. Ha ezt kockára tenné, vele együtt a közlésadó, vagyis 
Isten hitele, becsülete, igazsága is megkérdőjeleződnék. E következetes ma
gatartása miatt tűnt Jézus — a kódolt, de sokszor még a feltárt üzenetet is
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elutasítók szemében — excentrikusnak, ezért vált — mindmáig — sokak 
gúnyának céltáblájává, ezért vállalta ő is a mártíromságot.

Egyedülálló viszont Jézusban, hogy Isten jelenlétét a szavakon és csele
kedeteken túl egészen különleges módon is közli: a szentségekben. A ke- 
resztségben és úrvacsorában az ige mellett szerepet kap a közvetítő elem 
(a víz ill. a bor és ostya), amely Isten kommunikációjának immár láthatóvá 
tett jele.

Utaltunk már arra, hogy Jézus egy személyben a közlésadó, a kommu
nikációs csatorna és maga az üzenet. A kommunikációban az üzenetre a kó- 
doltság a jellemző — így van ez Jézus személyével is. Külső megjelenésé
ben, de legtöbb szavában, cselekedetében is ellene mond a várakozások 
Messiás-képének: személyét még nem dicsőségben nyilatkoztatja ki, hanem 
alázatban. Ez a rejtett Krisztus-kép, implicit krisztológia szövi át szavait, 
ez cselekedetei mozgatórugója. Az általa hordozott üzenet már csak ezért 
sem függetleníthető személyétől: üzenetét igazán elfogadni, parancsolatait 
megtartani, a keresztyénség útját járni csak az képes, aki őt Krisztusának 
ismeri el. Megfordítva is érvényes: Jézusban az ígéretek Messiását felismerni 
csak az ő egyidejű követésével, sorsának vállalásával lehet. Jézus személyé
nek megítélése így az ember hitének sarokköve. A kommunikáció nyel
vén: Jézus személye jeí-lé válik, amelynek jelentés-ét kell az embernek meg
ismernie. Jézus saját szavaival: „Ahogyan Jónás jellé vált a niniveiek szá
mára, úgy lesz az Emberfia is jellé ennek a nemzedéknek” (Lk 11,30). (E kér
déskört külön színezik az „Emberfia” értelmezési, dekódolási lehetőségei.) 
Lk 11,32-ben pedig már azt is feltárja Jézus, hogy a jel által hordozott je
lentést hogyan lehet megtalálni: a niniveikéhez hasonló megtéréssel. Így 
jutunk ismét a bibliai kommunikáció céljához, vagyis a kommunióhoz, az 
Istennel való közösség újra megtalálásához.

A jézusi kommunikációt szemléletesen a samáriai asszonnyal folytatott 
beszélgetése felidézésével kíséreljük meg bemutatni (Jn 4). Feltűnő, hogy 
Jézus milyen természetes egyszerűséggel töri át az ősi kommunikációs kor
látokat: az általa megszólított asszony vallás, nem, szokások, hagyományok, 
erkölcs tekintetében egészen más volt, mint ő. A kulturális stb. különböző
ségeket azonban annyiban figyelembe veszi, hogy alkalmazkodni tud az 
asszony gondolatmenetéhez, de úgy, hogy annak — mindig félreértésből vagy 
elterelési szándékból adódó — gondolatát felveszi, ám immár az őáltala 
jónak látott irányba viszi tovább. Ily módon az alkalmazkodás nem jár 
együtt az üzenet elsikkadásával, ellenkezőleg: így ér célhoz. Az alábbi áb
rából talán kitűnik Jézus vonalvezetésének zsenialitása. A beszélgetés végig 
két síkon folyik: az asszony által kijelölt mellékvágányokon ill. Jézus hatá
rozott vonalvezetésű fővágányán. Látszólag felveszi az asszony fonalát, de 
olyan mesterien, hogy még azzal is saját gondolatmenetét tudja tovább
vinni. Az asszony cikcakkos és Jézus nyílegyenes útja az „én vagyok” ön
kinyilatkoztatásában találkozik össze.
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Jézus vonalvezetése Az asszony eltérítési kísérletei
víz („adj innom!”)

élő víz („ha tudnád, ki kér 
tőled, te kérnéd tőle ezt”)

ez örök életre buzgó forrás 
lehet (mintha meg sem 
hallaná a gúnyt)

„hívd ide a férjedet is!” 
(mintha neki is akarna 
adni, pedig . . . )

„tudom" — rámutat élete 
kritikus pontjára

kicsoda Jézus, hogy tőle, 
a mások által megvetettől 
kér vizet?

kételkedik: merítőedénye sincs 
(ironikus célzás az itatásra)

praktikus: „adj!”
(de félreérti: forrásra gondol)

„nincs férjem”

„próféta vagy?”, s mintha 
erről jutna eszébe: 
„Jeruzsálem vagy Garizim?”

objektíve érti: „igen, majd 
eljön a Messiás”

A beszélgetés vége csodálatos: az asszony megérti a rejtélyes, kódolt 
„én vagyok”-ot, amely az Istennel való azonosság kifejezése. Fellármázza a 
várost, hogy talán megtalálta a Krisztust.

E beszélgetés alapján Jézus kommunikációjának néhány általános jel
lemzőjét is felvázolhatjuk:

a) Az üzenetet hitelesen megőrizte. (Jn 17,4: „elvégeztem azt a munkát, 
amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem”; 17,8: „azokat a beszédeket, amelyeket 
nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felis
merték, hogy tetőled jöttem”; 17,26: „megismertettem velük a te nevedet, 
és meg is fogom azt ismertetni, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, 
bennük legyen, és én is őbennük”.) Csak küldetésének ez a hűséges betölté
se tehette lehetővé a külső alkalmazkodást oly módon, hogy az üzenet belső 
lényege csorbát ne szenvedjen.

b) Ezt a külső alkalmazkodást, amelyben a másik gondolatait fel-felvéve 
Jézus beleélte magát annak helyzetébe, alázatnak is nevezhetjük. Tiszteli 
kommunikációs partnerét, mindenkiben az embert látja, még a bűnösben is.

c) Feltűnő Jézus türelme. Nem sürgeti a látványosan gyors, ám kétes 
értékű vagy tiszavirág életű sikereket. Ma, amikor a kommunikáció henge

sem-sem, hanem: „eljön az 
az óra. . . ” ^

„ÉN VAGYOK’’
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relni akar, az egyházak a pillanatnyi statisztika bűvöletében élnek, a lelké
szek egy-egy dörgedelmes prédikációval kívánják pótolni a hosszas türel
met igénylő lelkigondozást — aligha találnánk a Jézusénál jobb példát.

d) Igen tanulságos az a merészség, amellyel Jézus átlép előítéleteket,- 
megszüntet kulturális és vallási tabukat. Módszere nem tolakodó, nem erő
szakos, ám végtelenül bátor — ugyanis hisz abban, hogy nincs reménytelen 
eset, nincsenek örök-süket fülek, hisz abban, hogy az ember megváltozhat, 
hitre juthat. E merész alapállás nélkül ma sincs hiteles és eredményes kom
munikáció. Ezzel a merészséggel ruházza fel Jézus a tanítványait is, amikor 
„mint juhokat a farkasok közé” küldi őket (Mt 10,16). A tanítványok akkor 
tudnak helytállni a kommunikáció terén is, ha a kígyótól okosságot és a ga
lambtól szelídséget tanulva szólnak. Ez esetben pedig az is igaz lesz, hogy 
„nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok” (Mt 
10,20). De ez már harmadik gondolatkörünkhöz vezet át.

Isten kommunikál — az egyházon keresztül

Missziói parancsában (Mt 28,18—20) Jézus felhatalmazza és kötelezi tanít
ványait munkája továbbvitelére. Máshol arról beszél, hogy aki a tanítványt 
befogadja — vagyis igent mond az általa közvetített üzenetre —, az magát 
Jézust fogadja be (Mt 10,40). Az ekkleziológia, az egyházról szóló tan alapja 
a kommunikáció vonatkozásában is a krisztológia, a Krisztusról szóló tan.

A Mester és tanítvány egységéből az következik, hogy a kommunikáció 
az egyház számára is az kell hogy legyen, ami a próféták és Jézus számára 
volt: az igazság közlésének módja. A módszer, a kommunikációs csatorna 
sokféle lehet: beszélt és írott szó, dramatizálás, film, dia, zene, tánc, jelképes 
cselekedetek stb. A fontos csak az, hogy az igazság ne sikkadjon el. A mód
szerek megválasztásában jó, ha az egyház mérlegeli a mindenkori kulturális 
hátteret, s ahhoz bizonyos mértékig alkalmazkodni is tud, amint azt Jézus 
beszélgetéséből megtanulhattuk. Hiába játszik pl. Európában oly nagy sze
repet a nyomtatás, csupán a leírt szóval aligha lehetne bármit is elérni af
rikai vagy ázsiai környezetben. Ott erősebbek a szóbeli közlésnek, vagy ép
pen a táncnak és a különböző szimbólumoknak a hagyományai. Kifejezet
ten egyházi téren is jelentkezik a kulturális meghatározottság: a protestan
tizmus fő „kommunikációs érzékszerve” a jül, az ortodoxiáé viszont a 
szem . . .

A kommunikáció mindig szorosan összefügg politikai kérdésekkel is. 
Sok bibliai prófétát ma bízvást nevezhetnénk egyházpolitikusnak, sőt poli
tikusnak. Isten emberei nem építettek politikai szempontokat figyelmen 
kívül hagyó légvárakat, hanem mérlegelték a különböző politikai áramlato
kat, sőt gyakran irányították is őket. Persze mindezt nem a „merről fúj a 
szél” sunyi kérdésével, nem is próféta-köpönyegük ide-odaforgatásával vé
gezték, hanem úgy, hogy a politikát is Isten üzenetének továbbadása, vagy
is elsődleges céljuk szolgálatába állították.

Az igazság közlését tartották szem előtt a próféták és Jézus is, amikor 
a kemény üzenetek — pl. ítélethirdetés, megtérésre való felhívás — hűséges 
továbbadásával a népszerűtlenséget is vállalták. Mai kommunikációnk be
tegségének — amivel dolgozatunkat kezdtük — egyik oka éppen itt kere
sendő: sok politikus, gazdasági szakember vagy éppen lelkész az igazság el
hallgatása vagy elferdítése árán keresi a népszerűséget. A hordószónokok
nak és a szemfényvesztőknek ezt a szerepét a Bibliában mindig a hamis pró-
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jéták viszik! Ezt a daganatként terjedő betegséget így hívják: manipuláció. 
Eszköze lehet a bőség és a szűkösség egyaránt. Az előbbire főleg a nyugati 
világban találunk példákat: hírek ravaszul összeállított dömpingjével ká
bítják el a befogadót, ám a vezérelv nem a tiszta és teljes igazság közlése; 
hanem a szenzáció, s a mögötte meghúzódó üzleti érdek. A „szabad sajtó”- 
ként propagált kommunikáció valójában e profitközpontú szemlélet rabja. 
Mi, a magunk világában ezzel szemben vékonyabban csordogáló hírekkel 
kell, hogy beérjük, s a zsilipkezelőket olykor mintha túlzott óvatosság ve
zérelné. Mintha attól félnének, hogy az ügyetlen kis gyermeket, a társadal
mat majd magával ragadná az ár. E .„gyermeket” meg akarják óvni a kép
zeletét fölöslegesen izgató hírektől, s az éretlensége miatt rá annyira veszé
lyes hatásoktól. Csakhogy társadalmunkban talán éppen emiatt kapnak oly 
gyorsan lábra újabb és újabb rémhírek és éppen hihetetlenségük miatt hihe
tőnek tartott történetek. A kommunikáció az ember alapvető jogai közé 
tartozik: befogadás és közlés terén egyaránt. A közlésváltást lehetővé tevő 
duplex kommunikációs csatornára van szükség társadalomban és egyház
ban egyaránt. Megfelelő visszajelzések lehetővé tételével és e lehetőség fel- 
használásával szélesíteni lehetne a demokratikus kereteket.

Az egyházak éppen ezen a területen tehetnek valamit beteges kommu
nikációnk gyógyulásáért. Hadd utaljunk e helyen csupán a protestantizmus
nak arra a nagy lehetőségére, amelyet az „egyetemes papság” elve teremtett. 
Ennek lényege, hogy minden hivő közvetlenül, az antidemokratikus hierar
chia kiiktatásával állhat Isten elé. Ugyanakkor Isten kommunikációja is 
közvetlenül — a Biblián keresztül, s nem sokak „féltő” és elfogult értelmezé
sében — érheti el őt. Kétségtelen, hogy ez az elv a gyakorlatban kockázattal 
jár, hiszen önkényes és zavaros értelmezések is származhatnak belőle —, de 
ez a tanítás bízik az ember nagykorúságában. Akárcsak a demokrácia.

Talán kitűnt az eddigiekből, hogy témánk szempontjából is milyen gaz
dag könyv a Biblia. Befejezésül már csak két bibliai történetre, két világ
méretű kommunikációs eseményre szeretnénk utalni. Az emberiség hajnalán 
égig érő épületet akartak felállítani: Bábel tornyát (1 Móz 11). önteltségük 
és nagyravágyásuk büntetéseként Isten összezavarta az emberek nyelvét, 
hogy ne értsék egymást. A pünkösdi eseményben (ApCSel 2.) ennek éppen 
az ellenkezője történik: az apostolok szavát minden idegen a maga nyelvén 
hallotta. A Szentlélek kitöltésével rendeződik a kommunikációs zavar. A bá
beli toronnyal az ember nem ért el az égig, de pünkösdkor az Isten elért 
a földig. Az egyház, amely azon a napon született, ezért lehet mindmáig 
a prófétákhoz és Jézus Krisztushoz hasonlóan Isten Bábeltől pünkösdhöz 
vezető kommunikációjának eszköze.
Szubjektív, szakrális befejezés

„Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit láttunk szemünkkel, amit 
megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet 
igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk 
róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál 
volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt 
hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közös
ségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt 
azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üze
net, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek . . . ” (Jn 1,1—5).



DÉR ENDRE

Anyám titka

Virágot vesznek az üzletben. — A nagymamának tetszik vinni talán, a teme
tőbe? — kérdezi egy fiatal nő, akit tán ismernem kellene, hiszen anyám la
kásától mindössze ötven méterre van a virágüzlet. Vagy tán azért kellene 
ismernem, mert a nővérem tanította, vagy tán egy rokonomnak távoli ro
kona . . .  Ha az ember jó pár év múlva tér vissza a szülővárosába, minden 
embert a rokonának érez.

— Igen, az anyám sírjára viszem.
— Akkor ezt a szál illatos jácintot még hozzáteszem. Ezt én küldöm a 

nagymamának. Tessék neki megmondani! — mosolyog a kislány, vagy talán 
vőlegénye is van már, esetleg asszony . . .

— Az utcában lakott és mindig vidám volt. Idáig szokott elsétálni az 
üzletajtóig, be szokott köszönni és kitalálta az életemet.

— Mert elmondta neki.
— Nem, dehogy, hová gondol? Semmi hajlamom nem volt nekem soha 

az ismerkedéshez. Külsőleg minden klappolt körülöttem, éppen csak úgy 
éreztem, széthullanak a kapcsolatok, ha hozzám közelednek.

— Ahá, értem. Mintha színházban lenne. A darab szereplőivel szinte 
egyszerre áll talpra, a szíve lázad, a keze összeszorul, de amikor másnap a 
pult mögé áll, minden homályosabb lesz, mint előzőleg volt . . .

— Nem, nem! — tiltakozott a fiatal nő. — Ne beszéljen ilyeneket. Én 
szerettem a nagymamát. Tartást adott nékem, boldogságot. . .

— Persze — bólogatok — meghallotta, amikor megdobbant a szíve, és 
bemutatott magának egy igazi lovagot. Pedig ne felejtse el, enyhén szólva, 
nagyothallott a „nagymama”.

— Igenis bemutatta a férjemet! Ö látta meg, hogy egy hozzám illő 
fiatalember simogatja meg minden délután a cicámat, és egyszer behívta 
az üzletbe, és azt mondta a lovagnak: „Megengedem fiatalember, hogy egy 
szál rózsát vegyen ennek a kislánynak.” Így kezdődött. . .

* * *

Sokszor gondoltam rá, mi volt az anyám titka. Kétségtelen: erős volt. Hoz
zánk, gyerekeihez is tartozott (felnőtt korunkban is rendre írta hozzánk le
veleit, akkor is, ha választ se kapott), az unokáihoz tartozott, a házban la
kókhoz tartozott, az utcában lakókhoz tartozott. Számára mindenfajta kap
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csolat az életét testesítette meg, éppen ezért mindenkit tisztelt. Meg bölcs is 
volt. Ö nem „késekkel” hadonászott, hogy megvédje, vagy megsebezze ma
gát. A köznapokon használt szavainkkal élt. Akkor is, amikor a legkisebbik 
fia halt meg. Az unokákra nézett, és a menyét szerette volna megvigasztal
ni: „Kislányom, a gyerekeknek nagyobb veszteség lenne az anya halála, 
bele kell nyugodnunk, drágám.” Továbbra is mosolygott, megsimogatta a lá
togatókat — csak Ö nem tudott belenyugodni legkisebbik gyermeke elvesz
tésébe . . .  Egy hét múlva megkérdezte ugyan a nővéremtől, akivel együtt élt, 
hogy totózhat-é? Továbbra is elolvasta a Sportújságot, 92 évesen a virágo
kat új cserepekbe rakta, mert szerinte a tavaszi szél megsúgta neki: „Vén 
matróna, készülj.”

„Hát én elkészültem . . . ” — hallom még most is a fülemben anyám sza
vait, magam előtt látom utolsó perceit, mivel Neki megadatott, hogy elbú
csúzzék a gyerekeitől.

„Isten veletek, drágáim, én most meghalok . . . ” így történt. Ilyen köz
napiam Megölelte a gyerekeit, megcsókolta őket, egyik menyét már csak át
ölelni tudta. „Nagyon erősen szorított az anyu!”, csodálkozott sógornőm.

Anyám megszűnt embernek lenni, részesült az emberiség egyik legna
gyobb áldásában, a csöndes és szép halálban, bennünket pedig itt hagyott, 
itt hagyta a nevetését, a derűjét, s ránk hagyta a munka örömét. A boldogító 
nevetésen kívül talán a munka szeretete volt az anyám másik titka. Nyolc
vanévesen még hidat épített a házunk előtti vizesárokra. Ha a fiai autóval 
jönnek, meg tudjanak fordulni az utcában. Minden évben maga tatarozta 
ki házát; az utóbbi években a bátyám igyekezett őt megelőzni. Három éve 
a nővéremhez költözött.

Nem hiszem, hogy egyetértett volna a tiszteletre méltó Senecával, aki 
szerint mindazon kétkezi munka, amelyet görbedt testtel és lefelé szegezett 
pillantással kell végezni, nem éri meg a nemesember verítékét.

Mi volt Anyám titka? Nemes ember volt.



KÖRKÉRDÉS

Keresztyén életvitel ma

Mérnök—biológus házaspár vagyunk, kevéssel túl a harmincon, egy iskolás és 
egy óvodás gyermekünk van. Férjem katolikus, én evangélikus vagyok. Evan
gélikus templomban volt az esküvőnk, gyermekeink is evangélikusok. Legtöbbször 
valamennyien együtt megyünk az istentiszteletre, ill. a gyerekek bibliaórára, de 
az is előfordul, hogy férjem misére, vagy mi, felnőttek mindketten oda megyünk. 
Soha nem bántottuk meg egymást hitében, mi nem Páléi vagy Apollóséi vagyunk, 
csak Jézusé szeretnénk lenni.

Istennek hála, házasságunk eddigi csaknem 12 éve szeretetben, békességben 
telt. Gyermekkori családi életünk élményeiből táplálkozva, nap mint nap küz
dünk érte, hogy ideges, rohanó, fárasztó életünk közepette is lka tudjuk alakítani 
otthonunk derűs nyugalmát, s ezzel jó táptalajt biztosítsunk gyermekeink ne
veléséhez.

Ügy érezzük, hogy házasságunkat, kapcsolatunk szilárdságát a sors nem tette 
még igazán próbára, mégis abban, hogy közös életünk emlékei között kutatva 
sem lelünk rossz emlékű, békédén periódusokra, annak is része lehet, hogy éltünk 
Édesanyám esküvőnk napján adott útra való javai: „Ne menjen le a nap a ti 
haragotokkal!”

Ezt a szemléletet igyekszünk a családon kívüli, tágabb környezetünkben is 
érvényesíteni. Törekszünk rá, hogy a félreértések mihamarabb tisztázódjanak, a 
nézeteltérések még kezdeti stádiumukban megoldódjanak. Tudatosan próbáljuk 
félretenni a sokszor jogosnak érzett „nem én kezdtem”, „nem én vagyok a h i
bás”. „engem sértett meg” büszkeségét, s kezdeményezni megromlott kapcsola
taink helyreállítását. Jó volna, ha ez mindannyiszor így sikerülne, akárhányszor 
csak szükség van rá.

Gyermekeink hivő felnőtté nevelésében a Nagyszülőktől is igen sok odaadó, 
gyakorlati segítséget kapunk. Iskolás lányunk szívesen jár gyenmekbibliaórára, 
számára ez természetes. Nem csinál belőle titkot az iskolában sem, mert társairól 
is pontosan tudja, hogy ki jár hittanra. Istennek hála, semmiféle összeütközésük 
nem volt emiatt sem az osztálytársakkal, sem a nevelőkkel. Óvodás kisfiúnkat 
korcsoportja bibliaóráin még elsősorban a közös éneklés, játék, rajzolás köti le, 
a mesét az igaz történetektől még nem tudja pontosan megkülönböztetni, de bí
zunk benne, hogy már az ő szívében is ott van az a magocska, amelyből — ha 
gondosan ápoljuk — kikelhet az igazi hit kalászt termő búzája.

A technikai fejlődés egyfajta második paradicsomi állapotot ígért a  század embe
rének: úgy véltük, hogy a gépesítés, az automatizálás megszabadít bennünket a 
napi robottól, szabad időnket arra fordíthatjuk, amire csak tetszik. Ma ennek 
épp az ellenkezőjét érezzük, életünk ritmusa felgyorsult, egyre többet és többet
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dolgozunk, állandóan versenyt futunk az idővel. Érdekes módon ez az időhiány 
keményebb ellenfele a vallásos életformának, mint a racionális tudomány. A ro
hanásban, kapkodás közepette „nem érünk rá” elmenni a templomba, de imég arra 
sem, hogy otthon elmélyedjünk, imádkozzunk. Agyunk őrzi még az igét, gyer
mekkorunkban megtanultuk, de vajon őrzi-e a szivünk is? Emlékszünk még a 
tízparancsolatra, de vajon megtartjuk-e? És a mi gyermekeink, ők mikor, kitől 
tanulják meg? Ezért kell gyermekeinket magunkkal vinni, s nemcsak küldeni 
a templomba. Sose feledjük: a gyermek a szülő példáját követi, nem a szavát. 
Ha mi elfásulunk, megtorpanunk, gyermekeink már el sem indulnák a hit útján.

Rég látott ismerőssel találkozva, a  szokásos üdvözlések után általában nehe
zen indul a beszélgetés. Mondunk egymásnak néhány közhelyet, majd tovább ro
hanunk. Nemegyszer csak órák múlva jut eszünkbe, hogy mennyi mindenről 
beszélgethettünk volna. Ha csak nagy ünnepeken térünk be — illendőségből vagy 
megszokásból — a templomba, nemde hasonló érzésünk támad? Isten mindenütt 
jelen van, mondhatnánk, tehát nemcsak a templomban beszélgethetünk Vele. 
Ez igaz, de ha valóban hallgatná akarunk szavára, egész lelkűnkkel Rá kell figyel
nünk, s ez a modern élet zajában ritkán sikerül másutt, mint a templomban. 
Gyakran érzfem, hogy egy-egy prédikáció éppen nekem szólt: egy kérdés foglal
koztatott, amellyel betértem a templomba, s választ kaptam rá.

Amikor a modern élet, hivatás és vallásosság kapcsolatán kezdtem gondolkodni, 
eszembe jutott a 2—3 éves gyerekeknek gyakran feltett 'két kérdés. Az első: 
mennyi egy alma meg egy alma? Erre a  könnyű kérdésre mindig biztosan meg
kapjuk egy diadalmas mosoly kíséretében a jó választ: az két alma. Erre mi fel
tesszük a második kérdést: akkor mennyi egy alma meg egy körte? Ez a kérdés, 
bizony már meghökkenést kelt és gondot Okoz a megválaszolása.

Vajon nem így vagyunk-e mi is a fent említett három fogalommal7 Hiszen 
mai életformánk, tárgyi környezetünk, tudásunk, munkánk, családi és egyéb tá r
sadalmi kapcsolataink rögtön egynemű, összeadható fogalmaknak tűnnek előt
tünk, amelyek egymást meghatározzák, áthatják, kiegészítik, egységes rendszerbe 
foglalhatok. De vajon megtaláljuk-e a mindezeket vallásosságunkkal is egybe
kapcsoló gyűjtőfogaimat, mint amilyen az almának és a körtének a gyümölcs?

Már az ember kezdetétől fogva munkája és annak eredménye mellett a világ
nak az emberektől független sók-sóik jelensége csodálatos, érthetetlen, kiszámitha- 
tatlan és fcitapasztalhatatlan volt, s az ember ezektől félt, ezeket tisztelte, s meg
tanulta, hogy van valami, ami erősebb, mint ő. így nem csoda, ha akkor az em
beri tudat fő meghatározója az ezekből az érzésekből táplálkozó vallás volt. S mi 
a helyzet ma, amikor már ismerjük az emberiség kultúrtörténetének minden 
eddigi állomását, az emberi tudás csodálatos magaslatain állunk? A tudomány, 
technika rohamos fejlődéséből sokan arra következtettek, hogy a tudomány a 
hitet egyszerűen feleslegessé fogja tenni. Igaz, nem félünk már a villámtól, tűz- 
töl, víztől, igánkba hajtottuk őket. Pontosan kiszámítottuk, hogy a csillagok hány 
milliárd fényévnyire vannak tőlünk, és hány milliószor nagyobbak földünknél. De 
ma sem tudjuk például, hogy honnan szármáznák, merre tartanak, s van-e élet 
bolygóikon. Komputert használunk, felszabadítjuk az atomenergiát, legyőztünk 
számtalan olyan betegséget, amely egykor ezrek és ezrek halálát dkozta, közel 
állunk sejtjeink örökítő anyagának teljes feltérképezéséhez, s mégis, például 
éppen a sejtélettan tudományában szinte kontinensnyi fehér foltok vannak tu
dásuk térképén. Számtalan módszer áll már rendelkezésre ahhoz, hogy a föld 
legkisebb élő egységeinek, a sejteknék életét tanulmányozzuk, s ma mégis éppen 
csak a körvonalait látjuk annak, hogy miért tud egyetlen sejt tökéletesebben 
működni a világ legkorszerűbb és legbonyolultabb vegyi kombinátjánál is.

Elért tudásunk ismertette fel velünk, hogy még mi mindent nem tudunk, 
tökéletességre törekszünk, s egyre inkább látjuk, hogy milyen messze vagyunk 
tőle. És éppen ez az; az embert tökéletlenségének tudata* a parányiságára való rá-
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ébredés viszi közelebb a hithez. Mert valóban nem vagyunk olyan tökéletesek, 
hogy ne lehetne elképzelni nálunk különbeket, hogy ne tudnánk hinni tökélete
sebb lények létezésében. De akkor miért ne hihetnénk, hogy van legtökéletesebb 
is? Aki teremtette, megtartja, igazgatja a világmindenséget: Isten.

Ezt számtalan tudós és haladó gondolkodású író is így vallja. Egy amerikai 
atomfizikus vallomása valahogy így summázható: magasra hágtunk, messzire 
látunk már, de minél magasabbra lépünk, annál többet lát a szemünk, amit a 
kezünk mégsem ér el. A tudományunk nem tudja áthidalni a titkok mélységeit, 
nem m'arad más számunkra, mint a hit, hogy van tökéletesség.

Isten léte tehát, ha így vesszük, a tudós koponya racionális okfejtésével is 
levezethető, de ez még nem minden, ez még nem elég. Az út nehezebbje ezután 
következik: hogyan jutunk el az ész alkotta istenképtől a szív, az alázatos sze
rénység, a szeretet Istenéig?

Ez az út a keresztyénség, ez az út Jézus Krisztus. Kétezer évvel ezelőtt 
megszületett egy ember, ugyanolyan, mint bármelyikünk, de ő meglátta az etmber 
minden tökéletlenségét, meglátta, hogy az élet célja nem lehet más, mint a 
tökéletesedés mindaddig, amíg el nem érjük a legtökéletesebb lény, az Isten 
szintjének küszöbét. „Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok 
tökéletes.” (Mt 5, 48)

Ha csoda van Jézus életében, akkor az az, hogy ő az egyetlen, aki át tudta 
hágni az emberi tökéletlenség korlátáit. De megmaradt annyira embernek, hogy 
lássa: az ember nagyon gyarló, élete pedig olyan rövid, hogy az még a tökélete
sedéshez vezető út első lépéseihez sem elég. A történelemben sok ember áldozta 
már életét azért, hogy társai tovább élhessenek. Jézus önfeláldozása sokkal több 
volt ennél: ő nem arasznyi életünkért adta vérét, hanem azért, hogy ezzel időt és 
módot adjon nekünk a testi lét utáni tökéletes életre.

A tökéletesedés azonban magától nem megy soha, sem a tudományokban, 
sem a hit világában. Az első lépéseket a sóhajtásnyi emberi élet alatt nekünk 
kell megtennünk. Azért hallgatjuk az igét, mert minden egyes ige egy-egy útjelző 
tábla, amely eligazít, hogy ezen az úton jussunk előbbre. Az út — tudjuk jól — 
csak fényévekben mérhető, s mi csak millimétereket haladunk előre rajta. Hogy 
ezeket a millimétereket mégis érdemesnek tartjuk megtenni: ez a hit.

Egy biológus

*  *  *

Már főiskolás korunkban, mikor megismerkedtünk a férjemmel, sóik időt töltöt
tünk társaink körében filozofálgatással, vitatkozással, az élet értelmének kutatásá
val. Időnként igen bölcsnek, máskor egyre tudatlanabbaknak érezve magunkat, 
jutottunk el arra az igazságra, hogy „a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme” 
(Péld 9, 10). Bár mindketten keresztyén családban nőttünk fel, s kaptunk némi 
szellemi útravalót az életre, tudvalevő, hogy mindenkinek személyesen kell meg
találnia az igazság útját, a megváltás helyét, az Ür Jézus Krisztust. Hála legyen 
Istennék érte, hogy mi megtalálhattuk ö t is, egymást is és közös utunkat is. 
Ettől kezdve naponta tapasztaltuk meg az Ür vezetését szűkös és bőséges hely
zetekben egyaránt. Mi ugyanúgy élünk, mint mindenki más körülöttünk, örömünk 
és békességünk viszont abból fakad, hogy minden csalódást, szükséget, aggódást 
és minden örömöt az Ö kezébe szabad letennünk és újra elvennünk.

Manapság, mikor az emberek igen sok szorongással néznek a maguk és gyer
mekeik jövőjébe, mi tudjuk, hogy kiben hittünk, és tudjuk, hogy nem attól kell 
félnünk, ami testi létünket fenyegeti, hanem attól, ami lelkünk üdvösségétől foszt 
meg. Ezt a bizonyosságunkat szeretnénk sokak számára továbbadni, elsősorban 
gyermekeinknek, családtagjainknak, szomszédainknak és munkatársainknak. Tud
juk, hogy ezt a békességet, biztonságot és örömöt, amit Istentől kaptunk, nem
csak magunknak kaptuk, hanem szaporításra, magvetésre, biztatásra, sok meg
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keseredett, elbizonytalanodott, békétlen vagy örömtelen embertársunk számára. 
Mindenekelőtt tudjuk azt, hogy semmink sincs, amit ne Istentől kaptunk volna, 
ezért nem hajszolódunk, nem törekszünk arra, hogy gyermekeinknek anyagi java
kait biztosítsunk. Tudjuk viszont, hogy ennél sokkal többet adhatunk nékik, kin
cset, ami romolhatatlan, utat, ami biztos* fundamentumot, amire felépíthetik 
életüket hitben és reménységben a Krisztus Jézusban, Gyermekeink tanítgatása 
mindkettőnk számára sok örömet és tanulságot is jelentett, hiszen Isten rajtunk 
keresztül is sok mindenre nagyon konkrétan rá tudott mutatni a mi életünkben.

Életünk úgy alakult, hogy bár mindketten művészek vagyunk, hosszabb- 
rövidebb ideig az alkotómunka mellett tanítással is foglalkoztunk. Ezzel Isten 
nemcsak biztosabb megélhetést* hanem lehetőséget Is adott más gyerekekkel való 
törődésre is. A fiatalok számtalan gyötrődése, megválaszolatlan kérdése hozzánk 
került, így imában Isten elé tudtuk vinni problémáikat, tudtunk velük szeretetben 
és megértésben beszélgetni, amire igen nagy szükségük van a gyerekeknek. Én 
különösképpen évekig olyan helyen dolgoztam, ahol igen sok hátrányos helyzetű, 
cigány származású és nehezen nevelhető tanuló volt, és tudom, hogy nem az, 
amire tanítottam őket, hanem, ahogy velük együtt voltam, ahogy megérteni, sze
retni és segíteni tudtam őket, az volt az én szolgálatom közöttük. Tudtam, hogy 
nekem csak egyetlen mércém lehet; Jézus megbocsátó szeretete. Persze ezt így 
Sommázva leírni könnyű, de a valóságban ez naponkénti elcsüggedéseket, remény
telenségeket, harcokat és elfáradásokat jelentett. De a naponkénti igeolvasás és 
imádkozás mindig újból erőt és tanácsot ad.

Ez az a forrás, ami a keresztyén életvitelhez erőt ad, mert a magunk akarat
ereje, erkölcsi meggyőződése és igazunk bizonygatása felesleges erőlködés, hiszen 
ezen az alapon sok becsületes és jószándékú ember küszködik körülöttünk, s még 
sincs belső békességük, biztos támaszuk és igazi maradandó örömük. A szomszé
dunkban lakott egy kedves öreg néni, aki mindig azt mondta — olyan jó bemenni 
hózzátók, mindig meghitt, nyugodt légkör van nálatok. Pedig ez nem is egészen 
igaz, hiszen a mi gyerekeink is veszekednek egymással, vitatkoznak velünk, mi 
is szoktunk fáradtak és türelmetlenek lenni, de az Isten és egymás előtti nyitott
ság és őszinteség légköre teheti aat, hogy mindig új örömöt találunk munkánk
ban, egymásban és közös szolgálatunkban.

Művészházaspár
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sze. A német és németalföldi festményeket dr. Urbach Zsuzsa válogatta. A ren
dezés Péter Márta, a kiállítástervezés Pataki Dóra munkája volt. A magyaror
szági evangélikus egyház XVI—XVII. századi történetét és kulturális kisugár
zását átfogó katalógus hasznos segítséget nyújt a jövőben a további tájékozódás
hoz és kutatáshoz. (Szerkesztő)

A Luther-jubileumi év előkészítésére 
1982 márciusában megalakult Luther 
Emlékbizottság kezdeményezésére, az 
Egyházi Gyűjtemények Szakfelügyele
tének közreműködésével nyilt meg a 
Luther Márton emlékezete című ki
állítás 1983. december 16-án a Szép- 
művészeti Múzeum márványcsarnoká
ban. Tiszteletadás kívánt lenni ez az 
esemény Luther életműve előtt, s egy
úttal elődeink előtt is, akik Luther 
nyomán felemelték „Krisztus zászla
ját és az evangéliumi igazság tanítá
sát”.

Kettős célkitűzés irányította kiállí
táselőkészítő munkánkat. Egyfelől — 
a rendelkezésre álló emlékanyagból 
adódó töredékességet is vállalva ■— ké
pet adni Luther reformátort tevékeny
ségéről, felvázolni a köré tömörülő re
formátortársak (Melanchthon, Bugen- 
hagen) szerepét, megmutatni a refor
máció további elágazódásait (Zwingli-, 
Bucer, Kálvin). A reformáció külön
böző irányainál megmutatkozó akár
csak árnyalati vagy éppen lényeges 
tanbeli eltérések a magyarországi re
formáció kialakulását sajátos módon 
határozták meg, egymásra hatásuk a 
magyar protestantizmus egyes ágainak 
jellegzetes színezetet adott, ez indokol
ta jelenlétüket a kiállításon.

A Luther és a reformáció kora című 
egyetemes emlékanyag centrumában 
helyeztük el Luther teológiai tartalmú, 
illetve társadalmi vetületű írásait, bib
liafordításait, egykorú képmásait, s 
személyes relikviájaként 1542-Jben írott 
eredeti végrendeletét. Hatalmas irodal
mi munkásságából a bibliafordítások 
mellett a korai reformátort iratok kap

tak nagyobb hangsúlyt, hiszen ezek a 
kiadással szinte egyidőben Magyaror
szágon is megjelent művek indították 
el a hazai reformációt, amint arról két 
erdélyi lelkész-történetíró: David Her
mann és Georg Haner szintén kiállí
tott könyvei még a XVII. század végén 
is megemlékeznek.

A teológiai gondolkodást őrző köny
vek körül felsorakozó, a reformáció 
szellemi mozgalmához kapcsolható 
XVI. századi német és németalföldi 
képzőművészet emlékei — festmények, 
könyvgrafikák, önálló grafikai lapok 
vagy sorozatok, érmek és plakettek — 
hármas funkciót töltöttek be a kiállí
tás egészében. A művek egy csoportja 
azt példázza, hogy a lutheri reformá
ció Krisztus- és evangéliumközpontú 
teológiája a korábbi ikonográfiái típu
sokat a reformáció szellemében átfor
málta, sőt új típusokat is alakított ki. 
A szóbeli és írott polémia mellett, a 
szellemi mozgásokra gyorsan reagáló, 
a széles nyilvánosságnak szóló grafikai 
műfajokban is megjelent az új eszmé
nek a régivel viaskodó, propagandisz- 
tikus célzatú képi változata, önállóan 
vagy a főtéma mellékhajtásaként. Ezek 
a polemikus grafikák alkották — vi
szonylag kevés számban — a második 
témacsoportot. A harmadik tematikai 
egységgel, a különböző műfajokban 
megjelenő portrékkal a kiállításláto
gató elé tudtuk idézni a kor szellemi 
és politikai vezéralakjait.

Az egyetemes művészet alkotásai té
máikkal, mögöttes tartalmaikkal — be
leértve a szerteágazó történelmi vo
natkozásokat is —, műfaji sokrétűsé
gükkel, magasrendű esztétikai értékeik
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kel hozzájárultak a reformáció korá
nak mélyebb megértéséhez, s egyben 
enyhítették a hasonló magyarországi 
emlékanyag fájdalmas hiányát.

A hazai reformáció keletkezéstörté
nete és a  németországival való folya
matos kapcsolata természetes módon 
hívta elő azt az igényt, hogy a jubi
leumhoz kötődve vizsgáljuk meg Luther 
személyének és életművének magyar- 
országi hatását.

Kiállításunkon ennek a témának a 
tárgyalását a reformáció korán túlha
ladva egészen a XVII. század végéig 
kiterjesztettük. Ezt a döntést megma
gyarázza, hogy abban a mintegy száz
hetven esztendőben — amely magában 
foglalja a lutheri reformáció megjele
nését, elterjedését, az egyházzá szerve
ződés folyamatát, a törvényes elfogad
tatás különböző állomásait, a puszta 
fennmaradásért vívott küzdelem perió
dusait — a hazai evangélikusság érin
tetlenül őrizte, sőt nem egyszer ortodo
xiává merevítette Luther teológiai gon
dolkodását és az abból következő val
lásos gyakorlatot, így a pietizmus meg
jelenéséig tartó időszak egységes kor
szaknak tekinthető. Ugyanígy egységes 
keretet ad a korszaknak a török ki
űzéséig a társadalmi-politikai háttér. 
Előnyösnek mutatkozott ez a tágabb 
időbeli keret az állami közgyűjtemé
nyekben és az egyházi gyűjtemények
ben megőrzött történeti, irodalmi és 
művészeti emlékek mennyiségének te
kintetében is, ugyanis egy-egy fontos 
kérdés megvilágításához — gondolunk 
itt például az egyházszervezet kiépülé
sére, a gyülekezetek életére stb. — ki
állításon jól hasznosítható dokumentu
mok és tárgyak jobbára a XVII. szá
zadból maradtak fenn.

A XVII. század végéig időrendben 
felsorakoztatott, periódusokra bontott 
anyaggal a lutheri egyház hazai törté
netének csomópontjait kívántuk be
mutatni, a tér megszabta lehetősége
ken belül, s ehhez szükségképpen mo
dellekkel dolgoztunk. Így vált model
lé A lutheri reformáció legkorábbi 
nyomai Magyarországon című egység
ben Kristóf soproni ferences szerze
tes ellen Luther tanainak hirdetése cí
mén 1524-ben folytatott vizsgálat, több 
ismert hasonló „eretnekper” képvise
letében. A reformátorok első nemze

déke és pártfogóik című egységben 
Dévai Mátyás és Sylvester János mű
ködése kapott nagyobb hangsúlyt, a 
főnemesi patrónusokat Perényi Péter 
és Nádasdy Tamás képviselte, a váro
sokat Bártfa, Kassa, Kolozsvár és Bras
só. Bornemisza Péter, Beythe István 
és a Gradeczi Horváth Stansith Ger
gely köré tömörülő nagyőri lelkészek 
és tanárok polemikus iratait emeltük 
ki a hitviták korszakából a Kialakul
nak a reformált felekezetek határai 
című fejezetben. Az Illésházyak, 
Thurzók és Nádasdyak egyházépítő és 
politikai tevékenysége adott példát a 
nemesség egytháztörténeti szerepére a 
XVII. század első felében az Evan
gélikus rendek címet viselő kiállítási 
egységben. Az erőszakos ellenreformá
ció korából a „gyászévtized” emlékira
tait és Thököly Imre történelmi sze
repét állítottuk reflektorfénybe A lé
tében fenyegetett egyház című egy
ségben.

A kiállítás történeti részében tehát 
nemcsak az események sorát mutat
tuk be — ha csak jelzésszerűen is —, 
hanem olyan jelenségekre is felhív
tuk a figyelmet, mint például a lel
kész—patrónus viszony, a felekeze
ti polémia, a protestánsok jogállása, 
reformáció—ellenreformáció, reformá
ció és anyanyelvi irodalom stb., 
amelyek korszakunk egészében érvé
nyesültek.

A magyarországi lutheri egyház tör
ténelmi és kulturális szerepének telje
sebb bemutatásához, a vallásos gya
korlat megismertetéséhez szükségesnek 
mutatkozott további — most már te
matikus — egységek összeállítása és be
építése a kiállítás egészének szerkeze
tébe. így A lutheránus városi kultúra 
néhány alkotó személyisége című fe
jezet valóban személyes közelségbe ho
zott olyan egyéniségeket, mint Laokner 
Kristóf, Spielenberger Sámuel, Weber 
János és Szontagh Pál, akik a városi 
közéletben és az egyház életében egy
aránt jelentős szerepet töltöttek be. 
„Közhaszonra nevelés” a lutheránus is
kolákban címmel Eperjest és Sopront 
kiemelve bemutattuk néhány jelentős 
tanintézet működését. Az egyház élete. 
Lelkipásztor és gyülekezet című kiál
lítási egység olyan tárgyi és dokumen
tumanyagot vonultatott fel, amelynek
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a segítségével a látogató elé idéztük 
a gyülekezetek életét, megkíséreltük 
kiállítási eszközökkel megmutatni, mi
ben állt a  lelkész hivatása, mit jelen
tett lutheri értelmezésben a kereszt- 
ség és az úrvacsora szentsége, hogyan 
közvetítették a káték a vallásos is
mereteket, s milyen gazdag énekgyűj
temények sora szolgálta a Luther kez
deményezésére kibontakozott gyüleke
zeti éneklést. Kiállításunk az Emlékek 
az erdélyi szász egyház XVII. századi 
életéből című fejezettel zárult. Itt he
lyeztük el — utolsó kiállítási tárgy
ként — Georg Haner egyháztörténetét, 
melyben a szerző felsorolja az Erdély
ben legkorábban ismert Luther-műve- 
ket. Ezzel az emlékkel egyben vissza
utaltunk a kiállítás fő témájára, Luther 
művére és hatására.

Luther szellemi örökségét szinte fo
lyamatosan közvetítették Kiskátéjának 
sorozatos hazai kiadásai és a magyar- 
országi énekgyűjteményekbe felvett 
énekei is. Hogy mennyire őrizték elő

deink a személyes emlékét is, példa rá 
a kiállításon bemutatott két Luther- 
ábrázolás a XVII. század végéről: egy 
képmás a Thököly apotheozisát ábrá
zoló, felvidéki mestertől származó met
szeten és egy másik — Keresztelő Já
nos páralakjaként — Pilarik István 
Selmecbányái lelkész úrvacsorái kan
náján.

A Luther Márton születésének 500. 
évfordulóján rendezett budapesti ki
állítás két rétegét — az egyetemest és 
a magyarországi vonatkozásút, amely 
típusát tekintve is különböző: az előb
bi a művészeti, az utóbbi a művelődés- 
történeti kiállítások csoportjába sorol
ható — a rendezés úgy érzékeltette a 
térben, hogy a Luther és a reformáció 
kora című egységet egy kereszt alap
rajzú középhajóban helyezte el, ame
lyet a lutheri reformáció magyaror
szági történetének emlékei kívülről 
öleltek körül.

Péter Márta

A reformáció a XVI. század művésze
tében igen nagy változásokat hozott. 
Elsősorban a németországi és a német- 
alföldi művészetben hullottak termé
keny talajra ezek az impulzusok. Első 
ízben próbáltuk meg ennek a változás
nak és ennek a  jelenségnek a doku
mentumait megragadni a Szépművésze
ti Múzeum anyagában. Természetesen 
nem törekedhettünk teljességre. A vá
logatásban három tárgykört vettünk fi
gyelembe: elsősorban a reformáció tör
téneti szereplőiről készült portrékat; 
másodsorban azokat a bibliai tárgyú 
műveket, melyek tartalmi üzenete a 
reformáció szellemét tükrözi; harmad- 
sorban azokat az allegorikus vagy mo
ralizáló témájú műveket, melyek át
fogó értelemben a reformációval ro
konszenvező vagy azt támogató irá
nyúak.

A történelmi arcképcsarnok legfáj
dalmasabb hiánya, hogy hazánkban 
nem található egyetlen festett Luther- 
portré sem. Arcvonásait így grafikai 
lapokon, könyvillusztrációkon, valamint 
érmeken és plaketteken láthattuk. Se
bald Beham fametszete Lucas Cranach

1522-ben készült fametszete nyomán 
idézi azt a nagyon életszerű portrét, 
amikor Luther 1521 májusától 1522 
márciusig Bölcs Frigyes védelmét él
vezte Wartburg várában, Junker Jörg 
álnéven élt, szakállt és bajuszt növesz
tett, lovaglóruhát hordott, részt vett 
a vadászatokon és mint tudjuk, az Űj- 
testamentum fordításán dolgozott.

Luther két mecénásáról, Bölcs azaz 
III. Frigyes és I. János szász választó- 
fejedelemről két kisméretű portrét lát
hattunk, mely éppen visszaérkezett a 
berlini Kunst der Reformationszeit ki
állításról. Bölcs Frigyes 1525-ben be
következett halála után Cranach mű
helyében nagy számban készültek ezek 
a sokszorosított festett képmások, csak 
1533-ban Cranachnak hatvan ilyen „tef-. 
felein”-t, táblácskát fizettek ki. A port
rék alá nyomtatott dicsőítő szöveg ke
rült. Ezek a képecskék a reformációt 
támogató fejedelmek dicsőítésén kívül 
a reformáció eszméinek a terjesztését 
is • szolgálták. A portré, mely alatt írott 
szöveg van, a római művészetben szü- ■ 
letett meg, ezt elevenítette fel a rene
szánsz művészete. Albrecht Dürernek
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Bölcs Frigyesről 1524-ben készült réz
metszete lehetett Cranach előképe is. 
Melanahthon Fülöp Dürer 1526-os réz
metszetén hasonló kőtáblás felirattal 
jelenik meg. A reformátor Dürer mű
vészetéinek éppoly tisztelője volt, mint 
Dürer Melanchthon eszméinek. A met
szet felirata elegáns humanista fordu
lattal szól erről: Dürer keze csak az 
élő Melanchthon vonásait tudta meg
örökíteni, de nem szellemét. A nagy 
Erasmus talán éppen ezért nem volt 
megelégedve Dürer róla készített 
portréjával, melyet 1520-as brüsszeli 
találkozásuk után jóval később, 1526- 
ban metszett rézbe „ad vivam effigiem 
deliniata” (valóság után rajzolva).

A reformátorokon kívül a kortársak 
közül sokan jelennek meg a képeken 
kitűnő alkotók keze nyomán. A kor 
nagy mecénása és humanistája, Al
brecht von Brandenburg kardinális 
Dürer 1523-ban készült rézmetszetén is 
megjelenik. A kiállításon szerencsés vé
letlen folytán három olyan portré ke
rülhetett egymás mellett bemutatásra, 
mely nemcsak családi, de művészet- 
történeti összefüggéseiben is rendkívül 
tanulságosnak bizonyult. V. Károly fia
talkori arcvonásait látjuk Barend van 
Orley brüsszeli mester képén, mely a 
Szépművészeti Múzeum egyik legbe
csesebb kincse, a flamand reneszánsz 
portréfestészetének kimagasló emléke. 
1516 körül, császárrá választása előtt 
készült. Nem szépíti a fiatal uralkodó 
Habsburg-arcát, pedig határozottságot 
és magabiztosságot kifejező pózba állít
va mutatja be őt. Tudjuk, hogy a csá
szár Wormsban éppúgy, mint később 
is a  protestantizmus politikai terjedé
se ellen foglalt állást a birodalom egy
ségének védelmében. Testvére Mária, 
II. Lajos özvegye, rövid magyarorszá
gi évei után Németalföld helytartója 
volt. Nem ment többé férjhez, „min
den ékszert, aranyat, csipkét levetvén, 
egész élete végéig megtartá az özve
gyek egyszerű ruházatát”. De nem csu
pán formaságokban maradt a keresz
tyén özvegy, a vidua Christiana ideálja, 
akihez Erasmus is tisztelettel fordult. 
Egy ismeretlen brüsszeli mester, a Mag
dolna legenda mestere által festett 
képmása 1530 körül készülhetett. II. 
Lajos magyar király ideálképmását ke
véssé ismeri a hazai közönség. Mária

Brüsszelben már 1533-ban, de a későb
bi években is megrendelt a festőknél 
elhalálozott férjéről arcképeket, még a 
kor legnagyobb mesterénél, Barend van 
Orleynál is. Orley II. Lajos képe nem 
maradt ránk, de ez a gyengébb kvali
tású mű talán az elveszett képnek a 
másolata. A reneszánsz uralkodó ideál
ját ábrázolja, hiszen II. Lajos nem ér
hette meg azt az érett férfikort, amely
ben a kép őt bemutatja.

Georg Pencz nürnbergi festő monu
mentális arcképének szikár tudósa a 
század közepének fontos szereplője le
het. Hans Georg Gmelin szerint Luther 
egyik legközelebbi barátját, Wenceslaus 
Lincket, Staupitz utódját ábrázolja. 
Pencz különben a három „gottloser Ma
ler” egyike volt, akiket 1525-ben rövid 
időre száműztek a protestáns Nürn- 
bergből radikális tevékenységük miatt.

A középkori ikonográfiából jól is
mert, hagyományos ábrázolások közül 
emelek ki néhányat. Cranach műhelyé
ben készült tucattermék a Madonna a 
gyermekével kép is, az ún. Szőlős Ma
donna-képek típusába tartozik. Tudjuk, 
hogy Luther szobájában is függött egy 
Mária-kép, az asztali beszélgetések al
kalmával többször is utalt erre. Min
den bizonnyal barátjának, Lucas mo- 
ler-nek, azaz Cranachnak a műve le
hetett. A képet nem lehet azonosítani, 
de szerettük volna felidézni egy Cra- 
nach-Madonna bemutatásával. A szőlő 
Krisztus áldozati halálának és az eucha- 
ristiának, az úrvacsorának a jelképe a 
keresztény művészetben. A későközép
kor embere előtt ismert gondolat volt, 
hogy Mária a szőlőtő, melyen az isteni 
szőlő, Jézus fakadt. Luther Mária-tisz- 
telete nem a kegyelmet közvetítő Is
tenanyára vonatkozott, sőt annak áb
rázolásai haragját vívták ki. így pél
dául a Köpönyeges Madonna ábrázolá
sa is, melyet nagy és rémes eretnek
ségnek tartott: szóban elítélte a do
monkosok által terjesztett ábrázolást, 
melyen Mária kitárja köpenyét, hogy 
alatta megvédje az emberiséget Isten 
fenyegető nyilai elől. Ezt a jelenetet 
ábrázolja a Cranach-műhely egy na
gyon korai, még a húszas évekből fenn
maradt emléke is. Az Atyaisten ezen 
három nyilat küld az emberiségre, az
az három súlyos csapást. Ezek a pes
tis, az éhség és a háború (más váltó-
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zatban a drágaság). Mária és Krisztus 
közbenjáróként könyörög a büntetés 
enyhítéséért. Ezt az ún. kettős inter- 
cessiót, közbenjárást ábrázoló képet 
Luther többször is elítélte.

Luther tanításának összefoglalását 
Cranach teremtette meg képi formá
ban a megigazulás tanának ábrázolásá
val. A „bűnbeesés és megváltás” vagy 
a „törvény és kegyelem” ikonográfia 
egy ritka emléke most restaurálás utáni 
állapotában került bemutatásra. (A 
képről lapunk legutolsó számában kö
zöltünk ismertetést.) Az egyedül hit ál
tal történő megigazulás közérthető il
lusztrációjául használta fel Luther pré
dikációiban és az ő nyomán Cranach a 
János evangéliumában leírt Krisztus 
és a házasságtörő asszony történetét. 
Az 1983-as nürnbergi Martin Luther 
und die Reformation in Deutschland 
kiállításon szerepelt a Szépművészeti 
Múzeum állandó kiállításának egyik fő 
darabja, Cranach 1532-ben festett képe. 
A Luther-biblia német szövegéből vett 
idézet olvasható a képen. A házasság
törő nő elbeszélése a mózesi törvény 
szigorával szemben a bűnbocsánatot 
hirdeti egy új teológiai és társadalmi 
összefüggésben. — Az augsburgi Jörg 
Breu 1524-ben csatlakozott a reformá
cióhoz, abban az évben, amikor A ke
reszt felállítása kompozícióját festette, 
mely minden bizonnyal rejtett üzene
tet is tartalmaz. Egy ismeretlen, talán 
nürnbergi festőnek Krisztus a pokol 
tornácán képe az apokrif Nikodémus 
evangélium epizódját eleveníti meg 
Dürer nyomán.

A reformáció korának művészete 
igen kedvelte a bibliai allegóriákat. 
Ilyen a zsarnokölő Judit heroikus alak
ja, a városi szabadság közismert alle
góriája, mely a kiállításon Michael Os- 
tendorfer korai művén szerepelt. A 
másik allegóriává lett ábrázolás a bib
liafordító Szent Jeromos a dolgozószo

bában, mely ábrázolás a XVI. század
ban óriási népszerűségre tett szert. A 
szent tudós könyvei között a keresz
tény humanizmus allegorikus képvise
lője lett a festészetben Erasmus nyo
mán. Auctor-képnek is felhasználták, 
hol Albrecht von Brandenburg, hol 
Luther arcképét helyettesítették be. Az 
észak-németalföldi Marinus van Rey- 
merswaeleról tudjuk, hogy a képrombo
lásban való részvétele miatt 1567-ben 
száműzték. Erasmusi ihletésű Szent 
Jeromos-képe első ízben került kiállí
tásra. Dürer 1514-ben készült nagyszerű 
rézmetszetének nagy hatása volt Né
metalföldön is.

Természetesen nemcsak a  reformá
ciót követő mesterek és megrendelők 
kérésére keletkeztek új szellemet tük
röző alkotások a forrongó XVI. századi 
Európában. A festők közül sokan ro
konszenveztek a reformációval, de nem 
csatlakoztak hozzá nyíltan. Quentin 
Metsys antwerpeni mester is szívesen 
nyúlt a katolikus egyház romlottságát 
ostromló szatíra fegyveréhez, például 
amikor erasmusi gúnnyal ábrázolta a 
két álszent alakját, akiknek ajkán ima 
van, de lelkűkben egészen más. Maer- 
ten van Cleve tivornyázó parasztjai kö
zött a szerzetes nagy örömmel vesz 
részt a nem túlságosan épületes kán- 
tálásban. A jó és a rossz halál félelme, 
azaz a gazdag ember haláláról szóló 
középkori moralizáló tanítás pedig túl
élte a reformáció korát is, az antwer
peni Christian van der Perre Vanitas- 
csendélete mellett jelenik meg.

A budapesti Luther-emlékkiállítás 
német és németalföldi festményei te
matikai szempontok alapján kerültek 
bemutatásra, együttesük így nagyon 
intenzíven közvetíthette a reformáció 
— reneszánsz — humanizmus összefüg
géseinek tartalmi—gondolati kérdéseit.

Urbach Zsuzsa
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A Luther-kiállítás második fő vonalát 
a magyarországi reformáció első két 
századának emlékei alkották. E kor
szaknak vannak széles körben ismert, 
de ritka és rejtett kincsei is. Ez utób
biak közé tartozik a kiállítás magyar 
fejezetét indító két búcsúengedély, ame
lyet a felvidéki Máriássy és Kapy csa
ládok tagjai eszközöltek ki a  XVI. szá
zad elején a pápai követ útján. Kevés, 
de biztos adataink vannak arról, hogy 
hazánk területén is viták és kudarcok 
kísérték azt a pápai kísérletet, amely 
nemcsak az egyházi büntetés elengedé
sét, hanem a bűnök megbocsátását, sőt 
a földöntúli szenvedés megrövidítését is 
kilátásba helyezte a búcsú meghirde
tésével.

A középkori egyház gyakorlatában 
mutatkozó visszaélések iránti ellen
szenv és a megindult reformációs moz
galom megértetése lehetett az oka a 
lutheri tanok gyors befogadásának, 
amelynek több dokumentumát mutat
tuk meg, így a budai és rákosi ország- 
gyűlések végzéseit. — „Lutherani om- 
nes . . .  comburantur” (a lutheránusok 
mind megégettessenek).

Habsburg Mária királynénak sokat 
vitatott hitbeli állásfoglalásához érde
kes adalékként szolgált 1527-ben Lu
thernek a királynéhoz intézett „Vigasz
taló Zsoltárok” című könyve. Ez érde
kes módon ugyanazt a zsoltárt is tar
talmazza, amely Luthernek a  múlt szá
zad végén közismertté vált 1518-as ere
deti kéziratában szerepel, és a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház tulajdoná
ban van. A két dokumentum — a 
könyv és a kézirat — először volt 
együtt látható hazánkban.

A történelem úgy hozta magával, 
hogy Magyarországon csaknem egyidő- 
ben jelentkezett a reformáció és a tö
rök veszély. A kiállításon elhelyeztük 
Luthernek azokat a műveit, amelyek
ben a török kérdéssel kapcsolatban 
hallatta szavát és amelyekben sok 
magyar vonatkozású utalással is ta
lálkozunk.

A mohácsi vész utáni új helyzetben 
ott tudott gyorsan gyökeret verni a re
formáció, ahol személyi patrónusok 
vagy városi tanácsok álltak ügye mellé. 
A Perényiek, Nádasdyak, Thurzók, 
Drágffyak, enyingi Törökök és más fa
míliák; a Felvidék és Erdély városai is

befogadták a nagyobbrészt wittenbergi 
egyetemről visszaérkezett prédikátoro
kat. E kapcsolatokra bizonyító erejű 
dokumentumok a kiállított könyvekben 
szereplő dedikációk. A könyveket át
hatja a lutheri teológiai gondolkodás és 
történelemszemlélet, s az utóbbi nyo
mán a magyar reformáció sajátos tör
ténelemlátása. Megjelennek új irodal
mi műfajok: káté, gyülekezeti énekes
könyv, teológiai vitairat.

Ritka értékeink azok az autográf le
velek, amelyek a reformáció első kép
viselőitől — Gyzdawyth, Sylvester, Dé
vai —, majd a második generációban 
Bornemisza, Sztárai és mások kezéből 
ránk maradtak. Gyzdawyth Péter Pá
páról 1534-ben írt levele pl. kortársi 
tanúbizonyság arra, hogy Sylvester 
egyéniségében ne csak a humanistát 
lássuk, hanem azt is, aki — amint ő 
írja — „Zalában először emelheti fel 
Krisztus zázlaját és az evangéliumi 
igazság tanítását”. Hogy mennyire na
pirenden volt egy magyar nyelvű Új
szövetség kiadása, arra Dévainak Ná- 
dasdy Tamáshoz írt levele a bizonyí
ték: Dévai Nümbergben járván utána
nézett annak, hogy ott van mód magyar 
nyelvű Újszövetség kinyomtatására. Ez 
érdekes adalék a végül is 1541-ben Sár- 
várott megjelent végleges Újszövetség- 
fordítás előtörténetéihez. A német és a 
magyar reformáció korai kapcsolatai az 
erdélyi reformátorok (Honterus, Heltai) 
munkásságában is tényszerűen kimutat
hatók.

A protestáns felekezeti osztódás em
lékei sorakoztak fel azokban a tárlók
ban, amelyek a Nádasdyak evangélikus 
és a Batthyányak helvét irányú pré
dikátorai közötti éles polémia nyom
tatott dokumentumait mutatták be.

A kiállított anyagból is kitűnt — s 
ez semmiképpen nem tendenciózus vá
logatás eredménye —, hogy a XVI. 
század mohácsi vész utáni Magyar- 
országában a szellemi hegemónia a 
protestánsoké volt.

A gondolkodásbeli és szellemi átala
kulásnak külső formái főleg politikai 
okokból csak ezután, a XVII. század 
elején állandósultak. A nemeseknek, 
városoknak és véghelyeknek szabad 
vallásgyakorlatot biztosító bécsi béke 
(1606) lehetőséget adott evangélikus ná
dor választására. Az Illésházy István.
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majd Thurzó György és Szaniszló ná
dorsága idején egyre erősödő evangé- 
likusság a század elején tartotta első 
egyházszervező zsinatait. A bécsi béke 
és e zsinatok eredeti okmányai mellett 
sokak számára újdonságként hatottak 
azok az okiratok és albumok, amelyek 
Thurzó György Imre fia wittenbergi 
rektori működésének ránk maradt em
lékei.

A Nádasdy család rekatolizálása után
— amelynek előzményeit ritkán látott
kézirat: Esterházy Miklós nádornak
Nádasdy Ferenccel folytatott, vallási 
tárgyú vitakötete őrizte meg számunkra
— nagy vérveszteség érte az utóbb 
Habsburg-ellenes politikai, vádakkal 
terhelt magyarországi evangélikusságot. 
Thurzó György unokájának, Thököly 
Imrének a vallásügyi szerepe ezért ás 
volt nagy jelentőségű, s nem véletlen, 
hogy egy felvidéki mesternek a „gyász
évtized” végén, 1682-ben készített réz
metszetén — Thököly apotheózisán — 
az evangélikus hadvezér jobbján Lu
ther Márton áll. A fölöttük levő an
gyal Luthernek pálmaágat, Thököly-

nek koronát nyújt. A harmadik alak 
révén Thököly úgy jelenik meg a ké
pen mint a lutheri tanítás védelmezője. 
Rajta kívül fontos szerep jutott az 
evangélikusság támogatásában a Witt- 
nyédy, Osztrosith és Petrőczy családok
nak.

A kiállítás további egységei részben 
az evangélikus városi kultúra néhány 
jelentős személyiségének emlékeit mu
tatták be, részben pedig az evangélikus 
iskolai kultúrát, például az iskolai 
használatra szánt Eperjesi Graduált.

Látványos fejezt volt az egyház élete 
című egység, amely a gyülekezetek és 
a lelkipásztori szolgálat hazai területén 
ránk maradt korabeli evangélikus vo
natkozású írott, nyomtatott s főként li
turgikus tárgyait tartalmazta. Az ötvös
remekek főként Sopron, Győr és Fel- 
péc, az óntárgyak Sopronbánfalva, Balf 
és Mérges, a szebbnél szebb hímzésű ol- 
tárterítők és úrvacsorakendők pedig 
Nemescsó, Gyönk, Garamszeg és Besz
tercebánya művészetét tárták — zömé
ben első ízben — a nagyszámú látoga
tó elé.

Fabiny Tibor

„ .. .az egyház hitében gyökerező személyes hitvallások”

Prőhle Károly: Luther Márton négy hitvallása
A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Budapest 1983.

A Luther-év hazai kiadványai közül az 
egyik legértékesebb, standard műnek 
ígérkező alkotását tartjuk kezünkben 
Prőhle Károly munkájában. Külső for
májával éppúgy, mint a bevezető rész
ben kiválóan eltalált alaphangjával ele
mi erővel ragadja meg az olvasót. Már 
a könyv közepén járunk, amikor észre
vesszük, hogy alapjában véve dogmati
kai, rendszeres teológiai anyagot olva
sunk. Az Evangélikus Teológiai Akadé
mia rendszeres teológiai professzorának 
művét mindenekelőtt az jellemzi, hogy 
különös tekintettel van fordításban is, 
anyagrendező munkájában is a mai ol
vasóra. Mindezt nem azzal éri el, hogy 
valamiféle iskolás ízű közvetítést al
kalmaz, hanem azzal, hogy áttekinthe
tőségre törekszik, és logikus egységekre 
bontva közli az eredeti szöveg bizony

nagyon nehezen áttekinthető és a leg
több esetben a középkor dogmatikai 
stílusának megfelelő, alig megfogható, 
óriás egységét.

Alapművet adott közre Evangélikus 
Egyházunk ezzel a könyvvel. Merész
nek is mondható a választás, hogy épp 
ez a négy lutheri irat került egy kötet
be 1983-ban (A keresztyén ember sza
badságáról, A kis káté, A nagy káté, 
A keresztyén hit főtételei). A fordító 
a bevezető részben erről így vall: „Az 
első lényegretörően alapvető, a második 
tömören tanító, a harmadik szemlélete
sen magyarázó, a negyedik harciasán 
tárgyaló. És mégis tartalmilag mind
egyik ugyanaz: hívő bizonyságtétel ar
ról, hogy ha megtérünk és Isten felé 
fordulunk, mert Isten megragadott 
minket, akkor Isten még egyszer meg
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fordít minket — embertársaink felé, 
hogy embertársaink javáért és üdvéért 
élve Neki szolgáljunk” (22. old.).

Az egész lutheri irodalmat lehetet
len közreadni, de egy átgondolt válo
gatás igényt tarthat arra, hogy nemcsak 
keresztmetszetet szolgáltat, hanem a 
reális megítélésre alapot nyújt. Érezhe
tően fáradozott ezen Prőhle Károly. 
Nemcsak egy személyt mutat be saját 
írásainak mai nyelven történő közlé
sével, hanem egy kort és egy — teoló
giai szemmel könnyebben, egyébként 
nagyon nehezen érthető és érzékelhető 
— állapotot, a „status confessionis”-t, a 
vallástételt kívánó helyzetet. Távol áll
jon tőlünk, hogy lekicsinyeljük a Kis- 
és Nagy kátét, de az előbb említett 
szempontok szerint minden gondolkodó, 
a középkor filozófiája iránt érdeklődő 
ember — világnézeti hovatartozástól 
függetlenül — nélkülözhetetlen anyag
ként olvashatja az Értekezés a keresz
tyén ember szabadságáról és a Keresz
tyén hit fő tételei vagy más címen a 
Schmalkaldeni cikkek tételeit. E kettő 
egymás mellett mint a lutheri életmű 
két kivonata, mégis fő esszenciája je
lentkezik. Ennek a szellemi tőkének is
meretét nem nélkülözheti az az ember, 
aki Lutherről és az evangélikus gondol
kodásról nyilatkozik vagy azt ismerni 
szeretné. Ezekben, mint egy kohóban 
érlelődött maga Luther is reformátorrá 
(ezt a momentumot érzékeltetik a szer
ző által elhelyezett alcímek is), de min
denekelőtt sok felszínes véleménnyel 
szemben igazolhatóan az egész egyhá
zért érzett felelősség és a megújulásért 
vívott küzdelem páratlan erejű képvise
lőjévé.

Kinek ajánljuk ezt a művet? Minden 
érdeklődő, kutatni és összefüggéseket

felfedezni vágyó olvasónak, aki nem 
elégszik meg azzal, hogy Luther életé
nek fő állomásait, események színes 
történetét ismerje filmről, regényből, 
népszerű cikkekből az évforduló kap
csán, hanem azt is meg akarja érteni, 
hogy mi volt az a bázis, aminek alap
ján Luther kimondta: „itt állok, más
ként nem tehetek”. Ám nemcsak ebben 
a történelmi precízirozásban nyújt se
gítséget ez a nagyobb részében eredeti 
szövegből újra fordított anyag, hanem 
mindenek előtt a Prőhle Károly által 
megfogalmazott aktuális kérdésben: 
mit jelent evangélikusnak lenni? Ma, a 
felekezetek közötti dialógusok korában, 
a különböző világnézetek és filozófiák 
konfrontációinak idején egyetlen olva
só, egyetlen gondolkodó evangélikus 
sem fogadhatja el szolgai módon vagy 
valamiféle tradicionális büszkeséggel, 
hogy lutheránus öntudata van. Felelet 
ez a könyv és eléggé fel nem becsülhe
tő kincs ott, ahol identitásunkról kér
deznek meg minket vagy faggatjuk' ön
magunkat. Mint alap és forrás igazíta
nak el aktuális kérdésekben az itt kö
zölt mondatok. Bár az alkalmazott új 
alcímek bizonyos mértékig gyengítik az 
eredetiség érzését, ugyanakkor nélkü
lözhetetlen segítséget nyújtanák az ol
vasónak a lutheri életmű szakértőjétől.

Köszönet a szerzőnek, hogy épp eb
ben az esztendőben, Luther születésé
nek ötszázadik évfordulóján egy nagyon 
munkaigényes, sok aprólékos utánjá
rást, gondos fordítói munkát igénylő 
művet adott át a jelen és az elkövet
kező időszak olvasóinak, Luther után 
érdeklődő kutatóknak, lutheránus lel
készeknek, a reformátort megismerni 
vágyó laikusoknak.

Szabó Lajos

Isten kémje

L’espion de Dieu. Pierre Joffroy könyve Kurt Gersteinről

1942-ben egy szép, nyári nap csönget
tek a berlini nunciatúra kapuján. A 
portás előtt egy 2 méter magas, fekete 
egyerruhás SS-tiszt állt. Sürgősen be
szélni kívánt a pápa követével. A por
tás természetesen elutasította. Közben 
kijött egy kisebb rangú tisztviselő, aki

nél a csúszópénz megtette a hatását. 
Sturmführer Kurt Gerstein pár perc 
múlva ott állt Cesare Orsenigo, a 69 
éves, jó erőben levő, kemény arcélű, 
c. érsek előtt, aki inkább látszott falusi 
plébánosnak, mint diplomatának (nem 
is végezte a diplomataképző Vatikáni
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Akadémiát). Kérdésére, mi járatban 
van; Gerstein azt felelte: hivő evangé
likus, aki azért lépett be az SS-be, 
hogy közvetlenül győződhessék meg a 
zsidók irtásáról szállongó hírek való
disága felől. Most az általa tapasztalt 
szörnyűségekről szeretné tájékoztatni 
a nunciust s rajta keresztül a pápát, 
XII. Húst, a nuoiatúrában Orsenigo 
érsek közvetlen elődjét. Cselekedjenek, 
míg nem késő. A nuncius kifejezés
telen arccal hallgatta, majd rákiáltott 
„Menjen innen! Távozzék!” (Az vesse 
viselkedéséért a nunciusra az első kö
vet, aki ne lett volna bizalmatlan a náci 
Németország provokátoroktól és besú
góktól hemzsegő fővárosában hivő 
evangélikusként bemutatkozó SS-tiszt- 
tel szemben.) Gersteinnek minden re
ménye szertefoszlott, hogy fel tudja 
rázni a világ vezetőinek lelkiismeretét. 
„Az egyház elvesztette jogát, hogy Jé
zust képviselje a földön” — mondta. 
Gerstein közvetlenül ezt megelőzően 
éppen a treblincai és belseci megsem
misítőtáborból jövet a Varsó—berlini 
expresszen összeismerkedett s egy éj
szakán át beszélgetett Göran v. Otter 
berlini svéd követségi titkárral. A kü
lönös SS-tiszt — emlékezett vissza a 
svéd diplomata — könnyeivel küzdve 
számolt be neki azokról a borzalmak
ról, amelyeknek röviddel előbb szem
tanúja volt Belsecben. Ottert arra  kér
te, Svédország próbálja meg rávenni a 
szövetséges hatalmakat arra, hogy röp
cédulák millióit szórják le Németor
szágra s ilymódon világosítsák fel az 
ezekről jobbára mit sem sejtő német 
népet s hívják fel, szálljon szembe a 
tisztességét, becsületét bemocskoló, ör
dögi hatalommal.

Miről akart beszámolni Gerstein a 
nunciusnak s miről számolt be a svéd 
diplomatának? Ha nem is szó szerint, 
de a hátborzongató valósághoz híven 
nagyjából idézve a jelentéseiben olvas
hatókat, a következőket mondta. Bel- 
secbe, ahogy Auschwitzba és a többi 
megsemmisítőtáborba. miként erről 
meggyőződött, naponta egy-két teher
vonat szállítmány halálra szánt érke
zett a fulladásig zsúfolt vagonokban. 
Ukrán és baltikumi munkaszolgálatosok 
tépték fel a kocsik ajtaját és hajtották 
korbácsütésekkel az éhségtől, szomjú
ságtól kimerült embereket a végső ál

lomás felé. Egy hangszóró adta az uta
sításokat: „Mindenki fürdőbe megy. Ki
vétel nélkül mindenki vetkőzzék mez
telenre. Szemüvegét, fogbetétjét min
denki tegye le. A ruhaneműket egy ha
lomba kell rakni. Az értékeket (pénz, 
ékszerek, órák) az épület bejáratánál 
levő ablakban kell leadni.” A tábor 
egy kis erdőben volt. Az épületekhez 
vezető fasorok mentén virágágyások. 
Emberszeretetet sugárzó környezet. A 
meztelenre vetkőzött szerencsétlene
ket egy SS-katona (orvos?) korbácsával 
irányította jobbra vagy balra (munká
ba, vagy a megsemmisülésbe). A nők 
először egy fodrászszalon feliratú épü
letbe mentek, ahol percek alatt ko
paszra nyírták őket. Az őrt álló SS- 
katona azt súgta Gersteinnek: „A haj
ból különleges tömítés készül a tenger
alattjárók számára.” Közben egy SS- 
tiszt atyai hangon nyugtatgatta a há
rom, garázsszerű szobába zsúfolódó em
bereket: „Mindenki vegyen mély léleg
zetet. Az inhalálás tisztítja a  tüdőt, 
megóv a betegségektől, fertőzésektől.” 
Közben a munkaszolgálatosok bot- és 
korbácsütésekkel 7—800 embert pré
seltek össze a 25 m a alapterületű, 1 m 
90 cm magas betonhelyiségekben. Az 
egymáshoz nyomódó felnőttek között 
sok csecsemő és gyerek már az első 
percekben meghalt. A halálba menők 
élén egy különlegesen szép lány lépke
dett. „Segítsen rajtunk, uram, segít
sen!” — kiáltotta a tekintetével benne 
bizalmat keltő Gersteinnek. „Nem tu
dok segíteni, csak imádkozni — súgta 
—, mily szívesen mennék magukkal a 
halálba; de ezt nem tehetem, élnem 
kell, hogy mindenfelé elmondjam, mit 
éltem á t . . . ” Megteltek a helyiségek, az 
ajtókat bezárták, a villanyt leoltották, 
amire tehetetlen ordítás szűrődött ki 
a kamrákból. Egy öreg szovjet mo
tort állítottak az épület elé. A kipufo
gójára szerelt csövet bevezették az em
berekkel zsúfolt helyiségekbe. A motor 
nem gyulladt be. Gerstein nézte az 
óráját, 50,70 perc. Közben csönd lett a 
kamrákban. Végre 2 óra 49 perc múl
tán megindult a motor s a gáz ömlött 
az emberekre. A villanyt megint fel
gyújtották. Egy orvosprofesszor, Gers
tein s egy SS-társa üveglyukon át fi
gyelte, mi történik ott bent. 32 perc 
után már nem élt senki a bepréseltek
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közül. A munkaszolgálatosok kinyitot
ták az ajtókat, hogy eltávolítsák a 
holtakat. Azok azonban magasra tar
tott fejjed, bazaltsziklákként összeder
medve mozdulatlanul álltak. A halálos 
kínjukban mindenféle váladékkal be
mocskolt holttesteket alig tudták szét
választani. Így a halálukban egymás 
kezét szorongató házaspárokat is.

A sorozatos kudarcok a kipufogó
gázzal az SS-t új módszerek alkalma
zására vették rá. E módszerek (cián
gáz stb.) kidolgozásában nagy szerepe 
volt a kiváló képzettségű Gersteinnek. 
(Hírnevét a harcterek fertőzött vizei
nek ihatóvá tételével alapozta meg.) 
Ezernyi, a maga, sőt családja életét is 
fenyegető veszéllyel küzdve igyekezett 
a férgek elpusztítására gyártott gáznak 
emberirtásra való felhasználását el
szabotálni. Ez csak kis részben sikerült 
neki.

Kérdés, miképpen jutott idáig ez a 
mélyen és cselekvőén vallásos fiatal
ember? Édesapja bíró volt, aki mint 
a legtöbb hozzá hasonló értelmiségi a 
német nemzeti sérelmek jóvátételét 
remélte Hitlertől. Nem volt náci, de 
szimpatizált a nemzeti szocializmussal. 
Ilyképpen lehetősége nyílt arra, hogy 
fiát, aki leplezetlenül bírálta a nácik 
istentelenségét s ezért ismételten is le
tartóztatták, minden alkalommal ki 
tudta szabadítani. Az ifjú Gerstein, 
amikor a gyengeelméjűek gázzal való 
kiirtásáról egy közeli rokonának ha
sonló módon történt meggyilkolása 
nyomán megbizonyosodott, elhatározta, 
hogy befurakodik az SS-be. Közvetle
nül akart meggyőződni a borzalmak
ról, hogy legyen valaki, aki személyes 
élmények alapján tájékoztatja a szö
vetséges hatalmakat. 1941-ben Unter
sturmführer (hadnagy), 1943-ban Ober
sturmführer (főhadnagy) lett. Szavai 
azonban alig találtak hitéire. Elsősor
ban azért, mert mint maga a külön
ben németbarát XII. Pius is, elképzel
hetetlennek tartották, hogy egy művelt 
nemzet képes legyen ily gaztettekre.

De volt ennél elképésztőbb oka is a 
zsidók tragédiájának. A rideg bürok
rácia. 1938 nyarán 32 ország tanácsi- 
kozott arról, melyik hány üldözöttét

tudna befogadni. Az országok, élükön 
az Egyesült Államokkal és Angliával 
kijelentették, hogy az eddig érvényes 
kereteken túl egyetlen embert sem 
hajlandók beengedni országukba. A 
zsidókról Sztálin sem akart hallani. 
A legmegdöbbentőbben Cordell Hull 
amerikai külügyminiszter viselkedett, 
aki 1940-ben egy, Nahum Goldmann 
vezette zsidó küldöttségnek, amely 
kérte, engedje be az Egyesült Államok
ba a francia hajón odamenekült zsi
dókat, Mussolinilhez illő pózzal muta
tott a mögötte függő amerikai zászló
ra. Ennél tett esküt az alkotmányra, 
amely minthogy a bevándorlói kon
tingens kimerült, egyetlenegy ember 
bebocsátását sem engedi meg az Álla
mokba. Hitler állítólag hajlandó lett 
volna még gőzösöket is a németországi 
zsidók rendelkezésére bocsátani, ha az 
ún. nagyhatalmak befogadták volna 
őket. E rettenetes időknek két erkölcsi 
nagyhatalma volt. A dán király és a 
sárga csillag története jól ismert, de azt 
már kevesebben tudják, hogy a finn 
külügyminiszter, Witting kijelentette: 
„ ...in k áb b  meghalunk zsidó polgár
társainkkal, semhogy kiszolgáltassuk 
őket”.

Gerstein, aki francia fogságba esett 
s akit emberi mértékkel valóban fel
foghatatlan cselekedetei alapján a szö
vetséges hatalmak tömeggyilkosként 
kezeltek, cellájában felakasztotta ma
gát. Atyai jóbarátja, Martin Niemöller 
szerint ez a mélyen hivő evangélikus 
férfi annak a megalkuvás nélküli náci- 
ellénességnek lett az áldozata, ame
lyért feláldozta becsületét, családját, 
életét. Nemes alakjának Hoehhut „A 
helytartó” c. gyönyörű drámájában, őt 
saját nevén szerepeltetve állított hal
hatatlan emléket. Nevét a párizsi zsi
dó egyházközség a nácik áldozatainak 
emléktáblájára vésette.

Soraimat szüleim jó barátai, az 
Auschwitzban meggyilkolt Kasza De
zső kaposvári presbiter és felesége, 
Strém Erzsébet zongoraművésznő em
lékének ajánlom.

Komjáthy Miklós
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Welder Jenő 75 éves
Weltler Jenő neve összenőtt a Luthe- 
ránia működésével. Utólag úgy tűnik, 
mintha életének minden fontos mozza
nata erre a hivatásra készítette volna 
fel.

Rajkán született, ahol édesapja evan
gélikus tanító volt. Első mestere a ze
nében édesapja. Oly fogékony a zene 
iránt, hogy 6 esztendős korában már 
korálokat játszik, olykor istentiszteleten 
is. Zenei fejlődésében döntő hatás éri, 
amikor 10 éves korában Győrbe kerül 
gimnáziumba. Ugyanakkor zeneiskolába 
is jár. Itt Kirchner Elektől tanul zon
gorázni, aki egyben lelkész is. Képes
ségei, szorgalma megnyitják előtte a 
Zeneakadémia kapuit is. Nem véletlen, 
hogy itt Zalánfy Aladár hat rá legmé
lyebben. E bensőséges tanár-tanítvány 
viszonyból később életre szóló barátság 
bontakozott ki, amely a személyes jó 
viszonyon túl döntően meghatározta 
Weltler Jenőnek a Lutherániában vég
zett művészi munkáját is.

Zenei igényesség szempontjából épp
oly hajthatatlan, mint mestere, számá
ra Bach zenéje mindig az elérendő leg- 
magasab célt jelenti, mint ahogyan az 
volt Zalánfy Aladár számára is.

Egyházzenei szolgálatát 1932-ben kez
di meg a kelenföldi gyülekezetben. 
10 évet tölt itt, majd 1942-ben a Deák 
téri gyülekezetbe kerül. Így több mint 
50 esztendős egyházzenei múlt áll mö
götte. Ezalatt a több mint fél évszázad 
alatt hűségesen, alázattal, szerényen, 
soha nem lankadó buzgalommal végez
te szolgálatát. Bámulatos az a kohé
ziós erő, ahogyan „odaszerette” az egy
házi zenéhez a kórustagokat. Sohasem 
kereste a maga dicsőségét. Annál töb
bet gyötrődött amiatt, hogy az énekkar 
tud-e eléggé kaput nyitni az ige szá
mára, meg tudja-e erősíteni a híveket 
azokban a jó elhatározásokban, ame
lyek bennük az ige hallgatása nyomán 
támadtak. Ez a kettősség, a szolgálat
ban való kérlelhetetlen szigor és az 
annak eredményét illető legmélyebb 
alázat jellemezte egész munkásságát.

Pedig lenne mivel dicsekednie.
Évente átlag 15 művet tanultak meg. 

Ez csak a Deák téri 40 esztendőt figye

lembe véve 600 művet jelent. Kimond
hatatlanul sok munka áll emögött. De 
Weltler Jenő csak a munka öröméről 
tud beszélni. Repertoárjuk gerincét 
Bach művei adják. Bach művei között 
is a csúcsot jelenti a „h-moll mise” és 
a „János passió”. Mindkét monumen
tális alkotás olyan állandó műsoruk, 
hogy szinte generációk öröklik át.

Weltler Jenő jelentős munkásságot 
fejtett ki az új magyar egyházi zene 
megszólaltatásában is. Itt olyan szer
zőkkel találkozunk, mint Bárdos Lajos, 
Gárdonyi Zoltán, Harmath Artúr, Hal
mos László, Kenessei Jenő, Kapi-Králik 
Jenő, Rajter Lajos, Sulyok Imre és az 
utóbbi években — örömünkre — egyre 
gyakrabban Szokolay Sándor.

Szokolay Sándor „Confessio” és „Lu
ther kantáta” c. alkotása zenetörténeti 
jelentőségű. De bemutatásuk is az. E 
művek modern, amellett hagyomány
tisztelő hangvételükkel, a szöveget az 
igehirdetés mélységével elemző zené
jükkel határainkon túl is nagy hatást 
váltottak ki. E művek zened jelentő
ségét és előadásuk művészi színvonalát 
az is jelzi, hogy a Magyar Hanglemez- 
gyártó Vállalat hanglemezt készít 
róluk.

Weltler Jenőnek sikerült megvalósí
tania azt a pedagógiai elvet, hogy: 
„Megszerettetem másokkal azt, amit 
magam is szeretek.” E szeretet hatósu
garában él a kórus és vonz magához 
kiváló szólistákat. A Lutheránia elő
adásainak színvonalát olyan nevek fém
jelzik, mint Kodályné Péczeli Sarolta, 
Komlóssy Erzsébet, Sándor Judit, Ti- 
szay Magda, Kalmár Magda, Barlay 
Zsuzsa, Pászti Júlia, Faragó Laura, 
László Margit, Schultz Katalin, Melis 
György, Fülöp Attila, Keönsch Boldi
zsár, Bercelly István, Mezőffy Ti
bor . . .

Weltler Jenő vezetésével a Lutherá
nia igazi értelemben vett közösséggé 
vált. Ennek alaphangját az határozza 
meg, hogy próbáikat mindig igeolva
sással és imával végzik. Ettől sokszo- 
rozódik meg erejük.

>• . - .  . . Fasang Árpád
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Fényszóró

Jánosy István Útjelző fények című kö
tete a békéscsabai Megyei Könyvtár fe
lettébb dicsérendő vállalkozásának ter
méke: a könyvtár ugyanis Poesis Hun
gáriái címmel bibliofil sorozatot indí
tott, amelyben a magyar líra legjobb
jait szólaltatja meg egy-egy kisebb, té
mában összeillő versválogatással. A 
nagyalakú, kiváló papíron, nagyon szép 
szedéssel, csupán 250 példányban ké
szülő számozott füzeteket a könyvtár 
házinyomdája állítja elő, igaz, keve
sek számára, de a hozzá nem jutó ol
vasók vigasztalódhatnak: a versek meg
jelennek máshol is.

Jánosy István kötetében is csupán 
három vers merőben új, de előbb-utóbb 
azok is megjelennek valahol. Ebben az 
összeállításban viszont különös hang
súlyt kap a versek relációja, belső kap
csolata, szinte felelgetve visszhangoz
zák egymást.

önarckép is ez a kötet: a költő ön
magáról vall azzal, hogy kiket tekint 
„útjelző fényeinek’; hogy hazai histó
riánkból, irodalmunkból, művészetünk
ből kik a legkedvesebbek szívének. No
ha róluk ír, de szubjektiven, legtöbb
ször közölve azt is, hogy számára mit 
jelent annak személye, akiről beszél. 
Rákóczira „hét évet áldozott”, Juhász 
Gyula és Arany János lába elé „tanít
ványként ül”, Babitshoz „folyamodik”, 
Teleki Blankát igazi poézisre vágya
kozva „megidézi”, Adynak „hódol”, Ko
dály példáján „mereng”, Németh László 
elvesztésén „árva magunkat” siratja, 
Jékelyt „maradásra kéri”, a „Niobé— 
Rákhel” szimbólummal jellemzett Her- 
vay Gizellát megrendültén temeti, 
Illyés Gyulával „gondjait osztja”. Sok 
a sirató, nem ő tehet róla, az utóbbi

évek erősen megrázták költészetünk fá
ját. Egymás után távoztak a nagy öre
gek, s követték őket reményteljes fia
talok is.

Jánosy István lírája miként az aszu- 
bor, lassan, ízlelgetve adja gazdagsá
gát. A költő nyelvművész: szinonima- 
bősége, kifejező ereje, fordulatainak 
hajlékonysága bizonyítja, hogy nem
csak birtokolja, de kéznél is tartja  a 
magyar nyelv 800 év alatt felhalmozott 
kincsét. Ha közlendője úgy kívánja, 
játszani- is engedi a nyelvet, hagyja, 
hogy rejtett zenéje szabadon muzsikál
jon, de olykor váratlan fordulattal 
disszonáns akkordra vált át, hogy úgy 
fejezze ki mindazt, ami fáj. Mint a lágy 
dallamokból hirtelen zörejbe váltó mo
dern zene.

Különös gyönyörűséget második, har
madik olvasásra adnak ezek a versek. 
Amikor minden jelkép, utalás, jelzés 
világossá válik, s azt is megérezzük, 
hogy a gondolat csak így, ebben a zárt 
és fegyelmezett formában azonos ön
magával, ha a költő nem így szólna, 
nem ezt mondaná.

Kétségtelen: beavatottakhoz szól. Fel
tételezve róluk, hogy rögtön rákapcsol
nak képzettársításainak hullámhosszá
ra. De aki tudja, hogy például ki volt 
„a nagyszakállú óriás, ki szökve övéi
től ott halódott az állomáson” vagy „a 
kicsiny fakir, a majd pucér, ki böjtjei
vel bűvölt százmilliókat vissza gyilkos 
őrületükből”, az hamar megérti jel- 
képrendszerét, asszociációit. Egyetlen 
jelzést sem szabad elröppenni hagyni, 
mindnek helye és súlya van, azzal pe
dig, amit „útjelző fényeiről” elmond, 
bízvást egyetérthetünk.

Bozóky Éva

Közel ötven esztendővel ezelőtt meg
jelent írások, s napjainkra nyíltan iz
zóvá vált gondolatok láthattak napvi
lágot a „Gondolkodó magyarok” soro
zat újabb füzetében: Hamvas Béla: 
A világválság (Magvető, 1983). Szerző
jük a másfél évtizede elhunyt könyv
táros, Hamvas Béla (1897—1968). Uni

verzálisan gondolkodó szellem volt, aki 
önként lemondott a világ „látható” el
ismeréséről, s akinél mégis századunk 
ismert költői, filozófusai, festői, tudó
sai adták egymásnak a kilincset. A 
„mester” hatalmas életműve pár, még 
a két világháború között megjelent 
könyvétől eltekintve (A láthatatlan tör
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ténet, Anthológia Humana) jószerint ma 
is csak kevesek számára, kéziratokból 
ismert. Ezért is üdvözöljük bíztató jel
ként a három régi írás: A modern apo- 
palipszis (1934), Krízis és katarzis (1936) 
és A világválság (1937) megjelenését.

A kiadványban olvasható mindhárom 
tanulmány tárgya az ún. „krizeológia”, 
vagyis a válság tudománya, a válsággal 
foglalkozó irodalom.

Századunk fenyegetettségének, a le
tagadhatatlan létbizonytalanságnak elő
hírnökei a „prófétikus krizeológia” 
nagy alakjai: Kierkegaard, Nietzsche és 
Spengler. Mindhárom gondolkodó ra
dikális kihívást jelent a felvilágosodás
ban gyökerező „evolucionista szemlé
let” vagy „haladás-mítosz” számára. Hi
szen a mai embert a mélység helyett a 
tompaság határozza meg, a hit helyett 
a póthitek piruláit fogyasztja. A mo
dern apokalipszisben Hamvas a „hala
dás-babonával” szembeállítja az ar
chaikus gondolkodást, ahol a világérzés 
felülről indul ki: vallásos, természet
fölötti, univerzális és kozmikus, nem 
pedig alulról, ahol ugyanez materia- 
lisztikus, humanisztikus és empirikus. 
Az archaikus gondolkodásban a böl
csesség mint szakrális tudás nem foko
zódott le tudománnyá, a (költészet filo
lógiává, a művészet virtuóz mutatvámy- 
nyá, az emberiség tömeggé, az ég nem 
vált földivé és a szakrális nem szomo
rodott szociálissá.

Ezzel szemben a Krízis és katarzis 
című írás az ideális modern európai 
ember arculatát rajzolja meg. Ez az 
ember az ellentétek feszültségében él: 
drámai lény. A történeti erők összeüt
közésében áll, s csak akkor igazi és tel
jes a jelenléte, ha vállalja sorsát, saját 
drámáját: ha képes megélni a korát. 
Ha nem éli meg saját korát, nincs je
len a korban, s ez a típus a drámai 
lény ellenpárja az ún. „lótoszevő” 
(Szerb Antal), aki úgy él, mintha nem 
volna krízis: felületes és felejtő lény, 
aki nem vesz tudomást az időről, ami
ben él. Ez a lényegtelenné váló ember 
vagy kivonja magát az idő alól, s ön
csalóként maszkot hord, vagy a részle

tek világában elvesző outsider lesz, 
vagy egyszerűen lemarad a korral.

Az ideális modern európai ember nyi
tott az idő irányába, feleszmél a krízis 
szituációjára. A krízis természetrajzát 
leginkább a harmadik írás, A világvál
ság adja meg. A krízistudatban élő em
ber érzékeli a megoldhatatlansági jelle
get, a krízis „sokfejűségétf’ nemzeti, 
nemzetközi, gazdasági, kulturális téren; 
egyre inkább látja, hogy a krízist nem 
konzerválni kell, hanem lefolyását siet
tetni. Az eszmélés és a kritika viszont 
elvezeti a krízistudatban élő embert 
oda, hogy felismeri, az élet különböző 
területén jelentkező krízisek egy közös 
pontból fakadnak: transzcendens, me
tafizikai eredetűek. Továbbmenve arra 
is ráeszmél, hogy krízis mindig is léte
zett, s csak kifinomult technikával rej
tőzött előle. A krízis tehát az ember 
végső határhelyzetének a jelenléte, az 
eszkaton immanenciája.

Az eszmélés, a kritika, a lázadás ve
zeti el az embert annak elfogadására, 
hogy ha a krízis metafizikai eredetű, 
akkor a megoldás is csak „felülről”, az 
ottani „központból” indulhat ki. Bib
likus nyelven: „Keressétek először Is
ten országát, és az ő igazságát, és ezek 
mind megadatnak nektek . . . ” (Mt 6,33)

A krízissel való szembenézésből és 
csakis annak vállalásából születhet a 
katarzis. A krízist csak az tudja meg
oldani, aki önmaga túl van a krízisen 
és megélte a tisztító katarzist.

A krízisen innen levő ember szava 
nem lehet autentikus: „Akinek a világ- 
helyzete negatív, annak ítélete, amit 
kimond, ha pozitív is, negatívet je
lent . . . ” A krízisben élő ember csak az 
őszinte vallomásig mehet, egyedül a ka
tarzist átélt ember juthat el az igazsá
gig, mondhat ítéletet.

Az ember drámájának e friss megér
tésében talán újra életre kelhetnek és 
feltöltődhetnek olyan frázissá fakult, 
elkoptatott és erőtlenné tett igék, hogy 
„ha valaki újonnan nem születik, nem 
láthatja az Isten országát”. (Jn 3, 3)

if). Fabiny Tibor
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Hárs Ernő válogatott műfordításainak 
címe, Árnyak a barlang falún, Plafon
ra utal, ama nevezetes megállapítására, 
mely szerint földi létünk barlangban 
kuporgáshoz hasonlatos, a valóságot 
csak a barlang falára vetülő árnyék
ként észleljük, mert igazi fényében az 
ideák világában mutatkozik meg.

Versfordításokról lévén szó, a  költő 
szerénysége kap hangot a címben: ere
deti nyelvéből kiemelve a versnek csak 
árnyképét láthatjuk. Igaza van, hiszen 
a lefordított vers sohasem egészen 
ugyanaz a vers, egyenértékű lehet ve
le, de teljesen azonos mégsem. Legjobb 
esetben olyan, mint hogyha ugyanaz a 
zenemű más hangszeren szólalna meg.

A versfordításban már társszerző a 
fordító is; ha rokoniélek, valóban kö
zelhozza az eredetit, tükrözvén gondo
latait, zenéjét, verstani építkezését; 
ritka ihletett pillanatokban lelkiségét, 
hangulatát is.

Hárs Ernőnek sokszor megadatott ez 
az ihletett pillanat. Habár időben-tér- 
ben óriási távolságokban bolyong az 
átültetés merész szellemi kalandja so
rán, mindenütt fölleli lelke rokonait. 
Középkori lovagköltőktől és misztiku
soktól indul el, hogy aztán egyszerre 
átlendüljön a XIX. századba, s ott is, 
néhány Goethe-vers után, a szívének 
oly kedves német és angol romantiku
sokhoz érkezzék. Az időben megfogha
tatlanul tovaszökő élet, a sejtelmes ha
lál, a szerelem és a szabadság temati
kájához, a fény-árnyék játékú, lüktető 
zeneiségű versekhez. Hangulatilag a 
természetközelség fogja össze vala
mennyit, fák, füvek, virágok, hegyek 
és vizek élnek, lélegzenek e sokfelől 
összegyűjtött alkotásokban. De ez a te
matika uralkodik a továbbiakban is, a 
századvég, majd a XX. század válasz

A külföldi egyházi sajtóból

Vancouver 1983

Az Egyházak Világtanácsa, (EVTj Van
couverben megtartott hatodik nagygyű
lése (1983. július 24—augusztus 10) egy
részt az esemény jelentősége, másrészt 
a Lutheránus Világszövetség közelgő

tott poétáinál is. Földrajzi szempontból 
azonban tágul a kör: franciák, olaszok, 
észak-amerikaiak vonulnak föl, és né
ha egy-egy cseh, román vagy dán költő 
is. A két utolsó fejezetben kerül sorra 
a kötet meglepetése: Latin-Ameriká- 
nak és Afrikának a fordító által meg
kedvelt költői. Ha az előbbi részekben 
több volt az ismert név és vers — és 
a figyelmes olvasónak arra is alkalma 
nyílt, hogy az oly gazdag magyar mű
fordítás-irodalomban utánanézzen, ki 
hogyan tolmácsolta ugyanazt a verset 
—, itt merőben új világra bukkanunk, 
amelyben a vers adta gyönyörűséget 
nem zavarja az eredetihez vagy más 
fordításhoz méricskélő intellektuális 
kíváncsiság. A dús, délies pompa, a  for
ró nap heve sajátos légkört ad versnek 
és tájnak, de az emberi érzelmek, szo
rongások és bánatok, félelmek és vá
gyak (itt is) ugyanazok, legfeljebb né
mely tekintetben felfokozottabbak. A 
szabadságvágy itt elementárisabb ere
jű, minthogyha a déliek most élnék át 
mindazt, ami Európát a múlt század 
derekán lelkesítette; a szegénység és 
megalázottság viszont nyomasztóbb. 
Európa költőinek szabadságmámora 
magasban szárnyalt, nem m utatta ilyen 
drámaian és érzékletesen az elesettek 
sorsát.

Hárs Ernő válogatott műfordításainak 
kötete szenvedéllyel végzett, hosszas, 
elmélyült munka eredménye; mérhe
tetlen messzeségből hozza elénk a szí
véhez közel álló költőket, saját hang
ját, versépítési leleményét kölcsönözve 
nekik; és bemutatja azokat is, akik 
nélküle ismeretlen nyelvbe zárva, örök
re némák maradnának számunkra. 
(Európa Könyvkiadó, 1983)

Bozóky Éva

(1984. július 22—augusztus 5.) hetedik 
naggyűlésével kapcsolatos várakozások 
miatt gondos figyelmet érdemel. Egyhá
zunk sajtója (Evangélikus Élet 1983. 
36—42. szám) bőséges terjedelemben
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számolt be az eseményekről és eköz
ben természetesen bizonyos értékelés 
sem maradhatott el. A 18 napig tartó 
maratoni tanácskozás után — melyen 
több mint 800 delegátus, összesen mint
egy 3000 hivatalos résztvevő, valamint 
rendszeresen kereken 1000 látogató 
volt jelen —, amikor még nem jelent 
meg a világgyűlésnek a teljes anyaga 
sem, bizonyára még a résztvevők szá
mára is lehetetlen feladat a  sok pár
huzamos esemény és megbeszélés átte
kintése. Még inkább lehetetlen ez an
nak, aki nem volt jelen.

Mégis igazat kell adni Martin J. Van 
Elderennek, az EVT folyóirata, az 
„One World” szerkesztőjének (1983 
szeptember), aki hangsúlyozza: amit a 
jelenlevők a  helyszínen átélhettek és 
hallottak, az csak része az egész ese
ménynek (ez is a címe szerkesztői ha
sábjának: „Part of the story”). Még so
kat kellene megtudni arról, ami Van
couverben egyáltalán történt, de elke
rülhetetlen annak a kérdésnek a föl
tevése, hogy mindez mit jelent az egy
házak és az ökumenikus mozgalom szá
mára. A visszatekintésre még évek múl
tán is szükség lesz, de már most is el 
lehet kezdeni. A feladat nagyságát mu
tatja, hogy öt hónappal az esemény 
után, amikor e sorok íródnak, még na
gyon kevesen vállalkoztak a feladatra, 
s akkor is elsősorban olyanok, akik je
len voltak.

Amszterdam 1948 a Lélek villáma 
volt, amikor az ökumené legfontosabb 
eszközét, a szervezetét hozták létre, — 
Üj-Dellhi 1961 látványos esemény volt, 
amikor az EVT megjelent a fejlődő vi
lágban és beléptek az ortodox egyhá
zak. A keresztyén tanítást (Hit és Egy
házszervezet, Faith and Order, Glaube 
und Kirchenverfassung) és a gyakorla
ti keresztyénséget (Life and Work, 
Praktisches Cristentum) előtérbe helye
ző ökumenikus mozgalmakból létrejött 
Egyházak Világtanácsának itt lett tag
ja a Nemzetközi Missziói Tanács, az 
ökumenikus mozgalom harmadik nagy 
ága. Uppsala 1968 az igazságos világ 
lángoló vízióját szította fel — így te
kint vissza a korábbi világgyűlésekre 
Hans Hafenbrack (Lutherische Monats
hefte 1983, 9, 389—391). Ezekkel szem
ben — véleménye szerint — Vancouver 
1983 egyáltalán nem hozott előrelépést

az ökumenikus mozgalom számára, ha
nem inkább kihagyást, ahol az avant- 
garde, az élcsapat, a sietők bevárják a 
lassan haladó sereget, utóvédet, mert 
ha ezt nem teszik, akkor teljesen meg
szakad köztük a kapcsolat. Ügy látja, 
a keresztyén hit és élet, az egyház egy
ségének és a társadalom megújításának 
olyan szoros összetartozását hangsú
lyozták a fölszólalók és tartalmazzák a 
határozatok, hogy egyoldalúsággal vá
dolható mindenki, aki erre az átfogó 
látásra nincs tekintettel. Ugyanis „nincs 
béke igazságosság nélkül, nincs egység 
megújulás nélkül, nem lehet elmélkedés 
a harc vállalása nélkül” (uo.). Amikor 
a vancouveri világgyűlést a korábbiak 
szenzációs eredményeivel és hatásával 
szemben csupán a „reménység szikrá
jának” (Hoffnungsfunke) mondja, akkor 
ez más ugyan, mint amit sokszor ta
pasztalhattunk vagy vártunk, de még
sem kevés.

A látszólag szerény eredményt bizo
nyos értelemben mégis fejlődésnek le
het tekinteni, nem az ugrásszerű növe
kedés, hanem talán belső érés értel
mében. Erre utal Richard Walker 
(Lutherische Welt-Information 1983, 
35), amikor — egy küldött szavát — a 
reintegráció fogalmát teszi értékelése 
kulcsszavává. Sem a látható egység ki
formálása nem történt meg, sem a 
viliág kérdéseit nem oldották meg, a 
kulturális vagy teológiai különbségek 
sem lettek jelentéktelenebbek, de az 
EVT tagegyházai mintha kezdenék a 
világot és önmagukat is összetettebben 
látni.

Nem hozott új témákat Vancouver, 
így látja Johannes Hempel drezdai 
püspök (Lutherische Welt-Information 
1983. 35), hanem „a régi, az eddigi té
mákat pontosabban, konkrétabban és 
az egyetértés magasabb fokán gondol
ták végig”. A világgyűlés ugyan igen 
határozott állásfoglalásban, egyértel
műen elutasította az atomfegyvereket 
és ebben imponáló egységet mutatott, 
de mint minden kérdésben, itt is az 
lesz a döntő, hogy az egyházak és a 
keresztyének mit fognak cselekedni 
ennek alapján. A kérdés minden vo
natkozásban az, miként váltja ki-ki 
otthon valóra az eredményeket.

Ügy tűnik, Allan Boesak előadása, 
melyben a békének az igazságossággal
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való összefüggésére hívta föl a figyel
met, többek között azzal is, hogy „for
dított” sorrendben, tehát igazságosság
ról és békéről beszélt, nyitott fülekre 
talált, mert számos értékelés emlékez
tet rá (Hafenbrack, Lutherische Mo
natshefte 1983, 9, 360; Eduard Lohse, 
Lutherische Monatshefte 1983, 10, 444).

Az elérhető sajtóban, mely magától 
értődőén csak töredékes lehet, feltű
nően nagy teret foglalnak el a női 
szempontból, nők által készített értéke
lések (Irmela Koerner, Lutherische 
Welt-Information 1983, 35; Constance 
Parvey, Lutherische Welt-Information 
1983, 36; Johanna Linz, Lutherische 
Monatshefte 1983, 10, 441—442). A nők 
tudatosan törekedtek arra, hogy képvi
seletük részaránya növekedjék és ebben 
jelentős sikereket értek el (Amszterdam 
1948: 6 százalék, Vancouver 1983: 29 
százalék), hiszen még kelet-európai 
ortodox egyházak is delegáltak nőket a 
világgyűlésre. Ügy látszik azonban, 
hogy nemcsak hozzáértés tekintetében 
jelentenek kihívást a férfiak által kor
mányzott egyházakban, hanem azzal is, 
hogy a kérdéseket női szemmel és men
talitással közelítik meg: „Csak szerető 
és szolgáló hatalom képes megváltoz
tatni a világot” — írja erről Johanna 
Linz —, de „a nőknek is nehéz ezt az 
új stílust saját maguk számára fölfe
dezni és benne kitartani”.

Visser’t Hooft egykori főtitkár szerint 
az ökumené kritikus szakaszában van és 
a klíma jelenleg nem kedvez a feleke- 
zetközi együttműködésnek (idézi Wal
ter Wolf, Lutherische Welt-Information 
1983, 35), a Hit és Egyházszervezet Bi
zottság által kidolgozott és az egyhá
zak elé terjesztett ún. „Lima-jelentés” 
(magyarul megjelent: Theologiai Szem
le 1982, 6, 321—338) és az ennek alap
ján készült liturgia mégis alapvetően 
hozzájárult valamennyi értékelés sze
rint ahhoz, hogy növekedjék a megér
tés és az együttműködési készség a kü
lönféle tradíciókat képviselő delegátu
sok között. E dokumentumok hazai 
egyházaink részéről is tudományos 
teológiai és gyülekezeti szinten egy
aránt alapos tanulmányozást és figyel
met igényelnek.

Feszültségek, súlyos ellentétek vagy 
megoldhatatlannak tűnő konfrontációk 
megszűnésével számolni bizonyára illú
zió lenne bárhol is ezen a világon. Az 
egyházi élet és az ökumenikus mozga
lom sem kivétel. De nem mindegy, 
hogy a különböző közösségek ezeket a 
feszültségeket hogyan élik át, hogyan 
viselik és hogyan igyekeznek megoldás
ra vinni. Az Egyházak Világtanácsa 
vancouveri nagygyűlése ebből a szem
pontból, ha nem is mértékadó példa, 
de talán valóban reménytkeltő szikra.

Reuss András



DIAKOMA

Lutheran Review 

Summary
The first part of the journal, like in the 
previous issue, contains selected passa
ges from Luther’s works each referring 
to a different topic. The significance 
and the timeliness of the reformer’s 
sayings are highlighted in a commen
tary by editor Imre Veöreös.

In his article ’Under the Shadow of 
the Missiles’ Bishop Zoltán Káldy re
views the world situation today. Whi
le missiles are being deployed in the 
interest of ’national security’ he fears 
for the security of the human race that 
desires general disarmament. He points 
out that in the present world situation 
it is the duty of the churches to preach 
the power of Christ, his life saving in
tention, to witness of the God of hope, 
and to proclaim in his name that only 
the security of all mankind can gua
rantee the security of individual na
tions.

The Lutheran Church in Hungary is 
preparing to host the Lutheran World 
Federation General Assembly in Buda
pest this summer. Pastor Béla Harmati, 
who as the representative of the Hun
garian Lutheran Church is on a se
veral years’ assignment with the LWF 
Headquarters in Geneva, describes the 
work and the methods in the four de
partments of the World Federation (De
partments of Communication, Study, 
Church Cooperation and World Service), 
and acquaints the reader with the team 
members and the heads of the various 
commissions.

In an essay commemorating the late 
Jenő Sólyom, professor of theology born 
80 years ago Mrs. Agnes Ritoók con
tinues the professor’s researches into 
ihe identity of the unknown Hungarian 
author of a letter written to Me- 
lanchton. The letter tthat is in the col
lection of the British Museum was writ
ten presumably by the Hungarian refor-
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mer Mátyás Dévai. The author tells how 
Wittenberg helped to overcome his 
spiritual conflicts and revived the 
realization of his apostolic mission.

Hgns Heinrich Schmid, Professor of 
the Old Testament in Zurich examines 
in his essay whether and if to what 
extent the old thesis according to 
which the world was created by God is 
still of significance in our days. With 
the method used by comparative reli
gion history he shows that the biblical 
history of creation and the creation be
lief are characterized by a radical diffe
rence between God and the world. This 
belief will protect us even today from 
glorifying worldly things and will make 
us free to research God’s creation in an 
objective manner.

In the essay ’Hamlet as Poetry of 
Vision’ University Reader Tibor Fabiny 
Jr. presents Hamlet as poet and prophet. 
As a student at Wittenberg the hero 
demonstrates in several instances the 
Protestant teaching of universal priest
hood especially in the dialogue with his 
mother. The second part of the essay 
deals with the ’time is out of joint' 
state, an indication of the general crisis 
of human existence.

In the article ’Nature is not like that 
. . .  ’ the professional biologist author 
reminds the reader that nature is not 
what human imagination believes it 
to be. It is not sentimental for instance. 
Nevertheless one may not be able to 
change one’s views without inner con
flicts. Nor does the opposite pessimistic 
view represented by other extremists 
hold true according to which only the 
blind laws of nature prevail, because 
these laws radiate the traits of a divi
ne presence.

Besides these selected articles a Table 
of Contents may also be found in 
English and in German.
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Aus dem Inhalt

Am Beginn dieser Nummer stehen — 
wie bei der vorhergehenden — ausge
wählte Auszüge aus Luthers Werken, an 
ein Thema gebunden. Bedeutung und 
Zeitgemäßheit der Worte des Reforma
tors beleuchtet unser Redakteur Imre 
Veöreös in seinen Bemerkungen.

Unter dem Titel „Im Schatten der 
Raketen” beschäftigt sich Bischof Zol
tán Káldy mit der heutigen Weltlage. 
Während im Interesse der „nationalen 
Sicherheit” die Raketenaufstelluing vor 
sich geht, entsteht die Frage, was aus 
der Sicherheit der Menschheit wird, 
welche eine allgemeine Abrüstung ver
langt. Die Kirchen erhalten in dieser 
Situation die Aufgabe, die lebenserhal
tende Kraft Christi zu verkünden, die 
von Gott kommende Hoffnung zu be
kennen und zu vertreten, daß die 
Sicherheit der Nationen allein durch 
die Sicherheit der Menschheit gestärkt 
werden kann.

Die Lutherische Kirche in Ungarn 
bereitet sich auf die VII. Vollversamm
lung des Lutherischen Weltbundes in 
Budapest vor. Aus diesem Anlaß gibt 
Pfarrer Béla Harmati, langjähriger Mit
arbeiter unserer Kirche am Genfer 
Sitz des LWB, einen Überblick über 
die Arbeit der vier Abteilungen des 
Weltbundes, beschreibt ihre Methoden 
und stellt die internationale Mitarbei
tergruppe mit ihren Leitern vor. Der 
ungarische Leser erhält so ein Bild von 
der Kommunikationsabteilung, der Stu
dienabteilung, der Abteilung für Welt
dienst und der Abteilung für Kirch
liche Zusammenarbeit sowie von den 
diese leitenden Kommissionen.

Dem verstorbenen Theologieprofessor 
Jenő Sólyom, der vor 80 Jahren gebo
ren wurde, setzt die Literaturhistorike
rin Ágnes Szalay-Ritoók ein Denkmal 
mit ihrer Studie, die seine Forschungs
ergebnisse über den unbekannten un
garischen Absender eines Briefes an 
Melanchthon weiterführt. Den im Bri
tish Museum befindlichen Brief schrieb 
vermutlich der ungarische Reformator 
Mátyás Dévai. Der Brief zeugt davon,
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wie ihm Wittenberg aus einer seelischen 
Krise zur Neubelebung seines aposto
lischen Sendungsbewußtseins verhalf.

Der Alttestamentler Hans Heinrich 
Schmid, Professor in Zürich, geht in 
seiner Studie der Frage nach, ob und 
auf welche Weise auch heute dem alten 
Satz Bedeutung zukommt, daß Gott die 
Welt geschaffen habe. Mittels der ver
gleichend-religionsgeschichtlichen Me
thode weist er das Spezifikum des bibli
schen Schöpfungsberichtes und -glau- 
bens nach: die radikale Unterscheidung 
zwischen Gott und Welt. Dieser Glaube 
schützt uns auch heute davor, die Din
ge der Welt zu vergöttern, und befreit 
uns zu einer sachlichen Erforschung 
der Schöpfung Gottes.

Tibor Fabiny jun., Universitätsassis
tent, stellt in seiner Studie „Hamlet als 
seherische Dichtung” Hamlet als Dich
ter und Prophet dar. Der Held, ein Wit
tenberger Student, bringt mit mehreren 
seiner Handlungen das protestantische 
Prinzip des allgemeinen Priestertums 
zum Ausdruck, besonders im Dialog 
mit seiner Mutter. Der zweite Teil der 
Studie beschreibt den Zustand „Die 
Zeit ist aus den Fugen”, der die allge
meine Krise der menschlichen Existenz 
bezeichnet.

In seinem Artikel „Die Natur ist 
nicht so . . . ” macht der auf dem Gebiet 
der Biologie in fachlicher Hinsicht be
rufene Autor darauf aufmerksam, daß 
die Natur nicht so ist, wie sie der 
Mensch in seiner Vorstellung mit 
Eigenschaften versieht. Sie ist z.B. 
nicht sentimental. Doch kann eine Än
derung unserer Auffassung mit inne
ren Konflikten verbunden sein. Als 
falsch erweist sich auch das andere 
Extrem einer pessimistischen An
schauung, bei der sich nur die uner
bittlichen und blinden Naturgesetze zu 
verwirklichen scheinen. Hinter ihnen 
jedoch schimmern Gottes Züge hin
durch.

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

a Szentírás tanulmányozásáról

Ezenkívül be akarom mutatni neked a teológia helyes tanulmányozásának 
módját; én ugyanis gyakoroltam magam ebben ... Ez pedig az a mód, 
amelyet a szent Dávid király tanít a 119. zsoltárban (és kétségkívül ehhez 
tartották magukat az összes pátriárkák és próféták is). Három szabályt fogsz 
itt találni, amelyeket bőségesen szemléltet az egész zsoltár. Ezek pedig: 
az oratio, a meditatio és a tentatio (imádság, elmélkedés, kísértés).

Először is tudnod kell, hogy a Szentírás olyan könyv, amely ostobasággá 
változtatja minden más könyv bölcsességét, mert egyik sem tanít az örök 
életről, egyedül csak ez. Ezért semmiképpen sem szabad bíznod a saját eszed
ben és értelmedben. Mert azzal nem fogod megérteni, hanem — ha 
vakmerőségedben mégis erre vetemedsz — csak letaszítod magadat és ma
gaddal együtt másokat is a mennyből a pokol fenekére (ahogy Luciferrel 
történt). Inkább térdelj le szobádban, s imádkozz igazi alázattal és ko
molysággal Istenhez, adja meg neked szeretett fia által az ő Szentielkét, 
hogy az világítson meg, vezessen és adjon neked értelmet.

Amint látod, így könyörög mindig Dávid is a fent említett zsoltárban: 
„taníts engem, Uram; oktass engem; vezess engem; mutasd meg nekem” és 
így tovább. Bár jól ismerte, sőt, naponta hallotta és olvasta Mózes könyvének 
és a többi könyveknek a szövegét, mégis az írás igazi mesterét akarja meg
nyerni, mert nem akar az eszével nekiesni és a maga mestere lenni. Ilye
nekből lesznek ugyanis a szektások, akik azt képzelik, hogy az írás nekik 
van alávetve, és az eszükkel könnyen felfoghatják, mintha itt Marcolfus 
vagy Aesopus meséiről volna szó, melyeknek megértéséhez nem kell sem 
Szentlélek, sem imádság.

Másodszor: elmélkedned kell, vagyis nemcsak a szívedben kell fontolgat
nod, hanem a száj külső beszédére is szükség van, a Biblia betű szerinti szö
vegét újból és újból mintegy meg kell forgatnod, újból és újból el kell ol
vasnod, szorgosan figyelve és elgondolkozva azon, amit a Szentlélek ezzel 
mondani akar. És őrizkedj attól, hogy megelégeld vagy azt gondold: már 
eleget olvastad, hallottad vagy mondogattad, ha egyszer vagy kétszer el- 
mondtad, és már mindenestül érted. Mert az ilyenekből nem lesznek ki
váló teológusok: olyanok csak ezek, mint a zöld gyümölcs, mely félig sem 
érett, s máris lehullik.

Ezért láthatod ugyanebben a zsoltárban, amint Dávid azzal dicsekszik, 
hogy ő éjjel-nappal, szüntelenül semmi másról, csakis Isten igéjéről és pa
rancsolatairól akar beszélni, dalt zengeni, szólni, énekelni, hallani és olvasni. 
Mert a külső ige nélkül Isten nem akarja neked adni Lelkét; eszerint ítél
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meg téged; mert nem hiába parancsolta, hogy külső formában írjunk, prédi
káljunk, olvassunk, figyeljünk, énekeljünk, szóljunk stb.

Harmadszor ide tartozik a tentatio, a kísértés. Ez a próbakő; nemcsak 
arra tanít, hogy tudd és megértsd, hanem arra is, hogy tapasztald, meny
nyire igaz, mennyire édes, mily drága, mily hatalmas, mily vigasztaló Is
ten igéje: bölcsesség, mely felette áll minden bölcsességnek.

Ezért láthatod, milyen gyakran panaszkodik Dávid az említett zsoltárban 
mindenféle ellenségre, erőszakos fejedelmekre vagy zsarnokokra, hamis szel
lemekre és bandákra,* akiket azért kell elviselnie, mert elmélkedik, vagyis: 
mert (mint mondtam) minden módon forgatja magában Isten igéjét. Mihelyt 
ugyanis Isten igéje gyarapodik benned, meglátogat az ördög, igazi tudós
sá tesz, és kísértése által tanít meg arra, hogy Isten igéjét keresd és szeresd. 
Mert [.. .] magam is nagyon sokat köszönhetek az én pápistáimnak, azért, 
hogy oly alaposan összetörtek, megszorongattak és megrémítettek az ördög 
tombolásának emlegetésével, vagyis azért, hogy rendes, jó teológust fa
ragtak belőlem, hiszen különben nem lettem volna azzá. És ha ezzel elértek 
valamit nálam, szívesen elismerem, hogy övék a dicsőség, a győzelem és a 
diadal; mert ezt akarták.

íme, itt van hát előtted Dávid szabálya. Ha tehát valóban az ő példáját 
követve tanulsz, akkor énekelni és dicsekedni is fogsz vele együtt (ahogy 
ugyanebben a zsoltárban olvashatjuk, 119,72): „A te szádnak törvénye jobb 
nékem, mint sok ezer arany és ezüst.” Továbbá: „Az én ellenségeimnél böl
csebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak 
azok. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az 
én gondolataim. Előrelátóbb vagyak, mint az öreg emberek, mert vigyá
zok a te határozataidra stb.” (119,98 és köv.) És tapasztalni fogod, meny
nyire ízetlenek és rosszak lesznek számodra az egyházatyák könyvei. Nem
csak az ellenségek könyveit fogod megvetni, hanem minél inkább előre 
haladsz, magadnak is annál kevésbé fogsz tetszeni, akár írásodról, akár 
tanításodról legyen szó. Ha idáig eljutottál már, akkor bízvást remélem: 
nekifogtál már ahhoz, hogy jó teológus légy, úgyhogy nemcsak a fiatal, 
tökéletlen keresztényeket taníthatod, hanem a gyarapodó és tökéletes ke
resztényeket is. Mert Krisztus egyháza a kereszténynek minden lehetséges 
fajtáját magában foglalja: fiatalokat, öregeket, gyengéket, betegeket, egész
ségeseket, erőseket, lustákat, ostobákat, bölcseket stb. (Részlet Luther Már
ton előszavából művei wittenbergi kiadásának első kötetéhez, 1539)

(Hozzáfűzés az olvasottakhoz) Nem lényegtelen az idézett részlet szövegössze
függése. Luther csak hosszas vonakodás után egyezett bele iratai gyűjtemé
nyes kiadásába, s a hozzá írt előszóban arra bíztatja olvasóit, hogy az ő 
könyveitől a Szentíráshoz forduljanak, azt maguk tanulmányozzák. Ehhez 
ad három szempontot, frappáns rövidségggel egy-egy latin szóval kife
jezve.

A reformátornak ez az állandó visszautalása a Szentíráshoz végigkíséri az 
életét akár mások, akár saját könyveiről van szó. Mennyire igaza van: a 
Szentírás kimeríthetetlen. Isten igéjét soha nem lehet tíz, száz, ezer könyvbe 
foglalni. Tanúi vagyunk korunkban, hogy 1900 esztendő múlva is új és új 
igazságokra bukkanunk a Szentírás nyomán. Ezenkívül a Szentírás kutatá
sa sem érkezik el soha nyugvópontra. Ezt is tanúsíthatja, aki egy kicsit is be-

Luther a szektákra érti
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pillant a mai újszövetségi teológiai munkába. De arra is figyelmeztethet 
Luther: a mi keresztény mondanivalónknak, egyházi tanításunknak vagy 
egyéni bibliai meglátásunknak nem tulajdoníthatunk megfellebbezhetetlen 
jelleget: csak nagyon rugalmasan, nyitottan, alázatosan nézhetünk saját ke
resztyén felfogásunkra.

Amit Luther itt a Szentírás tanulmányozásához tanácsol a 119. zsoltár né
hány versére támaszkodva, azt egyaránt használhatják ma a teológia, külö
nösen is a tudományos írásmagyarázat művelői és a teológiával nem foglal
kozó, bibliaolvasó hívők. Lutherra figyelésünket most sem egyházi tekin
télytisztelet mozgatja, hanem annak izgalmas felfedezése, hogy mennyire 
időtállóak, s ezért modernek a gondolatai.

Az oratio, az imádság az első. Nem a formális imádságon van a hangsúly, 
bár kétségtelenül valóságos imádkozásra bíztat a Biblia kézbevételekor. De 
többről van szó. A Szentírásban Isten szavát megérteni lehetetlen emberi ér
telmünkkel — hozzátehetjük: akár tudományos eszközökkel, akár hivő gon
dolkozással. Istennek magának kell megszólalnia. Saját kegyes vagy nem ke
gyes gondolataink a Szentírás tanulmányozása közben nem a valóságos Is
ten közelségébe visznek („menny”), hanem tőle messze („pokol”). A Bib
lia igazi megértése csak Istenhez kapcsoltan történhet. Ezért tanulmányo
zása az Isten lelkűnkben való működése után kiált. Egyházias nyelven: 
hogy a Szentlélek legyen az oktatónk!

A meditáció szót Luther más értelemben használja, mint ahogyan szoktuk. 
A Szentírás szavaiba, gondolataiba való belemélyedésről szól. Az imádság az 
Istenben való elmélyedés, a „meditáció” pedig a Biblia szövegébe való be- 
lehatolás. Luther mindig is nagy jelentőséget tulajdonított a „külső igé
nek”, azaz a bibliai szöveg jelentésének. Míg az „imádság” az emberi gon
dolataink ellenében az Istenhez akar kapcsolni a Szentírás olvasása közben, 
a lutheri „meditáció” a Szentírás szavának értelméhez köt egyéni (kegyes) 
magyarázatunkkal szemben. Ha ebben az irányban továbbmegyünk ko
runkig, Luther tanácsa világosan elvezet a történet-kritikai írásmagyará
zatig, amely éppen a Biblia szövegét akarja hűségesen megértetni és ere
deti értelmében kifejteni. Kitűnik, hogy Luther első „szabálya”, mely ér
telmünkkel szemben az Istenhez utal, együtt jár a másodikkal: a Szentírás 
tanulmányozása igen erősen értelmi munka is.

De egy másik irányban is meghosszabbodik korunkig Luther második bib
liaolvasó tanácsa, s ez éppen az újabb értelemben vett meditáció felé mu
tat : ismételgessük el magunkban és hangosan a Biblia egy-egy szavát, mon
datát — mondja. Engedjük, hogy közvetlenül is hasson reánk. Ezzel nem ra
cionális, nem értelmi úton történő érintkezés megy végbe a bibliai szöveg 
és lelkünk között. Ez már a belső világunkat a Szentírás hatásának mély- 
lélektani folyamatban elérő módja, amelynek új formáival — indiai gya
korlat alkalmazásával — találkozunk külföldi keresztyén kiadványokban. 
Luther kétségtelenül tudatos megvilágosodásra gondolt a szavak, mondatok 
ismétlésével, de tanácsa ma bennünket önkéntelenül a tudattalanra is utal.

A „kísértés” a harmadik: ez nem más, mint a Szentírás szavának belefo- 
nódása az életünk külső-belső küzdelmeibe. Luthernál többek között a taní
tását és őt magát ért támadások, életveszélyes helyzetek tették személyes ta
pasztalattá a Szentírás nem egy mondatának az értelmét. Magunk is tapasz
taljuk, akkor kezd világítani nekünk legnagyobb erővel egy-egy bibliai ige, 
amikor nem fut simán az életünk, hanem krízisekbe jutunk — legyen az be
tegség vagy sorsunk bármilyen megrendülése. így válik önkéntelenül, tud
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tán és akaratán kívül, mesterünkké a Szentírás megértésében bárki és bár
mi, aki és ami árt nekünk, félelmeket, kétségbeesést, belső bizonytalanságot, 
reménytelenséget ébreszt bennünk, konfliktusokba sodor. A Bibliát nem le
het igazán megérteni félrevonultan, szélcsendben, csak benne élve a minden
napok kíméletlen valóságában és — milyen elcsépelt kép, de nagyon találó 
— az élet viharaiban. Szükségünk van a Biblia mondanivalójának igazi 
megismerésére, szavának átélt megértésére, hogy önzésünk vétkeiben, ba
jainkban, letörtségünkben, Istentől való megfeledkezésünkben, másokkal és 
önmagunkkal való vívódásainkban — amint Luther mondja — megtapasztal
juk, „mennyire igaz, mennyire édes, mily drága, mily hatalmas, mily vigasz
taló Isten igéje”.

Veöreös Imre

A SZÓTÓL AZ ÍRÁSIG

Isten eszköze a velünk való találkozásra az ige. Az ige Luther számára elő
ször és utoljára szóbeli ige, tehát az élő igehirdetés a mindenkori jelenben. 
De az élő ige egyszersmind kötött szó is, mert tartalma szerint azonos az 
apostoli igével. Krisztus az apostolokat arra rendelte, hogy róla, az Üdvözí
tőről szóló híradást, a benne adatott üdvről hangzó bizonyságtételt szétvi
gyék a világba. Ezért ígérte és adta nekik Szentlel'két. Ennélfogva az 
apostolok a keresztyénség törvényes és — Krisztusról szóló bizonyságté
telükben — tévedhetetlen tanítói. Minden keresztyén igehirdetés csak ezt 
az apostoli ágét adhatja tovább és értelmezheti. Az apostolok prédikációja 
az egyház szavának forrása és maradandó normája.

Eredetileg az apostolok igehirdetése is szóbeli ige. Ez felel meg az evangé
lium lényegének. Mert az evangélium nem egyszerűen egy igazság közlése, 
amelyet olvasás által is tudomásul vehetünk, hanem az ember megszólítása. 
Ennélfogva ősi formája a szóbeli prédikáció. A szóban elhangzó ige az írott 
és nyomtatott igének nem egy fejletlen előzetes formája. Az írott és nyomta
tott ige nem az élő szót túlhaladó fokozat. A szóbeli ige mindig az evangé
lium lényeges formája marad. Az Írás élő beszédből származik, és érette van. 
Közbejött, szükséges, de csak elengedhetetlen eszköz a szóbeli igehirdetés 
szolgálatában. A Szentírásra szükség volt azzal a veszéllyel szemben, hogy 
a prédikáció eretnekké fajul, mert az apostoli üzenet nem volt többé számá
ra jelenvaló. Ezért volt szüksége a keresztyénségnek az „írásra”, az apostoli 
prédikáció írásos formában megmaradó emlékére. Ennek révén a gyülekeze
tek is függetlenebbé lesznek tanítóiktól, hiszen ezek kudarcot vallhatnak és 
tévtanítókká válhatnak, így viszont a gyülekezetek nincsenek kizárólag 
rájuk utalva. Szükségük van ugyanis mércére tanítóik kritikájához, és 
eszközre a tévedés kiküszöbölésére. Ezt nyújtja nekik az Írás.

Részlet Paul Althaus Luther Márton teológiája című művéből.



HAFENSCHER KÁROLY

Áldások forrása lehet
Az evangélikus világgyűlés hatása

Amikor e sorokat írom, még a budapesti világgyűlés előtt vagyunk; amikor a 
cikk megjelenik, már hónapokkal utána. Prófétálásra nem vállalkozom, 
még arra az újságírói fogásra sem, ami a sajtó történetében színházi vagy 
sporttudósítókkal előfordult többször is, hogy ti. a lapzárta miatt előre 
megírták tudósításukat, vállalva azt a kockázatot, hogy nem pontosan az 
fog történni, amit látatlanban gondoltak. Arra szorítkozom tehát, hogy az 
eddigi hat világgyűlés ismeretében keresem a választ arra a kérdésre: mi
lyen módon válik áldássá egy ilyen világgyűlés. Az előkészítő időszakban 
jobban érezzük a felelősségnek és a rendezés munkájának a terhét, a vi
lággyűlés után annál inkább előtérbe kerül majd áldásjellege, melynek ki
sugárzása bizonyára még évekig érezhető lesz a világ evangélikusságában.

1. A Lutheránus Világszövetségben (LVSZ) minden világgyűlés kétütemű 
mozgásként fogható fel: összehívás és szétküldés. Másként: energiafelvétel 
— energialeadás. Nem akarom profanizálni Jézus mozdulatait, mégis ezek
hez hasonlítom azt, ami ilyenkor történik: Jézus hív — „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan”, és Jézus küld — „Menjetek el az egész világra”. Ez — az is
tentiszteletre is érvényes — két ütem a világgyűlésre is alkalmazható. A bu
dapesti világgyűlés megkezdéséig éveken át tartó előkészítő munka folyt kü
lönböző szinten — mindez az első ütemhez tartozott. A nagy találkozás, erő
összpontosítás után a világgyűlés szétküldi tagjait a négy égtáj minden irá
nyába.

2. Minden világgyűlés tanulmányi munkát jelent. Az evangélikus keresz- 
tyénség a világ keresztyénségének skáláján arról ismert, hogy tanító egy
háznak tartják, mely a XVI. századtól kezdve mindig törekedett a Biblia 
mondanivalójának rendszeres kifejtésére, és megpróbált aktuális kérdésekre 
reflektálni. Ez utóbbi az evangélikus teológiának nélkülözhetetlen szolgála
ta; ha ezt nem végezné, csak ismételné önmagát. Minden új kérdés kihívás 
a teológia számára is, amire válaszolni kell Jézus Krisztusba vetett hitünk 
alapján. A világgyűlésre készült igen sok, részletes és terjedelmes dokumen
tum arról beszél, hogy az LVSZ tudatában van ennek az evangélikus hagyo
mánynak. Az 1981-ben, Turkuban történt téma-meghatározás óta a „Krisztus
ban — reménység a világért” témát biblikus, szisztematikus módszerrel dol
gozták fel. Nagy figyelem fordult a teremtett világ felé, mégpedig a remény
ség perspektívájából. Másként: ezen a világgyűlésen az első hitágazat a har
madik hitágazat fényébe került. A fő- és altémák kidolgozása után az egyes 
munkacsoportok témája mutatta leginkább, mi érdekli ma a világ evangéli- 
kusságát. Pusztán a témakörök megemlítése is érzékelteti a belülről kifelé
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tendáló érdeklődést: misszió és evangélizáció ma, istentisztelet és keresztyén 
élet, felkészítés a szolgálatra, ökumenikus elkötelezettség és evangélikus 
identitás, az információ korszaka, nők és férfiak az egyházban és a társa
dalomban, fiatalók az egyházban és a társadalomban, gazdasági és szociális 
igazságosság felé, gondoskodás Isten veszélyeztetett világáról, faji kérdés, 
emberi jogök, keresztyén élet különböző társadalmi rendszerekben, felelőssé
günk a békéért. Az írott vagy elhangzó tanulmányi munka nem öncélú, ha
nem a Jézus Krisztusról szóló korszerű bizonyságtételt segíti.

3. Minden világgyűlésen jelentős maga a találkozás eseménye. A nagy csa
lád közeli és távoli tagjai találkozhatnak, kis és nagy egyházak tagjai test
vérként együtt gondolkozhatnak, véleményt cserélhetnek, imádkozhatnak. 
Ma a legkülönbözőbb emberi közösségek életében fellelhető a találkozás, 
együttlét fokozott igénye. Ma, amikor különböző kommunikációs csatorná
kon át szinte túltáplálnak bennünket, nem újabb információ utáni igényünk 
jelentkezik, hanem közösségigényünk. A Biblia tanulmányozásakor, munka- 
csoportokban, plenáris üléseken egyaránt a világgyűlés ezt a közösségigényt 
is szolgálja. Ugyancsak ez a célja a látogatási programnak: személyes talál
kozás a gyülekezetek tagjaival — ha csak egyetlen vasárnapra is.

4. Spirituális gazdagodás. Nem veszít semmit a tanulmányi munka súlyá
ból, ha azt állítom, hogy egyre inkább tudatosul a kölcsönös lelki gazdago
dás igénye. Amit tárgyalóasztaloknál, vitafórumokon nem lehet elérni, az 
az istentiszteleteken, az úrvacsoravételkor, bibliatanulmányok és megbeszé
lések során lehetségessé válik. A múlt kincsestárából előhozott énekek, mai 
dallamok és szövegek kicserélése, az egyház imádságos kincsének feltárása 
és újra használatba vétele — mind ide tartozik. Egymásért mondott közben
járó imádság vagy a megbékélés külsőleg is kifejezésre jutó jelzése a spiri
tuális meggazdagodást segíti elő. (A résztvevők mindkét oldali szomszédju
kat megölelik és megcsókolják, közben anyanyelvükön mondják: „Békes
ség neked”).

5. Több irányú kölcsönhatás. Egy időben szívesen beszéltek a LVSZ-en be
lül is kétirányú forgalomról: minden egyház egyszerre adakozó és elfogadó 
egyház is. Ma több dimenziós kölcsönhatásról beszélnek. A „felső” képvise
leti szervek és a helyi gyülekezeti szint gondolatainak és cselekvéseinek 
egyeztetése, a különböző társadalmi rendszerekben élő egyházak egymásra 
hatása a budapesti világgyűlést is jellemzi. Maga az a tény is, hogy egy 
európai szocialista államban rendezték meg a világgyűlést, hat a nem 
szocialista jellegű társadalmakban élőkre. Eltűnnek a hordozott előítéletek, 
a fantomképek, és marad a valóság, ami mindig színesebb, árnyaltabb, 
sokoldalúbb, mint az elképzelés. Sem az LVSZ, sem a vendéglátó egyház 
nem marad ugyanaz egy-egy világgyűlés után, mint előtte volt.

6. Felekezeti határokon is átnyúlik a világgyűlés hatása. Ez helyi vonatko
zásban és világviszonylatban is érvényes. Más felekezetek, felekezeti és fe- 
lekezetközi világszervezetek is küldenek képviselőket. Az LVSZ megalaku
lása óta mindig buzdítást kaptak a tagegyházak az ökumenében való aktív 
résztvételre. A kívülállók szerint az evangélikus egyház hajlamos a konfesz- 
szionalizmusra és a más felekezetek iránti tartózkodásra. A tiszta tanítást 
féltve és őrizve az evangélikusok sokszor valóban nehézkesnek mutatkoztak 
az ökumenikus közeledésben. A világgyűlések közötti időben folyó bilaterális 
dialógusok azonban olyan légkört teremtettek az utolsó mintegy húsz esz
tendőben, amelyben az evangélikus egyház ökumenicitása már természetes
nek mondható.
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7. Túl minden egyházi és vallási körön a jelentős határozatokra és állás- 
foglalásokra felfigyelnek világszerte. A világ égető kérdéseiben elhangzott 
evangélikus nyilatkozatoknak súlyúik volt (a Helsinkiben hozott záródoku
mentummal, Namíbiával kapcsolatos állásfoglalásával vagy a dél-afrikai 
apartheid politika elvi elítélésével az LVSZ kívülállók figyelmét is felhívta). 
A Lundban 1947-ben, tehát az LVSZ alakulásakor kimondott tétel — „fe
lelősek vagyunk a szenvedő világért” — realizálódott az eddigi világgyűlése
ken. A béke, igazságosság, fajüldözés, emberi jogok, fegyverkezés, leszerelés 
súlyos kérdéseiben egyre erősödő hangot hallatott az LVSZ-világgyűlések 
sora. Ez a felelős hang soha sem hallgatott el, de van különbség Hannover 
1952 és Dar es Salaam 1977 között, mégpedig pozitív irányban. Budapest 
1984 nyomán bizonyára még jobban felerősödik ez a hang.

8. Minden világgyűlés sokat tesz a szeretetszolgálat tudatosítása és végre
hajtása tekintetében. Ha eddig több ízben változott is a struktúrája, az LVSZ 
egyik állandóan fenntartott munkaága a bajban levők szervezett megsegíté
se. Pillanatnyi szükség- vagy katasztrófahelyzetben nyújtott segítség, munka- 
alkalmak teremtése, munkaeszközök ajándékozása, munkamódszerek átadá
sa, üzemek létesítése, ipari és fejlett mezőgazdasági kultúra terjesztése, tu
datos környezetvédelem, víztisztítás, menekülttáborok ellátása jelzi az LVSZ 
ezirányú tevékenységét. A világgyűléseken mindig nagy figyelem fordul az 
ilyen szolgálatok felé, s végső soron a világgyűlés garantálja az óriási anyagi 
fedezetet ennék biztosítására. Valamennyi kontinensen, gyakran feleikezetre, 
sőt vallásra való tekintet nélkül igen jelentős segítséget tudott nyújtani em
berek millióinak az LVSZ, és túl a karitatív jellegű munkán előfordult már, 
hogy „nemzetépítési” tanácsadást igényeltek egy-egy törzsi feszültségekkel 
birkózó új afrikai államban (pl. Zimbabve). A déli félteke első számú prob
lémája, az egyre fenyegetőbb méretű éhezés, az idei világgyűlést is kihívás 
elé állította.

9. Minden világgyűlés elszámoltat az eddig végzett munkáról. Az LVSZ 
felépítése szerint az osztályok munkáját a bizottságok ellenőrzik, a bizottsá
gok évenként beszámolnak a Végrehajtó Bizottságnak, s a Végrehajtó Bi
zottság jelent, főtitkárán keresztül, a világgyűlésnek. Nem egyszerűen száraz 
adatokat hallgat ilyenkor a világgyűlés, hanem a számokban is lemérhető 
élet jeleit figyeli. Rám mindig nagy hatással van, ha hallom, hogyan számol
nak be végrehajtott határozatokról, hogyan számolnak el hatalmas költség- 
vetési tételekkel. Rajongásnak tartanám, ha ez a jelleg kimaradna egy-egy 
világgyűlésről, mondván, hogy ez nem tartozik a keresztyénség lelki életéhez 
vagy missziói, evangélizációs tevékenységéhez. Az evangélikusok valóságlá
tására, szorgalmas munkájára jellemző adatok ismerete hitünkben is, napi 
egyéni keresztyén életfolytatásunkban is segíthet. A hivatalosan elhangzó 
beszámolókon kívül a folyosói beszélgetésekben is folytatódik az információ- 
csere és a vélemények alakulása. Lehet, hogy minden világszervezetet fenye
get valamifajta bürokratizmus, de a veszély megléte még nem indokolja e 
tevékenység elhagyását.

10. Minden világgyűlés mederbe tereli, megszabja a következő évek mun
káját. Ez részben a tisztségviselők, bizottsági tagok választásával, új munka
erők beállításával történik, részben az alkotmány esetleges módosításával, 
korszerűvé tételével, de legfőképpen programjavaslatok meghallgatásával és 
elfogadásával, azok sorrendjének megállapításával. Mindez együtt meghatá
rozza az LVSZ munkáját a következő időszakra. Egy bizonyos értelemben az 
LVSZ-en belül is „tervgazdálkodás” folyik. Az eddigi világgyűlések és az
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LVSZ történetének ismeretében úgy látom, hogy azonos vagy nagyon ha
sonló trendek érvényesültek eddig évtizedek óta más és más hangsúllyal. 
Most kétségtelenül a jövő felé fordulás a döntő a címből, a mottóból adó
dóan: Krisztusban — reménység a világért. Az igehirdetés ügyének, a 
szeretetszolgálatnak, a társadalmakban és a világban végbemenő szolgálat
nak, az információs szolgálatnak is sokkal inkább a reménység jegye alatt 
kell történnie, mint eddig. A közös hit örvendetes felfedezése és megta
pasztalása az első idők élménye volt, az egymásért érzett és gyakorolt fe
lelős szeretet szintén realizálódott évtizedeken keresztül, most a reménység 
közös megélése, egymás figyelmeztetése és bátorítása a Krisztusban ka
pott reménységre valóságos jótétemény lehet a következő szakaszban. Ma 
merészség a világban reménységről beszélni és még nagyobb merészség 
valóban reménykedni. Erre a reménységre buzdít a budapesti világgyűlés.

Szinte páratlanul feszült világhelyzetben ült össze a VII. Naggyűlés. E so
rok írásakor minden negatív erőhatás ellenére a bizakodásom, hogy az evan
gélikusok jó reménysége, amiről most számot adnak, nem szégyenül meg. Az 
ifjúsági delegátusok jelentős arányszáma arra bátorít, hogy a következő 
nemzedékben is folytatódik az evangélikus egyház jelentős szolgálata szerte a 
világon, hazánkban is, és ehhez jó segítséget nyújt az evangélikusokat össze
fogó nagy világszervezet.A nagyságrendben legnagyobb felekezeti világszö
vetség hazánkban tartott világgyűlése remélem azért mérföldkő, mert hatá
sára mindenfajta reménytelenségen átlépünk és valódi reménységre bátoro
dunk.

1984. július 15.



RÉDEY PÁL

Haza, nemzet, család
Beszélgetés Pozsgay Imrével

1949. március 15-én alakult meg a Magyar Függetlenségi Népfront, a ma
gyarországi egypártrendszer mellett a párttagok és párton kívüliek hatalmas 
tömegmozgalma, kapcsolódva az elnyomás és a nácizmus elleni küzdelem, a 
Magyar Front és az ellenállás, a felszabadulás utáni népmozgalmak hagyo
mányaihoz. Világrajöttét nem fogadta osztatlan öröm. Tíz nappal a népfront 
megalakulása előtt a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének ülé
sén Rákosi arról szólt, hogy a demokratikus pártok léte és további működé
se „tartalék” az osztályellenség számára. Ezzel a kijelentésével a demokra
tikus pártok sorsa megpecsételődött s megszűnt a több pártrendszer. Ez a 
„szükséghelyzet” hozta létre lényegében a népfrontot. De Rákosi a népfront
ban sem bízott. Ugyanezen az ülésen így nyilatkozott róla: „ha az elvtársak 
azt hiszik, hogy ez a népfront hosszú életű, tartós képződmény (lesz), akkor 
nagyon tévednek. Ez a népfront tkp. a szomszéd pártok elhalási procesz- 
szusának egy foka . . .  sok ebből a népfrontpolitikából nem jön ki”. Rákosi 
számára nem is volt később több és más a népfront, mint puszta díszlet.

Az „újszülött” azonban világra jött, helyet követelt magának a dolgozók 
államában, s bármilyen bizalmatlan fogadtatásban részesült, egészséges élni- 
akarással a tömegek mozgalmává lett. Ma a Hazafias Népfront a Magyar 
Szocialista Munkáspárt irányításával a legjelentősebb tömegmozgalom. Meg
kértük a Hazafias Népfront főtitkárát, Pozsgay Imrét, hogy válaszoljon né
hány kérdésünkre.

* * *

— Elgondolkodtató számunkra a népfront születése körüli bizonytalanság 
és bizalmatlanság, amellyel Rákosi Mátyás fogadta létrejöttét. Hogyan lát
ja Ön és mi a véleménye az akkori feszültségről?

— Rákosi kijelentése már 1949-ben előrevetítette a súlyos tévedések, hi
bák és bűnök lehetőségét. Bizonyos fajta hatalmi gőg uralkodott el benne és 
kiszolgálóin. Ahelyett, hogy szövetségeseket keresett volna, mert a pártok 
addigra már megtisztultak és készséget mutattak a demokratikus jövő épí
téséhez, inkább lekezelő, megvető stílust alkalmazott a népfrontra. Valójá
ban alibi-, kulisszaintézménynek tekintette, ideig-óráig kívánta felszínen tar
tani, taktikai eszköz volt számára, s távolról sem gondolt arra, hogy egy 
messzemenő cél stratégiai eszközének lehetősége rejlik benne. A célt volta
képpen világosan látták a demokratikus pártok is, ti. a szocializmus építé
sét vállalták maguk is. A kisgazdapárt pl. felajánlotta tapasztalatait és se
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gítségét a mezőgazdaság kollektivizálásához. Rákosi elutasította ezt és rész
ben spekulációnak tekintette, vagyis arra gyanakodott, hogy a kisgazdapárt 
így akarja túlélését biztosítani. E torzulás mögött nagy elméleti tévedés is 
volt. Az ti., hogy a csúcsokon levő uralkodó csoport abban a szemléletben 
élt, miszerint birtokában van a társadalomvezetés összes tudománya. Hogy 
mi a jó a népnek és mi a rossz, azt — úgy hitték — kizárólag ők tudják. Hogy 
mi kell a népnek, azt majd ők fogják megmondani. Eközben mindenütt és 
mindenben az ellenséget keresték. Az ellenség elleni küzdelem fémjelezte 
uralmukat.

Az emberek viszont azt a jövőt munkálják szívesen és odaadóan, amelyben 
cselekvőleg vehetnek részt. Erről Rákosiék megfeledkeztek. Szemléletükbe 
így nem fért bele a népfront. Hiszen nem fért bele a nép kezdeményezése, 
aktivitása vagy a nép cselekvő energiája sem. Kulissza maradt valóban a 
népfront, vagyis egyfajta választási ^kiszerelő szervezet”. A súlytalanság 
állapotába került, látszatmozgalommá degradálódott. És hogy Rákosi téve
déséért mekkora árat kellett fizetnie a nemzetnek, az a későbbiek során ki
derült.

— Válságos időben született a Hazafias Népfront, és csoda, hogy átvészel
te megaláztatásának ezt a kurzusát. Súlytalanul lebegni, látszatmozgalom
nak lenni nem valami csábító, kecsegtető és vonzó dolog a tömegek előtt. 
Történt-e változás és mikor a szemléletben?

— Az első kísérlet a változtatáshoz 1953-ban történt. Amikor kiderültek a 
hibák, a torzulások, mélységes és erőteljes igény támadt egy szélesebb kö
rű népfrontmozgalom iránt. De mivel a pártban is heves küzdelem folyt a 
helyzet felmérése és megítélése, valamint az irányváltoztatás kérdésében, a 
népfront is áldozatul esett a párton belüli vetélkedésnek. Ebben a vetélke
désben még változatlanul eszközként szerepelt, újra csak taktikai létre volt 
kárhoztatva. Közismert, hogy 1953—57 nyaráig hosszú, mély társadalmi és 
gazdasági válság zajlott le Magyarországon, amely az 1956-os eseményekben 
kulminált. A Rákosi-féle vezetés hibáinak tanulságait levonó MSZMP kez
deményezésére a konszolidációs folyamatban a népfront újraélesztése is sze
repelt. Magában a konszolidációban azután a népfront is segített.

Üjra mérlegre kellett tehát tenni az alapvető kérdéseket. Ilyen egyszerű 
módon: kinek épül a szocializmus? És ha az egész nép számára, akkor vilá
gos, hogy az egész népet átfogó politikai intézményre van szükség. Erre a 
döntő fontosságú szerepre látszott alkalmasnak a népfront, de most már nem 
taktikái szempontok alapján, hanem tudatosan átgondolt stratégiai elvek 
szerint, a szövetségi politikának megfelelően. Így azután a népfront egyfe
lől a különböző társadalmi szervezetek és korporációk tömörülése, másfelől 
a párttagok és párton kívüliek találkozása, együttműködési fóruma lett. De 
fogalmazhatnám így is : a népfront a szövetségi politika színtere. Ezek alap
ján stratégiának kellett tekinteni a mozgalom irányába tett minden lépést, 
mert a gyorsan változó társadalomnak is vannak hosszú időre megszabott 
változatlan elemei, amelyek között a kapcsolatot intézményessé kellett ten
ni. Hiszen az egypártrendszerű berendezkedésben belátható ideig párttagok
ra és párton kívüliekre oszlik a társadalom, és belátható ideig lesznek hívők 
és nem hívők, s ki tudja mennyi ideig lesznek osztály- és rétegkülönbségek, 
így voltaképpen a párt és társadalom kapcsolata intézményesen a népfron
ton keresztül bontakozott ki és kezdett működni 1956 után.

— Ez a változás átvezet bennünket a jelenlegi időkbe. Természetesen il
lúzió lenne azt hinni, hogy ez máról-holnapra ment végbe. A népfront iránti
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bizalom is nehezen és fokozatosan született meg. Milyen célkitűzésekkel, 
azaz milyen tartalommal lehetett aktivizálni a mozgalmat?

— Kezdettől fogva érvényesült az a felismerés, hogy a Hazafias Népfront 
nemcsak a benne tömörülő szervek kerete, hanem saját magán belül is van 
munkájának alanya és tárgya. Állampolgárok százezrei ebben a mozgalom
ban teremtettek közéleti szerepükhöz terepet. A népfront ezáltal vált az ál
lampolgárok integrálójává, hiszen a Rákosi-féle vezetéssel szemben a szem
léletváltozás éppen az volt, hogy az új társadalomban a kezdeményezés nem
csak felülről jöhet, hanem az állampolgárok részéről is. Ettől vált tartalmas
sá az alkotmányban biztosított közjogi élet, és vált a népképviseleti testüle
tek kialakításában szerepe egyre hatásosabbá. A tanácsok, parlament stb. 
karaktere már hordozza a népfront tevékenységének szellemét. A közigaz
gatással tartott kapcsolata pedig a híd szerepét tölti be a társadalom és a 
közigazgatás intézményei között. A változó társadalmi struktúrában egyre 
inkább jut szerephez, tartalmat tud adni a településfejlesztésnek, újfajta 
társadalmi munkára ösztönöz. A Hazafias Népfrontban lehetett javítani az 
élet feltételein, vagy az önkormányzat kiteljesedése kapcsán itt lehetett szó 
az életmód javításáról stb.

Tovább gazdagodott és lett egyre tartalmasabb a népfrontmunka azáltal, 
hogy részt vállalt a törvények előkészítésében, kormányzati tényezővé tette 
a közvéleményt, s az ún. horizontális struktúrában, közösségi intézmények
ben érdekképviseleti szerepet vállalt. így irányult a figyelem az iskolák és 
a társadalom kapcsolatára, az iskolák és a szülők viszonyára, a kommunális 
ellátás problémáira. Az életfeltételek javításának kezdeményezésére, a hát
rányokat szenvedő emberek problémáinak feltárására, az életszínvonal meg
őrzésére, a fogyasztók kielégítésére stb. is kibővült a népfront figyelme. S 
végül a legfontosabbra, a családra.

— Szabad-e úgy fogalmaznunk, hogy a népfront az a szeizmográf, amely 
érzékenyen reagál a társadalom minden problémájára és jelzéseivel felkelti 
a párt és az állami szervek figyelmét, hogy a társadalomban javításra, mó
dosításra szoruló kérdések megoldást nyerjenek? S bár a népfront öntevékeny, 
a felelősség mégiscsak a hatalom vállain nyugszik. Az esetek többségében a 
megoldások tőle várhatók.

— Igen. Értelmezhetjük így a népfront szerepét.
— A népfront megítélésem szerint nem fedőnév. Lényegében akcióegy

séget kell értenünk a fogalmon. Ennek az akcióegységnek nem a politikai, 
világnézeti egység az előfeltétele, hanem a közös érdek. Mint ahogyan akció
egységbe, népfrontba tömörültek a különböző világnézetű, politikai meg
győződésű, vallásos emberek (is) Európa-szerte a második világháború 
alatt a fasizmussal szemben. Ma nyilvánvalóan más tartalmat keresünk az 
akcióegységhez. Milyen akcióegységgel lép fel napjainkban a Hazafias Nép
front és hol látja ezen belül az egyházak tevékenységi területét?

— Világnézeti követelményt nem támaszt a népfront. A népfront tudatos 
vállalása annak, hogy különböző világnézetű emberek kifejezhetik benne 
nemzeti identitásukat. A Hazafias Népfront a különböző világnézetű embe
rek politikai mozgalma és intézménye. És ha valóban az, akkor ezzel együtt 
jár, hogy a vallásos intézmények, vallásos emberek, következésképpen az 
egyházak is aktív résztvevői a Hazafias Népfront célkitűzéseinek. Egyértel
mű, hogy a cél a szocializmus felépítése.

Ennek megfelelően vallásos hitelvekkel ellentétes programok, kezdemé
nyezések nem uralkodhatnak a népfrontban. Ezért a marxisták és hívők, a
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nemhívők és hívők párbeszédére épülő népfronttevékenységben nemcsak he
lye van az egyházaknak, hanem követelmény is, hogy az egyházak sajátos 
szolgálataikkal gazdagítsák a mozgalmat. Az egyházak híveikkel együtt is
merték el a szocializmust és építik társadalmunkat. Ez azt jelenti, hogy részt 
vesznek a politikában is. Ezt a részvételt kell előmozdítania és szorgalmaz
nia a népfrontnak. Az egyházaknak évszázadokra visszanyúló hit- és erköl
csi normái, a dolgozó emberek tiszteletére épülő ethosza, a családnak mint 
legfontosabb közösségi tényezőnek tisztelete mind megannyi olyan érték, 
amelyet ha az egyházak híveiken keresztül bekapcsolnak a mozgalomba, ez
zel újabb értékekkel gazdagodik a Hazafias Népfront.

— Említette a családot mint az egyik legfontosabb közösségi képződményt. 
Az egyház etikája valóban családcentrikus; teremtettségünknél fogva a család 
ősi, hagyományos tiszteletét képviseljük. Nagy örömmel vettük tudomásul, 
hogy a Hazafias Népfront családvédelmi tanácsot hozott létre, mert ezt igen 
fontos munkaterületnek érezzük. Kérem, mondjon néhány szót a családvé
delmi tanácsról!

— Vissza kell utalnom a párt XII. kongresszusára, amely külön is felhív
ta a figyelmet a családért érzett felelősségre és a család körében végzendő 
társadalmi feladatok megoldására. A VII. népfrontkongresszus is nagy hang
súlyt tett a család szerepére a szocialista társadalomban. Szólt arról a kö
zösségről, amelynek egészséges léte és létfeltétele nélkül maga a társada
lom sem válhat közösséggé, vagyis társadalmunk a család megszilárdulása, 
konszolidált életvitele, életmódja nélkül nem válhat igazán szocialista tár
sadalommá. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a népfront miként fog
lalkozik ezzel az üggyel, azt mondom, hogy a népfront azon túlmenően, 
hogy politikai tömörülés, az állampolgároknak, a haza polgárainak tömörü
lése, közössége, és ebben a vonatkozásban nemzeti összefogásra kíván ser
kenteni.

A népfront tehát mindannyiunk közös érdekében oltalmába veszi a csa
ládot és az egészséges, tisztességes, szocialista magyar család nevében tár
sadalmi összefogást hirdet a veszélyek ellen. Ezért igyekszik a népfront a 
felelősséget felébreszteni, és megfelelő kapcsolatot teremteni a család és a 
társadalom, a család és a nevelés, a család és a nemzet között, és olyan 
ügyekben is véleményt akar mondani, mint a család és lakóhely, a család 
és munkahely, a család és a természeti környezet, a család és különböző ön- 
kormányzati szervek és a közösségek egymáshoz való viszonya stb. Mindebből 
kitűnik, hogy a népfront nem vitatja el senkitől a saját feladatát, de nem 
akarja takargatni senkinek a felelősségét a család védelmében. Abból a jo
gos és megalapozott feltételezésből indul ki, hogy számos szervezet, intéz
mény, mozgalom van ebben az országban, amely nagy hivatástudattal, elkö
telezettséggel és felelősséggel dolgozik a családért.

— Milyen szerepet szánnak ebben a felelős munkában az egyháznak?
— Feltétlenül nagy szerepet. De hadd vegyem sorba azokat az intézmé

nyeket, amelyek között megoszlik a felelősség. Az állam, a szakszervezet, a 
KISZ, a nőmozgalom, a Vöröskereszt intézményeire gondolok. Ebben a sor
ban a magyarországi egyházak tiszteletreméltó szerepét vitathatatlanul fon
tosnak tartom. A legfontosabb, amit ebben az összefüggésben együttműkö
désünk alapjának tekintünk, azok az erkölcsi elvek, amelyek az egyházakat 
irányítják ezen a területen. Nos, ezek az erkölcsi elvek egységben vannak 
a szocialista családideállal és a család védelmével. Ügy is mondhatnánk, 
hogyha ezek az erkölcsi elvek, a családi együttélést érintő formák — ame
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lyek az egyházakban az idők folyamán és a történelmi tapasztalatokat is 
tükrözve kialakultak — szélesebb körben érvényesülnének, akkor kevesebb 
gondunk lenne a család körül. Hadd említsem meg — igazán pusztán a példa 
kedvéért és nem a teljesség igényével —, hogy a szeretet, a türelem és a köl
csönös segítés követelményei, a családi élet, az anya és az anyaság tisztelete, 
a gyermekáldás és -nevelés öröme, a munka és a családon bélüli összefogás 
tisztelete, az önzés elutasítása, és ha kell, akár az áldozatvállalás, milyen 
rendkívül fontos etikai normák. Olyanok, amelyek a nem hívők számára 
sem lehetnek idegenek, ha a családot mint intézményt a szocializmus alap
közösségei közé számítja valaki.

— Nem kis feladatra vállalkozott a Hazafias Népfront. Mindezeknek az 
intézményeknek és jó szándékoknak közös mederbe terelése a család érdeké
ben nem kis dolog. Kísérje áldás a Hazafias Népfrontnak a családokért 
végzett tevékenységét.

CZIPRI ÉVA

Galileai tenger
Van aki benned égőn 
halássza teste éhét 
szivárványszín halakra 
vetve a csillaghálót 
s a mindennapi biztos 
dús erős halfogásban 
gyönyörködik mélyet 
telt-karcsút lélegezve

Én két meghitten kedves 
vihar tépett hajómmal 
partra evezek végleg 
a fehér delta vidékén 
s kilépek szemed tükrén 
a szárazföldre biztos 
szívvel s erős lélekkel 
követni téged Mester

CZIPRI ÉVA

Glória
Ételem italom 
szép álmom vigaszom 
elhagyott közönyöm 
könny-rózsás örömöm 
kutam vízesésem 
előtted álltam 
gyöngyhalász-lelkem 
beléd leszálltam
megveretett feltámadott reménység 
örök időktől rád való éhség 
te vagy a magasság 
te vagy a mélység



CZINE MIHÁLY

Sors és ideák

Míg élt, elég halkan szólt róla az ének. Nagyobb elismeréssel többnyire csak 
sarlós, szlovákiai múltját emlegették, újabb hazai irodalomtörténeti és pub
licisztikai munkásságát inkább csak hűvösen, sőt olykor vitázva nyugtázgat- 
ták. Pedig igazán példázatos volt az élete és a munkássága. Az őrzők közül 
való volt; mindvégig a strázsán. Emberségén soha nem esett csorba. Mind
két hazájában — Szlovákiában és Magyarországon — egy igazsággal élt.

Most volna 80 éves. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelyik serdülő évei
ben került először más csillagra. A régi országból kiszakadva, más népek zaj- 
gásában nekik maguknak kellett új szemléletet és új életlehetőségeket ke
resni, s igazolni, kisebbségben élve, a magyarság és emberség összetartozá
sát.

A magyarság és emberség összetartozásának Szalatnai Rezső volt az egyik 
legnagyobb igazolója. Nehéz időben, fiatalon kapta a sorstól a feladatot: 
szóljon egy népcsoport nevében, szóljon mindazok helyett, akik hallgatásra 
és némaságra ítéltettek. Mondja az igazat és védje az igazat; őrizze az érté
ket és sugározza a megmaradás bizodalmát. A nehéz küldetést fiatal tanár
ként, kezdő íróként, guzsbakötve, cenzúrás világban vállalta Szalatnai Re
zső, az „itt állok, másként nem tehetek” ősi hitével. Elutasított minden em
bertelent. A humánum, a testvériség, a kultúra, az emberi magatartás példá
it mutatta fel, tisztességgel és logikával; ha közvetlenül nem lehetett, hát 
fákról, virágokról, füvekről és vízállásról beszélve. írásai — már első olvasói 
is érezték — bizonyítékai voltak annak az emberi tisztességnek, szülőföld
szeretetnek és nemzeti hűségnek, amely a szlovákiai magyarságot meghatá
rozta. Okkal mondta Fábry Zoltán, Szalatnai Rezső korabeli — 1938—1945 
közötti — írásai a szlovákiai magyar vox humana igazolását jelentik; per
döntő tanúságot és tanulságot. S magatartást, „mely mindenkor és minden 
körülmények között szót kér, amikor a földet és a történelmet elöntéssel fe
nyegeti az embertelenség hulláma.”

Szalatnai Rezső korabeli írásait olvasva ma is jóleső melegséget érez a szív: 
igen, ez a fiatalember tisztán fogalmazta népcsoportja érzületét, tisztán szö- 
vegezte a mögötte álló közösség gondjait. Biztosak voltak a tájékozódási 
pontjai: Ady, Móricz, Bartók és Kodály örökségén nevelkedve a magyarság 
és európaiság összetartozására figyelt, a magyarság és emberiség gondjait 
együtt mutatta föl, a nagy humanista eszményekre irányítva a tekinteteket. 
Az akkor német j árszalagra kerülő országban írásaiban egy szellemi hazát 
épített, dallamokból, versekből, színekből, hitből, hűségből, amely a dara
bokra töredezett hazában is a teljesség érzését és a jövő bizodalmát adhatta.
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A Haza a magasban Illyés Gyula-i gondolatával rokon elképzelés munkált 
Szalatnai Rezső korabeli cikkeiben. Ahogy a madárnak két hazája van — 
fejtegette egyik 1944-es írásában —, a fészek a fán, amelyiken megül s a le
vegő-ég, amelyben repül, két országa lehet az embernek is: egyik az adott 
földrajzi-politikai keretben, a másik az agyban, a szívben, a nyelvben. S 
ebben a szellemi-lelki hazában is élve mindig erőt gyűjthet az ember a földi 
terep küzdelmeihez, a méltó hazáért, a Dunatáj népeinek barátságáért való 
munkához. Vitázni lehet eme elképzelés időbeli és térbeli érvényességéről, 
Szalatnainak azonban ez adott erőt arra is, hogy a szlovákiai magyarság 
kisemmizése, jogfosztottsága idején is (1945—48) mindent megtegyen a szé
gyen elhárításáért, az ütések tompításáért. Változatlanul a magyarság és 
emberség összetartozásának és a népek testvériségének a hitében.

1948-tól kezdve Magyarországon folytatta Szalatnai Rezső munkásságát. 
Mikes Kelemen-i érzéssel: szeretve az új otthont, s nem feledve a régit. Esz
ményei időszerűek maradtak, de szerepköre szükségképpen módosult: kisebb
ségben élve, egy népcsoport minden gondját vállalnia kellett; itthon, Ma
gyarországon a magyar valóság kiválasztott parcelláján lehetett talentumai
val jól gazdálkodni. A tanár és szerkesztő itthon könyvtárosként folytatta 
munkáját. A fókusztól kissé távolabb került, de változatlanul a legfontosabb 
kérdésekre figyelt.

Ady nagy gondja foglalkoztatta mindenekelőtt: „mit ér az ember, ha ma
gyar . . . ” Meggyőződése volt, hogy a „kis nép is lehet nagy lélek”, kis nép 
is adhat az emberiségnek nagy értékeket. Ha valaki, ő igazán hitte, amit Ady 
fogalmazott: „a magyarság szükség és érték az emberiség és az emberiség 
csillagokig vezető útja számára.” De nemcsituló kérdései is voltak: mennyi
re vonzó ma a magyar életforma? Mennyire haladunk erkölcsi és szellemi 
vonzóerőben? Milyen, hogyan formálódik a magyarság közösségi, nemzeti 
tudata? A kisebbségben élt ember felfokozott érzékenységével érzékelte 
ezeket a problémákat.

A maga legfontosabb feladatának egyre inkább a nemzeti tudat helyes for
málását tartotta. Meggyőződése volt, hogy a „nemzeti tudat a nemzetté 
összeállóit nép magagondolkodásának legtermészetesebb életmegnyilvánu
lása.” Hitte: a nemzeti tudat egyben emberségi tudat, „az emberi tisz
tesség tudata . . .  harag, gyűlölet, féltékenység nélkül. . Ügy látta, hogy 
a műszaki és fizikai fejlődéssel párhuzamosan a népek, nemzetek, szórvá
nyok élethalálharca is felerősödőben van, saját életük kiteljesítéséért, vagy 
sokszor csak a puszta megmaradásáért, az anyanyelv jogáért, s úgy vélte, 
a fizikai világkép fejlődésével egyidejűleg gyarapodni kell a nemzetek mű
veltségének, nyelvi önérzetének is. Azokban a társadalmakban is, amelyek
ben a nemzeti kultúrák fejlődése egybekapcsolódik a szocialista integrá
ciós folyamattal.

Rendkívül fontosnak érezte a nemzeti-történeti tudat torzítás nélküli, él
ményszerű fejlesztését. Ezért is vallotta: a nemzeti múlt és a nemzeti művelt
ség tudatosítása: tudomány, a nemzeti közösség tudománya. S nem csak tudo
mány, de magatartás is, és erkölcs is. „Nemzeti műveltség s nemzeti múlt — 
írta — minden nemzet jogos gondoskodása önmagáról. Éppen olyan fontos, 
mint egy ország élelmezése, közlekedése, munkaellátottsága.” Babits Mihály 
vonatkozó szavait is idézte saját meggyőződése igazolásául: „A nemzet, 
melynek nem volna történelme, olyan lenne, mint a gyermek, aki nem tud
ja, mi történt vele tegnap. Létének nagyobb részét: múltját veszítené az ily 
nemzet, nem volna egy nemzet többé, s minden emberöltővel kihalna mint
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az egynapos pillangó. Az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti 
öntudaté a történelmi emlékezet.”

Aki a nemzeti tudatot ilyen fontosságúnak látja, annak elképzelésében a 
történelem megkülönböztetett helyre kerül, s a nemzeti múltat s az anya- 
nyelvet „szüntelen előtörő forrásként” kezeli. Szalatnai Rezső hitte, hirdette, 
— jó okkal — hogy a felgyorsult idő, a műszaki és természettudományos 
fejlődés nem takarhatja ködbe a nemzeti hagyományokat; a szétporlasztott 
hagyományt nem lehet többé hatóerőként visszahozni. A nemzeti tudomá
nyok csöndes visszaszorulása idején újra meg újra figyelmeztetett: „min
den nemzedéknek együtt kell élnie nemzeti múltjával s műveltségének 
egyéniséget formáló s országrajzoló elemeivel. Minden állam felelőssége 
fokozódik a nemzeti nyelv, irodalom, művészet, földrajzi és történelmi tu
dat megteremtése körül, amikor nemzetközi érdekek kapcsolódnak össze 
a lét biztonságáért.”

Természetesen Szalatnai Rezső a nemzeti tényezőket a patriotizmus, az 
értékőrző hazaszeretet és emberség jegyében hangsúlyozta, vallván, hogy ez
zel kapcsolódhatnak be a nemzetek az emberiség internacionalizmusába. 
Meggyőződése volt, hogy az annyi rettenetét és szégyent termő nacionaliz
musokat csakis a népek testvériségének internacionalizmusa s a nemzeti kul
túrák igaz ápolása állíthatja meg.

Ebből a meggyőződésből érthető Szalatnai Rezső sokágú munkássága. Ezért 
építette oly elszántan a hidat a népek között, fordította a cseh és szlovák 
írók műveit, kutatta a magyar—cseh és szlovák érintkezéseket, írta meg a 
cseh és szlovák irodalom történetét, ezért hívta a halottak tanúságát is a 
humánum, a dunatáji népek egymáshoz tartozásának igazolására. Vigasz is, s 
remény is volt számára a múlt. Igazolás, vigasz, hogy szülőföldje hagyomá
nyához a humanizmus — magyar, szlovák és német változatában — úgy- 
annyira hozzátartozott, mint a fenyő, s országa történetében száz szerencsét
lenség között „százegy nagyszerűség” felfénylett; az ország teste századok so
rán akárhányszor megtöretett, szelleme élt tovább s újra alakult mindig, 
mások bántódása nélkül, a magyar világ.

Ez a világ — Szalatnai Rezső rendíthetetlenül vallotta — mindenekelőtt 
az emberséget jelentette. Tekintete legszívesebben el is kerülte a másról 
beszélő tényeket, a visszavonásokat, a fekélyes foltokat. Az emberségesnek 
tudott magyar világot őrizte, építgette műveiben, az elképzelt, álmodott lel
ki-szellemi hazát; a valóságos tájak és sorsok fölött nosztalgikus dallamokat 
is hallatva. Az ütközéseket keresőknek, a kicsinyes hadakozóknak ezzel szol
gáltatott legtöbb alkalmat a csípésekre, olykor még a rúgásokra is. De hát 
nem tudott mást tenni; szeme a szépre nyílt legtermészetesebben. Az 
ideákra tekintett legszívesebben.



CSERHÁTI SÁNDOR

Diakóniai teológiánk
Ez az összefoglalás a Lutherische 
Weltinformation ill. angol változata 
számára készült, amely a Lutherá
nus Világszövetség Budapesten 1984. 
nyarán tartott világgyűlését megelő
zően június elején sorozatot közölt 
hazai szerzők tollából egyházunk és 
hazánk bemutatására. (Szerkesztő)

Azt a teológiai látást, felfogást, vagy ha úgy tetszik koncepciót, amelynek 
alapján magyarországi evangélikus egyházunk igehirdetői, pásztori és sze
retetszolgálatát végzi, diakóniai teológiának neveztük el. Ez határoz meg 
minket akkor is, amikor részt vállalunk a világ keresztyénségének, ezen 
belül a lutheranizmusnak munkájában, és szolgálni kívánunk társadalmunk, 
népünk körében, valamint az emberiség nagy családjában. Hálásak vagyunk 
Istennek azért, hogy egy igen bonyolult történelmi helyzetben, keresztyé
nek számára szokatlan és járatlan terepen a diakóniai teológiában olyan 
utat nyitott számunkra, amelyen engedelmesen járva hűek maradhatunk 
hozzá, betölthetjük küldetésünket és ugyanakkor szolidaritást vállalhatunk 
a boldogulását a szocializmus útján kereső népünkkel, és puszta létében 
fenyegetett emberiséggel.

Mielőtt bárki félreértené, sietünk megjegyezni, hogy a diakóniai teológián 
nem az egyház intézményes szeretszolgálatának teológiai alapvetését, vagy 
akár az egyház humanitárius tevékenykedésének teológiai indoklását értjük, 
bár az mindkét területet érinti, hanem azt a felismerést, amely teológai gon
dolkodásunk egészének alapját, jellegét és irányát adja meg.

Kialakulása

Diakóniai teológiánk nem mesterségesen létrehozott, íróasztal mellett ki
agyalt teória. Mint minden életképes teológia, az élő igehirdetésből (viva vox 
evangelii) született, és továbbra is ebből táplálkozik. Ha az egyház Ura szá
zadunk első felében nem újítja meg igeszolgálatunkat és a belőle születő hi
tet azáltal, hogy középpontjába az éíő Jézus Krisztust és benne felkínált ke
gyelmét állítja, diakóniai teológiánk felismeréseihez soha el nem jutunk. De 
nagy segítségünkre volt az újra elevenen ható lutheri örökség is, mindaz, 
amit reformátorunk a hit által való megigazulásról, a keresztyén ember sza
badságáról és szolgálatáról, vagy Isten kettős kormányzásáról vallott. Az így 
kialakult teológiai látásunk viszont formálja mai igehirdetésünket és egyházi 
életünket, s az a reménységünk, hogy ez a kölcsönhatás nem szűnik meg ez
után sem, és tovább segíti egyházunkat a megkezdett úton.

Tagadhatatlan az is, hogy diakónai teológiánk megszületésében és kialaku
lásában nagy szerepe van annak a történelmi helyzetnek is, amelybe hitünk 
szerint egyházunk Isten akaratából került. Egyházunknak is, mint min-
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den testvéregyháznak a világon, meg kell birkóznia a szekularizáció előre
haladásával, a népegyházi keretek felbomlásának következtében előállott 
új helyzettel. Ezen túlmenően azonban nekünk még egy az egész magyar 
valóságot döntő módon meghatározó ténnyel is számolnunk kell. A második 
világháború után az egész társadalom gyökeres változáson ment keresztül. 
Népünk a szocializmus építésének útját választotta, hogy leküzdje évszáza
dos elmaradottságát, és a népünk túlnyomó hányadát kitevő addig súlyosan 
kizsákmányolt és elnyomott munkás és paraszti rétegeket felemelje és em
berhez méltó életben részesítse.

Ez a nagy fordulat a régi renddel erősen összefonódott egyházakat nehéz 
választás elé állította. Ha az egyház ragaszkodik régi kiváltságaihoz és befo
lyásához, szembekerül mindazokkal, akiknek a szocialista társadalmi rend 
felemelkedést jelent, köztük híveinek többségével is. Ha pedig elfogadja a 
társadalomban végbement változást, akkor szakítania kell múltjának hibás 
döntéseivel, és újra meg kell keresnie helyét és szolgálatát a megváltozott 
körülmények között. Mi úgy döntöttünk, hogy „egyház akarunk lenni a szo
cializmusban”.. Ütunkat azonban nekünk magunknak kellett sok vívódással 
megkeresnünk, mert történeti példa nem állt rendelkezésünkre.

Bár a történelem adta fel számunkra a leckét, a feleletet mégsem a tör
ténelemből olvastuk ki, hanem Isten szavára figyelve a diakóniai teológiá
ban találtuk meg, amely először Káldy Zoltán 1964. évi Pozsonyban elmon
dott díszdoktori értekezésében fogalmazódott meg, de kimunkálásában töb
ben is részt vállaltak egyházunkban.

Megalapozása

Diakóniai teológiánk a Szentírásban, közelebbről Istennek a Jézus Krisztus
ban feltárulkozó szeretetében gyökerezik. Mindenestől krisztológiai ihletésű, 
s ezért amikor ezt a teológiát valljuk magunkénak, az evangélium centrumá
ban vagyunk. Meggyőződésünk, hogy Isten vándorló népe csak Krisztuson tá
jékozódva találhatja meg a történelem útvesztőjében azt az utat amelyen Is
ten akaratából járnia kell. Teológiánknak ezt a lényeges vonását juttattuk 
kifejezésre azzal, hogy nevében megtartottuk az eredeti szöveg görög sza
vát, a „diakoniá”it.

Jézus az evangéliumok szerint nem egy ízben nevezi magát „diakonosz”- 
nak, azaz Szolgának, küldetését pedig „diakoniá”nak, azaz szolgálatnak 
(Mk 10,45; Mt 20,28; Lk 12,37; 22,26kk.). Ennél is döntőbb azonban, hogy Jé
zusnak egész életműve ebbe az irányba mutat. A szolgálatban lehet megra
gadni azt a sajátos vonást, ahogyan Jézus messiási küldetését értette és vég- 
hezvitte. Istentől kapott hatalmát nem arra használta fel, hogy térdre kény
szerítse az embereket, hanem megalázva magát a szolga helyére állt, és min
dent javukra cselekedett. Űr voltát a szolgálatba rejtette, és szolgálata révén 
lett Urunkká. (Vö. Fii. 2,6—11) Környezete más Messiást várt, és ezért jut
tatta a keresztre. Isten viszont azzal, hogy feltámasztotta, őt igazolta.

Fontos azonban szem előtt tartanunk azt is, amire Jézus szolgálatában tö
rekedett. Mindig az egész embert karolta fel, testi és lelki elesettségében. 
Ezért hirdette az Isten országának örömhírét, és meggyógyított mindenféle 
beteget (Mt. 4,23; 11,4—5; Lk. 4,18kk stb.). Jézus személyválogatás nélkül 
szolgált mindenkinek, sőt különös szeretettel fordult a megvetettek, a kita
szítottak felé (Vö. Lk 15,1; 19,10 stb.). Még az ellenségei elől sem zárkózott
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el (Lk 19,41kk; 23,34). Szolgálata közben nem kímélte magát, és elment a 
végsőkig, hogy kereszthalálával elvégezze a legnagyobb szolgálatot értünk.

Jézus a maga szolgáló életformájába hívja el és állítja be tanítványait 
is, mert általuk akarja folytatni diakóniáját a világban. Ezt Urukkal azonos 
feltételek között kell végezniük, mert „a szolga nem lehet nagyobb az urá
nál” (Jn 13,16). Ők sem törekedhetnek uralmi pozícióba (Mk 10,43— 
44), hanem önmagukat megtagadva, szenvedésre is készen (Mk 8,34kk; Jnl2, 
24kk) kell mások javán fáradozniuk. A szenvedés a tanítvány életében nem 
öncél vagy az igazi tanítványság ismertető jele, hanem következménye a Jé
zus akarata szerint vállalt szolgáló életformának. A tanítványoknak is abban 
a tág ölelésű, személyválogatás nélküli formában kell ezt vállalniuk, ahogy 
Uruk tette.

Jézus és a tanítványok diakóniája között mégis van egy döntő különbség. 
Bűnös és erőtelen voltuk miatt mindig rászorulnak Uruk kegyelmes szolgá
latára. Hacsak a szolgálat követelményét hangoztatná feléjük Uruk, elhor- 
dozhatatlan terhet rakna vállukra. De mielőtt bármit is várna tőlük, ma
ga szolgál nekik bűnbocsátó, megújító szeretetével. „Ha nem moslak meg, 
semmi közöd sincs hozzám” — mondja Péternek (Jn 13,8). Diakóniai teoló
giánk egyik alapvető felismerése, hogy minden szolgálatunk indítéka Isten 
szüntelenül felénk áradó szeretete a Jézus Krisztusban.

További vizsgálódásaink során rá kellett ébrednünk arra is, hogy az evan
géliumokban felismert „diakóniai nézőpont” közös sajátja az Üjszövetség 
minden rétegének, sőt már az Ószövetségben adott ígéretek is ebbe az irány
ba mutatnak.

Következményei

Az igéből kapott felismerést igyekeztünk a teológia minden ágában és az 
egész egyház életére és szolgálatára nézve érvényre juttatni.

Diakóniai teológiánk alapján vállaljuk és hirdetjük az evangéliumot anél
kül, hogy bármiféle ideológiával vegyítenénk. Hirdetjük Istennek az embert 
a maga egész valójában megszólító igéjét, kiszolgáltatjuk a szentségeket, 
mert ezeken keresztül szolgál nekünk a mi Urunk, hogy mi is elvégezhessük 
a reánk váró szolgálatot. Tudjuk, ha a bűnbocsánat örömhírét elhallgatnánk, 
súlyosan vétenénk felebarátaink ellen.

Ugyanakkor felelősséget érzünk minden ember földi boldogulásáért is. 
Mindenekelőtt gyülekezeteinket kívánjuk olyan közösséggé formálni, amely
ben egyik tag szolgál a másiknak, az erősebb a gyengének (Rm 15,lkk), és 
amely minden adódó lehetőséget megragad, hogy intézményesen vagy sze
mélyesen segítséget nyújtson szenvedő embertársának. Az egyes embernek 
végzett szolgálaton túlmenően részt kívánunk venni az igazságtalan struk
túrák megváltoztatásában is. Ezért az igéhez kötött lelkiismeretűnk és a jó
zan ész mérlegelése alapján készek vagyunk együttműködni más egyházak
kal, sőt nem keresztyén embertársainkkal is szeretett hazánk és népünk előtt 
álló problémák, az egész emberiség súlyos kérdéseinek megoldásáért, első
sorban a béke biztosításáért. A népünkkel és az emberiséggel vállalt szoli
daritásunk alapján, ha kell, másokétól eltérő véleményünknek is hangot 
adunk.

Igyekezünk szívünkből minden keserűséget, ellenséges indulatot és re
ménytelenséget kivetni. Az egyház ügyét nem tekintjük hatalmi vagy jogi
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kérdésnek. Igyekezünk a klerikalizmusnak minden formájától távoltartani 
magunkat. Nem akarjuk magunkat menteni, magunkat biztosítani, hiszen 
Urunk akarata szerint nem a világ van az egyházért, hanem az egyház a 
világért. Meg vagyunk győződve arról, hogy annak az egyháznak van jövő
je, amely önmagával nem törődve mások szolgálatára adja magát (Jn 12,24— 
25).

Diakóniai teológiánk nem lezárt rendszer. Pál apostollal együtt valljuk: 
„Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyek
szem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus.” (Fii 
3,12) Sok minden vár még teológiai tisztázásra, s sok mindennek kell egy
házunk életében is megújulnia. Diakóniai teológiánkat mégis olyan iránytű
nek tekintjük, amelynek segítségével szokatlan körülmények között is to
vábbléphetünk azon az úton, amelyen Isten ma és a jövőben vezetni akarja 
az ő népét.

CZIPRI ÉVA

A végtelen Én
A végtelen Én 
éntelen vég is egyben.
Alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző 
egy személy.

Eloszlani s kiválni, mint a kristály 
egy rejtett egyszeregyben 
egyetlen szó csak: Isten.

Hamuvá ég

Hamuvá ég a semmi bennem 
nincsen már aki feleseljen

sötétlő nap bíborban éget 
hamuvá mindent mi enyészet

csak kezed és arcodnak mása 
lesz új egemnek pirkadása
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Bornemisza Péter nyomában

Nagy reformátorunk, Bornemisza Péter halálának idén van 400. évfordulója. 
Az elmúlt 45 évben sok minden történt jelentőségének felismerése és ismer
tetése, értékelése körül.

Az első jelentős újdonság Szimonidesz Lajosnak 1943-ban közölt lelete volt: 
2 méter 29 cm hosszú, egymás alá ragasztott lapokra írt jegyzőkönyv egy 
1553. december 23-án összefoglalt titkos vizsgálatról Ormándy Demeter, a 
kassai plébános (Sommer János), Bornemisza Péter és a kassai tanács ellen 
lutheránizmusuk miatt. Sok egyéb mellett tartalmazza a 18 éves Bornemisza 
éjszakai és másnapi kalandjának perrendszerű leírását Czeczei Lénárd kassai 
kapitánnyal.

Még jelentősebb az Ördögi Kísértetekről szóló híres-hirhedt, 1578-ban 
megjelent művének 1955-ben Eckhardt Sándor gondozásában történt új kiadá
sa. — Ezt követte Nemeskürty István kandidátusi disszertációja 1959-ben: 
Bornemisza Péter az ember és az író, — majd 1960-ban Borzsák István 558 
oldalas műve: Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmá- 
nyok). — Műveiből jelentős publikáció jelent meg 1980-ban a Szépirodalmi 
Kiadónál: Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei. Az 1320 oldalas 
könyv nagyobbik fele kitűnő válogatásban Bornemisza-szövegeket közöl 
mai helyesírással. (A cikkíró szerénysége nem engedte, hogy a felsorolásba 
belevegye egész Bornemisza-irodalmunkban mindmáig alapvető jelentősé
gű művét: Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Sopron — Budapest — Győr 
1939. Keresztyén Igazság kiadása. — Szerkesztő)

A legmeglepőbb, hogy zeneszerzőket is inspirált Bornemisza. Kurtág 
György közel háromnegyedórás alkotása: Bornemisza Péter mondásai — 
concerto zongorára és szopránhangra, op. 7. — A másik pedig Szokolay Sán
dor Libellus Ungaricusa, Archaikus Kantáta Bornemisza Péter prédiká- 
ciós írásaiból 12 tételben szoprán, alt, tenor, bariton, basszus szólóra, gyer
mekkarra, vegyeskarra, orgonára és zenekarra. Hatalmas, egész estét betöl
tő zenei vallomás, amely 1972-ben került először előadásra Budapesten, a 
Deák téri templomban.

Természetesen sok kisebb-nagyobb tanulmány is készült, sőt nem egy 
költemény (közülük alighanem legkimagaslóbb Csanádi Imre Bornemisza 
Pétere); a nagy irodalomtörténeti összefoglalások pedig megfelelő értékeléssel 
helyezik korába, környezetébe.

Az évforduló ünnepi alkalmából szeretnék két, eddig nem tárgyalt Borne- 
misza-körülményről szólni. Az egyik nem nagy, de érdekes, a korabeli
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éneklésről tanúskodó, a korunkbeli himnológia számára tanulságos ügy 
1560-ból, tehát 25 éves korából. A másik a családja: gyermekek, feleségek, 
különösen a férjét több mint egy évtizeddel túlélő negyedik asszony, Gyó- 
tay Erzsébet.

Az elsőt kissé messze kell kezdenünk. 1560-ban Bornemisza Péter Huszár 
Gál magyaróvári lelkésznek állott szolgálatában mint nyomtatóműhelyének 
szóciusza (nyomdász segédje) s talán segédlelkésze is. Amikor Huszárnak 
Miksa trónörökös óvári birtokáról távoznia kellett és eleget készült tenni 
Kassa szabad királyi város meghívásának, 1560. jan. 10-én azt írta a ta
nácsnak, 'hogy „van itt nálunk egy ember, aki mind a német, mind a 
magyar nyelvben jártas, kiváló tehetségű és már gyakorlott prédikálásban, 
akit könnyen vehetnék magam mellé, ha nektek úgy tetszik.” Kassán a 
tanács el is fogadta a magyar pap diakónusának és a következő illetményt 
biztosította neki: évi 16 forintot kézhez és 16 forintot élelemre, 12 köböl 
gabonát, 2 hordó kassai bort, 1 vágó sertést.

Üjfalvi Imre az 1602. évi énekeskönyv előszavában felsorolja az addig 
megjelent magyar énekeskönyveket. Ott olvashatjuk, hogy „Huszár Gál bo
csátott ki Isteni Dicsireteket és Psalmusokat azok közül válogattakat, 
mellyek ez időben az jámbor atyafiaktul szöröztettenek, anno 1560. in octavo 
cum dedicatoria Epistola ad Petrum Melium.”

Nincsen olyan elveszett XVI. századi magyar könyv, amelynek tartalma 
jobban izgatta volna bibliográfusok, himnológusok, egyháztörténészek fantá
ziáját, amelyről több találgatás jelent volna meg, mint ez az 1560. évi, Huszár 
Gál féle énekeskönyv. Több tudós meg tagadta, hogy valaha is létezett vol
na. Én magam is megkockáztattam az 1566. évi Váradi énekeskönyv fakszi
mile kiadásának kísérő füzetében megírni a könyv tartalmát és énekei sor
rendjét. Két-három hónappal írásom megjelenése után, 1975. júl. 24-én Borsa 
Gedeon megtalálta a stuttgarti Landesbibliothek-ban a sokat vitatott köny
vet. Cheretec címmel volt katalogizálva és régi cseh énekeskönyvként szá- 
montartva. A négysoros cím utolsója: A Keresztyéni /gyülekezetben/ való is
teni di-/ cheretec került a katalógusba! A könyv óriási meglepetéssel szol
gált. Nem 74—75 éneket tartalmaz, ahogy én írtam, hanem 105-öt és még 
hozzá 45 ének dallamát is! Csak a sorrendben nem tévedtem.

Az ajánlás valóban Meliusnak szól és az általános szokástól eltérően nem 
a nyomtatás befejezte után írták és szedték a könyv elejére, hanem mindjárt 
azzal kezdődött a nyomás. Huszár akkor, 1560. március 1-én nem sejthette, 
hogy Melius az előző évben elhagyta lutheri hitét és a helvétre váltotta. — 
Könyvének mintegy harmadát már Óvárt kinyomatta, majd Kassán sor 
került sok ottani anyag felvételére. Az utolsó résznek szánt zsoltárparafrázi
soknál tarthatott a nyomtatás, mindenesetre jóval Szkárosi Horvát András 
vészt hozó 2. zsoltára után, amikor Verancsics Antal egri püspök Huszár Gált 
bebörtönöztette. A nyomtatás azonban tovább folyt, mégpedig nyilván Bor
nemisza Péter irányításával. Ennek érdekes nyoma található magában a 
könyvben.

Az ún. Zajugróci névtelen által szerzett 127. zsoltárparafrázis (Mindenek 
meghallják és jól megtanulják) nótajelzése az 1560-as könyvben: siralmas 
ennekem. Ez pedig nem más, mint Bornemisza szép búcsúénekének (Cantio 
Optima) kezdősora: Siralmas énnéköm tetűled megváltom. Bornemisza ezt 
az éneket „jó Husztnak várában” szerintem 1553—56 táján, Nemeskürty sze
rin talán 1557-ben szerezte. Az ének hamar elterjedhetett, amiben talán a 
szép dallamnak is része volt. Ugyancsak meglepődhetett, amikor énekét Kas
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sán dalolni hallotta. Amikor pedig kiderült, hogy a nevezett 127. zsoltárnak 
még nincsen dallama, vagy az addigi nem tetszett, a nyomtatást önállóan ve
zető Bornemisza merészen az 1553—56, vagy éppen 57 táján szerzett világi 
énekének dallamát adja nótajelzésül. Utána még hat zsoltárparafrázist kel
lett kinyomatnia és máris indította az összes nyomtatószerszámot, a könyv 
még nem hajtogatott íveit s talán Huszár Gál feleségét és gyermekeit is Deb
recenbe, hogy aztán rövidesen, december 27-én a zendülő katonák segítségé
vel kiszabadítsa a börtönből és kiszöktesse főnökét Meliushoz.

(Hogy aztán ott 1561 elején Melius Péter a nem egészen kitöltött utolsó 
ívre a zsoltárok után egy eredetileg lutheránus úrvacsorái éneknek agresszí
ven antilutheránussá alakított szövegét nyomtatta, az neofita buzgóságára 
és mérsékelt tapintatosságára jellemző.)

A továbbiakban Bornemisza családjáról, gyászáról, Peti fia és utolsó felesé
ge ténykedéséről lesz szó.

Írtam arról annak idején, hogy 1576-ban, 77-ben és 78-ban milyen ször
nyű dögvész pusztította az országot. Ezek pestisjárványok voltak, de már 
1575-ben influenzajárvány ritkította itt-ott felire, harmadára a lakosságot. 
(Ne feledjük, hogy 1919-ben influenzában többen haltak meg, mint ahányan 
az első világháborúban elestek!)

Tíz esztendős Peti fiát valószínűleg már ekkor vesztette el. A rá emlékező 
sorok Bornemissza atyai fájdalmának megrendítő megnyilatkozása. De meg
tudjuk belőlük azt is, hogy „az gyermek jó tanuló vala és az egyházban is 
katechizmust tanyított és az több cseléddel imádkozott. . . ” A templomi ka- 
techezisről, gyermekeknek gyermekek által való tanításáról, vagyis a kora
beli hitoktatásról alighanem itt hallunk először.

Az 1577. évi pestisjárvány több áldozatot is szedett: „Tizenketten dögösül
tek meg házam népébe. Hata megholt, négy gyermekem, két szolgám, hata 
megélede.” De addigra már három feleségét is eltemette. Az egyik közülük 
(1573-ban) Poltári Soós János zólyomi alispán testvére volt. Negyedik felesé
ge, aki férjét sok évvel túlélte, s akiről utóbbi időben egyre többet tu
dunk, Gyótay Erzsébet volt.

Az országgyűlés alkalmából Pozsonyban tartózkodó Bornemiszának van 
egy 1578. március 16-án kelt Márkusfalvi Máriássy Pálhoz írott levele, amely
ben azt kéri, hogy küldje hozzá felesége anyját, ki „noha szegény, mint Szűz 
Mária is és több szent asszonyok nyomorultak voltak, de vélem leányáról, 
hogy leikébe gazdag. Engem az Űr Isten igen kegyelmesen megáldott volt min- 
denik társommal, de az ő leánya meghaladta a többit lelki malaszttal, ki 
igen nagy szeretettel hallgatja is, olvassa is az Isten igéjét, és nemcsak háza 
népét, de sok anyakorukat oktat. Ö érte örömest szolgálok az anyának is ...”

Az asszony tehát ír és olvas, még Bibliát is, mind a maga, mind mások: 
család, cseléd és asszonytársak építésére. Nem lehet régóta a szuperintendens 
felesége, hiszen az még az új anyóst nem is ismeri. Nyilván özvegyasszony, 
mert egy 1585-ben írt levelében, valamint az azon évi Máriássy féle feljegy
zésben szereplő Helmeczi Tomaskó bizonyára előző házasságából származó, 
akkor még kiskorú gyermeke. De az a „fél esztendős két kicsin gyermecske, 
akikkel cselédestül űzetett ki” Bornemisza Semptéről 1579 első napján 
az Ördögi Kísértetek miatt, kétségkívül Gyótay Erzsébet Bormnemiszától 
származó ikergyermekei voltak. Az asszony hűségesen vállalja a semptei 
püspökséget követő bizonytalanságot és hányattatást. Férje először családját 
helyezi biztonságba, jó messze, Vámosújfaluba, Sárospatak mellett, őmaga



2Ó SCHULEK TIBOR: BORNEMISZA PÉTER NYOMÁBAN

minden nyomtató szerszámával és nyomtató legényével Balassi Istvánnál 
talál menedéket Detrekő várában. Ott hamarosan befejezi postillája V. köte
tének nyomását. „Mikor ezeket oly helyen írnám, az hová az papi fejedelmek 
és az ő császárok űztek, azért, hogy könyveket ne írnék és ne nyomtatnék, — 
de azonban az Isten nóditton nóditott, hogy semmit ne féljek, hanem írton 
írjak: érzettem, hogy azkor ezerszer lelkemben csendesb voltam, hogynem 
mint az békességes helyen, mert úgy tetütt, mintha az Űr minden nap ve
lem szóla és tanácskozók mint barátjával és naponként nagy titkait kijelent- 
gette és azoknak igaz ismeretire vitt, kiből úgy tetszett, hogy sem feleségem- 
höz, sem gyermekimhöz, sem cselédimhöz, sem barátimhoz, sem marháimhoz 
ingyen sem kévánkoztam, kiktől ez tájban eltávoztam volt.”

1579. február 29-én jelenik meg a postilla V. kötete, a következő napon már 
Bécsben találjuk Bornemiszát. De este Balassi István asztalától a bécsi pol
gármester letartóztatja „papok tanácsiból és fejedelem akaratjából”. Ernő 
főherceg és Neubeck Gáspár bécsi püspök a rekatolizálásnak, eretnek köny
vek égetésének fő irányítói. Három héten át három fogházban tartják, vallat
ják, fenyegetik, kísértik. Végül is a püspök emeletes tömlöcéből, az ablak rá
csát elreszelve, a mélybe ugorva súlyosan sérülten megszökik. (Ekkor 44 
éves!) Alsólindvai Bánffy László beckói várában talál menedéket. Két hó
napig rejtőzik ott Bécsből való „kiszaladása” után. Ott kezdi a nagy, máso
dik prédikációsorozata, a fólióposztilla írását. Mikor májusban visszatér 
Detrekőre, még sokáig titkolja tartózkodási helyét. Helyzetét Lutherével ha
sonlítja össze. „Hogy Károly császárt arra vitte pápa, hogy Luther Mártont 
mindenütt kergesse, az miatt Fridericus herceg egy felfelé való várába, 
Wartburgusba titkon jó falkáig tartotta. Holott az csendesség alatt igen drá
ga idvösséges dolgokat írogatott. — Így tartott engem is Bánffy László 
Beczkó várában és Balassi István Detrekőbe. Holott nagy jó kedvem volt 
az írásra. Azkor írtam és nyomtattam ez postillát is.”

Ekkor különíti el a IV. postillás kötettől külön előszóval az Ördögi Kísér
teteket és jelenteti meg — a biztonság kedvéért új lengyel nyomdásza, 
Mantskovit Bálint neve alatt — a Kalendáriumot 1580-ra.

Csak 1580. február közepén kéri meg sógorát, Máriássy Pál szepesi alis
pánt, legyen segítségére felesége és gyermekei elhozatalában Vámosújfalu
ból. — Az asszony ezután még mintegy négy évet él urával annak 1584 első 
felében bekövetkezett haláláig. Előbb tanúja a három részes énekeskönyv 
megjelenésének 1582-ben, egy perikópás könyvnek (1581), több kalendárium
nak (1581?, 82), az utóbbi három Mantskovit nyomdász neve alatt, legfő
képpen pedig 1584-ben a nagy, 715 oldalas Fóliópostillának, amelynek 1582- 
ben még csak második harmadánál tartottak. A nyomdát és szállást egyéb
ként időköziben áthelyezték a vár tövében fekvő és könnyebben elérhető 
Rárbok (Rohrbach) faluba (újabb magyar neve Nádasfő), amelyben Borne
miszának már saját háza és majorsága volt.

Nagy pártfogoltját, barátját Balassi Ferenc a széleskúti templomban te- 
mettette el, amelyben apja, Balassi Menyhárt, és első felesége, Zrínyi Ilona 
is pihentek.

A nyomda a következő évben sajátságosképpen megint Salm Julius gróf 
birtokára kerül, Galgócra, éspedig az elhagyott ferences kolostorba. 1585. 
február 10-én Gyótay Erzsébet is ott van, onnan ír levelet Máriássy Pálnak; 
1589-ben viszont Rárbokról ír neki, 1593. február 28-án pedig megint Galgóc- 
ról fiának, Máriássy Ferencnek. — Mantskovit nyomdásztól 1585-ből három, 
1588-ból egy Galgócon nyomtatott mű maradt fenn. Bizonyára több is volt.
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csak elvesztek. A következő évben már Vizsolyban készíti Károlyi Gáspár 
Bibliájának próbanyomását.

Gyótay Erzsébet levelezése Márkusfalvával rendkívül érdekes. A Máriás- 
svak két nemzedéken át vállalják Bornemisza könyveinek eladását. Való
színűleg más barátok is segítettek ilyen bizományossággal, ha nem is ma
radt írásos emléke. A levelekből kitűnik az özvegy kereskedelmi érzéke, 
rugalmas árpolitikája, nyilvántartási készsége. Máriássy Pál 1585. február 
26-ával kezdődő bizományi jegyzékéből két érdekes könyvészeti szót isme
rünk meg: az 5 kötetes postillasorozatot bokornak nevezi, a könyveket 
tároló hordószerű tartályoknak meg általag a neve.

Többmindent tudunk meg e levelekből Gyótay Erzsébet családi körülmé
nyeiről is. Az asszonynak korábbi házasságából való fia Helmeczi Tomaskó. 
Erre hagyta a mostohaapa könyvkintlevőségeinek felét, legalábbis a 
Márkusfalván levőkből. 1585-ben még kiskorú. A semptei téli kiutasításkor 
féléves ikrek 1585-ben már nem élnek, de nem él már Bornemiszának 
egyetlen leszármazottja sem.

Olvasunk az asszonynak két férfi testvéréről: egy bátyjáról, akit török fog
ságból kellene kiváltani, és öccséről, Gyótay Benedekről, aki 1585-ben Balas
si Ferencnél Egerben szolgál, 1595-ben Kátai Mihállyal a pozsonyi ország- 
gyűlésen van, s nem lehet valami fényes anyagi helyzetben („mert itt lévén 
az öcsém uram panaszkodott, hogy lóból megfogyatkozott”). Az özvegy Már
kusfalván levő könyvekkel vagy azok árával igyekszik rajta segíteni. Más 
forrásból tudjuk, hogy 1620-ban Forgách Zsigmond nádor udvarmestere.

Az 1595. február 28-án Máriássy Ferenchez írt levél az utolsó hírünk Gyó
tay Erzsébetről. Hitben, lelkiekben erős, bizonyságtevő, tehervállaló, méltó 
felesége volt Bornemisza Péternek. Megérdemli, hogy róla is kegyelettel 
megemlékezzünk.



BORNEMISZA PÉTER

Cantio optima

Siralmas énnéköm tetűled megváltom,
Áldott Magyar ország, tőled el távoznom; 
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Az fölföldet bírják az kevély nímötök, 
Szerémségöt bírják az fene törökök.
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Engömet kergetnek az kevély nímötök, 
Engöm környűi vettek az pogán törökök. 
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Engöm el úntattak az magyari urak,
Ki ízték közölök az egy igaz Istent.
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Legyön Isten hozzád, áldott Magyar ország, 
Mert nincsen te benned semmi nagy úraság, 
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!

Ez éneköt szorzók jó Husztnak várában, 
Bornemisza Pétör az ő víg kedvében,
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!

A szöveg az 1613—25 között írt Vasadi kódexből. (A sepsiszentgyörgyi Székely 
Múzeumé volt; elpusztult a második világháború alatt.) 1913-ig ismeretlen. Dal
lama „Mindenek meghallják” szöveggel először Illyés István Soltári énekek cí
mű katolikus énekeskönyvében jelent meg (Nagyszombat 1693), csekély elté
réssel másodszor és harmadszor az 1744. évi kolozsvári és az 1788. évi debre
ceni református énekeskönyvben; a mostani református énekeskönyv 236. éneke.



CSANÁDI IMRE

Bornemisza Péter

Mikor még Becsbe tanúló ififiú voltam, .. . ijesztőttek 
sokképpen, hogy ne prédikálnék . . . Egyfelől féltem, 
másfelől égett a szívem, és talán az oldalomon is kifa
kadt volna, ha az számot fel nem tátottám volna. (1578)

Pörnye kerengett mi országunkon, 
eget beborítván,

rángó tetemek nyárson nyuvadtak, 
felhőkre vonítván, 

jámbor kegyesek nyúlként inaltak, 
tort ült vala hitvány.

Por tölcsérében ördög sikoltott, 
ördög hahotázott,

viskók tört hátán rúgván-tapodván, 
ördög-csorda párzott, 

ördög-tiszttartók vontak vad sarcot, 
vérünkkel virágzót.

Kevély németek, pogány törökök 
minket környülvettel, 

magyari urak fertelmességet 
kedven cselekedtek, 

kushadni akkor, nem-látni-szólni 
oltalmasnak tetszett.

Mitévő légyen, nyelvén akinek 
szavak dagadoznak? 

fojtja torkába: oldalán is ki
sebbel fakadoznak, — 

feltátja száját, félvén is hősen 
támad a Gonosznak!

Bornemisza Péterre emlékezéssel közöljük halála 400. évében ezt a verset. (Csa
nádi Imre: Összegyűjtött versek. Budapest 1975. Magvető Kiadó.)
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Negyven esztendeje történt a zsidók elhurcolása Magyarország
ról. Az évforduló lelkiismereti kötelességünkké teszi, hogy szem
benézzünk a történeti kérdéssel, mit tett egyházunk a faji üldö
zés ellen. így jelent meg — folyóiratunk 1981. évi számainak 
részleteket tartalmazó, első publikációja után — ebben az évben 
könyvalakban Sztehlo Gábor naplója Isten kezében címen Bozó- 
ky Éva gondozásában. Az evangélikus egyház vezetőinek és lel
készeinek, világi tagjainak pozitív és negatív szerepét Káldy Zol
tán püspök foglalta össze a Magyar Tudományos Akadémia tudo
mányos ülésszakán tartott előadásában (megjelent az Evangélikus 
Élet 1984. július 8-i számában). Folyóiratunk az emlékezés jegyé
ben két budapesti gyülekezet történetéből közöl példákat. 
(Szerkesztő)

Visszaemlékezés

Az Üjtemető végtelen sírhalmai és (akkor még jóval kevesebb) betonhasábjai 
felett légicsata dúlt. A vadászgépek lőfegyverei néha végigpásztázták a síro
kat. Gelleres lövedékek füttyel, sikollyal vészjeleket adtak: mentse ki-ki éle
tét, ahogyan tudja. Weltler Jenő kántorral és a gyászoló családdal együtt 
fák és síremlékek védelmét kerestük, elfutva a nyitott sír mellől. 1944 áprili
sa volt. Villamoson és gyalog tértünk vissza kettesben a Deák térre.

A Deák tér a mi várunk, szólt útközben Jenő, a Rákóczi utat elhagyva.
A Kammermayer utca felől akartunk bejutni a parókiára. Az útkereszte

ződés azonban el volt zárva. Terjengő porfelhő veszélyre figyelmeztetett. 
Nem sokkal előbb a parókia földszinti részét, pontosan a lelkészi iroda alatt 
légiaknatalálat érte. A kis üzlet bejárata és kirakata, az áru a polcokon, 
falak és padlók szanaszét hevertek az utcán és a sekrestyében.

Kékén András, aki az emeleti irodában végezte munkáját, megmenekült, 
sértetlenül élte át a robbanást. Ilyen vár volt a Deák tér nekünk, akik itt 
szolgáltunk és laktunk, de később még sokaknak másoknak i s . . . Védelmet 
és erőt jelentett az élet és halál akkor egyre keskenyebb mesgyéjén, kocká
zatok és veszélyek között, küzdőknek és visszavonulóknak, szilárd ellenálló, 
de mégis sérülékeny, reményt ébresztő, de nem mindig kielégítő.

Azokról az eseményekről elevenítek fel néhány emlékképet, amelyek ezek 
között a falak között 1944. néhány hónapjában játszódtak le. Különösképpen 
az üldözöttekkel, zsidókkal és másokkal is. Mementó ez az írás, amelyre ma 
az évforduló késztet.

Engedem, hogy az emlékek kronológiai és logikai rendtől függetlenül, de 
az asszociáció autonóm törvénye szerint kerüljenek elő és alkossanak kap
csolatot egymással

1944. március 20-a hétköznap volt. A templomban 10 órakor mégis isten- 
tiszteletre gyülekeztek. A kisszámú híveknek az oltár elől Kapi Béla püspök 
prédikált. Kossuth Lajos halálának 50. évfordulója volt. A püspök beszédé
ben utalt templomunk és a Kossuth-család kapcsolatára, és tárgyalta e ha
gyomány nemzeti összefüggéseit. Engem rendkívül megkapott bátorsága,
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amellyel e reggeli órákban, a németek bevonulása óráiban szólni mert. Ha
tározottan kitért az eseményre, megszállásnak minősítette, amely ellen a 
szabadság és függetlenség nevében cselekedni kell, Kossuth szellemében. 
A prédikáció nyíltan és egyértelműen németellenes volt. Megindultan be
széltünk róla az istentisztelet után. Kapi püspök aznap már nem volt látható 
a Deák téren, távozásakor sem közölt velünk semmit, és azután sem hallot
tunk már prédikációjának politikai hatásáról. Másnap vette át a hatalmat 
a Sztójay-k ormány.

1943 szeptemberében helyezett át Raffay püspök az óbudai gyülekezetből 
a Deák térre, itt szolgáltam 1946-ig. A parókia épületében azonban csak 
1944 szeptemberéig laktam, utána a Múzeum körúti lakásomból jártam mun
kahelyemre. Bentlakásom alatt bőven volt időm, hogy megismerjem a temp
lom—parókia—gimnázium épületkomplexus minden zegét-zugát, pincétől 
a padlásig.

1944 augusztusának egyik vasárnapján egy segédlelkész prédikált, aki 
rövidesen el is távozott az országból. A ,.Vezér” ellen elkövetett sikertelen 
merényletről is szólott. Isten akaratát látta benne teljesülni, Isten nem enge
di választottját elpusztulni, a győzelemig akarja vezetni. Örüljünk mindany- 
nyian — mondta. Árpád-sávos karszalagot viselt, a nyilas párt tagja volt. 
Kollégákkal, hívekkel vitákat provokált, és igyekezett a nemzetiszocialista 
eszmékről meggyőzni vitapartnereit. Mindenki kerülte, féltünk tőle.

A lelkészi hivatalt sokan keresték fel ebben az időszakban. Legtöbben az 
1939-es zsidótörvény után betért híveink voltak, de újabb áttérők is jelent
keztek szép számmal. Az első hullám idején a betérni szándékozók több he
tes oktatáson vettek részt, mielőtt megkeresztelték volna őket. A keresztle
vél nekik akkor mentességet, bizonyos védelmet nyújtott. 1944-ben az újabb 
törvény értelmében ez a védelem megszűnt. Egy ideig újabb védelmet jelen
tett számukra az a keresztlevél, amely a születési dátummal egyidejű ke
resztelést igazolt.

Falvay Jenő, Lehel László, Glötzer Lászlóné irodatiszttel együtt beszámol
tunk a vezető lelkészeknek erről az igényről, az életmentés lehetőségeiről. 
Sokszor volt alkalmunk együtt ülni a teljesen elsötétített irodában, a föl
dön álló íróasztallámpa tompított fénye mellett. Stratégiái megbeszélések. 
Később egyre kevesebb alkalom adódott ilyen összejövetelekre. Kékén 
András az egyetlen lehető módnak találta azt, ha mindegyikünk saját lel
kiismerete, személyes felelőssége és bátorsága szerint cselekszik. Ezután 
nem kérdeztük egymást ilyen ügyekben és nem is tudtunk egymásról a 
keresztlevelek ügyében vagy egyéb mentő akciókra vonatkozóan.

Luntzer Ágnes, a gimnázium nyolcadik osztályos növendéke óraközi szü
netben jött át a lelkészi hivatalba. Magával hozta keresztlevelét. Megmutat
ta: eléggé ügyetlenül, feltűnően hamisította meg a keresztelési dátumot. Üj 
okmányt kapott. Megmenekült a sárga csillag viselésétől (Persze még sokkal 
több és merész akcióra volt szükség, hogy védelme legyen a háború végéig.)

A város utcáin az esti órákban csak a terepet jól ismerő embereknek aján
latos közlekedni. Elsötétítés van. A Deák téri épületeket ebben az időszakban 
mégis számosán keresik fel. Igaz, hogy egyesével, ritkán kettesben jönnek 
és a fal mellett. (Vigyázni kell, a Városház utcában nyilas párthelyiség van 
állandó fegyveres őrséggel.) Belépnek, besurrannak a résnyire nyitott nagy
kapun, vagy a Kammermayer utcai bejáraton és eltűnnek. A templom kar
zata, óvóhelyek, lakások zajtalanul megnyíló ajtajai fogadják be őket. Kik
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ezek az árnyak? Név szerint alig ismerek közülük párat. Sokan engedély és 
bejelentés nélkül jönnek. Barátjuk, szomszédjuk hozza őket a biztos éjjeli 
menedékhelyre. Hányán voltak? Néha magam is csodálkoztam, hogy meny
nyien férnek el itt, de közülünk soha senki nem vette számba őket. 1945. 
január 18. után is többen laktak még a házban közülük.

Mindnyájunk felettese egy lelkész — aki azóta már nem szolgál közöttünk 
— az éjszaka sötétjében, a folyosón ismeretlen asszonyba ütközött, aki leá
nyával együtt igyekezett elmenekülni előle. Az asszony ott szorongott előtte. 
Nem tudott kielégítő felvilágosítást adni, hogy mit keres itt, de rám hivat
kozott. A lelkész az asszonnyal együtt azonnal maga elé idézett és egy hideg 
szobában, amely ráadásul sötét is volt, kalappal a fején, szigorú intelmeket 
intézett hozzánk a törvényes rendelkezésekről, a kötelességről. Elrendelte, 
hogy a két nő tüstént távozzék, nehogy az egyházat kompromittálják. Elmen
tek. Soha többé nem találkoztam velük.

A Pesti Egyház Nyilvántartó (adó) Hivatala ebben az időben fontos szere
pet játszott az üldözöttek életében. Az adószedők révén több emberrel álltak 
kapcsolatban, és ők néha jobban ismerték a körülményeiket, mint a lelkész. 
A Nyilvántartó munkatársai sokszor kerestek fel a hivatalban, és hívták fel 
figyelmemet bajba jutott egyháztagjainkra. Főként olyanokra, akik szégyell- 
ték felfedni nehézségeiket, vagy nem ismerték a segítség útját.

1944. december 24-én még szép számú gyülekezet istentiszteletén vehet
tem részt a templomban. Mit sem sejtve a következő órák eseményeiről. 
Karácsony este együtt ültünk feleségemmel (állapotos volt) a kis karácsonyfa 
előtt, szerény gyertyacsonkok fényénél, az alig-alig melegítő kályha mellett.

„Betlehemi hangulat, mint ama régi barlang-istállóban” — mondta ő. 
„De nagyon hiányzik a barmok melege” — mondtam én. Megszólaltak a 
szirénák. A Vörös Hadsereg a város határán állt. A másnap reggel bombák 
tüzével égette és söpörte el a tegnapot. Mint reggeli nap fénye a kísértetek 
táncát.

Muncz Frigyes

A  dokumentumok közül

Kékén András, akkori Deák téri lelkész özvegye birtokában van jelentős 
számú dokumentum, amelyek férjének az üldözöttekért tett cselekvéséről 
szólnak. Ezekből közlünk néhányat, illusztrációul a fentebbi visszaemléke
zéshez. Az 1948-as keltezésű tanúvallomások egyházi eljárás során szü
lettek.

Budapest, 1945. május 23

Alulírott szociális gondozónővér felelősséggel állítom, hogy dr. K é k é n  
A n d r á s  evangélikus lelkész (IV., Deák tér 4.) a német megszállás és 
Szálasi uralma alatt szabadsága, sőt élete kockáztatásával támogatta, men
tette a zsidókat, elesetteket, üldözötteket.

1944. június 1-től mellette dolgoztam, sőt november 15-től mellette is él
tem és segítségével vihettem lelki és anyagi támogatást az üldözött, bezárt 
zsidóknak.
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Dr. Kékén András támogatásával mentettem gyermekes anyákat és helyez
tem védett helyekre őket.

Deák-téri parochiáján menházat rendezett be, hol a nyilas razziák ellené
re 13 zsidót rejtegetett, sőt egyízben őt magát is meghurcolták a nyilasok.

Ezt a menházat én vezettem, minden lakóját ismertem. Kibombázott, kény
szerkiürített és munkaszolgálatból szökött szegény nincstelenek találtak haj
lékot és ellátást ott.

Minden összeköttetését és befolyását arra használta fel, hogy a szerencsét
lenek sorsán humánus, segítő szívvel enyhíthessen.

Állításomat mindazok tanúbizonyságával tudom alátámasztani, kik meg
tapasztaltuk, a legnehezebb időben is, gondviselő szeretetét.

Szász Miklósné s. k., sz. Dobó Edit 
szociális gondozónővér 

• VI. Fóti u. 22.

* * *

[...] Tanú előadja, hogy a németek bevonulása után arra kérte dr. Kékén 
András lelkészt, hogy kiskorú leánya számára egy 1938. évből való kereszt- 
levelet állítson ki: ezt tőle meg is kapta. Előadja, hogy őt és leányát 1944- 
ben dr. Keiken András lelkész és felesége három hónapon át a felszabadulá
sig részben saját lakásukban, részben a menekült otthonban, majd az óvó
helyen rejtegették. Ez idő alatt minden élelmet itt kaptak és a lehetőséghez 
képest a legrendesebb ellátásban részesültek. Dr. Kékén András lelkész ezért 
tőle ellenszolgáltatást el nem fogadott és semmit nem kapott. Előadja, hogy 
fül- és szemtanúja volt, hogy a Deák téren az üldözöttek rövidebb vagy 
hosszabb ideig menedéket találtak. Előadja, hogy dr. Kékén András lelkész 
nem szűnt meg bíztatni az óvóhelyen élőket azzal, hogy rövidesen üt a sza
badulás órája.

A tanú a jegyzőkönyv felolvasása után kinyilatkoztatja, hogy az ebben fog
laltak előadásával megegyeznek. Vallomását esküvel is megerősíti és a jegy
zőkönyvet aláírja.

[1948. nov. 8.] Varga Károlyné s. k.,
[sz. Czinner Margit fehérneműkészítő 

Bp. VIII. Rökk Szilárd u. 6.]

* * *

[...  ] Előadja, hogy 1944 október 15-én be kellett vonulnia a KISOK pályára 
és e helyett a Deák térre menekült kisfiával együtt. Itt menedékre talált, 
sőt itt egy razzia során a templomban és dr. Kékén András lelkész lakásának 
padlásán rejtőzhetett el. Ide dr. Kékén András felesége vitte neki és gyer
mekének napi élelmét. Előadja, hogy később ugyancsak dr. Kékén András 
intézkedésére a hűvösvölgyi árvaházba, majd az ottani sorozatos razziák 
után Budán egy Nemzetközi Vöröskereszthez került fiával együtt. Itt fiú 
gyermek nem lehetett, de mivel gyermekétől nem akart elszakadni, kérésé
re ismét dr. Kékén András lépett közbe és közbelépésével gyermekének éle
tét megmentette. Tudomása van arról, hogy dr. Kékén András lelkész köz
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benjárásával a KISOK pályán összegyűjtött üldözötteknek sikerült részben 
megmenekülniük. Előadja, hogy dr. Kékén András lelkésznek a Nemzetkö
zi Vöröskeresztnél a súlyos időkben legendás híre volt. [...]

[1948. nov. 8.] Franki Gézáné dr. s. k.,
[sz. Leopold Erzsébet tornatanár 

Bp. V. Csáky u. 5.]

* *

[.. .] Tanú előadja, hogy 1944-ben édesanyja révén kitérése során ismerte 
meg dr. Kékén András lelkészt, akitől iratokat kapott. Előadja, hogy édes
anyjával együtt mint üldözöttek a Deák téren találtak menedékre 1944 októ
ber hó vége felé. A felszabadulásig itt is tartózkodtak. A lehető legszeretet- 
teljesebb bánásmódban részesültek. Állandóan azzal biztatták őket, hogy 
nyomorúságuk nem tart már sokáig. Előadja továbbá, hogy 1945 elején egy 
razzia alkalmával látta, hogy dr. Kékén Andrást a nyilasok elhurcolták az 
óvóhelyen tartózkodó összes férfiakkal együtt. Előadja, hogy dr. Kékén 
András tőle soha semmi ellenszolgáltatást nem kért, de nem is fogadott el, 
sőt a felszabadulás után is élelemmel ő látta el őket. Végül előadja, hogy 
aki az üldözöttek közül a Deák térhez fordult segítségért, itt mindig meg
értésre talált. [. ..]

[1948. nov. 8.] dr. Fehér Györgyné s. k.,
[sz. Varga Ágnes divatrajzoló 

Bp. VIII. Rökk Sz. u. 6.]

Naplótöredék

1944 nyara óriási munkatöbbletet jelentett a budapesti lelkészi hivatalok
nak. Már április elején megkezdődtek a légiriadók, s a napi munkaidőben 
is többször óvóhelyre kényszerítették — híveikkel együtt — a lelkészeket. 
Polgármesteri rendelet értelmében július elején pedig megkezdődött az 1941. 
augusztus 1-ig áttért zsidók összeírása. Mi a fasori gyülekezet tanácstermé
ben végeztük ezt a munkát. Az okmányaikkal együtt jelentkező áttértek 
hosszú sora szinte végeláthatatlan volt. A segédlelkészeken kívül nem-lel- 
készi munkatársakat is szolgálatba állítottunk. Kemény Lajos esperes, a hi
vatal vezetője lelkünkre kötötte, hogy bármilyen nagy is a tumultus, min
denkivel szívélyesen beszélgessünk, s lelkipásztori bölcsességgel tanácsoljuk 
őket. Ezt készségesen meg is tettük. Főnökünket ritkán láttuk, ö  egyházunk 
részéről folyamatosan tárgyalt illetékes személyekkel az árja és a zsidó szár
mazású vegyes házasfeleknek a sárga csillag viselésétől való mentesítése 
érdekében. A tárgyalások több ízben is éjszakába nyúltak. Részleteiről sem
mit nem árult el, de úgy emlékszem, mintha most lenne, hogy egyik reggel 
mosolygós arccal jött be a hivatalba, s kérdezősködésünkre csak annyit mon
dott: évtizedek óta hűséges híveink közül sok családba örömsugár ragyog 
majd be. Néhány nap múlva a sok diszkrimináció ellenére napvilágot látott 
egy olyan rendelet, mely mentesítette a sárga csillag viselésétől a vegyes- 
házasokat.
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Kemény Lajosnak Isten a tárgyalókészségnek, a más véleményen levők 
meggyőzésének lelki ajándékát adományozta. Egy életnek bölcs tapasztala
tával vallotta, hogy mindig időt nyer, aki leül tárgyalni. Miközben a beteg 
Raffay Sándor püspököt helyettesítette, dolgozószobájában és irodájában 
türelmesen hallgatta meg azokat, akik nehéz problémájukkal felkeresték. 
A megriadt emberekbe önbizalmat adott, az öngyilkosságba menekülni aka
rókat bölcs megfontolásra bírta. Jóval túlélte őt egy olyan idősebb házas
pár, aki a temetésén mondta el nekem, hogyan tartotta meg őket a hitben 
az elhurcoltatás idején. Kemény Lajos esperes mindent latba vetett, csak 
hogy életeket mentsen.

Bölcs megfontolása alapján osztottuk be az áttérésre jelentkezőket kü
lönböző időtartamú oktatásra. Az idő sürgetett, ő pedig mindig azt tanácsol
ta, hogy ne tananyagot végezzünk el, hanem a keresztség és az úrvacsora 
szentségének jelentőségén túl a Szentírásból és az egyháztörténetből azokat 
a fejezeteket ismertessük, amelyek Isten hűségéről tanúskodnak. Az ő kez
deményezésére alakult meg a budapesti egyházmegye missziói lelkészi hi
vatala. Ez a hivatal a Rákóczi úti szlovák egyház helyiségében teljesen az 
áttérők tanításával és továbbgondozásával foglalkozott. Jól tudta, hogy a 
megriadt és a bizonytalan jövő előtt álló embernek igen nagy szüksége van 
a lelkipásztori tanácsolásra. A gettózás együttjárt a kijárási tilalommal. Sze
rencsétlen embertársainknak alig állt rendelkezésére napi négy óra a gettó 
falain kívül, ez pedig éppen a napi bevásárlásokra volt csak elég. Az áttér
tek istentisztelete ebbe a keretbe illeszkedett. Az angyalföldi templomban 
én is tartottam ilyen szolgálatokat. Az ige kenyerén kívül mindig vittem 
néhány élelmiszercsomagot is, hogy segítsek üldözött testvéreink éhsége eny
hítésén. Életemnek egyik megrázó élménye 1944. augusztus 11. és 12. napja. 
Sürgetett az idő, és két nap alatt 147 áttérőt kereszteltünk meg a fasori 
templomban. A keresztvízzel együtt megszámlálhatatlan könny hullott alá 
akkor a szemekből.

Rövidebb-hosszabb időn át több zsidó származású ifjúsági köri tagunkat 
bújtattam a kápláni lakásban, különös félelem nélkül, hiszen a Damjanich 
utca 28/b alatti szobáink az udvar végén voltak. Ezekkel a fiúkkal előző év
ben nyári táborozást tartottam Szarvason, érthetően ragaszkodtak hozzám, 
s bíztak benne, hogy megmenekülnek az elhurcolástól és a szörnyű halál
tól. Közülük a legkedvesebb Elek Tamás, a szomszédban lakó Elek Rezső hír
lapíró egyetlen fia volt. Jóllehet csak a szüleihez ment át naponként egy kis 
időre, egyszer azonban nem jött vissza. Két emlékem maradt utána: egy 
levelezőlap, melyet Sopronból küldött (akkor már elhurcolták) és egy bé
lyeg, mely az arcképét mutatta egy olyan sorozatban, „akik mertek”, le
buktak ugyan, de hősei lettek e szörnyű időknek.

A 40 évvel ezelőtti napló lapjai megsárgultak már, mégis eszünkbe jut
tatják azt, hogy amit tettünk, azt úgy tettük, még a másik kezünk sem tudta, 
mit tett az egyik. Több, mint egy emberöltő távlatából úgy gondolunk 
vissza rá, hogy Istennek kedves, őt dicsőítő szolgálat volt.

Pásztor Pál 
egykori budapest-fasori s. lelkész
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Képes Géza portréjához

Ez év február elsején töltötte be 75. életévét Képes Géza, a kitűnő költő, mű
fordító és irodalomtörténész. Születésnapja alkalmából hirtelen ő is reflek
torfénybe került, aki az utóbbi évtizedekben inkább csak rejtett alkotómű
helyéből figyelte a szellemi horizontot.

Örömmel értesültünk, hogy művészi és irodalomszervezői munkássága el
ismeréseként magas állami kitüntetésben részesült. A nagy számú sajtóköz
leményből, az irodalmi szemlék köszöntéseiből a mai olvasóközönség egyre 
jobban megismerhette bámulatosan gazdag írói és műfordítói termését, s 
életének legfontosabb állomásait. Már a jubileumi alkalom előtt megjelent 
az Akadémiai Kiadónál Rónay László Képes Géza című monográfiája.

A Magyar Írók Szövetsége és a TIT a budapesti Kossuth Klubban benső
séges ünnepi megemlékezést rendezett. Ezen a szerzői esten kiváló előadó- 
művész barátainak tolmácsolásában hallhattuk legszebb verseit, de maga a 
költő is megnyilatkozott. Nemcsak szívéhez legközelebb érzett költeményei
ből idézett, hanem szólt életfilozófiájáról és ars poeticájáról is hitvallássze
rű átéléssel, megérintő emberi közvetlenséggel. Bepillanthattunk mindensé- 
get éneklő poézisének szédítő távlataiba, s hallgathattuk az élet nehézségeit, 
a magyar sorsot felidéző igaz hangját. Belénk mart epigrammáinak keser
nyés éle, s megnevettetett bravúros szójátékainak szellemes humora.

Képes Géza Mátészalkán született 1909-ben. Édesapja a helyibéli kovács
mester volt, akinek műhelye, benne a lágyító tűz, „a három kalapács vad 
tánca”, az anyagnak formát adó ilmarineni varázslat indító inspiráció le
hetett az érzékeny szellemű szálkái kisfiú számára. Édesanyjáról a Levél 
anyámnak című versében emlékezik meghatóan. Gyermekkori élményéről 
szól benne az alábbi részlet. Költészetében általában erősen érezhető a bib
liai nyelv hatása; bibliai hasonlatokat, metaforákat gyakran használ.

(Mint kisgyerekek 
meghúzódva csendben 
figyeltünk dalodra 
én azt szerettem leginkább 
ha vasaltál
ilyenkor mindig ezt énekelted:
„Te benned bíztunk eleitől fogva . . .”)

(Ének meredek parton című kötetben)
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Mátészalkán kezdte iskoláit, s már ott felfigyelt tehetségére Filep Gusztáv 
református segédlelkész. Az ő támogatásával került Sárospatakra, az ősi 
református kollégiumba, ahol valóban hamar kitűnt nyelvtehetségével, s az 
irodalom szenvedélyes szeretetével, majd művelésével. 1928-ban a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemre iratkozott be, s felvételt nyert a ma
gyar szellemi életnek oly sok kiemelkedő egyéniséget nevelő Eötvös Kollé
giumba is. Gombocz Zoltán professzor, a zseniális nyelvész, kitűnő pedagó
gus lett tanára. Képes Géza ma is őt vallja szellemi mesterének. Az ő hatá
sára úgy döntött, hogy finnugor nyelvész lesz. Megkezdte a finn, észt, vogul 
és osztják nyelv rendszeres tanulását Zsirai Miklós professzor vezetésével, 
akinél az orosz nyelvvel is megismerkedett. Másodéves korában már jól be
szélt finnül, és eredetiben tudta tanulmányozni a többi finnugor szövegeket 
is. Egyre jobban kibontakozott költői tehetsége, s nyelvészeti feladataira is 
inkább költői szemmel reagált. Izgalmas irodalmi kincseket fedezett fel 
azokban a vogul és osztják szöveggyűjteményekben, amelyeket addig csak 
nyelvészeti szempontból igyekeztek hasznosítani a szaktudósok. A nyelvész 
pályát szűknek kezdi érezni maga számára, s egy szép napon elégeti addig 
oly szorgalmasan gyűjtött mintegy tízezer céduláját — akárcsak Szabó De
zső tette jó negyedszázaddal előbb az ő huszonötezer finnugor mondattani 
cédulájával. Magyar belépőjegyek a Parnasszusra!

Kulcs

Az EötvösJkollégium volt nekem 
a hegyen épült város — 
mi, fiai 
voltunk 
a világ sója.

Akkor
22 évesen,
nem szorulva
az ég kegyére sem :
a tanteremben
szembe néztem az ifjúsággal.
Katedra és az ifjúság között
katedra és az ifjúság fölött
lebegtem.

Hány nagy tanítót 
repített ki e fészek!
Hány mestert adott 
az emberiségnek!
Kit az istenek szeretnek, 
annak szívébe beleférnek 
a növekvő nemzedékek: 
keze alatt tollasodnak, 
tenyeréről szárnyra kapnak.

Hit és tudás.
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Hitem 
vizmarta kő, 
repedezett —
Megéri még 
az uj
évezredet.

Tudásom?
Tudás
igazi
sose
volt
csak
örökké
égető
tudás
szomj.

Hiszem: 
a világ

megismerhető.
Vallom:

minden város
meghódítható —

Hozzájuk
biztos kulcs 

a nyelv.
Sok furcsa táj 
Sok furcsa tárgy 
Sok furcsa jel 
kitárult :
Távoli népek tengerében
mongol pusztán — Észak jegében
londoni ködben — párizsi fényben
zátony-fokon lenn messzi Délen
kerestem önmagam
ismeretlen
magyar
magam

77 éve 
100 éve
vagy mióta van 
hogy a világot 
vérünkkel sózzuk 
mert ime
sótalan (Csiga című kötetben)

Még pataki diák, amikor Karácsony Sándor, nagy tudós, hivő pedagógus 
felfigyel őrá is, s közli verseit a protestáns ifjúsági szemlében, „Az Erő”-ben. 
Egyetemi éveiben pedig a Protestáns Szemle közölte verseit. Első észt és
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finn műfordításai ez idő tájt a Pesti Hírlap — Kosztolányi Dezső szerkesztet
te — vasárnapi mellékletében jelentek meg. Saját verseinek első kötete 
(Márványba véslek) 1933-ban, az első műfordítás-gyűjteménye (Napnyugati 
madarak. Cserépfalvi) 1937-ben jelent meg. így indult Képes Géza költői 
pályája. Ma már több, mint harminc kötetét tartjuk számon, melyek rész
ben saját verseit, részben műfordításait tartalmazzák.

Az egyetemi diploma megszerzése után mint magyar—német szakos ta
nár visszatér Sárospatakra 1933-ban. Onnan 1940-ben Budapestre jön, s a 
második világháború éveiben a Honvédelmi Minisztérium polgári alkalma
zottjaként mint angol—francia—finn fordító dolgozik. 1944-ben részt vett 
az ellenállási mozgalomban. Ugyanebben az évben megismerkedik későbbi 
feleségével, Irénnel, aki annyi költői vallomás ihletője, verseinek első kri
tikusa, a biztos pont mind a mai napig Képes Géza életében. 1946-ban a 
Magyar Rádió irodalmi osztályára kerül, amelynek néhány év múlva veze
tője lesz. 1954-ben ő szervezi meg a Magvető Könyvkiadót, 1956-ban a Ma
gyar Írószövetség titkárává választják. 1958-tól 1969-ig pedig a MTA Iro
dalomtörténeti Intézete Világirodalom Osztályát szervezte ill. vezette.

Életrajzi adatokat könnyű felsorolni, de mennyi küzdelem, lelkesedés és 
csalódás rejtőzhet a száraz tények mögött Képes Géza életében is.

Ebből az alkotó életből, személyiségből most csak egy jellegzetes vonást sze
retnénk itt kiemelni, amely költészetében is felvillan: a finn inspirációt.

Képes Géza nyelvtudása szinte legendás. Közismert, hogy időbelileg és 
földrajzilag oly nagy távlatokat átölelő műfordításait mindig eredeti nyelv
ből készíti el — akár perzsa legyen a nyelv, akár mongol, akár ó- vagy új
görög, az ismertebb európai nyelvekről nem is beszélve. Előbb esett már 
szó a finnugor nyelvek alapos ismeretéről. Amikor egyszer baráti társaság
ban faggatták, végül is hány nyelvet tud, kénytelen-kelletlen elkezdte so
rolni. Talán már a tizediknél tartott, amikor közbesegítettünk: és finnül! 
„No jó” — egyezett bele Képes Géza — „finnül is, de az anyanyelvét ilyen
kor nem szokta felsorolni az ember.”

A sok nyelv közül a finn valóban olyannyira sajátjává vált, hogy versei 
Suomi földjén finnül születnek. A nyelv elsajátítása, az utazások során szer
zett személyes élmények, tapasztalatok vezették őt Finnország tájainak, né
pének és kultúrájának alapos megismeréséhez. Első finnországi útját 
1936-ban tette. Ahogy szerzői estjén is említette, akkor tulajdonképpen 
Olaszországba kellett volna utaznia, de ő mégis Suomit választotta. Mind
járt az első alkalommal egészen a Jeges-tengerig hatolt föl, hogy a Golf
áramlatot üdvözölhesse. Már ebben is felvillan valami, ami igen jól illik 
Képes Gézáról kialakult képünkbe: azt tenni, ami nem szokásos, a felfede
ző kíváncsiságával, de elhatározottságával, konokságával is; ha kell, külö
nös, új utakat keresni; mély lélegzettel átölelni a természet végtelen cso
dáit.

Tudjuk, hogy első finnországi útja nagy hatást gyakorolt szemléletére. 
Maga a táj és a puritán, természetközeli életmód, az akkor még jórészt pa
raszti társadalom műveltsége, demokratikus szemlélete, a szövetkezeti moz
galom, a népfőiskola voltak azok a jellegzetes északi sajátosságok és intéz
mények, amelyek a 30-as években a többi, Finnországot járt magyar írót 
is megragadták. Amikor erről az útjáról Képes Géza visszatért Sárospatak
ra, szinte küldetésének érezte, hogy kollégiumi tanársága mellett a népneve
lő szerepét is vállalja. A népfőiskola gondolatát — amelyet legújabb finn
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országi tapasztalatai csak továbbformáltak — annyira magáévá tette, hogy 
a legutóbbi években egyik szószólója, mozgatója lett az új magyar népfőis
kola ügyének.

Az a hatalmas munka pedig, amelyet a finn irodalom magyarországi is
mertetése érdekében végzett, egy ember egész életművének elegendő lenne. 
Fáradhatatlan volt ebben a kulturális misszióban: előadott tudományos kon
ferenciákon, egyetemi katedrán, sok-sok vidéki olvasó—író találkozón vagy 
magyar—finn baráti összejövetelen. A rádió adta lehetőségeket is felhasz
nálta erre a célra. Sokan emlékeznek még Képes Géza „Élő világirodalom” 
című rádióműsorára, amelyben elsőként — 1981 tavaszán — a finn írókról 
hallhattuk gazdag élményeire felépített remek előadássorozatát.

A finn irodalmat bemutató gyűjteményes köteteiből itt csak a legfonto
sabbakat említhetjük meg. 1944-ben Kodolányi Jánossal együtt szerkesztet
te az Északi csillagok című kötetet, amely a Nemzeti Könyvtár nagy pél
dányszámú sorozatában jelent meg. Igen fontos műve a finn költészet tör
ténetét egyéni hangon, szemléletesen ismertető Finn versek és dalok című 
antológia (Európa 1959). Ezt Mikael Agricola bemutatásával indítja, akit 
nemcsak reformátorként tisztel Suomi népe, hanem a finn irodalom atyjának 
is tekint, hiszen ő fordította le 1548-ban finn nyelvre az Újszövetséget. Az 
antológiát Aila Meriluoto költőnő ismertetésével zárja, aki 1946-ban rend
kívül nagy sikert aratott hazájában egészen új hangvételű lírájával. Nagy 
öröme volt Képes Gézának is, amikor a szívéhez, költői énjéhez talán leg
közelebb álló finn költő, Eino Leino — a finn Ady Endre — születésének 
100. évfordulóját a magyar könyvkiadás azzal tisztelte meg, hogy gyönyörű 
bibliofil igényű kiadásban magyarul adta ki verseit (Himnusz a tűzhöz. 
Európa 1978). A kötet Képes Géza válogatása és fordítása. E versfordítások 
— összesen háromezer sor — a Leino költészete világába való mély beleélés 
és hosszú érlelési folyamat eredménye. A kötet két verse, a Jó érzés sízni 
a sízőnek, és a Nocturne például, első változatában, már 1937-ben megjelent.

Természetes, hogy a Kalevala Képes Gézát is megigézte. Évek során több 
runóját lefordította, a Thália Színház Kalevala-előadásához külön színpadi 
változatot is készített belőle. Tanulmányaiban pedig azt vizsgálta, milyen 
nyomokat hagyott a Kalevala a magyar irodalomban. Fiatalkora óta foly
tatott finnugor népköltészeti tanulmányainak, fordításainak nagy szintézise 
a Napfél és éjfél c. szép kiadású kötete (Magyar Helikon 1972), amelyben 
részleteket közöl a Kalevalából is.

De még ma sem lankad. Szakadatlanul kovácsolja műhelyében „Ilmarinen 
ivadéka” — ahogyan őt Keresztury Dezső elnevezte — újabb és újabb mű
fordításait. A finnek nemzeti írója, Aleksis Kivi születésének 150. évfor
dulójáról idén ősszel emlékezünk meg. Máris elkészültek Képes Géza leg
újabb Kivi-fordításai. Ezeket a verseket és dráma-részleteket először a Hód
mezővásárhelyen rendezett irodalmi esten hallhatta a nagyközönség. A mű
sort, amelyen finn és magyar előadóművészek együtt szerepeltek, a Magyar 
Rádió is felvette és azóta első részét közvetítette is.

A finn irodalom tehát nagy élményeket adott Képes Gézának, amelyeket 
ő mindig készségesen továbbadott a magyar olvasóknak és hallgatóknak. 
Mint finn költők magyar tolmácsolóját a Diakonia olvasói is megismerhették 
őt (1980/1). Saját versei arról tanúskodnak, hogy emberi, baráti kapcsolatok
kal is gazdagította életét Finnország. Azokban az években, amikor nem jut
hatott finn barátaihoz, erősítő tudat lehetett számára, hogy ott sok hű ba
rát gondol rá.
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Szonett Suomihoz

Mint szerelmes, kit vak sorsa kötöz 
s nem láthatja a kedvest éveken át; 
vágy tépi, marja — bámul a ködös 
távolba s ír, ír, koptatja a pennát;

s a hosszú levelek csak örökös 
szomját szítják s átszenved száz gyehennát; 
reménysugárt gyűlni semerre sem lát, 
de bízik még és csititja nyűgös

szivét: így feszül minden idegem 
feléd — nem tudlak elérni, de nem 
nyugszom, Suomi, nem mondok le rólad!

Véremben délceg fenyőid dalolnak 
s kék vizeid hívnak csillogva — holnap 
megpihenek már meleg sziveden . ..

(Ének meredek parton című kötetben)

Amikor aztán újra mód nyílt utazásokra, nemcsak ő kereste fel újból 
északi hazáját, hanem meglátogatták őt is régi finn barátai. Minden fiatal 
finn költőnek, irodalomtörténésznek is nagy öröm és megtiszteltetés, ami
kor kinyílik előttük Képes Géza rózsadombi otthonának ajtaja. Tudják, hogy 
ő a skandináv írókon kívül egyetlenegy külföldi tiszteletbeli tagja a Finn 
Irószö vets égn ek.

A finn irodalom magyarországi megismertetése érdekében végzett munká
jáért a Finn Köztársaság elnöke 1967-ben a Finn Oroszlán Lovagrend első 
osztályú érdemrendjét adományozta Képes Gézának. A finn tudományos vi
lág pedig azzal tisztelte meg, hogy a Helsinki Tudományegyetem Bölcsé
szeti Kara 1977-ben díszdoktorává avatta. A finn akadémiai hagyomány sze
rint a doktori kalap mellé díszkard is járt, amelyet Képes Géza oly nagy 
becsben tart, hogy szobájának falára Petőfi Sándor képe mellé függesztette



VEÖREÖSIMRE

Kortárs teológusok: Paul Althaus, a közvetítő

1966 májusában hunyta le szemét 78 éves korában a neves német erlangeni 
egyetem hosszú időn át tanító teológiai professzora. Nevével ma ritkán ta
lálkozunk, pedig egyike volt századunk legkiemelkedőbb teológusainak. A 
bajor rádió 1959 őszén sorozatot tartott korunk teológusairól, s a hat pro
testáns között Althaus is szerepelt a folyóiratunkban már tárgyalt Barth, 
Bullmann, Brunner, Tillich, Niebuhr sorában. Lebilincselő előadó volt a ka
tedrán; egyes témák meghallgatására más, nem teológiai fakultások hallga
tói is sereglettek hozzá. S kedvelt igehirdető a templomban.

Nevének elhalványulása talán két okkal magyarázható. Az egyik éppen 
az, amellyel életművét a címben jellemezni próbáljuk. A közvetítő egyéni
ségek — mégha olyan jellegzetes, határozott vonások alkotják is sajátosan 
egyéni teológiájukat, mint az övét — ritkán teremtenek iskolát. Lelkes ta
nítványai voltak, de althausi irányról nem beszélhetünk.

A másik ok az lehet, hogy a német nemzeti gondolat hangsúlyozása és az 
állami felsőbbségről vallott konzervatív felfogása, mely már ifjúkorában 
jellemezte, idegenné tette számára szociáletikájában a demokratikus állam
formát, valamint az emberiségben való gondolkozást. Márpedig korunk ezt 
a két eszmét magasra emelte különösen a második világháború után. Tra
gikus, hogy ő, aki egyébként annyira nyitott tudott lenni a világ és minden 
emberi előtt, az említett kérdésekben beszűkült látással rendelkezett. A népi- 
ségnek Isten egyik teremtési rendjeként való kifejtése némely ponton érint
kezett a harmadik birodalom ideológiájával, s ez néha gyanússá tette teoló
giáját a hitvalló keresztények körében. Visszatekintve azonban megállapít
ható, hogy soha nem feledkezett meg az uralkodó eszméktől való keresztény 
elhatárolódásról, s egyre erősebbé vált polemikus hangja a nemzetiszocialis
ta rendszerrel szemben, amint ezt halála utáni kritikus méltatója, Hans 
Grass marburgi professzor megállapítja. 1945 után jelentős művei láttak nap
világot, és megbecsülés övezte. Nevének megkopásához nem politikai vét
ség segédkezett, hanem társadalmi etikájának egyoldalúsága.

Kár lenne porosodni hagyni életművét, mert részleteiben sokat tanulhat 
tőle a mai keresztény. Két tekintetben is közvetítő volt egész munkássága. 
Közvetítette Luthert — ez az egyik. Tette ezt egész életén végigvonuló Luther- 
kutatásával és saját teológiájában Luther örökségének képviselésével. Luther 
tanítását azzal hozta közel a mához, hogy Luther gondolatait bevonta a ke
resztény tanítás mai kifejtésébe. Közben mert és tudott kritikát gyakorolni 
Lutheren. Luther kritikai beépítése a mai teológiai gondolkozásba, a kér
dések megvitatásába — egyedülállóan az ő vállalkozása volt korunk teoló-
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gusai között. Lépten-nyomon találkozunk Althaus műveiben Luther felfo
gásának kritikus érvényesítésével. Szinte mindig párbeszédben áll vele. 
Élete utolsó két nagy műve, Luther Márton teológiája (1962) és Luther 
Márton etikája (1965) összefoglaló testamentum Luther jelentőségéről a 
továbbélők számára.

A másik közvetítést életművével Althaus a konzervatív és a kritikai teoló
gia között végezte — ha szabad elnagyoltan két gyűjtőfogaimat használnom. 
Ö maga általában a modern teológia kritikai vonalán áll, de mindig törek
szik arra, hogy megkeresse: miként lehet egy-egy kérdésben a hagyományos 
tanítást is felhasználni.

Althaus teológiai művét lehetetlen egy cikk keretében átfogni. Ügy próbál
juk őt bemutatni, hogy előbb vázolt jellemzéséhez, a nevével jelzett külön 
cikként, szemelvényeket közlünk műveiből. A szemelvények közül egy kri
tikai Luther-kutatását villantja fel, a többi a másik közvetítő szolgálatából 
nyújt válogatást, ahogyan a hagyományos és a modern teológiát összekap
csolja. Ő szólal meg tehát közöttünk. Az alábbiakban néhány mondattal 
mégis segítséget próbálok nyújtani a szemelvények feldolgozásához olvasóink 
nagyobb részét képező táborának, a nem teológusoknak.

Hatalmas dogmatikájából négy kis részletet olvashatunk, amelyek jelzik 
teológiai gondolkozásmódját, egyúttal segítik mai hitbeli látásunk kialakí
tását. A bűneset egzisztenciális értelmezése az egyetlen lehetséges megoldás 
a természettudományosán gondolkozó hivő számára, s Althaus éppen ar
ról győz meg, hogy nem pusztán a modern világszemlélethez való alkalmaz
kodás kényszerít bennünket erre, hanem elsődlegesen teológiai megfontolás. 
A szűztől való fogantatás teológiai elemzése arra példa, hogy az Újszövet
ség történetkritikai vizsgálata és a mai dogmatikai érvelés találkozik egy
mással, s a merész eredményhez miként lehet hozzáilleszteni a hagyomá
nyos hittételt. Ez a teológiai álláspont különben nem csökkenti evangélikus, 
Lutherra visszamenő Mária-tiszteletünket, a teológiai kutatás szabadságának 
elve alapján pedig nem lehet bántó katolikus testvéreink más meggyőző
désére. Jézus feltámadását ugyancsak az újszövetségi íráshelyek kritikai 
szemléletével nézi, de elhatárolja magát a lehetséges emberi magyarázatok
tól, s megőrzi azt a legnagyobb csodának. Nem mondhatjuk, hogy mindenben 
egyetértünk vele: annak állítása például, hogy a feltámadt Krisztussal ta
lálkozó tanítványok transzcendens érzékszerveket nyertek — minden ol
vasónk ennél pontosabban követheti a szemelvényből az ő gondolatmenetét 
— megalapozatlan feltevés és összeegyeztethetetlen a transzcendencia mi
voltával. De legyen nyitott a szemünk mindannak átvételére, amit Jézus 
feltámadása kérdésében tanulhatunk tőle. Jézus mennybemenetelének 
althausi magyarázata meggyőződésem szerint valóban vitathatatlan az új- 
szövetségi tényállás alapján. Itt is a kritikai eredménnyel együtt a hagyo
mányos tant, annak korszerű szemléletét képviseli: húsvét és a mennybe
menetel ugyanannak az üdvténynek két oldala.

Az utolsó szemelvény Pál és Luther az emberről című könyvéből való. 
Kutatja ebben a művében, hogy a Római levél 7,14—25 szakaszában szerep
lő „én” Pál vallomásaként még a Krisztus nélküli emberről szól-e vagy már 
a keresztény hivőről. S kifejti, hogy ugyanezt a szakaszt hogyan értelmezi 
Luther. Megállapítja, hogy Pál apostol itt a Krisztus megismerése előtti ide
jéről szól, míg Luther ezt a bibliai helyet a keresztény ember belső küzdel
mére vonatkoztatja. Arra az eredményre jut, hogy Luther ezen a helyen át
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értelmezte Pál apostol szavait, de mind a páli értelmezés, mind a lutheri tol
mácsolás igazsága megáll. Rendkívül eszméltető Althausnak ez az okfejtése, 
annak ellenére, hogy a Római levél 7. fejezetében szereplő „én” páli értelme 
továbbra is talánya az írásmagyarázatnak.

Althaus teológiájának közvetítő szerepétől és az ezt illusztráló szemelvények
től továbblépve, röviden meg kell még említenünk néhány vonást életművé
ből. Több tekintetben századunk eleje bibliatudósának, Schlatternek indí
tásait viszi tovább, s ezzel a maga korában jelentős, de mai hatásaiban ele
nyésző nagyság néhány fontos meglátását mentette át a közelmúlt és a je
len számára. Althaus másik érdeme, hogy kezdettől fogva következetes vita
partnere volt a barthi teológiának, mégpedig lutheri szempontból. Barth és 
Althaus vitája kiemelkedik századunk teológiatörténetében, s nagyon fi
gyelmeztető, hogy a keresztény igazság keresésében és újrafogalmazásában 
elengedhetetlen a különböző, sokszor ellentétes nézetek termékenyítő pár
beszéde. Althaus gondolkozásában jelentős szerep jut az ún. egyetemes kinyi
latkoztatásnak (ezt tartom a fogalom leghelyesebb magyar szakkifejezésé
nek, ő másként nevezte): a Krisztusban történt kinyilatkoztatás páratlan je
lentőségének maradéktalan hangsúlyozása mellett Althaus is — miként a 
régiek mellett Brunner, Tillich — tud Istennek az önmagáról való tanús
kodásáról az emberi létben, a történelemben, az elméleti gondolkozásban, 
a lelkiismeretben, a természet világában. (Ez volt a fő eltérése Barthtól, sok 
más mellett.) Negyedik vonásként Luthernek Isten kétféle kormányzásáról 
szóló tana nem mindig kritikus érvényesítését jelölhetnénk, amelyből té
vedések adódtak. Ötödször: antropológiájában hangsúlyozta, hogy az ember 
bűnössége ellenére is maradandó nyomát viseli annak, hogy Isten teremtette. 
Hatodiknak az eszkatológia, a végső dolgok tana iránt való meg nem szűnő 
érdeklődését említhetem. Érdekes, e téren fiatalon volt modernebb teológus, 
később a hagyományos felfogásra váltott át. Végül ami nagy érték egy rend
szeres teológusnál, tehát dogmatikusnál és etikusnál, hogy egyidejűleg az 
újszövetségi írásmagyarázatnak is komoly művelője volt. Igen, az egyház ta
nítása csak a Szentírásból nőhet ki. Luther-szeretete azonban bizonyos kor
látot vont eléje: a reformátor nyomán főként Pál iratai érdekelték.

Mire e sorok olvasóink kezébe kerülnek, nem lesz már messze karácsony. 
Legyen utolsó szemelvényünk egy karácsonyi prédikációjából vett részlet. 
Ez példa arra is, hogy a hagyományos teológiát kritikusan értelmező Althaus 
több ponton maga is érintetlenül vette át a régi dogmatikai tételeket. Dog
matikájában vallja az angyaloknak mint az embernél magasabb rendű, Is
ten alá rendelt lényeknek létezését. Ez a felfogása szólal meg ebben a pré
dikációjában is. Lehet erről a hittani kérdésről más véleményünk, de nem 
vonhatjuk ki magunkat ennek a karácsonyi igehirdetésnek lenyűgöző hatá
sa alól. Akár közvetlenül Szentlelke által, akár angyalok által adja Isten 
ajkunkra és szívünkbe a karácsonyi egyházi énekeket, ő tölti meg általuk 
bensőnket örvendező ujjongással 1984 karácsonyán is!

Ezt a prédikációját két másikkal együtt tartalmazó téglaszínű füzetet — 
elhangzott igehirdetései így jelentek meg sorozatosan Az egyház ura címen 
— itt tartom kezemben. Mint ösztöndíjas felavatott lelkész hallgathattam 
az erlangeni templomban 1937 havas karácsonyán. Professzorom dedikáció- 
ja elkísért haza: „Szívből jövő jókívánsággal szolgálatba lépéséhez. D. 
Althaus”.



PAUL ALTHAUS

A keresztyén igazság
Részletek műveiből

A bűneset

[. . .] Az Istenben rejlő élet: eredet és szülőföld. A bűnben ezt rontjuk el, 
nemcsak mint nekünk szánt jövőt, hanem elveszítjük és eljátsszuk úgy is 
mint önmagunk megvalósításának elénk adott lehetőségét. Bűnünkkel el
hagyjuk az atyai házat, amelyben fiákként élhettünk. Az atyai ház létünk 
„ősállapota”.

Az ősállapot fogalma tehát szigorúan egzisztenciális megalapozású. Nem 
egy hagyományozott mítosz kedvéért képezzük. Az éden'kertről és a bűn
esetről szóló bibliai elbeszélés maga sem más, mint egzisztenciális tudásunk 
kifejezése a bűnről mint bukásról, s eredeti lényünk és állapotunk elferdü- 
léséről. Nem azon alapszik, hogy emlékeznénk valami történelem előtti ese
ményre vagy hogy természetfölötti ihletettséggel ismernénk ilyet, hanem 
azon, hogy Isten igéje mélyen elgondolkoztat saját bűnös mivoltunkon. En
nek megfelelően kell ezt kifejteni, tehát egzisztenciálisan. Ezt a régi teoló
gia a történelem időbeli kezdetére dogmatizálja egy ősállapot és bűneset 
képévé. Ez teológiailag távol legyen tőlünk. Az ősállapotot és ősbukást nem 
szabad az emberiség történelmi kezdetén keresnünk mint prehisztorikus 
tényt. S ha azt kérdezzük, mikor következett be a bukás, és ezen történelmi 
dátumot értünk, akkor nem egzisztenciálisan gondolkozunk a bűnről. A vi
lágban levő bűn mindig az én bűnöm is. S ha azt kérdem, honnan ered a 
bűn, akkor egyben a saját bűnöm forrását is kutatom; erre pedig a válasz 
mindig csak így hangozhat: most ered bennem, a bukás ma történik. Ugyan
akkor azonban már meg is történt; nem én vagyok az első, aki vétkezik; 
az emberiség bűne már megvan. Így a bukás megtörtént, ugyanakkor mégis 
jelenvaló. Ennék folytán minden történelmi datálás megengedhetetlen, s 
teológiailag különben is képtelenség [.. .] Magának a fának kell rossznak 
lennie, mielőtt rossz gyümölcsöket hozna; a személy rossz, mielőtt gonoszul 
cselekszik. A bűn lényegének a felismerése teszi lehetetlenné, hogy a bűn
esetet történeti aktusként ragadjuk meg. A bukás ott van a történeti tet
tekben, de saját maga nem történeti cselekmény. A történelem folyamán el
követett bűn sem maga a bukás, hanem annak megjelenése, kifejeződése. 
Az ősbukás ily módon — a lényeget, nem pedig idejét tekintve — már Ádám 
számára is valami előzetes dolog, mint ahogy bennünket is megelőzött. 
Ugyanez érvényes az ősállapotra. Ez már az első embert megelőzte, s nem 
csupán minket. A paradicsomnak a mi földünkön, a mi világunkban nem 
volt sem helye, sem ideje. Az ősállapot és a bukás nem két egymást követő 
történelmi vagy történelem előtti korszak. Azt az eredetet jelzik, amelyből 
történelmi létünkben és cselekvésünkben mindig is származunk.
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Magából a dologból, a bűn valóságának felismeréséből fakad, hogy ki kell 
igazítanunk a régi tant. Ez tehát teológiailag szükséges. Egyben azonban 
„apologetikusan” is elkerülhetetlen és termékeny: kisegíti a teológiát azok
ból a nehézségeiből és zavaraiból, amelyeket a természettudományos antro
pológia és a történelem előtti kor kutatásának eredményei okoztak. Ma 
már tudjuk: a teljes értelemben vett embert, a homo sapienset átmeneti for
mák előzik meg. Lassan alakul ki állathoz közeli állapotokból. „Minél köze
lebb jutunk az emberi nem származásához, állathoz annál hasonlóbbnak 
találjuk az embert” (Titius). Hol keressük Adámot, az első embert: a homo 
sapiens elődeinél, akik már mégiscsak emberék voltak és viselték az embert 
az állattól megkülönböztető ismertetőjegyeket — avagy csak magában a ho
mo sapiens-ben? A leletek azt mutatják, hogy a korábbi ember nagyon pri
mitív gyermeki fokon állt. Lelki élete csak lassan ébredezik. Csak fokozato
san jut el létének teljes tudatára, akárcsak gyermekeink. Ügy kellene gon
dolkoznunk bűnéről, mint saját gyermekkorunkéról. Már a korai ember bű
néről lehet éppen úgy beszélni, mint a gyermeki életben meglevő bűnről, 
mihelyst a gyereknek tudomása van jóról és rosszról. A korai embernek vol
tak gondolatai 'életről és halálról — ezt emlékművek, leletek bizonyítják —, 
tudott az istenségről, s bizonyára megtapasztalta első, gyermeki létformájá
ban is, hogy hasadás van a szent norma és az emberi kívánság között. Mind
ez teljes mértékben belefér a korai emberről alkotott mai tudományos kép
be. Ugyanitt viszont nincs hely a régi dogmatika ősállapotú tökéletes em
bere számára, s nem fér bele az ősállapotból való kibukás iszonyú válasz
tóvonala sem, olyan bukásé, amely az egész emberiség sorsát eldöntötte. 
Az első emberek bűne olyan, mint a gyermek életében található bűn: első 
megjelenése annak, ami mindnyájunkat fogva tart, és csak a növekedő, 
majd felnőtt személyben alákul ki teljesen — ez azonban nem a bűneset, 
hanem azt feltételezi [.. .]

Így a természettudományos és a történelem előtti időkre vonatkozó is
meretek ugyanarra a belátásra szorítanak az ember kialakulására nézve, 
mint ami az emberiség bűnének teológiai meggondolásából közvetlenül adó
dott: az ősállapotot és ősbukást nem az időben, az emberiség kezdeti korá
nak történenelem előtti korszakaiként kell elgondolnunk. Az ősállapot és 
bukás lényeges valóságának jelképeként megtartja pedagógiai jelentőségét 
az lMóz 3-ban nyújtott tárgyiasítás, amelyet a régi hittan dogmatizált; jobb, 
ha megvannak az igazságok ebben a történeti alakban, mint ha egyáltalán 
nincsenek meg. De a szigorú teológiai meggondolás mérlegén ez a forma 
könnyűnek találtatik.

A bukás megjelenik a történelemben, de nem lokalizálható benne, hanem 
mindenütt jelenvaló és egyidejű. A későbbiek bűne nem az elsők bűnének 
következménye és hatása, hanem koraiak és késeiek egyaránt abból az ős
döntésből merítik életüket a történelem egymásutániságában, amelyben 
egyek és egyidejűek. Ez az ősdöntés hat minden történeti cselekvés mögött 
és benne magában.

Jézus születése

[...] A szűztől születést semmiképp sem szabad Jézus bűntelenségének fel
tételeként kezelni. Különben Jézus anyától sem születhetett volna. Mária 
által összeköttetésben marad a bűnös emberiséggel. Nem a földi atya
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hiánya, hanem Isten teremtő csodája tette Jézust bűntelen kivétellé, noha 
Ádám nemzetségéből származott. Ha viszont a bűntelenség attól függene, 
hogy Jézus a nemi aktus és az azzal járó gyönyör nélkül fogantatott, akkor 
az lehet a válasz: a libido nem nagyobb mértékben bűnös, mint az ember 
többi természetes ösztöne és funkciója. A foganás és szülés nem azáltal vá
lik máris tisztává, hogy nem fűződik hozzá nemi aktus és kéjérzés. Akkor 
már tovább is kellene mennünk, s a római egyházzal, Mária tökéletes tisz
taságát tanítanunk. Az viszont végtére is olyan posztulátum, amelynek sem
mi köze az evangéliumhoz. A Jézus tisztasága másmilyen szövésű, nem 
olyan, mintha annak köszönhetné létét, hogy anyja tiszta volt egészében, 
foganásában és szülésében pedig különösképpen. így semmi tekintetben sem 
állíthatjuk, hogy a szűztől születés nélkülözhetetlen volna a Fiú emberré lé
teiéhez, az új ember létrejöttéhez. Ha mégis megtörtént és így mondja ne
künk az írás, akkor azt csak úgy érthetjük mint Isten adta jelt, mely ha- 
sonlatszerűen azt hivatott közölni velünk: amiképp Isten Jézus létrejötté
ben áttörte azt a rendet, amely szerint keletkezni szokott az emberi élet, 
személyében úgy töri át Jézus az emberiség Ádámtól kezdődő bűnös össze
függését; itt van az új ember, Isten újat kezdett. Csupán jel és példázat
szerű utalás a szűztől születés, nem pedig Isten új teremtésének reális fel
tétele: Istennek nem volt szüksége arra, hogy ezt az utat válassza. Ezért a 
natus ex virgine („született Szűz Máriától”) nem „üdvtény” rangú. Ezért el
viselheti az egyház, ha ezt a pontot kérdésesnek tekintik és különféleképpen 
ítélik meg. Még egyszer emlékezetünkbe idézzük, hogy az őskeresztyénség- 
nek csak egy része beszél Jézus apa nélküli nemzéséről. Ez nem tartozott 
hozzá a legrégibb igehirdetéshez és a legkorábbi hitvalláshoz. Semmiképp 
sem állítható tehát egy vonalba Jézus feltámadásával. A feltámadás az egy
ház alapja és igehirdetésének lényegi tartalma. Sohasem volt olyan krisztus
hirdetés, amely ne lett volna húsvéthirdetés, soha olyan krisztushit, mely 
nem volt húsvéthit; volt azonban krisztushit és bizonyságtétel a szűztől 
születés nélkül. Ami az akkori időre érvényes, ma is jogosult. Mert a 
szűztől születés történetiségére párhuzamosan mondott igen és nem még 
nem töri meg a közös hitvallást a testté létei csodájáról. Ez a csoda abból 
áll, hogy Isten az emberiség bűnös családfájának összefüggésében — hiszen 
ez az összefüggés mindenesetre fennáll — megteremti az új embert, Fiát 
emberré teszi. Itt egyszerre van összefüggés és áttörés; az emberektől szár
mazó Jézus, aki ugyanakkor mégis az új ember, „sem atyja, sem nemzet
sége” (Zsid 7,3). Ez a csoda sejteti, hogy a natus ex virgine jel; ezt a csodát 
vallja az is, alki számára a szűztől születés nem történeti. Jézust más em
berektől eltérően egészen Isten Lelke határozta meg (Lk 1,35); ennyiben Is
ten az „Atyja” és „Szentlélektől fogantatott”. Ennek képies kifejezéseként 
tiszteletben tarthatja az egyházi hitvallás „született Szűz Máriától” tételét 
az is, aki a történeti kérdésben kritikusan ítél, anélkül, hogy a fenti érte
lemben valótlanságot vallana.

Jézus feltámadása

[...] A legrégibb húsvéti hitvallás és tanúság két pilléren nyugszik r 
a megjelenéseken és az üres síron. A két tény összetartozik. Számunkra és 
ma is. Hiszen tudjuk: a halálból való feltámasztás új, testi elevenségre nem 
jelenti azt, hogy a sírba tett holttest újraéledt — s egyben persze átváltozott
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— volna. A mi utunk itt túlvezet korábbi naturalista elképzeléseken. Ha 
Isten minket testileg újra megelevenít, akkor evégett nem fogja sírjainkat 
kirámolni: halandó síri testünk elenyészik a földben. Mostani testünk és új 
testi mivoltunk között nem folytonosság áll fenn, hanem megfelelés és sze
mélyi azonosság. Ennek megfelelően Jézus feltámasztása új, testi életre 
nem követeli meg és nem foglalja magába lényegi szükségszerűséggel, hogy 
a sírba helyezett test megelevenedett, megváltozott, s így a sír üres lett vol
na. Ha a sírt az ősgyülekezet tanúsága szerint mégis üresen találták, akkor 
azt úgy értsük mint jelt, utalást, amelyet Isten adott hitünknek: az üres sír a 
húsvéti történés transzszubjektivitását tanúsítja, a jelenések objektivitását, 
mely ellenáll minden pszichologizálásnak. így az üres sír nem feltétele a 
döntő húsvéti történésnek, de fényt vet rá.

Amit Isten Jézus földi testével feltámasztásakor tett, az annak felelhet 
meg, amit Pál azok számára remélt, aikik Jézus „ama napján” még életben 
lesznek: „hogy a halandót elnyelje az élet” (2Kor 5,4). Ez túl van azon, amit 
elképzelhetnénk, kimondhatnánk, az idő és az örökkévalóság határának ki- 
gondolhatatlan, szóba nem foglalható titka. Ugyanez áll a Feltámadott meg
jelenéseire „testi” mivoltát illetően. Erre nem létezik földi analógia. Ezek 
nem értelmezhetők és érthetők okkult alapon; mondjuk antropozófikusan 
mint az emberhez mindenkor hozzátartozó, a természetes szem számára lát
hatatlan magasabb testiség érzékelése szellemlátás révén; vagy spiritiszta 
módon egy elköltözött szellem materializációjaként. Mindkét próbálkozás 
megbukik azon, hogy az Újszövetség világosan tanúsítja a megjelenések 
korlátozottságát, márpedig szellemlátás és materializáció bármikor újra 
történhet, azok a jelenések viszont megszűnnek. Az Űjtestámentum csak 
„ama napon” számol analóg történéssel, a Jézushoz tartozók feltámadásakor. 
Így hát a megjelenések nem okkultista tapasztalatok különleges esetei, me
lyek különben is megtörténhetnek, hanem mindaddig teljességgel hallatlan, 
s a végső napig többé már nem is várható, merőben páratlan csodája ez az 
Istennek, a végső dolgok csodája. Az evangéliumok beszámolói egyrészt 
világosan megkülönböztetik e jelenségeket a látomásoktól, másrészt attól, 
ahogy Jézus a tanítványaival életében bánt. Mindkettőt ki akarják fejezni: 
a megjelenések testszerűek, masszívan valóságosak voltak, nem víziósze- 
rűek, és: titokzatosan világfelettiek (pl. Lk 24,31). Az előbbit a spiritualista 
értelmezés elhárítása végett legendaszerűen kiszínezték. Magunk sem ír
hatjuk le teológiailag állító módon a megjelenések lényegét, hanem csak 
egyrészt a spiritualista, másrészt a naturalisztikus félreértelmezést taga- 
dóan. E megjelenések leírhatatlanok, mert eszkatologikus események vol
tak; ez érvényes objektív és szubjektív oldalukra. Amit a tanítványok lát
tak, az új világhoz tartozik: látták azt a Jézust, akit ismertek, felismerték, 
de világfölötti elevenségében és dicsőségében látták (vö. 2Kor 4,4.6). Ám a 
tanítványok érzékei is fölemelkedtek a világfölötti valóság átéléséhez. Ily 
módon e megjelenéseket nem spiritualista, nem is naturalista-realista, ha
nem eszkatologikus-realista módon kell értenünk.

Jézus mennybemenetele

[. ..] Az az elbeszélés, amely Jézusnak a húsvét után negyven nappal tör
tént mennybemeneteléről szól (ApCsel l,9kk), késői képződmény. Az eredeti 
kérügma (=  igehirdetés, tartalmilag) mit sem tud róla. Nem ismeri Jézus
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„fölemeltetését”, mely csupán követte feltámadását. Hanem a feltámadás 
már maga azonos volt a fölemeltetéssel, amely Jézust „Isten jobbjára” viszi. 
Ilyen értelmű Rém 8,34; ApCsel 2,32k és 5,30k. Még Máté és valószínűleg 
Lukács sem tudnak semmit egy külön, látható mennybemenetelről; Lk 
24,51-ben ezek a szavak: „és felvitetett a mennybe” a legrégibb szövegtanúk 
némelyikénél nem találhatók, s valószínűleg másodlagosak — Lukács csak 
arról tudósít, hogy Jézus húsvétvasárnap este elbúcsúzott a tanítványoktól. 
Csak és egyedül ApCsel 1 beszél mennybemenetelről külső értelemben, s azt 
egy negyven napnyi időtartam végére teszi, melynek idején az Ür megjelent 
övéinek és Isten országáról beszélt velük (ApCsel 1,3). A külön mennybe- 
meneteli történet dogmatikai keletkezésének indítéka világos: az Ür húsvét 
utáni megjelenései véget értek (a Pálnak szóló külön eset). A mennybeme
netel története záróvonal, s különbséget tesz Jézus minden később tanúsí
tásával szemben, amennyiben azt mondja: a feltámadott Jézus, amint sűrű 
egymásutánban következő megjelenései mutatják, még egy ideig — 40 nap 
a szent szám — övéi közelében volt, és onnan jelent meg; csak azután ment 
Isten egébe, amiért megszűntek megjelenései. Ez a képzet más, mint az 
eredeti: ha eredetileg egynek vették a feltámasztást és a fölemeltetést (fel- 
magasztalást), akkor úgy gondolták, hogy a már megdicsőült Krisztus a 
mennyből jelenik meg.

A testi, látható mennybemenetelről szóló elbeszélés legenda; azt a hit
bizonyosságot fejezi ki, hogy Isten Jézust feltámasztásával magához emelte; 
a kifejezési eszközök megfelelnek az antik elragadtatás! és mennybemenete- 
li képzeteknek. Mint beszámoló másodlagos és korhoz kötött. Értelme azon
ban eredetileg és lényegileg beletartozik a Jézus-hitbe.

Húsvét és a „mennybemenetel” tartalma egy és ugyanaz: Isten fölemelte 
Jézust. Az őskeresztyén igehirdetésben a fölemeltetés nem csupán húsvét 
után jelenik meg, hanem úgy, mint ami megtörtént a feltámadásban, a fel
támadással (ApCsel 2,33; 5,30k.; Fii 2,9). Megkülönböztethető azonban két 
elem a dogmatikai elgondolásnak egyazon történésében: a fölemeltetés is
mertté válása, valamint „objektív” jelentősége Jézus Krisztusra és üdvös
ségünkre nézve. Előbbit az egyház inkább a húsvéthoz sorolta be, utóbbit 
inkább a mennybemenetelhez. így megvan az értelme annak, hogy az egy
házi évben húsvét és a mennybemenetel egymás mellé, ill. után kerül, ha 
nem is történetileg, de dogmatikailag jogosultan. Ha nem is két „üdvtényt” 
ünnepelnek, hanem csak ugyanannak két oldalát, azért mindkét ünnepnek 
megvan a különleges témája.

Pál és Luther a Krisztus nélküli emberről 
(Róm 7,14 és köv. versek értelmezése)

[.. .] Nem tükrözi hívebben a valóságot a páli emberkép, mint a lutheri? 
Pál és Luther megegyeznek abban: az ember képtelen a jó megvalósítására, 
ezért Isten ítélőszéke előtt vesztett az ügye, semmi módja sincs az önmeg
váltásra. Ám Luthertől eltérően Pál éppen abban mutatja meg az ember 
nyomorúságát, hogy az ember önmagában széttépett, meghasonlott. Szörnyű 
ellentmondásban él, nemcsak mintegy kifelé, valami olyan törvénnyel szem
ben, amely csupán fölötte állna, hanem olyan törvény ellenében, amellyel 
Isten őt belsőleg is köti, mert teremtménye az ember; olyan törvénnyel szem
ben, amellyel az ember szívből egyetért, amely megragadja, amellyel szíve
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valahol egy, amely tehát hozzátartozik Isten alkotta lényéhez. Ez viszont ak
kor azt jelenti: amennyiben az ember ellentmondásba került Istennel, ben
ne magában is hasadás támadt: önmagának mond ellent, nem csupán ren
deltetésének és elveszett istenképűségének, hanem annak a mozgásnak is, 
amely most él benne, annak az akaratnak, amely őt most belülről mozgatja. 
[•••]

Kettős, ellentétes vágy él benne — és cselekvését nem a nemes, hanem 
a rossz vágy határozza meg. Nem az az ember ínsége, hogy ne örülne a jó
nak, ne szeretné, ne akarná — hanem hogy igent mond rá, szeretné, akarja, 
és ugyanakkor ő, egyazon ember, mégsem akarja, s ezért nem is teszi. Örö
mét leli Isten parancsolatában — és mégis kivonja magát alóla, s azt kíván
ja: bár ne is lenne parancsolat, mert kedve támadt a rosszra. Szereti és gyű
löli Isten parancsolatát. Ebben a borzasztó kettősségben és hasadtságban le
ledzik az ember, nemcsak az embertársra, hanem az Istenre vonatkozó pa
rancsolatokkal szemben is. [...]

Ez az ő ínsége: a bűn hálójába esetten sem szűnik meg Isten teremtményé
nek bizonyulni („gyönyörködöm Isten törvényében”); s miközben Isten te
remtménye és az is marad, mégis menthetetlenül bűnös. Mind a kettő ő, 
egy és ugyanazon ember [.. .]

A teológia és az egyházi igehirdetés jól teszi, ha komolyan megemlékezik 
Pál apostolnak az emberre vonatkozó e gondolatairól és föleleveníti őket. 
Az augusztinizmus belepte és jórészt elfojtotta ezeket a felismeréseket, fő
ként a reformátorok teológiájában. Ahogyan a reformátori teológia rajzol
ta meg az emberképet, az egyszerűbb, egyértelműbb a pálmái, ám annál is 
egyértelműbb, ahogyan azt a valóság megengedné. Ettől az emberképtől 
már nem ismerni fel a bűnösben Isten teremtményét. A valóságos ember 
érezheti, hogy Pál még mélyebben fedezi föl és jobban érti őt ellentmondá
sosságában és hasadtságában. A reformátori embertanra rá kell bocsátanunk 
Pál Római levelének 7. részét, hogy fellazítsa és kiegészítse. Ezáltal az evan
gélium hirdetésének megújul a hatalma arra, hogy elérje az idealista em
bert.

Pál és Luther a keresztyén emberről

Karl Holl azt mondta egyszer: „Pál és Luther között ott áll a szerzetesség, 
ott áll Augustinus, ott a gyónás gyakorlata és a misztika. Ezek a hatalmak 
munkáltak személyiségérzetének kifinomulásán, ami Luthert megkülönböz
teti Páltól, és indították megigazulástanának gazdagabb megformálására.” 
Ezért érezte Luther az ítélet és kegyelem, a bűnös és igaz feszültségét „sze
mélyesebben, elevenebben, és ezért egyben több mint állandónak”. Ez az. 
Pillantása mélyebbre hatol a lélekbe, reflexiója élesebb, s így szigorúbban is 
ítéli meg a dolgokat. Luther bűnfogalma az önkéntelen indulatok mélyéig 
ér le. Ennyiben értelme van annak, ahogyan Rám 7-et átértelmezi, s a ke
resztyén emberre alkalmazza. írásmagyarázatilag képtelenség, ellentmond 
Pál gondolatainak, de a keresztyén önmegítélést úgy fejezi ki, hogy annak 
tárgyilagosan igazat kell adnunk neki. Ámbár erőszakot tesz Pálon, teoló
giailag jogosult. Nincs még egy olyan textusa az Újszövetségnek, amelyben 
Luther felismerése a keresztyén ember mindhalálig megmaradó bűnösségé
ről úgy lenne megtalálható, mint Róm 7-ben, még ha nem tudatos átértel
mezés révén is [...]
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Lutherrel és a reformátori teológiával szemben nem vonultathatjuk fel 
Pált a keresztyéni lét igazabb tanújaként, mert ő hallgat a naponkénti bűn
ről. Lehetetlen úgy ítélnünk, hogy Luther kisebbnek élte meg Krisztus dia
dalmas erejét és kevésbé bízott a Szentlélek megszentelő hatalmában, mint 
ahogy Pál mindezt élte és hitte. A reformátorok állítólagos pesszimizmusa 
láttán nem idézhetjük vissza az ősegyház tökéletesebb győzelmi bizonyos
ságát. Luther leheletnyit sem eresztett szélnek az Üjtestámentumnak abból 
a bizonyosságából, hogy Krisztusnak van hatalma megszentelni övéit. Hogy 
a „hústest” eleven marad, míg tart a földi lét, azt nemcsak Luther, hanem 
Pál is mondja. Ám ennek a tényállásnak a megítélésében Luther messzebb 
megy, mint Pál: a „test” indulatai és kívánságai már egymagukban bűnt 
jelentenek, Isten előtt vétkessé tesznek. Ezzel a mondattal Luther nem sértet
te meg az újszövetségi felismerést, hanem inkább teljes világosságra hozta. 
Jézus szigorúsága, amellyel az embert szívének titkos és önkéntelen indula
taiig menően szembesíti az isteni követelménnyel, leleplezi és megítéli — ez 
a szigorúság, melyet Pál gyakorlatilag biztosan nem tagadott meg, csak 
Luther révén nyert teljes teológiai megfogalmazást.

Álláspontunk a Pál és Luther közötti különbségek tekintetében nem azo
nos az előző fejezetben megfogalmazottakkal. Ott a krisztustalan ember kér
désénél bíráltuk Luther antropológiáját, mert túl egyszerű, s azt vallottuk, 
hogy a Krisztus nélküli ember képe olyan, amilyennek Pál rajzolja meg Róm 
7-ben. Itt, a keresztyén élet kérdésénél, úgy találjuk: csak Luther fejezte ki 
teljes értékűen az igazságot. Nem ingadozik teológiai ítéletünk azért, mert 
hol Pál, hol Luther mellé állunk. Sőt egy és ugyanaz a mértékünk, mely sze
rint egyik, majd másik esetben ítéltünk: ez pedig azon valóságnak a mérté
ke, hogy milyen a mi létünk Krisztussal és Krisztus nélkül, hogyan nyújt 
nekünk ebbe bepillantást Isten igéje a törvényben és az evangéliumban, 
vagyis önmagunk Krisztus színe előtti és Krisztusban való megtapasztalása.

A karácsonyi angyalok 
(Prédikációrészlet. Lk 2, 1—14)

[...] Angyalkórus? Angyalének? Nem gyereknek való mesebeszéd ez, mely
nek költői hangulatát karácsonykor talán mi felnőttek sem nélkülözhetjük, 
de azért nem gondoljuk komolyan, nem vesszük szó szerint? Kedves gyüle
kezet, aki Jézus Krisztusnál megtanulta, hogyan állunk Istennel, szent fel
ségével és dicsőségével, az tudja: nemcsak az emberiség Istené, hanem fen
séges szellemek, erős hősök is vannak körülötte, akik hadakoznak a világban 
a Gonoszság szellemeivel. Isten nincs rászorulva az emberiség szegényes di
cséretére. Neki szent angyalainak örök serege énekel.

Ezt a mennyei éneket az emberiség persze nem mindenütt és nem min
den nap hallja. Azon az éjszakán pásztorok hallották, amint karácsonyi tör
ténetünk tanúsítja. Kimondhatatlan, hihetetlen dologról szól az. De hát nem 
ezen az éjszakán született a kis Jézus? Mi mást jelent ez: a menny a földre 
jött! Híd ível át a mélység fölött. Béke lépett a harc helyére. Az örök, szent 
isteni élet jött közénk a kis Jézusban. Jézus van itt, s benne és nála Isten 
igazi istensége, egész dicsősége, mármint örök szeretete. Ahol Jézus, ott az 
Isten mennyországa. Ezért vannak Isten angyalai nála és vele. Az isteni lét 
és az emberi lét közötti határt áttörte ez a kis Jézus. S még csodálkozunk,
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hogy az a határ is átszakadt, amely általában elválasztja világunkat Isten 
fenséges angyalainak világától? Csodálkozunk, hogy születésekor emberek 
hallották az angyalok dicséretét, az örökkévalóság egész végtelen ujjongá- 
sát: „Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez 
jóakarat”?

Az angyalok az emberiség előénekeseiként zengtek. A pásztorok hallot
ták őket. Most pedig a keresztyénség karácsonyi éneklése kezdődik. És özön
lenek az énekek. S eközben újra meg újra bebizonyosodik: angyalai által 
adja Isten az énekeket és az éneklést. Nemcsak kezdetben, de mindig is az 
angyalok azok, akik rázendítenek arra az énekre, amely a miénk is.

Joseph Haydnról mesélik: a halála előtti évben, a 76. születésnapját meg
előző ünnepségen Bécsben megint előadták nagy oratóriumát, „A teremtés”-!  
Ö maga is ott volt. S amikor elhangzott az a sodró erejű rész, amely a fény 
első sugarait érzékelteti, Haydnból mély megindultsággal, hitvallásszerűen 
bukott ki a szó: „Nem az én művem ez — valaki Hatalmasabbé.” Önmagára, 
saját művészetére nem ismert rá benne. Isten adta neki ezt a zenét angyalai 
által.

Ez áll az egyház éneklésére is, karácsonyi énekeink nagyszerű karára. Nem 
érzitek-e mindnyájan: az, hogy földünkön így képesek énekelni halandó és 
bűnös emberek, hogy énekek még a halálon innen ily kimondhatatlanul 
ujjonghatnak: „Boldog örömnap derült ránk, Vigadjon szívünk, zengjen 
szánk” — az nem e világból való, hanem a végső határon túlról? Ez már egy 
darab menny a földön.

Nem megújuló csoda-e nekünk magunknak is, hogy így énekelünk? Hi
szen gyakran vagyunk lehangoltak, morgósak, szomorúak. De aztán jönnek 
ezek az énekek, és szárnyukra vesznek bennünket. Ezen aztán kivirulunk 
Jézus Krisztus iránti szeretetre, kibeszélhetetlen örömre. Rá sem ismerünk 
a szívünkre, a saját hangulatunkra. Valami hasonlót tapasztalunk meg, mint 
amiről Pál Róm 8-ban beszél: „Segít a Lélek a mi erőtlenségünkön”. Gyak
ran nem találjuk el, miképpen is énekeljünk, de az ő Szentlelke, az Isten 
angyala közbenjár értünk kimondhatatlan ujjongással: egyszerűen énekel
nünk kell és képesek is vagyunk erre! S ez az éneklés ajándék, mellyel 
Isten lep meg minket ismételten angyalai által. Ebben valamelyest már be is 
teljesedett, amit Luther karácsonyi éneke zeng:

Ügy jött a földre szegényen,
Hogy minket gazdaggá tegyen,
Hogy mint mennyben az angyalok,
Már itt lehessünk boldogok.

Ilyen énekléssel már ma az angyali karban találjuk magunkat.

Fordította Bodrog Miklós
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Élet és mű
Polgár Rózsa művészetéről

Katonapokróc. Szőrből, gyapjúból szőtt darab. Sötétszürke, piros-fehér-zöld 
csík jelzi hovatartozását, leltári szám a sorozatból is meghatározott egyedi
ségét. Szúrós, kemény, durva. ,,Pokróc”-sága irodalmi értékkel is bír: na
gyon durva, aki „olyan, mint a pokróc”. Ma már ilyet, újat, nem is lehet kap
ni. Szelíd, puha, könnyű jelző illik a mai takarókra. A pokrócok lassan el
koptak, takaróból a földre kerültek, esetleg vasalópokróccá avanzsáltak, fel
mosóronggyá tépődtek, vagy kikerültek a kutyaólba.

Aki a második világháborút megélte, és találkozik egy ilyennel, legalábbis 
elgondolkozik, s egy percre szomorú lesz. *

Polgár Rózsa nem akarja, hogy felejtsünk. Katonapokrócot szőtt gobelin
né, az elfelejtés elől emlékezetünkbe idézte a közös múltat, elmondva benne 
még egy saját múltat is, amely tragédiát sejtet, egyéni tragédiát, annak a 
HR 32/1945 leltári számmal jelölt, átlőtt kopottas pokrócnak a tragédiáját, 
amely ezt a címet viseli: Egy takaró 1945-ből. Címet visel, mert a katonapok
rócot megőrző gobelin az 1980-as szombathelyi 6. Fal és Tértextil Biennálé 
sikeres darabja lett. Tehát műalkotás. Polgár Rózsa életét is, művészetét is 
jelesül reprezentáló darab.

1936-ban született. A második világháború végén 9 éves. Apja távol, any
jával, kishúgával él, amikor azt a bizonyos katonapokrócot átszakító repesz- 
darab a két gyereket testével védő édesanyát megöli. A félárva kislányok 
élete megváltozik, különösen a nagyobbá. Érettségi után azonnal dolgozni 
megy, s csak később tanulhat tovább. 1967-ben szerez diplomát az Iparmű
vészeti Főiskolán. Bár gobelin-szövő szakon végez, az időszak nem kedvező, 
ebből a munkálkodásból aligha lehet megélni. (S bár 1968-ban megpezsdül 
a légkör a textil körül, a meggazdagodás azóta sem a textilművészek jellem
zője.) Textilfestéssel kezd foglalkozni, ruhákat készít, ám azokat is olyan 
igénnyel és tehetséggel — és a közben megtanult szakmai biztonsággal —, 
hogy hamarosan színházak hívják meg anyagot tervezni, televíziós művek 
jelmezeinek társalkotója lesz. Közben, mint általában a dolgozó nők életé
ben, megjönnek a gyerekek, akkor ők a mű, az emberalkotás-formálás min
den művészi igényű foglalatosságának tárgyai.

Az 1970-es évek hozzák meg művészi kibontakozását. Ekkorra tulajdon
képpen két szakmát mondhat magáénak. A gobelin szövést és a selyemfes
tést. Birtokába jut mindaz a tudás, amely a mesterségbeli biztonságot adja. 
És birtokában van az a tragikus töltésű-indíttatású tapasztalat, amely a te
hetség által „meglelkesítve” művek létrehozására indíthat.

A leghétköznapibb, használati műfajban is tud új minőséget létrehozni:
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Katonapokróc (Egy takaró 1945-ből). 1980. Gyapjú, gobelin. 72X102 cm
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Magyar mellény. 1984. Gyapjú, len, gobelin. 62X80 cm
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selyemruháit is érdemes szemügyre vennünk. A legnemesebb alapanyaggal 
dolgozik: tisztaselymet, hemyóselymet használ. Könnyű, lágy anyag, gyöngy
házfénye önmagában is ünnepélyessé teszi. Csodálatos lepelruhának, hiszen 
amellett, hogy követi a test vonalát, redőzete, esése mindig harmonikus. 
Csakhogy a huszadik század asszonyai aligha járhatnak peploszban.

Polgár Rózsa nagy találmánya: az anyagra festi rá a leheletfinom árnyalat- 
redőket, úgy teszi redőzötté a ruhát, hogy csak az árnyékokat festi kontúr- 
nélküli átmenetté, felhasználva az alapszín sötétebb tónusait. És ezek a szí
nek is, mind a gyöngyszínek, kagylószínek szinte párásán áttetsző tónusai, 
drappok, barnák, frézek, vörösek égi másai.

Ez a módszer fejlődik, nemesedik tovább paravánjain. (Ezek az arisztok
ratikusnak kikiáltott spanyolfalak talán ismét visszatérnek a lakásbelsőbe.) 
Polgár Rózsa selyemből készíti lapjaikat, amelyek akár megvilágítva akár 
átvilágítva értékes új képet adnak, ötvözve a használati tárgyat a lakást dí
szítő, azt hangulatilag más szférába emelő művel. A művész tudja azt is, 
hogy emberi alak is megjelenik a paraván egyik vagy másik oldalán. Atsej- 
lését, árnyékát ugyancsak a mű összetevőjévé teszi, valósággal bekomponál
ja. Innen már csak egy lépés vizes dobozainak pszeudo világa.

A Vizes doboz selyemfestéssel készült. A selyemszálban nagyszerű lehető
ségek vannak. Egyik tulajdonsága az áttetszőség; a ráfestett „víz” ezért lesz 
meghökkentően igazi. Polgár Rózsa a kockát, amelyekre a vizes oldalakat 
festette, meg is billenti — a pontos felfüggesztés a bemutatás alapja! —, 
így a festett víz valódiként kezd viselkedni! Lágy anyagokat kétszerez a mű
vész, lágy felületen hozza létre egy másik lágy anyag, egy másik, hasonló 
formaváltozásokra alkalmas anyag képét. Ruha és redő, selyemdoboz és víz 
között hoz létre új kontaktust, ami új kapcsolatot jelent valóság és mű, mű 
és közönség között is.

Visszatérve az eredethez: ennek a szemléletmódnak a letéteményese a ka
tonapokróc is, amely textilt (gobelint) hoz létre a textil (pokróc) ábrázolásá
val.

A gobelin az értelmező szótár szűkszavúságra — tehát lényegre — törek
vő megfogalmazása szerint: kézzel szőtt, valamit ábrázoló faliszőnyeg. Ez a 
valami a művészettörténet távlatában következő lehet: bibliai jelenetsor, 
történelmi kép, „verdür” — azaz természetábrázolás növényekkel, állatok
kal —, épületek, kastélyok, várak képe, keleti jelenet, jelkép, nemesi jel
vény, fegyver, geometrikus jel, ornamentika. A huszadik század gobelinjei
nek sora tematikában alig, ábrázolási módban változtatott csak az elő
képeken.

A gobelin huszadik századi újraéledésével egyidejűleg indult meg az a fo
lyamat, amelyet ma már elfogadott szakkifejezéssel „új textilnek” nevez a 
művészettörténet. A címke a textil megteremtésének, megmunkálásának 
ezerféle útját takarja: szövés, kötés, horgolás, hímzés, applikáció, fonás, gyű- 
rés, hajtogatás, feszítés, szabás, varrás során létrejött textilek léptek a ki
állítási termekbe. Papír, műanyag, haj, film is helyet kapott itt, amint haj
landó volt textilként viselkedni. Polgár Rózsa ebben az ingerlő kavalkádban 
döntött úgy, hogy hűséges marad a szövéshez. De nem hagyta érintetlenül 
a lehetőségek megnyitása. Gyűrött textilt, hajtogatott darabot, hullámzó 
gyapjút, papírt, könyvet, igazolványt, dobozt szőtt gobelinné. Így vált go
belinje valaminek az ábrázolásává, és így lett új textillé egyben.

Ha tágabban szemléljük a huszadik század művészetét, nyilvánvalóvá vá
lik, hogy a hajdani stílusok és irányzatok helyébe egyéni indíttatású, a
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Babatakaró
1979. Gyapjú, len, alkril, gobelin. 
70X102 cm

Veronika kendője. 1983. Gyapjú, 
selyem, fémszál, gobelin. 73X75 cm

más művét tagadó, ahhoz hasonlítani sem akaró, szubjektív világot feltéte
lező és megjelenítő művek kerültek. A művészeti élet valósággal levetette, 
a kereskedelem szférájába száműzte a hagyományos műfajok unásig ismé
telt darabjait, táj- és csendéleteit. Tegyük félre most Polgár Rózsa anyagát, 
mérjük le, milyen világot teremtett maga köré a művész tematikailag. Mi 
ez a „valami”? Műveinek sora egyelőre rövid, hiszen a ruha szakad, a pa
raván fakul, használódik, műalkotásnak a gobleinek s a kisebb-nagyobb 
szövések, kézzelfestett darabok számítanak.

Nemcsak a katonapokróc emelhető a Textilkunst kritikusának frappáns 
meghatározásával „háborús emlékművé”. Itt kér helyet a Tisztelet Luthernek 
című gobelinje is, amely a reformáció alapító gondolatát — egyedül Krisz
tus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit — „képezi le”, 
korabeli, esendő, korhadó papírt emelve a szövéssel hosszú életűvé. A gobelin 
Luther születésének ötszázadik évfordulójára készült: az irat magán viseli 
a kor szokását, amikor is szebbnél szebb pecsétekkel látták el a fontos do
kumentumot, ám ezek a pecsétek most korunkról is vallanak. Ezekben sora
kozik fel ugyanis az azóta eltelt idő néhány nagy alakja, akik ugyanezzel a 
szándékkal éltek — és haltak: Martin Luther King és Albert Schweitzer, 
Gustav Adolf, Wesley és Thököly Imre. . .  A „postai bélyegzőn” az évforduló 
évét és a kegyelem latin szavát kapcsolja össze a .világ békevágyának az 
emblémájával.

Magyarsága is vall Polgár Rózsáról. Fontos kis zsebkendő címmel készí
tett minitextilje egy szövött zsebkendő nemzetiszínű csücskén csomóval: nem 
elfelejtendő! Máskor selyem nemzetiszínű szalagot szőtt — hajlataival, ár
nyaival együtt gobelinné, egy genfi kiállításra. A szalagrojt kezet formáz, 
mutatja az utat, virágot nyújt. Szimbóluma ez a hazának, s a magyaros ven-
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Tisztelet Luthernek. 1982—83. 
Gyapjú, selyem, len, gobelin. 
77X150 cm '

dégszeretetnek egyaránt. „Magyaros vendégszeretet” — mintha kissé elavult 
lenne a fogalom?! Polgár Rózsa vállalja ezt az avittságot, különösen, ha le
téteményese, jellemzője kornak, embernek, hangulatnak. Mestermű az a tex
tilje, amelyen hajdani, gyerekkori csipketakaróját szövi meg. Gobleinnel 
sző csipkét! Olyan ez, mint orgonán fuvolaszót játszani. A csipke mögül gye
rekkori fénykép sejlik elő, meg egy „avítt” polgári világ, csipketerítős gye-

Tisztelet Luthernek (részlet)
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Szorítás. 1984. Gyapjú, selyem, gobelin. 50X82 cm
Két ablak. 1983—84. Gyapjú, selyem, len, gobelin, 64X81 cm és 54X81 cm



6o TÖRD AY ALIZ: POLGÁR ROZSA MŰVÉSZETÉRŐL

rekkocsival. Babatakaró — ez a gobelin címe. Ugyanez a hangulata Az eser
nyőnek (lásd a 94. oldalon). A textil szintén sárgult fénykép alapján készült: 
a ,.polgár” kislányát viszi sétálni. A képhez hozzátámasztva, térben, valósá
gosan: egy esernyő. Csak a figyelmesebb szemlélés állapítja meg: ez a térbe 
(!) állított esernyő, meg az árnyéka is szövés, bravúros szövés. Az egyszerű 
dolgokat ilyen mesterségbeli tudással ábrázolni — ez a művészet alapja. 
Veronika kendője — ezeknek a hétköznapoknak a drámáját sejteti, gyógy
szeres doboz, fájdalomban összegyűrt kendő, kinyitott igazolvány -— egy 
öngyilkossági kísérlet díszlete is lehetne. Mindenesetre a fájdalomé, a sejte
tett tragédiáé. De fájdalmat sejtet a Szorítás is: egy lágyabb textilt egy ke
ményebb, csavartabb szorít, gúzsbaköt.

Hovatartozás, hit, múlt, szenvedés. Mi ez, ha nem teljes emberi világ, szub
jektív univerzum, egyéni lét, mennyével és poklával együtt. A lélek táplálé
ka mellett a testé is jelen van: két kenyér-téma is szerepel Polgár Rózsa 
munkái között. Az egyik kenyér búzaszemeken pihen, kenyérruha védelme
ző borítása alatt. A másik kenyérszelet, kettétörve, ugyancsak szalvétán. 
A kenyér és kenyérruha egybeszőve, eggyé lényegülve, a szövés, illetve a 
csomózás milyenségével válik csak el. A legfontosabb ennivalóhoz, amely 
szimbóluma is az ételnek — s az Életnek — az emberalkotta eszköz, a ke
nyérruha simul, amely ugyancsak textília. És hogy az ital se maradjon el, 
különösen mint szimbólum, mint lelki táplálék, Krisztus, az úrvacsora szim
bóluma: egy régebbi oltárterítőjén — amely Kasselban van — mély gyö
kerű szőlőtőt, gazdag levelű dús termésű ágat-bogat sző csipkefinom térítővé.

S micsoda belső tájat tud kibontani egy másikból, egy hétköznapi kabát
bélésből: a Magyar mellény című gobelin egy felakasztott barna bekecs, 
olyan amilyet nemrég még az aluljárókban lehetett vásárolni, olyanoktól, 
akik megőrizték, nemcsak mint kabátkát, hanem mint egy kultúrkör leté
teményesét is. És most hazahozzák. Mostmár nekünk kell tovább őrizni. 
Polgár Rózsa meg is teszi. Pontosan szövi le, minden díszét, gombját, szür
ke gyűrt bélésében egy égboltnyi, viharos égboltnyi mindenséget is létre
hozva. S hogy a huszadik század popművészete is kapjon egy fricskát: bele
szövi, hozzászövi a fogast is. Idegen test csak a fém akasztó, ám ezt is szö
véssel vonja be.

Ablakot nyit másokra is. Két ablak című textilpárja a nyitott és a zár
kózott embert ábrázolja; az egyik ablakon betódul a felhő, a világ, a mási
kon leeresztve a redőny, s a felvillanó ablaktükörben — itt egy valódi tükör 
rejtőzik a redőny szövetének rácsai között — is csak magát látja a szemlélő 
a külvilág helyett.

Öntörvényű zárt világ Polgár Rózsáé. Képeinek témái mindennapunk tár
gyait, textiljeit ábrázolják, s ezeknek segítségével mondanak el a mások 
tárgyairól is sok mindent, általánosat, közöset, emberit. Ügy ábrázol „vala
mit”, hogy közben egyetemessé növel, úgy teszi mindannyiunk számára ér
vényessé, s ami a legfontosabb: átélhetővé, befogadhatóvá, hogy közben ki
zárólag az övé marad, felismerhetően a sajátja.



A nagy késztető
Járosi Andor élete és munkássága

GAÁL GYÖRGY

„Sok tálentummal megáldott ember volt, s aprópénzre váltotta fel idejét és 
erejét. Szegények és üldözöttek prókátoraként szaladgált sokszor napokon át. 
Ölbe tett kezek munkába indításáért, fáradt lelkek vigasztalásáért, küszkö
dő lelkek hitrejutásában való tusakodásért sohasem sajnálta sem magát, sem 
idejét. Ezért nem szabad a kérdést így feltenni: Mi maradt utána? Csak így: 
Ki maradt utána? Szétosztogatta a tálentumait. Le nem írt könyveit mások
nak mondta el. Alkotásokat nem létesített. Embereket formált” — írta Járo- 
siról pár évvel halála után, a Lelkipásztor emlékszámában Túróczy Zoltán1. 
A folyóirat szerkesztője, Veöreös Imre pedig találóan vonatkoztatta a Járositól 
Niebergallra alkalmazott „nagy Késztető” jelzőt magára Járosi Andorra2. 
Valóban, Járosi hatása nagy volt egész Kolozsvár szellemi életére, nemcsak 
egyházáéra. Bőven vallanak erről püspökök, lelkipásztortársak, teológiai pro
fesszorok, írók, szerkesztők az emlékfüzetben, a lutheránusok mellett refor
mátusok is: Benczúr László, Reményik Sándor, Deák Ödön, Kovács László, 
Tavaszy Sándor, Makkai Sándor, Karner Károly, Imre Lajos, Kádár Imre, 
Groó Gyula, Kiss Béla, Koren Emil s a képzőművészet nyelvén Gy. Szabó 
Béla.

Amikor a Lelkipásztor emlékszámát szerkesztették, helyén való volt a 
„Ki maradt utána?” kérdés, hiszen még sokan éltek azok közül, akikre ha
tással volt, akiknek szétosztotta tálentumait, akiket alkotásra késztetett. 
Most, több mint három évtizeddel később, amikor mind kevesebben élnek 
már azok közül, akik személyesen ismerték Járosit, elkerülhetetlenül fel kell 
tenni a „Mi maradt utána?” kérdést is. Elsősorban azért, mert ki kell jelöl
ni helyét a két világháború közti erdélyi, főleg kolozsvári szellemi életben.

Mennyiségre nem sok. Ha minden tanulmányát, cikkét, prédikációját, 
könyvismertetését, színikritikáját és jegyzetét kötetbe gyűjtenők, nem kere
kednék ki egy olyan terjedelmes kötet, amelyet két-három nap alatt ne le
hetne elolvasni. Ennék ellenére Járosi Andor részben írásai, az azokban és 
szóban kifejtett állásfoglalásai nyomán maradandó örökséget hagyott maga 
után, melyet érdemes alaposabban átvizsgálni, kiegészítve a Lelkipásztor em
lékszámának kevés adatát, szubjektív hangú személyes megemlékezéseit.

Járosi Andor 1897. december 5-én született az egykori Torontál megyei, 
ma Jugoszláviában fekvő Sándorfalván. Édesapja tanító volt, s kisebbik fia 
születése után öt évvel meghalt. A család először Besztercebányára költö
zött, itt végezte Járosi az elemi iskola első osztályait, majd édesanyja Üjpes- 
ten nyitott kis papírkereskedést, ahol Andor bátyja, Emil is segített már az 
áruszállításban. A fővárosból anyaági rokonok hívására telepedtek Erdély
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be, Szászsebesre, s így került a két Járosi fiú a nagyenyedi Bethlen Kollé
giumba. Andor itt járt I. és II. gimnáziumi osztályba 1908 és 1910 között. 
Egy évig a tanári pályán éppen akkor induló Járai István, a kollégium későb
bi nagyhírű igazgatója volt osztályfőnöke. Tandíjmentességet élvezett, jó 
eredményeiért mindkét tanévben jutalomkönyvet nyert. A család végül 1910- 
ben Kolozsvárra jött, s Járosi Andort is átíratták a helybéli Református Kol
légiumba, ahol hamar kitűnt tehetségével, rátermettségével. Ötödikes korá
tól kincstári ösztöndíjat kapott, számos ajándékkönyvet, az énekkarban és a 
Gyulai Pál Önképzőkörben tevékenykedett. Ez utóbbi titkárául választották 
1914—15-ben, a Remény című diáklapnak is szerkesztője volt. Az utolsó két 
tanévben tiszta jeles osztályzatot ért el.3 A család anyagi nehézségei ellené
re, a nélkülözéshez szokott fiatal abszolvens elhatározza, hogy egyházi pá
lyára lép, s a Kolozsvártól távol eső evangélikus teológiák egyikén folytatja 
felsőbbfokú tanulmányait.

1916 őszén a fennállásának két és félszázados évfordulóját ünneplő eper
jesi Evangélikus Kollégiumba iratkozott be. Ezen intézetben a főgimnázium 
mellett tanítóképző, teológia és jogakadémia is működött. Mint szegény fiút, 
kedvezményekben részesítették, többféle ösztöndíjat kapott, úgyhogy anya
gilag nem terhelte családját. Már I. éves korában az énekkar tagjaként emlí
ti az Értesítő, s feljegyzi, hogy a Belmissziói Egyesületben Tolsztoj keresztyén 
életfelfogása címen tartott előadást. A teológiai tanárok közül különösen 
Deák János bölcsész, az ószövetségi tudományok előadója tett rá nagy hatást 
egyéniségével, segítőkészségével, s valószínűleg Szlávik Mátyás híres filozó
fiatörténeti és rendszeres teológiai előadásait is figyelemmel hallgatta. Há
rom évet tölthetett Járosi Eperjesen, s az I. világháborút követő államhatal
mi változások, a kollégium feloszlása miatt kellett abbahagynia ottani ta
nulmányait4. Viszontagságos, részben gyalog megtett utazással tért vissza 
Kolozsvárra.

Erdély központi városában az önálló szellemi élet megszervezése épp akko
riban kezdődött el. Hírlapok, folyóiratok indultak, alakultak át az új igé
nyeknek megfelelően. A Református Egyházkerület Theológiai Fakultása is, 
ahol 1919—20-ban Járosi az utolsó, IV. évet végezte5, átmenetileg az egyhá
zak közötti megegyezés folytán helyt adott a Református Magyar Tanárkép
ző Intézetnek, s szinte egyetemi szinten, az állás nélkül maradt egyetemi ta
nárok bevonásával biztosította a felekezeti iskolák tanerő utánpótlását. Az 
egyházak is belső átszervezést hajtottak végre, igyekeztek az új körülmé
nyek között is biztosítani folytatólagos működésüket, tanintézeteik autonó
miáját. A magyar anyanyelvű evangélikusok különösen nehéz helyzetbe ke
rültek. Püspökség nélkül maradva új szervezeti kereteket kellett kialakíta
niuk. Először a szász evangélikusokkal próbáltak egyezkedni, majd amikor 
ez irányú kísérleteik nem bizonyultak életképesnek, 1921-ben önálló püspök
ség, szuperintendencia létrehozását kezdeményezték, ami az évtized végén 
sikerrel járt: 1927-től Frint Lajost a kormány is elismerte az erdélyi magyar 
evangélikusok vezetőjeként.

Az egyházszervezés e nehéz időszakában 1920. július 1-től bízták meg Járó. 
si Andort a szász első lelkész mellett segédlelkészként a kolozsvári magyar 
evangélikusok pasztorálásával. E minőségében rövidesen a kolozsvári, sőt 
az egész erdélyi egyházi és szellemi élet jelentős személyiségévé növi ki ma
gát. Szerepet vállal az irodalmi mozgalmakban, folyóiratok szerkesztésében. 
Két évi szolgálat után sikerül kijutnia Németországba, s ott a marburgi teo
lógián tölti az 1922—23-as tanévet. Itt ketten gyakorolnak rá nagy hatást:



GAAL GYÖRGY: A NAGY KÉSZTETŐ 63

Friedrich Niebergall, a gyakorlati teológia tanára, akinek halálakor ko
lozsvári tanítványai Niebergáll erdélyi emlékfüzetet adnak ki, s ebbe Já- 
rosi A nagy késztető címmel emlékezik professzorára, aki különben Ko
lozsvárott is megfordult. 1925-ben prédikált az evangélikus templomban, s 
felkereste a teológiát.6 A másik marburgi tanárról, a szabadelvű politikus
ként is ismert Rudolf Ottóról később így írt: „világviszonylatban is leg
nagyobb nevű teológus, kinek a szentségesről szóló művét tizenöt év alatt 
körülbelül harmincszor adták ki német nyelven, de ugyanakkor fordították 
le angolra, franciára, spanyolra, svédre, japánra, s kinek nemcsak európai, 
de ázsiai, hindu, japán és koreai tanítványai is vannak”7. Ottót akkoriban 
az istentisztelet reformja foglalkoztatta, s valószínűleg az ő hatására kezd
te el Járosi ezt a kérdéskört tanulmányozni. Hosszas előkészületek után 
önálló dolgozatot is írt e tárgykörből A német evangélikus liturgiái re
formmozgalmak címmel8. Ennek alapján — az evangélikus szuperinten
dens felkérésére — a kolozsvári Református Teológia Gönczy Lajos és Im
re Lajos véleményezése alapján az 1931 júniusában megtartott sikeres szó
beli vizsgák nyomán magántanárrá habilitálta9. Ez azért volt fontos ese
mény, mert évek óta Kolozsvárott folyt a magyar evangélikus teológusok 
képzése, épp a Református Teológián, s az evangélikus hittételekre, éne
kekre Járosi oktatta a hallgatókat. Ezután mint a Református Teológia 
tudományos munkaközösségének a tagja — erre Tavaszy Sándor is rá
mutat — rendszeresen előadásokat hirdetett az intézet összes hallgatói
nak. 1931-ben Az úrvacsora mint liturgiái kérdés címmel tartotta meg 
magántanári próbaelőadását. 1932—33-ban A jelenkor nagy teológusai, 
1934—35-ben Dosztojevszkij élete, művei ismertetése irodalmi és teológiai 
szempontból, 1936—37-ben pedig Vallásos szociális mozgalom címmel hir
detett előadásokat, 1939—40-ben külmissziói szemináriumot vezetett. A va
sárnapi akadémiai istentiszteleteken is évente háromszor-négyszer ő szol
gált. Neki köszönhetően még magyarországi evangélikus lelkészjelöltek is 
Kolozsvárra jöttek egy-két évre10.

Járosi — miután 1926-ban rendes lelkésszé léptették elő11 — 1927-ben csa
ládot alapított, a híres Brandt József sebészprofesszor unokahúgát, a refor
mátus Brandt Laurát vette feleségül. Fiúk alig kéthónapos korában, az egész 
város részvétét váltva ki, 1936-ban meghal12, leányuk teológiát végez.

A bécsi döntést követően 1941. október 19-én az erdélyi evangélikus egy
házmegye esperesévé választották. A háború nehéz éveiben tűnt ki igazán 
emberi nagysága. Templomában a fasizmus áldozataiért mondott imát, ami
ért meghurcolták, majd a zsidóüldözés ellen hallatta hangját. S tett is. La
kásán bujtatott zsidó gyermekeket, bejárt a rabkórházba, a gettóba, még 
az illegális kommunistákkal is kapcsolatba lépett egy-egy ember megmen
téséért. A bombázások idején feleségével együtt nyújtott segítséget, vigaszta
lást a rászorulóknak13. 1944. október 13-án orosz fogságba került, az úton 
megbetegedett, s 1944. december 26-án a szovjetunióbeli Ural vidéki Mag- 
nyitogorszk városában meghalt. Tömegsírba temették. A fogság nehéz kö
rülményei közt, betegen is megpróbált lelkészként szolgálni.

Járosi Andor teológiai munkásságáról csak röviden írunk, hiszen a Lelki- 
pásztor emlékszámában több cikk is tárgyalja ezt. Gyakorlati teológus 
volt. Azok a kérdések érdekelték, amelyek szorosan fűződtek a mindennapi 
szolgálathoz. A Marburgban kapott indítások alapján áttanulmányozta a 
német evangélikus liturgiái reformmozgalmakat, tanulmányt írt róluk, majd 
eredményeit alkalmazta egy új magyar evangélikus istentiszteleti rend ki
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dolgozásánál. Luther reformátori elgondolásait tartva szem előtt egy sallang
mentes, az esztéticizmus gyönyörködtetésre törekvésétől mentes liturgiái 
rendet vezetett be, melyet kisebb módosításokkal az erdélyi magyar evan
gélikusok az 1940-es évek végétől általánosan alkalmaznak14.

Járosi két felekezeti folyóiratnak volt állandó munkatársa. Az 1920-as 
évek közepétől a Kolozsvárt megjelenő Az Üt közölte elmélkedéseit, tanul
mányait, könyvismertetéseit. Figyelemre méltó a nagy német egyházi költő, 
Paul Gerhardt halálának 250. évfordulójára írt kétrészes tanulmánya és ma
gántanári dolgozatának egy előzetesen közzétett fejezete (A régebbi liturgiái 
reformmozgalom,)15. Magyar és német lutheránus szerzők munkáin kívül bib- 
liaköri kézikönyveket, László Dezső, Vásárhelyi János és Vásárhelyi Bol
dizsár egy-egy kötetét ismertette. Miután 1935 őszén Sopronban járt és elő
adásokat tartott az ottani Teológián, bekapcsolódott az egy évvel korábban 
e városban alapított „evangélikus egyházi, társadalmi és hitvédelmi folyó
irat”, a Keresztyén Igazság szerkesztésébe, írásába. Számos elmélkedésén kí
vül különösen az erdélyi szellemi élet problémáival, eseményeivel foglalkozó 
cikkei érdekesek. 1938—1939-ben Kolozsvári Andor álnévvel kétrészes írás
ban mutatja be a romániai evangélikusokat. Az első része a A romániai 
ágostai hitvallású evangélikus egyház címen a szászok egyházi szervezeté
vel ismertet meg, a második A romániai [magyar] zsinatpresbiteri ágostai 
hitvallású evangélikus egyház kialakulásának és állapotának első részletes 
leírását adja10. 1941-től „Az evangélikus értelmiség folyóirata” alcímválto
zattal megjelenő Keresztyén Igazság szerkesztő bizottsági tagjaként szerepel. 
1941 áprilisában a Győrött megrendezett Teológiai napokon Az istentisztele
tet megújító mozgalmak és A megújhodó istentisztelet felé címmel tart két 
előadást17

Igen fontos az utókor szempontjából Járosi irodalmi működése. 
Itt igazán illik rá, hogy ő volt „a nagy késztető”. írók és költők barátja, be
szélgető partnere, aki az önállósuló romániai magyar irodalmi élet minden 
eseményéről tudott, akinek bíztatására megnyugodtak, alkotni kezdtek a 
költők, aki egymagában felért egy olvasóközönséggel, visszajelzése volt a 
legnagyobb elismerés. Nem véletlenül három jelentős költő is neki dedikált 
egy-egy verset: Reményik Sándor (Az én lelkipásztorom, 1932), Toldalaghy 
Pál (Éjszaka Kolozsváron, 1939), Bartalis János (Egy év . . . ,  1942)18.

Járosi nem volt erdélyi származású, de úgy ragaszkodott e tájhoz, mint 
szülőföldjéhez. Különösen Kolozsvárt ismerte kitűnően. Visszaemlékezések 
szerint élmény volt vele Kolozsvár utcáit és a Házsongárdi temetőt bejár
ni, hallgatni magyarázatait. Nagy Péter egy regényét elemezve vall arról, hon
nan e nagy tájismerete. Az ő „regényei is a Városról szólnak. Nagy kezdő
betűvel írom, hiszen nekünk Kolozsvár az, ami a római polgárnak az Urb, 
s hogy Kolozsvár számomra is az lett, nagyrészt Nagy Péter írásainak, Re
ményik Sándor verseinek ajándéka”19. Reményikhez fűződő szoros baráti kap
csolatát sokat emlegették írói berkekben. A beteges, az emberekkel nehezen 
kapcsolatot teremtő, magányos költőt mindig felmelegítette, megnyugtatta 
Járosi gyermekies őszintesége, ragaszkodása, lelki szilárdsága. Több száz 
kötetről írt ismertetést Járosi, de a Reményikéiről csak egyszer, amikor a 
Romon virág megjelenése alkalmából azt akarta a Keresztyén Igazság olva
sóinak megmutatni, ki az erdélyieknek Reményik: „Ez a világ dolgaiban já
ratlan, kisebbségi életünk nehéz praktikáiban nem is mindig eligazodó, a 
mindennapi élet napi kérdéseiben tájékozatlan, a politika útvesztőiben ma
gát ki nem ismerő ember egész világunk és kisebbségi sorsunk egyetlen tel
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jes értelmezője”20. Egy levél megőrizte annak emlékét is, amit e cikk olvas- 
takor Reményik érzett: „Tegnap este elolvastam, amit Andor írt rólam a 
Keresztyén Igazság részére .. . Mindég tudtam, hogy Andor hogy lát engem, 
mit tart rólam, s hogy szeret írásaimmal együtt. De sohasem láttam ezt még 
írásba foglalva tőle. Az, ahogyan a kínlódó, gyötrődő, sötét, pogány, nem 
életrevaló, belsőleg elhagyatott és nyomorult, de mindég a magasságok felé 
vágyódó émbert, a gyógyulni, bűnökből is gyógyulni akaró szívet meglátja, 
állandóan látja és érzi bennem . . .  ez az a nagy dolog, amit így senki még 
meg nem írt soha”21.

A város minden kulturális megnyilvánulásán részt vett, rendszeresen el
járt a Magyar Színház előadásaira, tárlatok megnyitóira, hangversenyekre. 
Maga is szeretett orgonáim, s emlékezetesek voltak azok a hangversenyek, 
amelyeket éppen ő szervezett a 30-as években a lutheránus templomban. A 
New York kávéházban, az újságíró klubban is állandó vendég volt, s itt fű
ződhettek szorosra azok a kapcsolatok, melyek már Reményiken keresztül 
amúgy is a Pásztortűz írógárdájához kötötték Járosit. A Pásztortűz egyik leg
szerényebb és legállandóbb munkatársa volt. 1921-től az 1940-es évekig ará
nyosan elosztva több mint 200 Írása jelent meg e folyóiratban. Alig találunk 
közöttük terjedelmesebb tanulmányt, vezércikket. Az írások többsége mel
léktermék: könyvismertetés, színikritika, hangversenykrónika, beszámoló 
a művelődési étet eseményeiről, vagy éppen szerkesztőségi megnyilatkozás. 
1939 októberétől őt is bevonják a lap öttagú szerkesztő bizottságába. A Pász
tortűzön át vezetett Járosi útja az Erdélyi Helikonhoz, melynek első, 1929-es 
évfolyamától kezdve 1942-ig hűséges munkatársa volt. Cikkeinek nagy része 
itt is könyvismertetés, színházi vonatkozású írás. 1934-ben a Pásztortűz „ba
ráti körének” képviselőjeként Tavaszy Sándorral együtt őt is meghívják Ma- 
rosvécsre a kilencedik helikoni találkozóra. A továbbiakban mindegyik talál
kozóra eljár, s részt vesz a vitákban, feladatokat kap.22

Ezek után érdemesnek tűnik kissé alaposabban átnézni Járosi írásait, mi
lyen nézteket vall, kikről ír. A transzilvanizmus híve volt. 1935-ben Petelei 
István halálának negyedszázados évfordulóján23 harcosan kikel az erdélyiség 
tagadói ellen. Szerinte Petelei az egyik legjellegzetesebb képviselője volt 
a transzilvanizmusnak. „Erdélyi irodalom azért van, mert van sajátos erdélyi 
élet és sajátos erdélyi életforma. Az erdélyi irodalom ezért magától érte
tődő kifejezése ennék az erdélyi életformának az írásművészet síkján.” Az 
itt született műveken sajátos ír, bélyeg van, de az alkotók legtöbbje egye
temes értéket is felmutat (Reményik, Tamási, Kós). Szerinte az erdélyi- 
ségnek jövője van, hiszen egy új generáció nő fel, ennek képviselői a nem
zetiségi élet sajátságait mind mélyebben tárják fel. Nem veszi észre, hogy 
a transzilvanizmus kezdeti pozitív vonásai ellenére is egy regionális ideoló
gia, amelynek szükségességét éppen a fiatalabb nemzedék kérdőjelezi 
meg. Hanem annál inkább felismeri az 1937-es vásárhelyi találkozó tör
ténelmi jelentőségét. A Keresztyén Igazságban közölt Erdélyi levélben így 
ír: „Azt mindenesetre le kell szögeznünk, hogy a kezdeti idő különböző dön
tései óta ez az első történelmi jelentőségű új döntés a Helikon megalakulá
sát kivéve. Történelmi jelentőségű azért, mert itt az erdélyi magyarság fér
fisorba jutott fiatalsága, amelyik már a mai körülmények között, tehát szin
te kizárólagosan kisebbségi sorban nőtt fel, talált egymásra és határozta el 
egységes elveit. A legalkalmasabb időben, szituációban és a legmegfelelőbb 
alkotmányos formában”. Részletesen idézi és kommentálja a talákozón 
elfogadott Hitvallást24.
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Egyházi helyzetéből az következnék, hogy az akadémikusnak nevezett 
konzervatív írók közé sorakozzék fel, Járosit azonban a modem törekvések 
is érdeklik. A 20-as évek elején egy vitában bírálja a Református Kollégium 
diákjainak Remény című lapjából kiérezhető túlzott tekintélyrombolást, a 
modern nyugati irodalom kritikátlan csodálatát, de ugyanakkor úgy véli, 
hogy a tanároknak kellene rávezetnie a diákokat a modern irodalom érté
keire és hibáinak felismerésére25. Egyik cikkében hitet tesz Ady költészete 
mellett, másikban Bartók zsenijét dicséri kolozsvári koncertje alkalmából26. 
Anatole France, Aldous Huxley, Szép Ernő könyveit ismerteti. Kritikái 
többsége kétségtelenül a hagyományos úton járó művekkel foglalkozik. Mak- 
kai Sándor három történelmi regényét is (Ördögszekér, Táltos király, Sárga 
vihar) hozzáértéssel elemzi27, s állást foglal a vallani és vállalni vitában; 
szerinte a Makkai-féle történelmi regények is aktuálisak: vallanak és vállal
nak. Ö mutatja be Kuncz Aladár remekművét, A fekete kolostort a Pász
tortűz közönségének28. Már akkor regényként kezeli a könyvet. Nyirő József, 
Tamási Áron, Kisbán Miklós, Kemény János, Berde Mária, Szentimrei Jenő, 
Tabéry Géza, Thury Zsuzsa, Walter Gyula köteteiről mond véleményt. Elis
meréssel követi az olyan egyháztörténeti-bölcseleti kutatásokat végző tudó
sok pályáját, mint amilyen Nagy Géza, Gál Kelemen, Bíró Vencel és Varga 
Béla. Helyesen mutat rá, hogy Varga is annak a Böhm Károly alapította ko
lozsvári filozófiai iskolának a tanítványa, amelyből Ravasz László, Bartók 
György, Révész Imre, Tavaszy Sándor, Makkai Sándor, Imre Lajos és Tankó 
Béla került ki29. Az, hogy külföldi írók sokszor jelentéktelen alkotásait ismer
tette, arra vall, hogy az egyes bemutatásra szánt műveket meglehetősen vé
letlenszerűen, célzatosság nélkül válogatta ki.

Az 1930-as évek közepén Krónika címmel vezetett állandó rovatot a Pász- 
tortűzben. Három-négy kulturális hírről, eseményről számolt be egyszerre. 
Köztük a Magyar Színház előadásairól is. 1936-ban e rovatból nőttek ki 
önálló színházi cikkei, színikritikái, melyek az évtized végéig a Színház, 
később a Színház és film  rovatban jelentek meg. Különös súlyt akkor 
kaptak ezek a bírálatok, amikor őt is a Szépmíves Céh és a Magyar Szín
ház drámapályázatának háromtagú bizottságába választották Kós Károly- 
lyal és Kádár Imrével együtt. A 83 pályamű közül ők választották ki Ta
mási Áron Tündöklő Jeromosát felismerve a szerző nagy tehetségét, s 
ugyancsak ők ajánlották bemutatásra Nagy István Özönvíz előtt és Sa
lamon László—Kornis Ottó Paradies kisasszony című színművét30. Ezeknek 
bemutatójáról is beszámolt31. Járosi az 1936—1937-es évadtól kezdve szinte 
minden Kolozsvárt bemutatott darabról kritikát ir. Néha csoportosítja a? 
előadásokat. Bírálatai inkább a darabot elemzik, még ha klasszikus mű is, 
utalnak a darab üzenetére, s csak röviden értékelik magát az előadást, ki
emelve néhány jó vagy rossz alakítást. 1939-ben például 16 bemutatóról 
mond véleményt, közöttük szerepel Áprily Lajos, Kisbán Miklós, Marton 
Lili, Tomcsa Sándor, Harsányi Zsolt, Herczeg Ferenc, Hunyadi Sándor, 
Zilahy Lajos, Moliére, Mauriac és Knittel darabja is.

Anélkül, hogy Járosinak a szociológiai-szociográfiai, művészeti és zenei ki
adványokkal, eseményekkel kapcsolatos írásaira külön kitérnénk, még egyet
len terjedelmes tanulmányát említjük meg, az Albert Schweitzerről szólót32. 
1939-ben mutatja be annak a teológus-orvosmisszionárius-zeneművésznek az 
alakját a Pásztortűz oldalain, akit maga is példaképének tartott, s akinek 
alázatával, önfeláldozásával szolgálta kolozsvári őrhelyén egyházát, népét s 
annak művelődési életét. Mindnyájunk vesztesége, hogy nem élhette meg ő 
is példaképe magas életkorát.
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CZIPRI ÉVA

Mint a szarvas
Mint a szarvas hűvös kelyhet csókoltam 
mint liliom égi szónak bókoltam 
hitben szívem tágra tártam 
este reggel csak Öt vártam 
kék patakban zöld igében 
eperben és falevélben 
csodát kértem — megígérten: 
gyógyulásomat reméltem.
El nem hagyhatsz ó Uram!
Add kezembe fonalam.

Ellesni
Az évmilliók dallamait 
előhívni a néma csigahéjból 
az ünnepet elragadni még 
a zászlók dicsérete előtt 
a hódolat tegnapi királyait 
az utcasarokra kergetni kéregetőnek 
a tagadást mindig megtagadni 
hogy a válasz mindig csak igen legyen 
s lásd a dús csillagképek is megadóak 
lehajtják fejüket mint a kezes állat 
hallgasd ki szavaikat 
s felfigyelhetsz
mit üzen a múlt s a jövő a mának



KÉKÉN ANDRÁS

A kompromisszum mint etikai probléma

A tíz évvel ezelőtt elhunyt Deák téri lelkész emlékezetére közöljük 
egyik előadását, amelyet 1966-ban gyülekezeti bibliaóra keretében 
tartott. Jellemzően mutatja Kékén András utolsó másfél évtizedé
nek sajátos értékét: ahogyan gyülekezeti szolgálatába termékenyen 
beépítette a külföldi teológiai irodalomban és a hazai olvasmányok
ban végzett széles körű, friss tájékozódását. Az előadás témája és 
kicsengése is jellemző vonás arcképéhez. (Szerkesztő)

Mi a kompromisszum? E latin eredetű szó jelentése: kölcsönös engedmények 
alapján létrejött megegyezés. Van rá egy jó magyar szavunk, mely a folya
matot is, az eredményt is-jelzi, ez a „megalkuvás”. De valahogy más a ma
gyar kifejezés etikai töltése, mint a latiné. A megalkuvót elítéljük, azt pedig, 
aki kompromisszumot köt, bölcsnek és reálisnak tartjuk. Nagyon szelleme
sen ír erről egy magyar író (Mikes György: Anglia papucsban): „Ha egy kon
tinentális zöldséges 14 shillinget kér egy csomag retekért, a vásárló kettőt 
ígér és végül is megegyeznek 6 shilling vételárban, ez csúf példája a javít
hatatlan kontinentális alkudozásnak; ha azonban mondjuk az angol dokk
munkások négy shilling napi béremelést követelnek, a munkaadók először 
visszautasítják még a gondolatot is, hogy béremelésről tárgyaljanak, végül 
pedig hat heti vita után megegyeznek két shilling napi béremelésben, ez 
újabb példája a bölcs angol kompromisszumos szellemnek. A kettő között 
a lényeges különbség az, hogy az előbbit a kontinensen gyakorolják, az 
utóbbit Angliában.” Ez az ironikus különbségtétel nem csupán Anglia és 
a kontinens viszonylatában érvényes. Egyetemes érvényessége van. Ha én 
megalkuszom a helyzettel és az emberekkel, akkor azt mondom: szükség- 
szerű és okos kompromisszumot kötöttem. Ha más megy bele a kompro
misszumba, akkor viszont ezt mondom: megalkudott.

Mi azonban — akár magunkról van szó, akár másokról — mindenesetre 
maradjunk a kompromisszum szó használata mellett. Ez komolyabb szó. És 
erre van szükségünk, mert az ügy maga halálosan komoly.

Mivel az egyes embernek is, a közösségnek is alkalmazkodnia kell a ter
mészeti, történelmi és szociális miliőhöz, mivel érdekeit a mások érdekeivel, 
céljait a mások céljaival, elveit a mások elveivel kell összehangolnia, a komp
romisszum a közösségi élet egyetlen „modus vivendi”-je. Családi közösség, 
társbérlet, társadalmi élet, gazdasági együttműködés, külkereskedelem, 
nemzetközi politika nem is képzelhető el kompromisszum nélkül. A fana
tikus egoizmus (tehát: hogy csak az én érdekem a döntő) és a fanatikus idea
lizmus (tehát: hogy csak nekem van igazam) a pszichológusok szerint nem 
más, mint rögeszme, kényszerképzet, s így — szerintük — radikálisan követ
kezetes, soha senkivel és semmivel meg nem alkuvó emberek csak ideg
gyógyintézetekben találhatók, s ha nem ott vannak, ahol vigyáznak rájuk és 
segíteni akarnak rajtuk, hanem a normális emberek között élnek, sőt magas 
pozíciókat töltenek be, akkor nagy történelmi tragédiák okozóivá válhatnak. 
A normális ember belátja, hogy a kompromisszum a háború és a tragédia
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elkerülésének sokszor egyetlen útja. (Ez a nézete a nemrég elhunyt Nyirő 
Gyula professzornak.)

Mindazt, amit eddig szociológiai és pszichológiai szempontból elmondtunk 
a kompromisszumról, lehetne tovább dokumentálni, lehetne vitatni is, de 
nem tesszük, mert minket a kérdés a teológiai etika szempontjából érdekel. 
Egyházunk mai etikusainak (Niebuhr, Thielicke, Althaus) gondolatmenetét, 
melynek során elérkeznek a kompromisszumhoz, a következőkben lehetne 
röviden összefoglalni.

A keresztyén etika alapja az Isten parancsa. Mivel ez a parancs abszolút, 
teljesülésének is feltétel nélkülinek kell lennie. Ámde Isten parancsát nem 
lehet maradéktalan teljesíteni. Négy okból.

Az első ok magában a parancsban van. Feltétel nélkül követeli a szerete- 
tet és az igazságot. Mi képtelenek vagyunk kiegyenlíteni a szeretet és igaz
ság elvi és gyakorlati ellentétét. Mi csak így tudunk gondolkodni és cseleked
ni: valamit a szeretetből, valamit az igazságból. Esetleg így: vagy a szere- 
tetet, vagy az igazságot próbáljuk megvalósítani. És még így: néha a szere
tet a fő, néha az igazság. De együtt a kettőt? S mindkettőt feltétel nélkül? 
Ezt nem lehet.

Az isteni parancs telj esi thetetlenségének másik Oka a mi tökéletlensé
günkben van. Ha magában a parancsban nem is lenne feszültség, mi akkor 
sem tudnánik mást mondani, csak azt, amit Pál mondott Róm 7-ben: szán
dékosan vagy akaratlanul, tudatosan vagy tudatalatti megkötözöttségünk- 
ből eredően ellene szegülünk Isten parancsának. Mikor elhangzik a pa
rancs: tedd ezt! — bennünk működni ikezd valami „engedetlenségi me
chanizmus”, és így felelünk: nem teszem.

A harmadik ok a világban keresendő, az emberi miliőben. Ennek egészen 
más a szerkezete, mint a parancsé. Az egyik négyszög, a másik kör. Nem 
lehet a parancsot és a világot összeilleszteni. Vagy az egyiknek vagy a másik
nak kell csorbát szenvednie. A paranccsal szemben elhangzó szubjektív „nem 
teszem” mellett ott van a világban benne rejlő objektív akadály: „nem le
het!”

A telj esi thetetlenség negyedik oka lehetnek végül az olyan szituációk, me
lyekbe kerülhetünk, s melyekből bűn nélkül, tehát az isteni parancs meg
szegése vagy elhárítása nélkül egyszerűen nem lehet kilábolni. Másképpen: 
sok helyzetből nincs olyan kivezető út, mely bűn nélkül való lenne.

Ilyen körülmények között az ember töprengeni kezd: mit tehetünk? Há
rom lehetőségünk van.

Az egyik az, hogy halálosan komolyan vesszük az Isten parancsát és en
nek következtében radikálisan szakítunk a világgal. Vállaljuk a mártírsá- 
got vagy a remeteséget.

A másik lehetőség az, hogy komolyan vesszük a világot és radikálisan sza
kítunk az Istennel. Amit két évszázad „sátános” költői (Byron, Prevent, Car- 
ducd) romantikusan fejeztek ki: emeld fel a fejedet, ember, nincs fölötted 
semmiféle parancsoló kényúr! —, s amit két évszázad filozófusai elméleti 
vagy történelmi indoklással hirdettek: ember, cselekedeteid mértéke nem 
lehet más, csak a magad érdeke vagy a veled együttélők java, — azt ko
runk embere romantika és filozófia nélkül gyakorolja: szakított Istennel 
és ügyet sem vet parancsára.

E két véglet, a világmegvetés és az istentagadás között ott van számunkra
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még a harmadik lehetőség is, s ez az etikai kompromisszum. így kerül be
le a keresztyén etikába a kompromisszum mint erkölcsi probléma.

Ernst Troeltsch (Die Soziallehren der christlichen Kirchen), aki egyszerre 
volt szerelmese a keresztyénségnek és az európai kultúrának, így érvel a 
kompromisszum mellett:

Nem kell szakítanunk sem Istennel, sem világgal, sem keresztyénséggel, 
sem európaisággal. Nyugodtan vállalhatjuk a kompromisszumot, mert ha 
egy új tényezőt építünk bele a kompromisszum szerkezetébe, éspedig az idő
nek, a történetiségnek a tényezőjét, akkor a kompromisszum nem jelent szé
gyenletes megalkuvást. Isten parancsának célja az, hogy megvalósuljon a 
történelemben az ő országa. Ezt a célt a maga teljességében mindig szem előtt 
kell tartanunk, de a történelmi lehetőséghez alkalmazkodva lépésről-lépésre 
kell megközelítenünk és megvalósítanunk. Irreális rajongás lenne azt hinni, 
hogy most és egyszerre megvalósulhat Isten országa. Bölcs gondolat a fejlő
dés gondolata, s a fejlődés gondolata nem más, mint a kompromisszum tör
ténelmi dimenziója. Mindezt Troeltsch még a múlt évszázadban mondta.

A mi korunk egyik neves teológusa, Paul Tillich, aki ugyancsak sokat 
töprengett az időbeli lét problémáin, egy prédikációjában (Die Erde erbebt) 
szinte szenvedélyes haraggal bálványimádásnak nevezi ezt az optimista fej
lődés-hitet: „Fejlődés, végtelen fejlődés! Béke, béke az egész világon! Bol
dogság, boldogság mindenkinek! — mindig voltak prófétái ennek a bálvány
imádásnak; hazug próféták, akik ezt kiáltozták! És — íme — mi történt?!” 
Igen, azt, ami történt, tudjuk, át is éltük. A tudomány és a technika segít
ségével az emberiség valóban sokat fejlődött, előre haladt, de nem Isten Or
szága felé, hanem a teljes megsemmisülés felé. A mi korunkban a komp
romisszum történelmi értelmezése nem sokat jelent. Mi már nem tudunk bíz
ni az automatikus fejlődésben.

Friedrich Naumann (Briefe über Religion, 1903) úgy akarja etikai szem
pontból elfogadhatóvá tenni a kompromisszumot, hogy a térbeliség dimen
zióját viszi bele ebbe a fogalomba. Luther két birodalomról szóló tanítására 
hivatkozva s azt kiélezve, azt tanítja Naumann, hogy az életnek két terüle
te van: az egyik a gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális élet, s a másik: 
a keresztyén magánélet, családban és gyülekezetben. A kompromisszumos 
megoldás, hogy se Istent, se a világot ne kelljen megtagadnunk, úgy érvé
nyesül, hogy az élet első területén a világ szükségszerű törvényei szerint 
élünk, a „páncélöklöt” alkalmazzuk, a második területen pedig teljesítjük Is
ten parancsát, „Jézus simogató kezével” cselekszünk. Naumann bírálói közül 
az egyik (Bonhoeffer) azzal érvel, hogy az életnek és világnak nincs olyan 
területe, melyen ne lenne érvényes Isten parancsa; a másik (a dán Soe) pedig 
azt hangoztatja, hogy az emberben nincs olyan lelki váltórendszer, mely ve
szély nélkül tudná irányítani egyszer az egyik, másszor a másik norma- vagy 
parancs-struktúra felé élete vonatát. Ha pedig kifejlődik ilyen váltórend
szer, akkor ez azt jelenti, hogy az ember megmenekült ugyan a radikális 
világtagadástól és a radikális istentagadástól, de belesett a radikális tudat- 
hasadásba.

A már említett Soe (Christliche Ethik, 1949) a húsvét után elhunyt Emil 
Brunnerre hivatkozva a kompromisszum fogalmába beleviszi a cél és eszköz 
dialektikáját. A cél: Isten parancsának teljesítése. Megfelelő eszközök nél
kül ez a cél nem érhető el. Ámde hol vannak ezen a világon tiszta eszkö
zök? Van cél, melyet csak a pénznek mint eszköznek a felhasználásával le
het megközelíteni, s van-e pénz, melyhez szenny nem tapad? Van cél —
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például a közösség rendje —, melyet csak az erőszak eszközével lehet reali
zálni, s az erőszak, mint eszköz, bűnös. Ha tehát a célt el akarjuk érni, a leg
több esetben kénytelenek vagyunk belső meggyőződésünk ellenére is igény
be venni a szükségszerű, de bűnös eszközöket. Tagadhatatlanul józan látás 
ez. De nincs-e igaza ezzel a realitással szemben is Jézusnak, aki szerint ör
dögöt ördöggel nem lehet kiűzni? Ez a jézusi szó lehetetlenné teszi az egy
kori jezsuita gondolkodást: finis sanctificat media, (a cél szentesíti az eszkö
zöket), sőt magában foglalja azt a sokszor megtapasztalt igazságot, hogy a 
legjobb cél is szennyessé és torzzá válik szennyes és torz eszközök alkalma
zása miatt.

Ismerkedjünk meg végül H. Steubinggal, aki Der Kompromiss, als 
ethisches Problem (1955) című művében azt írja, hogy a kompromisszum el
kerülhetetlen a keresztyén ember életében, de az igazi kompromisszumnak 
feltételei vannak. Az egyik az, hogy bár megalkuszunk a helyzettel, az erő
viszonyokkal, a szükséges eszközökkel, soha nem szabad szem elől téveszte
nünk azt, hogy Isten akarata a végső norma. A másik feltétel: a kompromisz- 
szumnak mindig tekintettel kell lennie a felebarát érdekeire, soha nem sza
bad tehát a szeretet ellen kötni kompromisszumot. S a harmadik feltétel: 
ha a szükség rá is kényszerít a kompromisszumra, bátran bízzunk a bűnbo
csánatban. A megalkuvás élethelyzetében tehát legyünk nagyon alázatosak. 
S ugyanakkor hívők. Van kegyelem, mely elfedi a kompromisszum bű
neit is.

Ebből az igénytelen ismertetésből talán nem tűnt ki kellő élességgel az, hogy 
korunk legáltalánosabb erkölcsi kérdéséről volt szó. Naplók, regények, szín
darabok viaskodnak vele. Ezek közül a legismertebb s leginkább vitatott 
Hochhut Helytartó című. drámája, melynek magyar fordítása a napokban je
lent meg. A dráma központi magva az a történeti tény, hogy XII. Pius pápa, 
Krisztus hivatalos földi helytartója konkordátumot, azaz kompromisszumot 
kötött a hitlerizmussal. Hitler megígérte, hogy megengedi a 30 millió német 
római katolikus szabad vallásgyakorlatát s valami önállóságot biztosít a né
met katolikus egyháznak. A pápa viszont szemet hunyt ama tény fölött, hogy 
a hitleri rendszer sok millió embert gyilkolt meg a legnagyobb embertelen
séggel. Sokan vannak, akik azt vitatják, hogy a pápának igaza volt. Belenyu
godott a kisebb rosszba a nagyobb jó érdekében. Ha visszagondolunk Steu- 
bing feltételeire, akkor a német konkordátumot tipikusan rossz kompromisz- 
szumnak kell minősítenünk. Felebarátunk kárára, a szeretet ellen soha nem 
köthetünk kompromisszumot.

Ismertetésünkből talán az sem tűnt ki elég élesen, hogy egészen gyakorlati 
kérdésről volt szó. Nekünk magunknak is szinte naponként viaskodnunk 
kell: mikor s miben legyünk engedékenyek, s mikor és miben legyünk hajt
hatatlanok? A Steubing-féle második feltétel minket is eligazíthat. A sze
retet ellen semmit sem szabad cselekednünk. S mivel a szeretet parancsa Is
ten igazi s egyetlen parancsa, ha ezt a magunk helyén, a magunk módján, a 
magunk talentumainak mértéke szerint megtartjuk, akkor az isteni törvényt 
teljesítettük.

Isten adjon nekünk bölcs hajlékonyságot minden dologban — a szeretet 
kivételével. A szeretet dolgában pedig adjon megalkuvás nélküli hajtha- 
tatlanságot.

1966. május 17.



FABINY TAMÁS

Az első temetés

— Aztán gyorsan csináld ám a banzájt!
Ezek szerint a gyászhuszár már túltette magát első meghökkenésén. „Te 

leszel a kántor?”, kérdezte, amint beléptem az öltözőbe. „Nem — jöttem egy 
pillanatra magam is zavarba — én fogok temetni.” Azt már nem tettem hoz
zá, hogy kérdése annyira mégsem lepett meg: idén nyáron többen érdeklőd
tek, hogy mikor érettségizem. Ezek szerint egy évtizede megálltam volna a 
fejlődésben? Hiszen tizennégy évesen is néztek már tizennyolcnak. Szóval 
gyorsan csináljam a banzájt. Ez tényleg megtalálta a közös hangot, de hát 
demokrácia van. Vajon hány pap tegeződött sírásókkal, temetői munkások
kal ama antivilágban? Banzájos barátomnak szinte kifolyik rövid inge alól 
a hasa, társa annál szikárabb. Meg ő kimértebb is: magáz. S magyarázko
dik. Mert ugye ez ma az utolsó temetés, legkésőbb negyvenre jó lenne befe
jezni, mert ugye a gyerekek az óvodában. . . Miután velem megbe
szélték a formaságokat, folytathatják. Hetes passz, színre zöld. Pénzben 
játszanak.

Van időm szemlélődni, még csak fél három. Két Symphonia, három pléh- 
bögre, egy Jelen pivo: jugó sör, azt hiszem, 14,50, mocskos törülköző, némi 
aprópénz, sótartó, májkonzerv. A szikárabb karján tetoválás: KLÁRI. Egy 
fakereszt csúcsán kissé hetykén egy svájcisapka. A szomszéd ajtón felirat: 
HŰTŐ. Vajon mennyi ideig tartják itt a hullákat? Hányán fekszenek bent 
egyszerre? Mivel jelölik, hány fokra fagyasztják őket? Persze úgysem en
gednének be. Meg az én nénimet meg már biztosan kivitték, ott feküdhet 
kiterítve, a családtagok pedig körülállják — és nézik. Mit kell ilyenkor csi
nálnia egy lelkésznek? Menjek már most oda a gyászolókhoz, s kezüket 
megszorítva mondjak valami közhelyet? Talán még meg sem kellene szó
lalnom, mert ők máris suttognák fájdalmas sóhajjal: „köszönöm szépen”. 
De miért is gondolok ilyet — és ha igazi a gyászuk? Lehet, hogy őket is 
zavarja a kötelező dramaturgia. Beszélgessek velük? Majd talán utána, 
most inkább kimegyek a sírok közé.

Iszonyú meleg van, tapad a fekete öltöny. A hátamon csurog az izzadtság, 
lábamat szorítja a fekete cipő. De mi ez a bűz, ez a dögszag? Kellemetlen 
képzettársítás. Persze, mellettünk a vágóhíd. Hatalmas PICK felirat, ezt a 
vonatból is láttam. Egy fekete, göndör hajú lány ült velem szemben, játékos 
szemekkel. Nem váltottunk egy szót sem egész úton, de a csomagját leemel
tem. Árnyékban nem találok padot, leülök hát a tűző napra az egyik sír 
előtt. Betűzgetem a megkopott feliratokat. Hogy is hívják az én nénimet? 
Egyszer állítólag valaki zengő baritonján „N. N. testvérünktől” búcsúzott,
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gépiesen olvasva a szöveget. De vajon feltűnt-e valakinek? Halk sikollyal 
egy villamos húz el a közelben. Fura város ez: egy sínpáron megy a két
irányú forgalom. Űjabb nesz: tücsök a fűben. Erről a bajai éjszakák jutnak 
eszembe! Feküdtünk hálózsákjainkban az erdő közepén: az almabort már 
megittuk, a gitárt is letettük, s azt játszottuk, ki tud több zajt kiszűrni a 
tökéletes csendből. Ott is tücsök, és valahol, nagyon távol, kutyaugatás, 
egy-egy autó, meg talán a szél hangja. Pista alatt, álmában, mindig le
eresztettük a gumimatracot. Mennyit nevettünk akkor, talán magunk sem 
tudtuk, milyen boldogok is vagyunk. „Mit tudtuk mi akkor három nagy
diákok, hogy térdenállva nézni kell a szépet” .. . Háromnegyed három. Egy 
ismeretlen város temetőjében már felravataloztak egy számomra ismeret
len asszonyt. Néhány órája még azt sem tudtam, hogy él, most meg ne
kem kell eltemetnem. Ismeretlenül. Bár alighanem még nehezebb lesz majd 
ismerőst temetni. Még egyszer előveszem a papírt. Ahogy az állomásról 
megérkeztem, azonnal kezembe nyomták, megtoldva azzal a sürgetéssel, 
hogy öltözzek át, mert rögtön temetéssel kell kezdenem. „Hétfő du. 3 óra
kor az alsóvárosi temető kápolnájából Hugyecz Judit Békéscsaba 1911. II. 
6. — meghalt 1982. VI. 22. Tüdőembólia. Szeged, Dobó u. 6. Egy öccse él.” 
Ennyi egy ember? Két számadat, egy betegség, két helységnév. Jó lenne 
még sok mindent tudni róla, de nincs kitől megkérdeznem. Csak az a bá
csika jut eszembe, aki folyton tüdőemblémáról beszélt, s megkérdezte, 
hány magiszteres az orgonánk. De most még belül sincs kedvem ezen 
mosolyogni. Mindent egyedül kell tennem, nem fordulhatok senkihez ta
nácsért. Tudtam, hogy nehéz lesz, de hogy ennyire?! Persze magam vá
lasztottam, minden jószándékú figyelmeztetéssel és tágranyílt szemű ámu
lattal dacolva. Sokan próbáltak lebeszélni naivnak tartott tervemről, má
sok a nehézségekre igyekeztek felkészíteni. Saját alkalmasságomat is meg 
kellett kérdőjeleznem — mégis vállaltam. Könnyed, bátor örömmel. De 
most milyen nehéz — erről azért nem volt szó! Négy sor jelzi, hogy élt 
egy asszony, akit most az irgalmasság jeleként el kell temetnem. Oda 
kell állnom a koporsó elé, hogy néhány tucat ismeretlen embert megvigasz
taljak. Nyolc perc múlva három, átnézem a vázlatomat. A váratlan beugrás 
miatt persze nem is volt időm felkészülni, néhány szót vetettem csak pa
pírra. Átfutom még a liturgia menetét is — most temetek életemben először.

Máris három, gyerünk. Vissza az épületbe, elhaladok a HÜTÖ mellett: 
tucatnyi tátott koporsó a falnak támasztva. A látvány durva kapcsolással 
balatoni nyarak emlékét idézi: olyanok, mint a napon szétnyílt kagylók. 
Banzájos barátom halk böffenéssel éppen áll fel az asztaltól:

— Na, lezárom a koporsót.
Megnyugtat, majd mutatja az utat.
Zakó le, súlyos Luther-kabát fel. Fekete hálóing, mondta, nemrég élcelőd- 

ve valaki. Valóban szebb volna a fehér.
Néma fohász.
Itt állok a koporsó mellett, csupa ismeretlen arc. Mi közöm hozzátok, mit 

akartak tőlem? Ä lezárt koporsóban egy 71 éves asszony fekszik. Sovány? 
Kövér? Ősz? Fekete? Milyen lesz néhány hónap múlva? S a keze? Nehéz 
megmagyarázni, miért szeretem annyira az emberek kezét nézni: a hosszú, 
finom ujjakat, vagy felnőtt asszonyok párnás bébi-kezét. Parasztemberek 
kérges tenyerét, amelyek kézfogásnál karcolják az enyémet, vagy a vékony, 
átlátszó kezeket. Az én nénim keze milyen lehet, s hogyan tartja; Össze
kulcsolták neki?
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Kis asztal, gondolom, mögé kell állnom. Felnézek, csupa fürkésző szempár, 
ez a taksálás időszaka. Hogy milyen beszédet néznek ki belőlem. . .  Talán 
jobban örülnének egy pocakos, őszes papnak, én meg itt állok borzas haj
jal, és azon sem csodálkoznék, ha farmernadrágot képzelnének a reverenda 
alá.

Kiszolgáltatott helyzetben állok itt, nálam csak Hugyecz Judit, élt 71 
évet, kiszolgáltatottabb. Mi itt középen, mint két fókusz: ő vízszintesen, én 
függőlegesen. De amíg ő, akárhogy is nézzük, passzív résztvevő, rám viszont 
itt feladatot bíztak. El kellene kezdeni, utána talán könnyebb lesz. Még min
dig a gyászolókat nézem, egyetlen szempárba szeretnék csak belekapaszkod
ni, hogy bátorságot merítsek belőle, ám mindenki elkapja tekintetét. Talán 
így illendő, lesütött szemmel. Lopva azért figyelnek. És Te, Uram, rejtőzkö
dés Istene, most nem rejted el arcodat? Kántor nincs, nekem kell énekel
nem. Ettől talán még jobban félék: sosem volt jó hangom.

Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama végső napon minden kíntól, bajtól.
Midőn az ég s a föld meg fognak rendülni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.

Ó, adj nekünk, Uram, örök nyugodalmat;
Szegény bűnösökön mutasd meg irgalmad,
Hogy kik az életben oly sokat szenvedünk,
Örök világosság fényeskedjék nekünk.

Elkezdődött hát. Szép az ének, még ha én éneklem is. Sokáig nem tudtam 
megtanulni, ott a halálíóóóí-nál nagyon magasra kell emelni. Senki nem éne
kel velem, talán nem is ismerik. ,,A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, 
halld meg hangomat! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat 
meg? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Ámen.”

Arról prédikálok, hogy Jézus önmagát a Jó Pásztornak nevezi. Ugyanő 
egy más alkalommal ránézett a sokaságra, s „megszánta őket, mert olyanok 
voltak, mint a juhok, pásztor nélkül”. Ilyenek vagyunk most mi is, ilyen 
szánnivalóan elhagyatottak. Talán senki sem tudja, hogy most elsősorban 
önmagámról beszélek. Persze a kör tágítható: mint pásztor nélküli juhok 
élünk a családban, vagy kószálunk ebben a hazában. Van, aki a szenvedés
ben eltávolodik Istentől, más viszont éppen ott találja meg őt. Igen, a szen
vedésben. Egy példa jut eszembe. Egy koncentrációs táborban nyilvánosan 
felakasztanak két férfit meg egy fiatal fiút. A gyerek haláltusája különö
sen sokáig tart, már hosszú ideje vonaglik a kötélen, amikor valaki megkér
dezi: „Hol van most az Isten?” A fiú tovább kínlódik, csak nem fullad meg. 
Ismét az előbbi kérdés, még tehetetlenebb, még számonkéröbb. „Hol van 
most az Isten, hol?” Erre egy hang szólal meg az elbeszélő szívében: „Hol van 
Isten? Ott! Ott lóg a kötélen.” így Isten nem kívülről nézi, mintegy eltűri 
a szenvedésünket, hanem azzal azonosulva együtt szenved velünk. Benne 
van a gyászban, a fekete posztóban, a tétova könnycseppben, a kiáltó üres
ségben. így válik aztán valósággá ez az abszurd mondat: „a Jó Pásztor éle
tét adja a juhaiért”. Az igehirdetést halk hangon kezdtem — tapasztaltam: 
így jobban figyelnek —, ám most azon kapom magam, hogy szinte kiabálok. 
„Senki sem ragadhatja ki őket a kezemből” — folytatja a Názáreti. Senki? 
A halál sem? A halál sem. A halál már meghalt. A kegyelemdöfést legalábbis
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megkapta, ez már csak a vonaglása. Görcsösen tartja az embert, akit megka
parintott, így Hugyecz Juditot, élt 71 évet, de markának szorítása már ernyed. 
Ha csak egyszer legyőzték, mindörökre legyőzetett. Jézus feltámadásán 
áll vagy bukik ezért minden. Ha ez igaz, a vitát be lehet rekeszteni; ha nem 
igaz, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, s hiábavaló a ti hitetek is. Múlt
kor kiástam egy törpefenyőt, és három nap múlva elültettem kétszáz méter
rel arrébb, jobb földbe. Ha tudnának sírni a törpefenyők, sírtak volna tár
suk halálán, ha félelmükben be tudnának zárkózni egy szobába, bezárkóztak 
volna a kegyetlen halál e három napjában. De a törpefenyő vasárnap haj
nalban újra gyökeret eresztett! Persze itt már nem érvek döntenek, ez már a 
hit területe. S a reménységé, amely vagy véget ér a halállal — vagy éppen 
itt kezdődik.

Még mindig a szemeket keresem, most már néha állják a nézésemet. Nem 
akarok könnyeket fakasztani! Pedig nem volna nehéz néhány prédikációs 
könnygázgránátot bevetni, talán még hálásak is lennének érte. De emberek, 
nem akarok visszaélni érzelmi kiszolgáltatottságotokkal! Nem azt akarom, 
hogy egy szép-sírós emlék legyen majd számotokra ez a temetés, hanem en
nél többet: az életről beszélni, még ma, éppen ma. Nem nagybetűvel, csak 
így, csupa kicsivel. De amely legyőzi a halált. Nem búcsúztatni akarok, halot
tat megszólítva, letegezve egy 71 éves asszony tetemét, nem akarok hangszá
lat rezegtetni, hatásszüneteket tartani, nem akarlak becsapni titeket! Hu
gyecz Juditot, élt 71 évet, nem ismertem. De Jézus Krisztust, élt 33 évet, is
merem. Róla beszélek ma nektek, akik olyanok vagytok, mint a juhok, pász
tor nélkül. Van pásztorunk.

tJjra ének, a szemek szárazak. Ez győzelem vagy vereség? Vagy ez nem is 
játszma? Körülnézek, a banzájos int, merre induljak. A talicskát a koporsó
val nehezen húzzák, lassítok. A gyászmenet is megindul: az első néhány lé
pés talán még megilletődött, aztán kezdődhet a trécselés. Előbb fojtott han
gon, majd mind nyíltabban. „Józsiék új konyhabútort vettek.” — „Ki az, 
akivel Zsuzsa jött?” — „Gyönyörű barack van a piacon, drágám.” A banzá
jos vagy húsz méterrel előttem letép egy-egy hosszú gazt, a kezében mor
zsolja, majd eldobja. A koporsó is elmarad mögöttem. Egyedül maradtam, 
mintha csak kijöttem volna temetőjárásra. Élt 71 évet: vajon boldog volt? 
Két világháború, forradalmak. Mit ér 71 év, így visszatekintve? Hogyan halt 
meg vajon: könnyen vagy átkozódva? Volt-e mire emlékeznie? Egy dinnye
ízű délutánra, mosolyra, végtelen naplementére. Egy szélfuvallatra, amely 
belekap a száradó pelenkákba, egy színre, egy hangra, egy tapintásra. A 
konyha egyforma kőkockáira, villódzó Sztálin-gyertyákra, éjszakai kutya
ugatásra, a csengő sikoltására, zászlóból kitépett címerre, egy patikai gyógy
szer szagára. Talán volt mit megköszönnie. Talán szerelmes is volt. Imádsá
ga talán sírásba fűlt. Vagy görcsös motyogásba. Talán csurgóit a nyál a szá
ja szélén. Talán szelíd szeme volt. Szerintem szemüveget viselt, az olcsó 
SZTK-keretet. Az éjjeliszekrény fiókjában egy régi fénykép, néhány húsz 
forintos: gyűröttek, de kisimítva. Valószínűleg be is vizelt, az ápolónők mo
rogtak rá. Most már szaga van. És mégis! Non moriar, séd vivam et narrabo 
opera Domini — Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Űmak cseleke
deteit.

Ez itt a sír, itt már rövidebb a liturgia. „Tudom, hogy az én megváltóm él, 
és utoljára porom felett megáll.” Senki nem mondja hangosan a hitvallást, 
sem a miatyánkot. Hirtelen beborult, egészen sötét lett az ég: néhány an eser
nyőjüket készítik elő. „Ezt mondja az Úr Isten az embernek: Porból vétet
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tél, porrá kell lenned. Ezért Hugyecz Judit testvérünk földi maradványait 
is eltemetjük, hogy porrá legyen, ami porból vétetett. De az élő Ür Jézus 
Krisztus a mi reménységünk, aki meghalt bűneikért, és feltámadt megigazu- 
lásunkra. Az ő irgalmába ajánljuk ezt a testvérünket: bocsássa meg vétkeit, 
és adjon neki örök életet.” Leengedik a koporsót, a szokásosnál finomabban 
csúsztatják rá a földet. Tudom, ez veszélyes pillanat. Döngő rögökre számít
va énekelni kezdek. Az egyik gyászoló egy földdarabot dob a koporsó után, 
egy másik pár szál virágot. Két srác földel, farmerban, pólóban. A mozdula
tok szakszerűek. Kész. Az egyik feketeruhás pénzt ad nekik. Néhányan már 
indulnának, pedig nekem még lenne mondanivalóm: nem saját szavam, ha
nem az áldás, „Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, 
őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Kezet fogok a hozzátartozókkal, néhány szót váltunk. Ök is csak ma ér
keztek, számukra is idegen ez a város. Űjra a gondnoki épületben, mindent 
vissza a táskába. Pár szó a banzájossal, közben a hasát vakarja a rövid 
ing alatt.

— Nem jársz rosszul, ha ebben a városban maradsz. Mikor jössz leg
közelebb? Na, szevasz.

— Szevasz.
A szikár barátságtalanabb — igaz, nem fejeztem be negyvenre. Mielőtt 

kilépnék a kapun, még egyszer körülnézek: szépen ápolt temető. Most már 
eggyel többen fekszenek benne. Nyugosznak? Rettentő fáradt vagyok. PICK, 
dögszag, áldás. Százas, örök világosság fényesedjék, nem akarlak bennete
ket becsapni. Élt 71 évet, dinnyeízű délután, HŰTŐ, mint a juhok, pásztor 
nélkül, bevizelt. Az irgalmasság jele, nem, én nem a kántor vagyok, és 
porrá leszünk, hol van most az Isten, SZTK-szemüveg, nincs kitől meg
kérdeznem, élt 33 évet, törpefenyő.

Mint a visszafojtott, de aztán kirobbanó zokogás, úgy tör rám a zápor. 
Dörgés és morajlás. Hajam, ruhám egy pillanat alatt csurom víz, befolyik 
a szemüvegem alá. Nem gyorsítom lépteimet, úgy megyek a gazos villamos- 
megálló felé.
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Pótszülők

Bálint Panni volt a legmagáramaradottabb gyerek az állami nevelőintézet
ben. Én is csak azért figyeltem fel rá, mert a neve megegyezett a feleségem 
leánykori nevével.

— Te, Panni — szóltam hozzá egy este, sötétben, az intézet kultúrter
mében. — A feleségemet is Bálint Parolinak hívták.

Rám nézett csodálkozva, de nem szólt hozzám egy szót sem. Ám másnap 
este, titokban, a hosszú folyosón, megfogta a kezemet. Belefúrta markomba 
kicsiny kis ujjait és a világ legtermészetesebb dolgaként gyakorolt velem.

Este, megint a sötétben, televíziónézés közben mutattam meg a felesé
gemnek a kislányt.

— Bálint? — kérdezte az asszony. — És Panni? — Aztán átfogta hátul
ról a kislány székét:

— Hogy hívnak?
— Bálint Panni — feleltek körülötte a gyerekek.
— Hova valósi vagy?
— Sárbogárdi — felelték körülötte a lányok.
— A szüleid élnek ?
— A múltkor, mikor hozzájött az anyja látogatóba, nem akart lemenni 

hozzá. Margit néni vitte le a fogadóba. . .  „Nevelőknél” volt eddig. . . Neve
lőszülőknél.

— Jó volt neked a nevelőknél?
Bólogatott Panni.
— Jobb, mint otthon az anyjánál! — kontráztak a többiek. Panni csak 

nézett bennünket, nagy barna szemével. Formás, kreol bőrű leányka volt.
— És mi akarsz lenni, Pannika?
Nagyon sokára jött válasz, már-már azt hittük, nehéz kérdést tettünk 

fel egy hétéves kislánynak.
— Orvos!
A feleségem boldogan nézett rám. Megsimogatta a kislány haját.
— Jól tanulsz?
— Jól tanul. A lányoknál egyedül ő volt kitűnő, a fiúknál pedig Ka

szás Sanyika.
Másnap, amikor meglesett bennünket Panni a kapu mögött, feleségem 

szemügyre vette világosan az arcát.
— Nézd. zöldes a szeme, nem egészen barna. Mutasd csak a fogadat. . .
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Nézd, úgy nő a foga, mint az enyém. . .  Andriska — szólt a fiúnkhoz —, 
mutasd csak te is! Pont az alsó lenti két foga magasabb, mint a többi!

A gyerekek hosszan nézegették a fogaikat, melyiknek hullott ki előbb, 
melyiknek nőtt hosszabbra . . .

— És a szája kicsit szigorú, mint apámnak . . .  — csodálkozik az asszo
nyom. — Nézd olyan kemény, akaratos álla van, mint a Bálintoknak álta
lában . . .

Estére Panni mellém ült a társalgóban. Olyan szorosan bújt hozzám, 
hogy ha átölelem a karommal, nem is lehetett látni. Én a tévét néztem, ő 
engem, meg a fiamat, Andrist. Este nyolc órakor, mikor a kicsikért jöttek 
a felügyelőnők, szinte kiürült a társalgó, de Panni tudomást se akart róla 
szerezni. Mintha a takarodó neki nem is szólna. . .  mintha ő nem az egy
formaruhás árva gyerekek közé tartoznék . . .  Ö nem is itt van most, hanem 
valahol messze . ..

A felügyelő tanárnő felénk közeledett.
— Panni! — szóltam neki. Ö ránézett a tanárnőre, aztán rám, mintha 

minden-minden csak tőlem függne.
Nagyon nehéz lett egyszerre a szívem. András fiam zavartalanul nézi 

a tévéműsort és mellettem egy ugyanolyan idős kislány arra vár, hogy 
ugyanolyan körülményeket és ugyanolyan biztonságot nyújtsanak számára, 
mint András fiamnak . . .

— Menj, Pannikám, le kell feküdni. András, gyere, nyolc óra van 
már.. .

Panni elment a felügyelő tanárnővel.
Nagy csudálkozásunkra a következő napon valaki kora reggel kopogott 

az ajtón. Panni volt, két másik kislánnyal.
— Az uszóövért jöttünk — mondta az egyik, nagyobbacska kislány, 

Erzsiké.
— Ja, igen — mondta a feleségem. — Panninak megígértem tegnap, 

hogy odaadom Andris úszóövét, ha Andris beleegyezik.
A három kislány Andrisra nézett.
— Odaadom.
A feleségem Panni kinyújtott kezére tette az úszóövet. A kislány úgy 

tartotta a karjában, mint egy igazi, mégis hihetetlen csodát, mint valami 
megfizethetetlen drágaságot.

Erzsiké kivette Panni kezéből az övét és gyorsan, hadarva mondta:
— Én is úszhatok vele, ugye, néni, mert mi egyszerre megyünk ki a 

Balatonra. . .
— Az úszóöv Pannié . . .  Ha ő megengedi, én nem szólok bele. Annak 

adja ő, akinek akarja . . .
A kislányok faggatni kezdték Pannit:
— Nekem engeded először? . . .  Nekem adod? . . .
De Panni egyre csak minket nézett.
— Szólj már, nekem adod?!
Panni bólintott. A feleségem megsimogatta az arcát, Panni elbújt az 

asszony karjai közé.
Mindketten elérzékenyültünk, csak Panni volt erős. Nem mozdult mellő

lünk, csak akkor, mikor reggelihez csengettek.
Este megint meglesett bennünket, amikor hazajöttünk a fürdőzésből.
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Mindig máshol tapadt hozzánk, de mindig egyforma hevességgel. Kezét bele- 
mélyesztette a tenyerünkbe, meleg kis fejével szinte belebújt az oldalunkba.

Természetesen mindig mellénk ült a  társalgóban a  tévénézés alatt. A sok 
kíváncsi fej odacsodálkozott hozzánk, a gyerekek elénk furakodtak s egyre- 
másra te tték  fel Panninak a  kérdést:

— Apukád? — Hát van apukád?
Panni nem válaszolt nekik. . .  Biztosan úgy érezte akkor, hogy csak

ugyan neki is van apukája . . .
Reggel persze, az utolsó reggelen, megint kopogtak az ajtónkon.
— Tessék.

, Panni volt, két kislány mögötte. Feleségem cukrot adott nekik, Panninak 
pedig egy dobozt, amelyben szintén édesség volt.

— Milyen szép ez a szoba — mondta az egyik kislány . . .
— Hát a tiétek . . .  Itt minden a tiétek. És mi köszönjük nektek, hogy 

megengedtétek, hogy egy hetet köztetek tölthetünk — mondta a feleségem.
— Szívesen — válaszolta az egyik kislány —, csak máskor is jöjjenek 

majd el a bácsiék.
Eljövünk. Addig is mindig szeretettel gondolunk majd rátok.
Az egész nap búcsúzkodással telt el — akaratunk ellenére. Nagyobbacs

ka kislányok, hetedikes, nyolcadikos gyerekek iramodtak felénk: írjunk he
lyettük üdvözletét anyjuknak, vagy apjuknak, vagy ismerősüknek. Nagy, 
virágos lapokat adtak elénk, hogy valamit írjunk rájuk . . .

— De miért? Miért? — csodálkoztunk szerfelett mindezen.
— Hogy a néniék kézírása meglegyen — mondta az egyik.
Dél felé két, sakkozni tudó kislány kérte a címünket, illetve fölírták ne

vüket egy füzetbe, úgy adták nekünk át.
Panniről el is feledkeztünk. Idegesek voltunk az út miatt. Már elmúlt 

dél, még nem is ebédeltünk, és egy órakor indul a vonatunk. Mondom, nem 
gondoltunk Pannira, hiszen ő úgyis ebédel még, és reggel elbúcsúztunk tőle.

Csomagokkal megrakodva rohantunk végig a nagy, burjánzó, gyönyörű 
kerten, amit a nagyobbacska gyerekek tartottak rendben. A hinták mellől, 
vagy tán a nagy fűzfa mögül termett mellettünk Panni. Most nem bújt be
lénk, mint eddig, valahányszor meglátott bennünket, csak szaladt utánunk, 
mint egy buzgó kiskutya. A kapunál ráborult a rácsra. Olyan volt, mint a 
kapu, mint a rács: élettelen. Csak a könnytelen szeme kísért bennünket vé
gig az úton, míg el nem tűntünk a szeme elől.

Ő is eltűnt, a ráccsal együtt.
Azóta is egyre azon töprengek: nem követtünk-e el végzetes embertelen

séget, amikor pár röpke napra egy szigorú szájú kislány szüleivé szegődtünk?
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Kirakat

Éppen hogy vissza tudták hozni a halál torkából. Csak másnap kérdezhet
ték meg tőle, miért akarta eldobni az életét.

Feltűnően szép, városszerte ismert, sikeres manöken, férfiak bálványa. La
kása remek, pénze bőven, élete csillogó, s úgyszólván menedzsere az édes
anyja, akire bizonyára megérdemelten jut a fényből nem is olyan kevés. 
Egyszer együttes fénykép is jelent meg róluk az egyik divatlapban. Boldog 
anya! Boldog lány! — zsongták az ismerősök némi irigységgel. Nem tud a 
Klári választani, úgy hemzsegnek körülötte a lovagok — suttogták a jól
értesültek, de ezt távolból sem lett volna nehéz kitalálni. Most aztán min
denki felhördült: De hisz’ mindene megvolt!

Vagy talán mégsem?
Tulajdonképpen megértem szegény édesanyámat — kezdte hosszú szipo- 

gás és nagy sóhaj után a lány a gázcsapig vezető út elbeszélését. Az orvos 
csupa fül volt, szeme kerekebbre nyílt. A fakó hang fáradtan folytatta.

Igen, anyámnak a fiatalságába robbant bele a háború. Hányszor mondta, 
hogy ő rosszkor született, nekem meg milyen jó dolgom van. Híres divatterve
ző szeretett volna lenni és nagy üzletasszony, de az akkori helyzetben örül
hetett, hogy a polgári elvégzése után kapott valami szerény alkalmazást, 
majd tizenhét évesen „jó partit csinált”. Nagyon szép lány volt, még mindig 
látni rajta. De apám odamaradt a háborúban. Karrier? Gond maradt anyám
nak. Meg én, egyedül én.

Te vagy az én kis napsugaram — mondta számtalanszor. De ne higgye, 
hogy elkényeztetett. Igaz, nagyon szépen öltöztetett, de szigorú követelmé
nyei voltak. Nem annyira a tanulásban, inkább a viselkedésben. Hogy is 
mondjam . .. nekem folyton „aranyosnak” kellett lennem. Az ő kedvéért. 
Akárki jött hozzánk, akárhová vitt el, nekem mindig kiadta a forgatóköny
vet, hogyan perdülj ek-forduljak, milyen módon legyek „hercig”, önfeledt, el
csodálkozó szemű vagy komolyka — azt sem tudtam, mi az, hogy önfeledt, 
de mindig a hideg lelt, amikor beidomított soron következő „társadalmi fel
lépésemre”, melyeket típusok szerint lehetett volna csoportosítani, eseten
kénti árnyalatokkal. A nehezebb elemeket szigorúan gyakorolnom kellett. 
Már betéve tudtam: így fognak szeretni az emberek, csak így leszek bol
dog, gazdag; ő tudja, ő ismeri az életet, és javamat akarja.

Ha nem tetszett nekem ez a napsugárkodás, vagy elhibáztam a szerepe
met, keményen leszidott, majd hosszú hallgatással büntetett. Ez szörnyű volt. 
Meg a metsző nézése. Hát nagyon igyekeztem, hogy el ne játsszam a szere-
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tétét, meg az emberekét. Nem mondom, lett siker, dicséret mindenünnen. 
Főleg amikor négyéves koromban én mutattam be annak a gyárnak a gyer- 
mekruha-kreációit, amelyben édesanyám dolgozott. Nézzétek csak a kis szí
nésznőt! Mint aki színpadra termett! — ámuldoztak az emberek. Az óvodá
ban szinte udvarom volt. Ha szerepelni kellett, az iskolában is én voltam a 
sztár. Nagyobb lány koromban szánté naponta elmondta: Gyerekem, ezzel 
az arccal és alakkal te divatkirálynő leszel! Az osztályfőnökünk bájrekor
dernek nevezett. Anyám úszott ebben a dicsfényben, én sokszor inkább 
fáztam. S lassan már nem is tudtam mindig, élek-e egyáltalán, vagy csak a 
szerepeim élnek. Ha meginogtam olykor egy-egy alakításomban, anyám ke
mény és hideg pillantása majd’ átszúrt. Mert ha én nem voltam napsugár, 
még ha botcsinálta módon is, ő villámlás volt, s többnyire dörgés is.

Az egyedülléteket igen nehezen viseltem, mint aki a fényes kirakaton kívül 
nem is él. Ha ilyenkor imádkozni próbáltam, az is mintha elakadt volna fél
úton, mert az a gondolat akaszkodott rám, hogy ez vajon melyik szerepem
ből való. Egyszer álmomban balettmozgású próbababák kerítettek be, s 
eközben lefoszlott róluk a rájuk aggatott elegencia, félelmetes ember
utánzatokként jöttek ellenem, mintha mindegyik egy-egy szerepem lett vol
na, s miközben anyám a kulisszák mögül merően nézett, ezek már a levegőt 
fogták el előlem. Egyikük letépte rólam az arcomat, amely mögött nem volt 
semmi! A saját sikolyomra ébredtem.

Nem kellett ugyan mindenütt jajdeédesnek lennem, csak „jelentős” sze
mélyek társaságában, ilyenek azonban jócskán akadtak körülöttünk, s nekem 
már különben is második természetemmé vált, hogy lehetőleg mindenkinek 
szállítsam a neki tetsző szerepet. És ahogy közeledtem a harminchoz, mind 
jobban torkomra ült a félelem, hogy azután már csak hanyatlás következ
het. Ne nevessen ki: két-három kiló hízásra szinte búskomorsággal reagál
tam, mert anyám pontosan megmondta, milyen maximális súllyal tarthatom 
a „piaci értékemet”, amit ő a gázsimra értett, én viszont önmagámra, hiszen 
engem ezért szeretnek. Alak, bájmosoly és mozgás — ez vagyok én. A nagy 
szerelemre is hiába vártam Don Juan-ok, izompacsirták és nagymenők 
tülekedésében. Vagy én voltam rá alkalmatlan. Mondja, hát lehet így élni?

A szerepek aranyketrecében aligha — mondta elgondolkozva az orvos. De 
hát nincs az a kirakat, amelyet ki ne lehetne nyitni. Még alászállhat a föld
re. Talán az édesanyja is megérti majd — úgyis kétségbe van esve 
—, hogy maga nem lehet egy életen át mérték utáni napsugár és az ő meg
hiúsult álmainak utánjátszó mozija. Ha nem is lesz könnyű, próbálja meg. 
Igyekszem segíteni.

A lány sírt, sírt és sírt. Szemfestékkel keveredett könnyei csúnyán szét- 
mázolódtak az arcán. Duzzadt szemhéjak, kivörösödött orr, ujjai a saját 
tenyerét markolászták. Egyetlenegyszer festhetett így: a születésekor, még 
megmosatlanul.

Az orvos felállt, és búcsúzóul megszorította a kezét. A lány meg csak sírt 
tovább, mint egy régóta esedékes záporeső. Önfeledten és szerep tel énül.

wz
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Barabás

Mint nagy tüzes szem néz alá a nap. 
Lomhán piheg a város, szürke pára 
úszik a légben, s apró porszemek 
hullnak alá a tikkadt pálmafákra.

Csend van . . .  A város szunnyad a napon. 
Itt-ott egy ember. Rabszolga talán.
Éles árnyékot vet a katona 
sisaktaréja a börtön falán.

Ott benn a börtön nyirkosán hideg. 
Penészt izzad a fal, és rothadás 
szagától terhes éje, nappala, 
hol láncraverten virraszt Barabás.

Gyulladt szemmel, amelyet vér borít, 
bámul meredten, hol nap fénye reszket, 
s az ablakrácson át a földre hull 
rajzolva arra ónszínű keresztet.

Sötéten néz. Az ajka nem mozog.
Már fölkészült a rémes kínhalálra 
a kereszten, amelyet rávetít 
a nap a börtön szennyes padlatára.

— Ha meg kell halnom, akkor meghalok! 
Én, aki keltem népemért csatára, 
férfiként éltem, nem hallgatva rá 
a Názáreti együgyű szavára.

Amit ő hirdet, gyáva szóbeszéd.
Csak egy törvény van: az erőszak az.
A Názáreti fecsegése mind 
dajkamese és vénasszonyvigasz.
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Megváltás nincs, csak rémes kínhalál.
Róma gonosz, Pilátus nem ereszt. —
A nyirkos börtönpadlón ott remeg 
rossz ómenként még mindig a kereszt.

És künn a napnak fénye megfakul.
Durva zaj halli'k, dühödt szitok, lárma. 
Barabás dölyfe dermedt kínra vált, 
úgy érzi, most kell menni a halálba.

Kongó lépések . . .  Majd a zár csikordul, 
mintha rikoltaná: Halál, halál!
— Kelj fel Barabás! — az őr hangja mordul. 
Remegő térddel, lassan talpra áll.

Szűk folyosók, lépcsők sora. Majd végre 
támolyogva, mint aki nagybeteg, 
küszöbbe botlik. Ott áll künn a téren, 
s a fénybe bámul tompán, réveteg.

Körültekint. Felhők a szürke égen.
De egyhelyütt a felhő fényt ereszt.
Szeme a Koponyák Hegyére téved. 
Sugárözönben ott áll a kereszt.

Megtántorul. Hogy mi történt, nem érti.
— Szabad vagy! — szól az őr. — Mehetsz! — 
Barabás ott áll földbe gyökerezve.
A fényben szinte lángol a kereszt.

Dadogva kérdi döbbenettel, dúltan:
Ki az, ki büntetésem elveszi?

A katona ránéz, s megvetéssel mondja:
Ű halt meg érted, a Názáreti.



KÖRKÉRDÉS

Fiatalok keresztyén életvitele

A címet olvasva az lehet az első kérdés, hogy szabad-e a keresztyén életvitelt 
bármilyen rétegezés szerint is, külön-külön vizsgálni. Az evangélium tanítása nem 
egyértelműen adja meg minden ember számára azokat az alapokat, melyekre 
épülve élete keresztyén lesz?

Sok igazság van ebben a kérdezve-állitásban, mégis becsapnánk önmagunkat és 
nehezen megoldható konfliktusok elé állítanánk társainkat, ha nem számolnánk 
a más-más helyről induló és különböző helyzetű emberek egységesen keresztyén, 
mégis igen sok mindenben eltérő életvitelének realitásával.

Ezen a gondolatmeneten elindulva beszélhetünk a fiatalokat az idősebbektől 
elválasztó sajátos keresztyén viselkedési formákról, s a fiatalok közti — inkább 
személyiség-, mint helyzetfüggvényű — különbözőségekről is. Az előbbit tekintve 
megint két nagy — kissé sematikus — csoportot állíthatunk fel: azok a különb
ségek, amelyek az életkornak sajátjai, s azok, amelyeket a változó történelmi és 
társadalmi viszonyok okoznak.

Azt, hogy a hit megélésének mely elemei múlnak el a felnőtté válás során, ne
héz megítélni; talán a legjellemzőbb külsőségek, amelyeket a keresztyén önértel
mezés és a krisztushit friss élménye okozta radikalizmus vált ki a keresztyén 
fiatal magatartásában: elveti a tradíciókat, de legalábbis kemény küzdelemmel 
a maga számára újraértelmezi őket, erősen kötődik valamely karakterisztikus 
tanításhoz, s az élet valamennyi területén ennek alapján próbál tájékozódni stb. 
S ez az állapot bármennyire múlékony is, mégis nagyon sok eleme olyannyira 
felszívódik a személyiségben, hogy ott alapvető formáló erő marad.

A történelmi-társadalmi változások, a tág értelemben vett kultúra fejlődése 
még ennél is meghatározóbb a népegyházi keretek között felnőtteket s a mai 
ifjú korosztályt elválasztó különbségekben. A ma ifjúsága sajátos morális rend
szerben (rendszertelenségben) nő fel, szemlélete, ítélete szabadabb, s bár így 
nehezebb „egyenesben maradni”, megéri a többletenergia ráfordítását: felvilágo
sultabb, emberhez alkalmazkodóbb életforma épülhet ki általa. A keresztyén hit
vallás értéke is megnő: szigorú rostálás után kerülhet csak be egy-egy tétele az 
egyén hitvallásába. így mondhatjuk, hogy bár kevesebben vallják magukat hívő
nek, mint a megelőző korosztályokban, de hitvallásukat tükröző életformájuk 
általában kifinomultabb, érzékenyebb.

Talán ezek az okok is közrejátszanak abban, hogy az egyes fiatalok keresztyén 
élete oly sok mindenben elüt egymásétól, s hogy tulajdonképpen magányos ez 
az élet. Bár ismerünk jól működő, aktív és erős gyülekezeti ifjúsági közösségeket, 
de ezek legtöbbször a „referenciacsoport” funkcióját töltik be, ahol az ítéleteket 
egy elképzelt ideális értékrend alapján hozzák, s nem az egyének közösen kimun
kált, közös — nemcsak mindenki által elfogadott, hanem mindenki személyiségét 
befogadó — hitvallása alapján. így a közös alkalmak és a közös munka légköré
ből kikerülve elég védtelen marad a fiatal, s nagy súlyként nehezedik rá a saját 
hitvallás megalkotásának kényszere. Ez még nem is lenne baj, de a mai magyar
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iskolarendszerből is erősen árad a társadalom egészét jellemző bizonytalan és 
meglehetősen anyagi javakhoz kötött értékrend, amelynek provokációja elől nehe
zen tud elmenekülni a fiatal, s így vagy fanatikussá, vagy a kompromisszumok 
eredményeként meggyengült, önmaga számára elértéktelenedett hitűvé válik.

S hogy ez az állításom nem egészen fedi a valóságot, azt csak a Szentlélek meg
tartó munkájának köszönhetjük, az ő erejének, aki képes emberi reménytelen
ségünkből életre kelteni!

így érthető, hogy nem beszélhetünk a keresztyén magyar fiatalság egységes 
életmódjáról. Némelyek saját polgári szerepkörükben állják meg helyüket Krisz
tus követőjéhez méltóan, mások intenzívebb missziós munkát vállalnak, s van
nak, akik küzdenek azért, hogy társaikkal egy nevezőre kerüljenek, és erejüket 
egyesítve álljanak munkába. De ez csak felsorolás, nem értékrend. Nem mi íté
lünk, s nem emberi tervezésünktől függ missziónk eredménye.

B. G.
egyetemi hallgató

* * *

Amikor megkértek, hogy írjak valamit keresztyén életvitelemről, először meg
ijedtem. Hiszen annyira eltér életmódom az elképzelt „keresztyén élet”-től. Csupa 
szokatlant, különlegeset tartalm az. . .  És már megint kezdtem volna elcsüggedni 
különlegességeim miatt. De lelkészünk szava, amellyel e különlegességek meg
írására biztatott, újra megnyugvást adott. Üjból eszembe jutott az a sok öröm. 
amit különleges kincseimen keresztül kaptam és kapok Istentől, és szívem hálával 
telt meg, mert bizonyság lehetek arra, hogy nem „átlagkeresztyénként” (a szó jó 
értelmében!) is LEHET Istennek tetsző keresztyén életet élni, az ő szeretetében 
tanulni, dolgozni.

Apai ágon katolikus, anyai ágon evangélikus családból származom. Emlékeim 
szerint hitbeli nevelésemmel nem sokat foglalkoztak. Gyermekbibliakörbe sem 
jártam. Csak az általános iskola első osztályában mentem egyik barátnőmmel 
külön hittanórákra. Majd ezt egy év múlva abbahagytam, „ateistává” váltam, 
vagyis hittem az iskolában tanultak alapján, hogy Isten nincs, csak az ostoba 
emberek találták ki őt.

Tizenegy-tizenkét éves leány lehettem, mikor egy séta közben édesanyám a 
hitről és Istenről beszélt nekünk, és azt mondta, szeretné, ha testvéremmel együtt 
mi is konfirmálnánk. Egy vasárnap aztán elmentünk templomba, majd beíratott 
a konfirmációs oktatásra. Az órákon hallottakról sokat gondolkodtam, s vitáztam 
magamban. A vasárnapi prédikációk pedig, melyek szinte kivétel nélkül nekem 
szóltak, erősítették Istenhez való közeledésemet.

Megtérésem és elhivatásom jóval a konfirmáció után történt. Megvilágosodott 
előttem konfirmációi igém üzenete is („Isten azt akarja, hogy minden ember üd- 
vözüljön és az igazság ismeretére eljusson.” lTim 2,4). Azóta igyekszem a magam 
módján ezt az evangéliumot hirdetni.

Sokszor jelentett és jelent belső akadályt, hogy szüleim közben eltávolodtak 
a hittől és nem mindig nézik jó szemmel e munkálkodásomat. Amit családom
ról eddig írtam, az még elég általános és bizonyos szempontból lehangoló. Ezért 
nem is nagyon szeretek beszélni róla, mivel könnyen úgy csenghet, mintha 
nem szeretnénk egymást és ellenségeskedések között élnénk. Pedig éppen az 
ellenkezője igaz! Hála Istennék, a szeretet, a megértés, a jó kedély, a békes
ség uralkodik. Napi dolgainkat rendszeresen megbeszéljük, az otthoni munkát 
megosztjuk, gyakran kirándulunk, sétálunk együtt. Nézeteltéréseinket is józa
nul, beszélgetéssel intézzük el. Veszekedés, harag ritkán van. (De hogy eljöj
jenek velem a templomba, az csaknem egyenlő a lehetetlennel.) Vasárnap is
tentiszteletre én is csak ritkán jutok el. (így az ünnepnap megszentelése is 
„egyéni” módon történik.) Az ifjúsági órára elengednek szüleim. És ez nagyon 
jó. Sok mindent kapok társaimon keresztül. Ugyanakkor gyakran fáj, hogy nem
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lehetek együtt a többi fiatallal minden munkájukban, minden együttléten. Ilyen
kor szoktam nyűgnek érezni „különleges helyzetemet”. De hiszem, hogy ahol 
valóban szükség van rám, oda Isten úgyis elvisz! Hiszen neki hatalma van 
mindenek felett.

Az iskolában soha nem volt bajom a hitem miatt. Tanáraimmal, diáktár
saimmal jó viszonyban vagyok. Nem szóval, hanem cselekedeteimmel, munkám
mal igyekeztem bizonyságot tenni az evangéliumról. S akinek adatott fül a 
hallásra, az meghallotta.

Isten barátokat is adott nekem, akikkel kis közösséget alkotunk. Kirándulá
sokon, táborozásokon együtt olvassuk, hallgatjuk az igét. Emellett végezzük 
mindennapi munkánkat.

Más fiatalokkal való kapcsolataim alapján úgy látom, hogy a mi generációnk 
számára a hit vagy ateizmus nem válaszfal, ha valamit cselekedni kell. Feleke- 
zetétől, világnézetétől függetlenül mindenki felelős munkájáért, a másik em
berért, az egész emberiségért. Vallom, hogy a béke nem a tárgyalóasztaloknál, 
hanem az egyes embernél kezdődik, ezért törekszem mindenki irányában a sze- 
retetre, a békességre. Hiszem, hogy noha parányi része vagyok a világnak, pa
rányi cselekedeteimnek mégis súlya van! (A sóból is csak keveset használ az 
ember, az étel mégis ízes lesz tőle!) Ezzel a felelősségtudattal, Istenre függesz
tett szemekkel, a tőle kapott erővel járom én sajátos hétköznapi keresztyén 
utamat.

P. O.
egyetemi hallgató
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Az ember tragédiája új bemutatói

Száz éve mutatta be először a Paulay 
Ede vezette Nemzeti Színház ,az Ember 
Tragédiáját, s azóta igen sokféle felfo
gásban újították fel. Volt naturalista és 
szimbolikus értelmezése; volt miszté
riumdráma és hegeliánus tanköltemény; 
történelmi revü forgószínpaddal, töme
ges statisztériával; volt kama-raelőadás 
mindössze néhány szereplővel; előfor
dult az is, hogy ugyanaz a rendező vitte 
színre többféleképpen. Ami egy évszá
zad során az időben történt, az a cen
tenáriumi évadban a térben fordult elő: 
egyszerre öt hazai színház mutatta be, 
a variációk sokféleségét egyidejűleg 
produkálva.

A mű iránti legteljesebb hűség a 
Nemzeti Színház előadását jellemezte. 
Már a szöveghűség is ezt az előadást 
tette a legvonzóbbá: soha még ilyen tel
jességgel (ilyen kevés húzással) nem 
játszották a Tragédiát, mint most, Vá
mos László rendezésében. A kritikák 
némiképp fanyalogva is fogadták, úgy 
tekintették, mint tiszteletadást Paulay 
Ede emlékének, mint Zichy Mihály egy
kori illusztrációinak színpadi megvaló
sítását, mint múlt századi, Madách-csal 
kortárs értelmezést. Mintha a művet 
szükségképpen át kellene fogalmazni 
ahhoz, hogy a ma emberéhez szólhas
son, s ha az előadás végtére is azt 
mondja, amit az író elgondolt, akkor 
vagy a műi felett állt meg az idő, vagy 
mi vagyunk ókonzervatív maradiak . . .

A Madáchtól elrugaszkodó „korszerű
ségre” annál több példa akadt. Vala
mennyi másként igyekezett modernizál
ni a drámát, csupán egyetlen hasonló

ság akad közöttük: központi pozitív
hősnek Lucifert tekintik. Mintha Sütő 
András Káinról és Ábelről szóló drá
májának szelleme érintette volna meg a 
rendezőket, a legemberibb magatartás
nak a lázadást látják, s ebben az érték
rendben a lázadó angyal a példa, a 
hős, az újmódi Prométheusz, aki a  naiv, 
gyermeki, tanácstalan és félénk Ádám 
mellett a mentor szerepét játssza, hogy 
önállóvá, szabaddá tegye őt, független
né Teremtőjétől. (Hogy ez a „független
ség” mire vezet, azt Madách ugyan fél
reérthetetlenül közli velünk, dehát azért 
„korszerű” az értelmezés, hogy azt ad
ja az író ajkára, amit hallani akar, s 
ha az író nem azt írta, sebaj, segít a 
húzás.)

Ezen a téren legmesszebb a szolnoki 
Szigligeti Színház Paál István rendezte 
Tradégiája ment el. A rendező annyi
ra megrövidítette a szöveget, hogy ez
zel már erőteljesen átformálta a filo
zófiai mondanivalóját is, széttördelte a 
gondolatok ívét, azt a triadikus ritmust, 
amit a tézisek, antitézisek és szintézi
sek hármas tagolódása ad, s ami dina
mikussá teszi a drámát. Ebben a felfo
gásban nemcsak az alma hiányzik, de 
az álom is: Ádám nem álmodja sor
sát, hanem éli, Lucifer tehát nem kísér
tő látomást vetít elébe, hogy pusztulás
ba taszítsa, hanem való életén kíséri 
végig, hogy örökös lázadásra bírja; el
marad a végső biztatás is, a „küzdj és 
bízva bízzál”, az -emberpár végül lebo
rul az Ür előtt és Lucifer hiába próbál
ja talpra állítani őket, nem megy. Meg
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vetendő és opportunus lények a „tra
gikus hős” Lucifer számára.

Zalaegerszegen új, Hevesi Sándorról 
nevezett színház nyitotta meg kapuit 
a Ruszt József rendezte Tragédiával. 
Lucifer itt is Ádám mentora (ponto
sabban: az Ádámok pártfogója, mert öt 
Ádám játssza végig a történelmi jele
neteket, s az „igazi” olykor vitázik ve
lük), Lucifer egyébként ballonkabátos 
értelmiségi, aki nem tudja, nem akar
ja megadni magát a falanszternek — 
mert itt a Tragédia jelen ideje a fa
lanszter, az álmok részint a múltat va
rázsolják vissza, részint a jövőt vetítik 
előre: az űrt, s az eszkimók világát. Ezt 
a felfogást eredetinek s újszerűnek is 
tarthatjuk, kérdés azonban, Madách 
mit szólna az Ádámok sokasodásához s 
az időfelbontáshoz? Mert végtére még
is csak az ő drámájáról van szó.

Szolnokon is, Zalaegerszegen is, de 
még az egészen más úton járó miskol
ci előadáson is szakítottak a szokásos 
Isten-ábrázolással, mely szerint a Te
remtőnek csupán hangját hallani. (A 
Nemzeti Színház e téren is hű maradt 
a hagyományhoz; Sinkovits Imre ér
ces hangján szól a felfoghatatlan és 
megközelíthetetlen Űr, aki így erőtelje
sebb, jelenvalóbb, mint ha megjelení
tenék.) A három említett színházban 
azonban az Ür emberforma lény, hol 
fiatal, hol öreg papként lép elő, főpapi 
ornátusban vagy vidéki plébános re
verendájában, megfosztva ilymódon 
teológiai, filozófiai súlyától, meseszerű
vé degradáltan.

Meglepő, de a két másik vidéki fel
újításnál vonzóbb formát kreált Csi
szár Imre Miskolcon: parasztház udva
rán lejátszott, népi színjátékot alko
tott a Tragédiából. A gondolati monda
nivaló ezáltal háttérbe szorul, a népi 
komédiázás karikatúraszerű jellemáb
rázolásokat tesz lehetővé, nem az em
ber történelmi útja, hanem Ádám és 
Éva egyéni sorsa kerül előtérbe. Az

emberpár az édeni színben még mario
nettfigura, akikkel Lucifer közli: csak 
zsinórjaikat veszíthetik. Lucifer itt 
mesteredző, aki harcedzett felnőtté for
málja Ádámot, az óriáscsecsemőt; s a 
lázadó angyalnak sincs mitől tartania, 
hiszen pedagógiai szolgálata jutalma
ként a dráma végén az Ür lovagiasan 
átöleli vállát, s vele együtt távozik a 
színről, hagyva, hogy a továbbiakban 
Ádám maga döntsön sorsáról.

A naiv népi játék azonban nem azo
nos a Tragédiával. Nem azért, mintha 
ez a forma nem bírná el az emelkedett 
tartalmat, hiszen a csiksomlyói Passió
nál is elbírta, ám az eredetileg is népi 
játék volt, hanem, mert a filozófiai 
mondanivaló háttérbe szorítása és ma
ga a játék stílusa a tartalm at is meg
változtatja.

Végül meg kell említenünk a buda
pesti Madách Színház dekoratív orató
riumát .(Lengyel György rendezését), 
mely a mű hagyományos értelmezése 
mellett dönt ugyan, de lemond a törté
nelmi képek látványosságáról és költői 
emelkedettséggel, hangjátékszerűen 
szavaltatja el a szöveget. A tiszta és 
pontos szövegmondás önmagában is ér
ték, mindenesetre ezerszer többet érő, 
mint a mű szövegével és szellemével 
ellentétes, meghökkentő eredetieskedés.

A remekmű azonban kibírja a diva
tokat. A divatok jönnek és mennek, 
ám a mű megmarad. Jóllehet minden 
kor emberéhez más hangon szól — ki
vált ha olyannyira polifon alkotás, mint 
a Tragédia —, más-más rétegével, 
hangsúlyával érinti meg az utódokat; 
egésze, teljes szellemisége azonban 
mégsem merülhet homályba. Annál ke
vésbé, mert ki tudja, a holnapiak nem 
éppen azt látják-e majd lényegének, 
amit a maiak elavultként félretolnak? 
Tézis, antitézis, szintézis áramkörében 
mozgunk, így igaz.

Bozóky Éva
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Bél M átyás: Hungáriából Magyarország felé
Válogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta 
Tárnái Andor.
(Magyar ritkaságok.) Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1984.

„Féltucatnyi tudományszakban vallják, 
hogy a XVIII. század első felének Bél 
Mátyás a legjelentősebb magyarországi 
tudósa; azt is tudják azonban, hogy 
életműve új — modern szempontok 
szerinti — földolgozásra vár, és saj
nálattal hangoztatott általános véle
mény, hogy érdemei és történeti jelen
tősége nincs jelen az újabb magyar 
köztudatban. Az utolsó magyar nyelvű 
összefoglaló munka 1879-ben jelent 
meg róla, csak nagy könyvtárakban el
érhető nyomtatott műveit jó, ha nem
zedékenként átolvassa valaki, hátraha
gyott kéziratai a XVIII. századra visz- 
szanyúló próbálkozások ellenére ki
adatlanok . . . ” Így ír a könyv beveze
tőjében Tárnái professzor, s szó szerint 
igazat kell adnunk számonkérő megál
lapításának. Sőt még megtoldhatjuk 
azzal, hogy mindeddig az 1684-től 
1749-ig élt nagy pozsonyi evangélikus 
lelkipásztor ugyancsak igen jelentős 
teológiai és pedagógiai munkássága 
sem nyerte el megillető mérlegelését és 
méltatását.

Valóban elmondhatjuk: ha feledés
be teljesen nem merült is Bél Mátyás, 
sokkal inkább csak neve szerepel hazai 
köztudatunkban, s nem az, mit alko
tott, munkássága nem szerves összete
vője történeti műveltségünknek. Sem
mi kétség, több oka van ennek. Nem a 
legkisebb közülük, hogy e munkásság 
oly sok tudományterületre kiterjedt, 
kémiától a teológiáig; igazában számos 
tudományág múltba mélyedő képvise
lőinek vállvetett erőfeszítésére lenne te
hát szükség, hogy érdeme szerint mél
tathassuk Bél Mátyás életművét. S a 
sokoldalúsággal járó nehézségeket a 
teljesítmény hatalmas méretei még 
megtetézik. Nem is térve ki forrásér
tékű kijegyzéseinek óriási tömegére, 
annak méretei, mit feldolgozott, nem 
kevésbé bámulatra méltók. Négy teljes 
s egy félbemaradt ötödik hatalmas fó
lió kötet képviseli a sok közül fő mű
vét: a „Notitia Hungáriáé novae”-t,

mely arra volt hivatva, hogy történeti
földrajzi fölépítésében egyetemes is
meretét adja Magyarországnak. De ami 
a szerző életében megjelenhetett belő
le, csak egy része volt a kéziratban 
többé-kevésbé elkészült nagy műnek. 
S ebből adódott egy további nehézsége 
annak, hogy a „Notitia” gazdag tartal
ma közkinccsé váljék. A kortársak leg
jobbjai ugyanis annyira tudatában vol
tak annak a rendkívüli tudományos 
lentéktelen részük olvashatatlan lett, 
retű kéziratos hagyatéka képviselt, hogy 
megpróbálták azt megszerezni, ami 
részben sikerült is néhányuknak. Ez 
nemcsak a kéziratok szétszóródását 
eredményezte, hanem azzal a szomorú 
következménnyel is járt, hogy nem je
lentéktelen részük olvashatatlanná lett, 
sőt tönkrement a hajósok gondatlansá
ga miatt, mikor Batthyány József ér
sek az általa megvásárolt fő tömeget a 
Dunán Pozsonyból Kalocsára szállíttat
ta.

Hogy Bél Mátyás munkássága még 
szakkörökben sem ismert eléggé, annak 
Tárnái Andor egy további okára is rá
mutat. Arról van szó, hogy Bél Mátyás 
a tudomány akkori nemzetközi nyel
vén: latinul írta műveit, mégpedig
nem könnyen követhető, kissé keresett 
latinsággal. Éppen ezért kell üdvözöl
nünk, hogy a szóban forgó kötet Bél 
Mátyás tevékenységét több munkájá
ból vett jellemző szemelvények ma
gyarra fordításával tette szélesebb ol
vasóközönség számára hozzáférhetővé. 
Igaz, az utóbbi években nem hiányoz
tak kísérletek a „Notitia” egy-egy me
gyeleírásának magyar nyelven való 
közzétételére, de sajnos, nem mindig a 
végleges kézirat alapján s olykor nem 
is a legjobb fordításban. A Tárnái szer
kesztette kiadvány az első, mely Bél 
Mátyás egész nyelvészeti, nyelvtör
téneti, történeti és országleíró, továbbá 
tudományszervező munkásságából íze
lítőt ad nyomtatásban megjelent mű
vek végleges szövege alapján. S a ki-
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tűnő válogatáson kívül a latin megfo
galmazások nehézségein jól felülkere
kedő, olvasmányos fordítást is elisme
rés illeti.

A kiadvány elérte célját: hogy Bél 
Mátyás korszakalkotó munkásságát kö
zelebb hozza a ma emberéhez s ösztön
zést adjon az ebben a mindmáig ke
véssé hasznosított nagy értékű, sokban

előremutató ismeretanyagban való el
mélyedésre. Nagymértékben hozzájá
rul ehhez Tárnái professzor külön ta
nulmánynak beillő bevezetője, mely 
páratlan tájékozottsággal illeszti be Bél 
Mátyás tudós egyéniségét és egész 
munkásságát korának hazai és nemzet
közi összefüggéseibe.

Wellmann Imre

Pázmány Péter válogatott művei

Bennem van a hiba bizonyosan: nem
tudok ugyanis örülni, lelkesedni a Ma
gyar Remekírók sorozat egyik legújab
ban megjelent kötetének, a magyar el
lenreformáció katolikus vezéralakjának 
válogatott írásait olvasván. Mert ami
lyen súlyos terhű feladat egy több 
mint ezeroldalas írói életmű-váloga
tásról a rendelkezésre álló néhány sor
ban érdemi értékelést adni, olyan ne
héz évszázados sebek felfakadása elle
nére tárgyilagosnak maradni, s nem 
sérteni az ökumenizmus szellemét, 
amelynek erősödése korunk egyházai
ban örvendetes jelenség. Nem bírálom 
a válogatás alapszempontját, melynek 
következtében a kötetnek csaknem két
harmada polémia, s alig több mint egy- 
harmada a hitéletet valóban építeni tu
dó prédikáció, végtére is így áll a mai 
olvasó elé a maga valós mivoltában az 
a Pázmány, aki nemcsak hite „győzhe
tetlen igazságai” felől volt meggyőződ
ve, hanem saját szellemének felsőbb
rendűségéről is. Nehéz viszont megér
teni azt a szinte kritikátlan lelkende- 
zést, mely már a kiválasztott vita
anyagban is, még inkább a hozzájuk 
kapcsolt jegyzetekben s végül az utó
szóban jelentkezik. Nehéz megérteni 
például azt, hogy miért volt szükség 
— 1983-ban! — vagy féltucatszor em
legetni hosszabban-rövidebben Luther 
édesanyjának az ördöggel való viszo
nyát (!), mely a pázmányi „katolikus 
hitvédelem fölényének” parádés bizony
sága. Ha vitatkozni kell a „jobb ügy” 
diadalra juttatásának érdekében, hát 
csapjanak össze érvek és ellenérvek; 
ám ha ez „szükségképpen” kapcsolódik 
az ellenfél becsmérlésével, nézetei ki- 
csavarásával és rágalmazással, akkor —

bármelyik oldalon jelentkezik is — csak 
sajnálkoznunk, mi több, szégyenkez
nünk lehet. Ilyen úton a kívánt célba 
érkezni nem tudunk. A történelem a 
legfőbb bizonyság erre.

Vitathatatlan igazság, hogy Pázmány 
a 17. század legfelkészültebb, legalapo
sabban képzett katolikus főpapja. Le
nyűgöző íráskészsége és csillapíthatat
lan vitavágya annyira sikeres volt, hogy 
nemcsak saját korában és saját hívei 
körében aratott osztatlan elismerést, 
hanem évszázadokra kihatóan — sőt, 
úgy tűnik, mindmáig — meghatározta 
pozitív értékelését. Ez a hatás tükrö
ződik azokban az irodalomtörténeti 
megállapításokban, melyek magától ér
tődő természetességgel közlik, hogy 
Pázmánynak „egyetlen méltó ellenfe
le” a kiváló kassai református pap, Al- 
vinczi Péter volt, vagy hogy a witten
bergi egyetem híres tanárának, Bal- 
duinus Frigyesnek azért kellett be
avatkoznia a magyar protestáns teoló
gusoknak Pázmánnyal folytatott vitájá
ba, mert az evangélikusoknak nem 
voltak olyan papjai, akik „kielégítő” 
választ tudtak volna adni a harcos je
zsuita főpapnak.

Ha valahol, akkor éppen polemikus 
iratok esetében szükséges az ellenfelek 
nézeteinek ismerete. Méghozzá abban a 
formában, azzal a  tartalommal, s ab
ban a szövegösszefüggésben, melyben 
maga a megkérdőjelezett ellenfél szól 
és érvel.

Az igazság másik oldalára — Páz
mány írásai esetén különösképpen! — 
akkor derül fény, ha az olvasó elé 
állhat az a Magyari István, aki meg
írta „Az országokban való sok romlá
soknak okairól” szóló könyvét. Ez az
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egyetlen olyan írás, melyet a  mai ol
vasó is kézbe vehet. Meggyőződhet 
belőle arról, hogy rendkívül felkészült, 
a teológiában és a kor egyéb tudomá
nyában egyaránt járatos, higgadtan és 
meggyőzően érvelő szerzővel van ta
lálkozása, akinek érveit nem lehet le
söpörni az asztalról. És nincs szégyen
kezni valója a mártírhalált halt Zvo- 
narics Imrének, Sármelléki Nagy Be
nedeknek sem, akik többek között 
megírták a „Pázmány Péter Pironsá- 
gi” című vitairatot. Ezek az iratok 
sajnos még saját köreinkben is alig 
ismertek. Nem csoda hát, ha a szé
lesebb körű nyilvánosság csak Páz
mány válaszából értesül létezésükről, 
s a lehengerlő vádaskodás alapján 
próbálja megállapítani tartalmukat.

Úgy érzem, hogy végezetül fel kell 
hívnom a figyelmet arra is, hogy az 
evangélikus vitairatok szerzői meste

Sztoikus etikai antológia

A sztoicizmus vezérgondolatai évszá
zadról évszázadra vándorolnak, ütköz
nek vagy elegyednek a megváltás-bo- 
csánat-reménység fogalmain nyugvó 
keresztyén etikával. Ma is találkozunk 
velük. Paul Tillich szerint a sztoa — 
újkori színeváltozásaival — a keresz
tyén erkölcs egyetlen komoly verseny
társa a nyugati műveltségben. E nagy 
hatású antik filozófiai iskola kereszt- 
metszetét nyújtja az „Etikai gondol
kodók” sorozat egy nemrég megjelent 
kötete (Gondolat Kiadó, 1983.).

A régóta kedvelt Seneca, Epikité- 
tosz, Marcus Aurelius, részben Cicero 
után csak most láthatja a magyar ol
vasó a sztoát a maga történeti fejlődé
sében. Míg azonban ezek a közismert 
szerzők összhangban voltak századunk 
sztoicizmus-fogalmával, most erősen 
érezzük az elválasztó évezredeket. 
Ment ami számunkra elsősorban élet
érzés, az ő számukra legalább annyira 
szaktudomány: fogalmi apparátussal,
formállogikával és — mint a szorgal
mas Sztobaiosz művéből kitűnik — 
osztályozási, csoportosítási szenvedély- 
lyel. Nem lehetetlen, hogy a késői 
ókor filozófiatanárai kissé lenézték a

rei voltak nyelvünknek: tudtak igé
nyesen fogalmazni. Ha ezúttal el is 
tekintünk a Pázmányt megelőző Te- 
legdi és főként Bornemisza munká
jától, mely kétségtelenül jelentős ál
lomás irodalmunk fejlődésében, arra 
mindenképpen rá kell mutatnunk, 
hogy Pázmány kortársai evangélikus 
és református részről egyaránt kiváló 
művelői voltak nyelvünknek. Tartsuk 
tiszteletben Kosztolányi Dezső szép 
szavait, melyékkel Pázmány nyelveze
tét dicséri, de aligha vétünk az igaz
ság ellen, ha hozzátesszük: a jóízű 
magyar beszéd „írástudó prédikáto
raink” ajkáról is felhangzik, hogy 
sebző gorombaságokon és vitázáson 
túl megajándékozzon olyan kinccsel, 
amely mindnyájunk számára egykép
pen vitathatatlan érték. (Szépirodalmi 
Kiadó, 1983)

id. Magassy Sándor

Seneca, Epiktétosz, Marcus Aurelius- 
féle irodalmi népszerűsítőket. Pedig 
ezek a kiváló írók tették a sztoát hal
hatatlanná, olyan művészi formában, 
amellyel a kevésbé szerencsés iskolák 
— a cinikusok, a peripatetikusok, sőt 
Epikurosz követői — nem dicsekedhet
tek.

Bármennyire becsüljük a korai 
sztoa egyetemességre törekvő gondol
kodóit, a mi számunkra életfilozófia 
marad a sztoicizmus. Addig érdekel 
bennünket, amíg önvédelmet kínál: a 
belső szabadságot a sors kényszerével 
szemben; de a keresztyénség az önvé
delemnek ezt a módját is vitatja. 
Mert a sztoában nincs bizodalmas hit, 
nincs bocsánat és nincs reménység. A 
keresztyénség — ahogy már Pál apos
tol is — vehet át belőle gondolatokat, 
de csak a saját, eltérő irányulása je
gyében. S az átvételeknél fontosabb a 
sarkalatos eltérés: a sztoa a bölcs fel
ismerésen alapuló helyes cselekvést 
hangsúlyozza, s ez nemcsak racionaliz
mushoz vezet, hanem az erény tanít
hatóságával (a vétek csupán a jó is
meretének hiánya) szembekerül a ke
resztyén felfogással az ember mara
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dandóan romlott természetéről. Az ol
vasó előtt ismert lelhet, hogy a meg- 
igazulás körüli XVI. századi teológiai 
és filozófiái viták ekörül jutottak 
forrpontra.

Az elvi különbségtétel persze nem 
változtathat múltbeli tényeken: elég
arra gondolnunk, hogy a Krisztus-hit 
és a szitoa vallotta kényszerű sors, a 
fátum néha egészen fantasztikus mó
don élt együtt elődeink fejében. Ma 
már élesen elválasztjuk e kettőt, de 
ma is becsülhetjük az erény filozófiá
ját. Mert tisztelni kell azt az állhata
tosságot, amellyel a sztoikusok az 
erény egyedüli jó voltához ragaszkod
tak. S míg a kortársak egy része — 
köztük az újgazdag Cicero — szavak
kal való játéknak bélyegezte, hogy a 
világi javakat legföljebb „előnyös do
loginak, de nem „jó”-nak tartják, ad

dig előttünk világos: az üresjáratú 
terminológia mögött igaz gondolat rej
lik. Csak az erény lehet jó, mert kü
lönben vége a sztoikus — keresztyén 
szempontból így is drága — biztonsá
gának ; de az erény értelmezésénél már 
gyakran érezzük, mennyire a saját ko
ruk gyermekei ezek a precíz elmék. 
Sztóbaiosz mondja: az állam törvé
nye az erényt segíti, tehát akit szám
űznek, becstelen. — Érthető, de el
szomorító kijelentés. Olvastán gondol
hatunk Pál apostolra is (Róm. 13.), de 
méginkább azokra a sztoikusokra, akik 
tudták, mit gondoljanak a zsarnok 
törvényéről! és tudtak meghalni. Őket 
nem is annyira a filozófia története, 
hanem az emberiség nagy történetírója 
őrizte meg emlékezetünkben: Tacitus.

Mányoki János

A középkori gazdaság és társadalom története

Egy, tudományos pályafutásában rend
kívül eredményes, magánéletében har
monikus szerző, a belga Henri Pirenne 
(1862—1935) talán legjelentősebb szin
tetizáló jellegű munkáját veheti kézbe 
a magyar olvasó. Összefoglalja az 
életművében felvetett valamennyi je
lentős tézist, amelyek közül különösen 
kettő váltott ki máig tartó megkülön
böztetett érdeklődést. Az egyik az an
tikvitásból a Karoling hűbériségbe 
való átmenet kontinuitására vonatko
zik, a -másik pedig arra, hogy a ka
pitalizmus kezdeteit a XV. század vé
gi, XVI. század elei Németalföld gaz
dasági és társadalmi struktúráiban 
kell keresnünk. Mindkét tézis mérleg
re tétele a szőkébb értelemben vett 
történettudomány közvetlen feladata, 
de míg az előbbié lényegében meg is 
maradt ebben a körben, addig az 
utóbbi kisugárzása messze meghalad
ta, és széles körű hatást gyakorolt a 
társadalomtudományi gondolkodás leg
különbözőbb ágainak képviselőire.

Ezen nem is lehet csodálkozni, hi
szen a polgári átalakulás értelmezése 
döntő fontosságú századunk társadalmi 
jelenségeinek megítélésében is. Piren
ne a kapitalizmus alapképletét nem a 
XVII. századi Anglia, hanem a XVI.

századi Németalföld társadalmi hely
zetében jelöli meg. A kapitalizmusba 
való átmenetét előrevivő mozzanatok 
értékelésében nem a  falusi munkaerő 
személyi függőség alól való felszaba
dulását, hanem a városi kereskedelem 
erjesztő hatását feszi első helyre. E 
felfogásból további következmények 
adódnak.

Ha azt állítjuk, hogy a kapitalizmus 
nem falun, hanem a városban kezdő
dik, akkor nem a hűbériség belső erői 
által hosszú évszázadokig fenntartott 
összhang megbomlását emeljük ki, ha
nem azokat a külső tényezőket, ame
lyek kihívást jelentettek a régi rend 
számára. így nem a parasztok és feu
dális uraik ellentétét hangsúlyozzuk, 
hanem azt a megegyezést, amelyet a 
feudalizmus perifériáján elhelyezkedő 
patrícius polgárság kényszerített rá a 
hűbéri-fejedelemségi arisztokráciára. 
Az uzsorás tevékenységből, pénzvál
tásból, tanácsadásból, és főként a tá
volsági kereskedelemiből meggazdago
dott polgárság a városi szegénység 
zendüléseivel szemben védelmet kért 
és kapott a hűibérúrtól, aki a városi 
kézművesség elnyomása helyett most 
már ipartámogató politikát kezdett, de 
azt is elősegítette, hogy az arisztokrá
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cia átmenthesse hatalmát az új for
mákba.

Ebben a felfogásban a korai tőkés 
alaptípusa nem a földjüktől megfosz
tott parasztok munkáját bérmunkává 
alakító ipari tőkés, hanem a kereske
dő; nem a kis- és közepes tőkével 
rendelkező vállalkozó, hanem a nagy- 
polgárság. A kapitalizmusba való át
lépés pedig egyáltalán nem katakliz- 
ma^szerű változás, hanem olyan át
alakulás, amelyben nagyobb szerepet 
játszik a folytonosság, mint a meg- 
szakítottság. A polgári forradalom 
ezért Nyugat-Európában (legalábbis 
Németalföldön és Angliában) nem 
konstitutív, hanem csak deklaratív po
litikai aktus, iamely ráüti pecsétjét a 
már végbement struktúraváltásra.

Piremne életműve halála után sem 
merült feledésbe. Olyan történész volt, 
akit az egymást követő nemzedékek 
újból és újból felfedeznek maguknak. 
Itt érintett műve 1933-as első kiadása 
után eljutott Magyarországra is. Aki 
még nem fedezte volna fel magának, 
ne sajnálja a fáradságot, mert bősé
ges kárpótlásban lesz része. (Gondolat 
Kiadó, 1983)

Deák Dániel

Polgár Rózsa:
Az esernyő. 1982. Gyapjú, gobelin. 
67X220 cm
Polgár Rózsa művészetéről szóló 
cikkünkhöz (lásd 60. oldal)
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DIAKONSA

Lutheran Review 

Summary

The first item in each of the recent 
numbers features a  longer excerpt 
from Martin Luther’s works. The pre
sent issue contains the famous pas
sage in his scripture study on prayer, 
meditation, temptation with an ex
planatory reflection on the present by 
editor Imre Veöreös.

The .going to press of the journal 
coincided with the opening of the 
LWiF General Assembly in Budapest. 
Pastor Károly Hafenscher describes 
from personal experience at previous 
LWF Assemblies the effects through 
which the Assembly can become a 
source of great blessings.

Pastor Pál Rédey gives an account 
of his interview with Imre Pozsgay, 
general secretary of the National 
People’s Front o.n the role of the NPF 
in local society. The movement unites 
people of different ideologies in joint 
action. Special emphasis was laid on 
the family as an institution its 
strengthening being the joint respon
sibility of the state, the social organi
zations, including the NPF, and the 
churches.

Mihály Czine, literary historian of 
national renown commemorates the 
writer Rezső Szalatnai, a faithful 
Lutheran who as a  member of the 
Hungarian minority in Bratislava, 
Slovakia and after the war in Hun
gary represented both in words and 
in deeds the closely related dual truth 
of staunch nationalism and under
standing between peoples.

Professor of theology Sándor Cser
háti summarizes in his article the 
fundamental teaching of the theology 
of diaconia. Originally this article ap
peared iin the June 7th issue of 
Lutheran World Information as part 
of a series introducing the host church 
to the LWF Assembly. It expounds 
the development and the basis of the 
theological trend hallmarked by the 
name of Bishop Zoltán Káldy.
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Editor: Imre Veöreös 
Editorial and Publishing Office: 
Subscriptions to a bore address 
Published every six months 
Annual subscription 110,— Forints

It is 400 years this year that the 
great Hungarian reformer Peter Bor
nemisza died. Church historian Tibor 
Schulek, author of the comprehensive 
basic work published in 1939 has 
amplified the ever growing Borne
misza literature with two new items: 
one concerns hymnology, while the 
other portrays the great faith and 
spirituality of the fourth woman Bor
nemisza married after the early death 
of his three previous wives.

On the occasion of the 40th an
niversary of the deportation of the 
Jews from Hungary the journal pre
sents two reminiscences along with 
several documents witnessing to the 
courageous behaviour of two Buda
pest pastors, especially the braveness 
with which András Keken saved the 
persecuted which are but incidents 
among many other similar actions in 
those days.

Ulla Hauhia, Cultural Attaché at 
the Finnish Embassy in Budapest in 
reviewing the career of the now 75 
year old Géza Képes highlights the 
Finnish inspiration as a characteristic 
feature in .the poet’s life.

In the series ‘Contemporary Theolo
gians’ Imre Veöreös presents Paul 
Althaus, the famous theologian from 
Erlangen as a creative mediator in 
two respects. On the one hand he 
performed the critical incorporation of 
Luther’s teaching in the theological 
thinking of our century, and on the 
other he mediated between the con
servative and the ‘modern’ theologies 
in his life work. The article is fol
lowed by several excerpts from Alt
haus’ works, such as: The Fall, Im
maculate Conception, Jesus’ Resur
rection and Ascension into Heaven 
and the Apostle Paul’s and Luther’s 
teachings on man.

Besides the papers reviewed above 
a Table of Contents may also be 
found in English and German.



DIAKONIA

Lutherische Rundschau 

Aus dem Inhalt

Wie zu Beginn der vorangegangenen 
Ausgaben befinden sich auch in die
ser Nummer längere Ausschnitte aus 
Martin Luthers Schriften — die be
rühmte Passage über oratio, medita- 
tio und tentatio (Gebet, Erhebung, 
Versuchung) —, m it einem erklären
den und aktualisierenden Begleittext 
des Redakteurs Imre Veöreös.

Gleichzeitig m it Redaktionsschäuß 
wurde die Budapester Vollversamm
lung des Lutherischen Weltbundes 
eröffnet. Aufgrund seiner eigenen Er
fahrungen von den früheren lutheri
schen Vollversammlungen beschreibt 
Pfarrer Károly Hafenscher jene Wir
kungsweisen, mittels derer diese wich
tige Begegnung der Lutheraner zu ei
ner Quelle des Segens werden kann.

Mit dem Ersten Sekretär der Pa
triotischen Volksfront, Imre Pozsgay, 
sprach Pfarrer Pál Rédey darüber, 
welche Rolle diese Bewegung, die 
Menschen unterschiedlicher Weltan
schauung zu gemeinsamen Handeln 
zusammenschließt, in unserer Gesell
schaft spielt. Besonders betont wurde 
die Institution der Familie, die zu 
stärken gemeinsame Aufgabe von 
Staat, gesellschaftlichen Organisatio
nen, also auch der 'Kirchen ist.

Der bekannte Literaturhistoriker 
Mihály Czine gedenkt des vor 10 
Jahren verstorbenen Schriftstellers Re
zső Szalatnai, eines gläubigen Luthe
raners, der in Bratislava das Los der 
ungarischen Minderheit teilte und 
nach dam Krieg in Ungarn die eng
verbundene Doppelwahrlhei't von tie
fer Heimatliebe und Völkerverständi
gung in Wort und Tat lebte.

Der Theologieprofessor Sándor Cser
háti beschreibt das Wesen der diato
nischen Theologie in einem vor der 
Budapester Vollversammlung für die 
Ausgabe vom 7. Juni der Lutheri
schen Weltinformation geschriebenen 
Beitrag im Rahmen einer Serie zur 
Vorstellung der gastgebenden Kirche. 
Der Artikel beschäftigt sich mit der 
Herausbildung und Grundlegung die-
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ser theologischen Richtung, die durch 
Bischof Zoltán Káldy geprägt wurde.

In diesem Jahr gedenken wir des 
100. Todestages des großen ungari
schen lutherischen Reformators Péter 
Bornemisza. Der Kirchengeschichtler 
Tibor Schulek, mit dessen Namen sich 
ein in der ständig wachsenden Bor- 
nemisza-Literatur noch immer grund
legendes großangelegtes Werk von 1939 
verbindet, spricht über zwei bischer 
unböhandelt gebliebene Umstände: 
Der eine ist hymnologischen Charak
ters, der andere die Darstellung der 
glaubens- und seelenstarken Persön
lichkeit seiner vierten Ehefrau.

Aus Anlaß des 40. Jahrestages der 
Verschleppung der ungarischen Juden 
werden zwei Erinnerungen und eini
ge Dokumente über die tapfere, zur 
Rettung der Verfolgten bekundete Hal
tung zweier Budapester Gemeinde
pfarrer, in erster -Linie von András 
Keken, mitgeteilt.

Der Kulturattache der finnischen 
Botschaft in Budapest, Frau Ulla 
Hauhia, blickt zurück auf die Lebens
bahn des nun 75jährigen Dichters Gé
za Képes, wobei sie einen charakte
ristischen Zug seines Lebens hervor
hebt: d ie  finnische Inspiration.

In der Reihe „Theologen unserer 
Zeit” stellt Imre Veöreös den nam
haften Erlanger Theologen Paul A lt
haus als in doppelter Hinsicht schöp
ferischen Vermittler vor. Die kritische 
Einbeziehung der Lehre Luthers in 
das theologische Denken unseres 
Jahrhunderts war seine eine große 
Vermittlung, die andere geschah sein 
Laben lang zwischen konservativer 
und „moderner” Theologie. Einige 
Auszüge aus Althaus’ Werken zu den 
Themenkreisen Sündenfall, unbefleck
te Empfängnis, Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu, Apostel Paulus und 
Luther über den Menschen sowie ein 
Teil aus einer Weihnachtspredigt er
gänzen den Artikel.

Außerdem  bringen wir das voll
ständige Inhaltsverzeichnis in engli
scher und deutscher Sprache.
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